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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Belső Tűz Egyesület elnöke, Tomics Annamária kérelemmel fordult az önkormányzat felé 
annak érdekében, hogy a Roma Holokauszt és a Romagyilkosságok áldozatainak tiszteletére 
emléktáblákat helyeznének ki közterületre. Az emléktáblákat kövekre rögzítenék, amelyek 
mérete (cm-ben) 80*100*60 és 50*100*40. A kövek betonozott felületre kerülnének, 
amelyeket rögzítő tüskék tartanának.  
 
Mindezt az EFOP-3.1.4-16-2017-00072 számú „Közös értékeink” projekt keretein belül 
valósítanák meg. A tervezett helyszín a Vörösmarty M. utca 4-6. szám előtti zöld, részben 
parkosított terület lenne. (Mellékelt térképvázlaton jelölve.) 
 
Az Mötv. a képviselő-testület hatáskörébe utalja a műalkotások közterületre helyezését. Fenti 
emléktáblák nem minősülnek műalkotásnak, így nem is lenne kötelező erről ilyen módon 
döntenünk. Ugyanakkor szem előtt tartva az emlékállítás jelentőségét és kereteit, mindenképp 
képviselő-testületi döntés meghozatalát tartom indokoltnak.  
 
Mivel nem önkormányzati megrendelés eredményeként kerülnének a közterületre az említett 
kövek és emléktáblák, javasolom annak a határozatban történő kimondását is, hogy nem a 
közterületek kezelőjét terheli a felelősség egy esetleges későbbi baleset vagy káresemény miatt, 
továbbá az állagvédelmi feladatok sem a Városgondnokságot terhelik. Elnyert pályázat 
megvalósítása során kerülnének közterületre ilyen formában a kövek és az emléktáblák, így 
annak minden fázisa dokumentálásra kerül, a jövőben igazolható ezáltal a létesítő személye is.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gazdasági és településfejlesztési bizottság 
véleményt is figyelembe véve tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön róla. 
 
Határozati javaslat: 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, továbbá a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a Komló, Vörösmarty M. u. 4-6. szám előtti zöld, 
részben parkosított közterületre tervezett, Roma Holokauszt és a Romagyilkosságok 
áldozatainak tiszteletére állítandó emléktáblák kihelyezésével kapcsolatos előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
1./ Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Belső Tűz Egyesület (Komló, Kossuth L. u. 4., adószám: 18324228-1-02) a Komló, Vörösmarty 
M. u. 4-6. szám előtt található zöld, részben parkosított közterületre két darab, kőre rögzített 
emléktáblát helyezzen ki a Roma Holokauszt és a Romagyilkosságok áldozatainak tiszteletére. 
Mindez az EFOP-3.1.4-16-2017-00072 „Közös értékeink” projekt keretein belül valósul meg. 
 
2./ Komló Város Önkormányzata és a mindenkori közterület kezelője sem vállal felelőséget 
az 1./ pont szerint kihelyezett kövek és emléktáblák állagáért, valamint az esetlegesen ezekkel 
összefüggésben keletkezett károkért.  
 
Határid ő: 2019. március 31.               
Felelős: Tomics Annamária elnök - Belső Tűz Egyesület 
 
Komló, 2018. október 18.         
         Polics József  
         polgármester 
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