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Előterjesztés 
a „Városmúlt” cím ű alkotás elhelyezéséről a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános 

Iskolában 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata részére Pálffy Katalin szobrászművész készítette el a „Városmúlt” 
című köztéri alkotást, amely a város központjában, a Kossuth téren lett évekkel ezelőtt felállítva. Az 
alkotás a megváltozott helyzetre tekintettel ezután több évig egy raktárban került tárolásra, jelenleg 
pedig a Hatvani Strandfürdő területén található. 
 
Kovács János, a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola igazgatója levélben keresett 
meg azzal a kéréssel, hogy az intézmény szívesen fogadná, ha az alkotás az intézmény területén 
kerülne véglegesen elhelyezésre. Az intézmény Bajcsy-Zsilinszky úti előkertje alkalmas lenne erre 
a célra, mert védett terület, ugyanakkor az alkotást a kerítésen keresztül mindenki láthatná. 
 
Pálffy Katalin szintén levélben keresett meg, melyben leírta, hogy Kovács János igazgató úr vette 
fel vele a kapcsolatot felvetve annak lehetőségét, hogy az alkotás az iskola területén, a Bajcsy-
Zsilinszky út felé néző előkertben legyen felállítva. Pálffy Katalin levelében megfogalmazta, hogy 
egyetért a javaslattal, amit az alábbi három tényező is alátámaszt: 

– az iskola, mint befogadó közeg pozitív hozzáállása, a történelmi múlt iránti tisztelet; 
– ebben az intézményben található két darab képzőművészeti alkotása, amelyek az iskola 

névadójához, Szent István királyhoz kapcsolódnak; 
– az előkertben történő elhelyezés egyrészt védelmet biztosít az alkotásnak, másrészt továbbra 

is mindenki számára látható marad. 
 
Kovács János igazgató úr és Pálffy Katalin szobrászművész kéréseit támogatva kérem a Tisztelt 
Képviselő-testület hozzájárulását ahhoz, hogy az alkotás a Hatvani Szent István Sportiskolai 
Általános Iskola területén elhelyezésre kerülhessen. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadni. 

Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Pálffy Katalin 
szobrászművész által készített, jelenleg a Hatvani Strandfürdő területén található „Városmúlt” című 
köztéri alkotás a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 8.) területére kerüljön áthelyezésre. 
A képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja a „Városmúlt” című köztéri alkotásnak a 
Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola által a hatvani 2601/1 helyrajzi számú 



 

 
 
 

ingatlanon, természetben az intézmény Bajcsy-Zsilinszky úti előkertjében történő elhelyezéséhez az 
alábbi feltételekkel: 
– a tervezett beruházás során a munka- és balesetvédelmi, valamint a szakmai szabályokat 

maradéktalanul be kell tartani, 
– Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget 

nem vállal, 
– a tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól, 
– Hatvan Város Önkormányzata a beruházás megvalósítása körében sem tulajdonjogi, sem kötelmi 

igényt nem ismer el. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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