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 Napirend:  3.  

 

Ügyiratszám:  /2016. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 
a Képviselő-testület 2016. július 12. -i nyilvános ülésére 

 

Tárgy:  Szőllősi Máté művésztanár felajánlásának elfogadására 

javaslat 
 

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor polgármester 

 

Készítette:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

 

Melléklet: Felajánlás ,  ajándékozási okirat 
 

Előterjesztést látta:  

 

 

................................................... 

Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szöllősi Máté nyugalmazott művésztanár, címzetes igazgató 1961 -1975 közötti időszakban a 

zalahalápi általános iskola igazgatója volt , és mellette vezette a művelődési házat is .A Tanár 

Úr az oktatói munka mellett  jelentős képzőművészeti tevékenységet is végzett , számos nívós 

alkotás került ki a keze alól. Az érdeklődő  közönség a  rendszeresen - legutóbb 

Balatonalmádiban -  megrendezett kiállításokon ismerkedhetett meg festményeivel. 

 

2016. április 12. napján érkezett az a levél , amelyben megfogalmazásra került , hogy 

Zalahaláp Községnek kíván ajándékozni 11 db. festményt , amennyiben az önkormányzat 

vállalja , hogy azokat leltárba veszi  , megőrzi , károsodástól megóvja és kiállítja egy olyan 

helyiségben , amely a közönség számára nyitva áll . A festmények zsűri által meghatározott 

összértéke 1.065.000 Ft. Az ajándékozás indokaként a Tanár Úr azt a körülményt jelölte meg ,  

hogy 1961 – 1975 között Zalahaláp község lakója , rajztanára és iskola igazgatója volt .Az 

ajándékkal Zalahaláp kulturális rangját kívánja növelni. 

 

Az ajándékozásra szánt festmények címeit, méretét a melléklet „ Ajándékozási okirat” 

tartalmazza.  

 

Amennyiben a képviselő-testület az ajándékot elfogadja , úgy a festményeket  véleményem 

szerint a visszavásárolt Prónay kastélyban kellene megfelelő körülmények biztosításával  

elhelyezni , kiállítani. Javaslom azt is , hogy a kiállító teremben kerüljön elhelyezésre egy 

emléktábla , ami a Tanár Úr felajánlásának emléket állít. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet , hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni , és a 

határozati javaslatot elfogadni. 
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H A T Á R O Z A T I     J A V A S L A T  
 

                                                              

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szöllősi Máté művésztanár által az 

önkormányzatnak ajándékba felajánlott 11 db. olajfestményt 1.065.000.ft értékben  

köszönettel elfogadja. Az önkormányzat képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra , hogy 

a festményeket leltárba veszi , azokat  az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanban   a 

közönség számára nyitva álló  kiállító helyiségben kiállítja , és gondoskodik állapotuk 

megóvásáról , és a festmények megőrzéséről. . A képviselő-testület a kiállító helyiségben 

emléktáblát helyeztet el a nagylelkű adományozás emlékének megörökítése céljából  
 

A képviselő-testület ezúton is  hálás köszönetét fejezi ki Szöllősi Máté művésztanárnak a 

nagylelkű adományért. 
 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására és az 

ajándékba adott festmények Zalahalápra történő elszállítására. 
 

Határidő: 2016. július 20. 

Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester 

 

 
 

 


