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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló 2010. évi XLV. törvényben a Nemzeti 
Összetartozás napjává nyilvánította június 4-ét az Országgyűlés.  
  
Kezdeményezem, hogy a trianoni békediktátum okozta nemzeti tragédiára emlékezve, Komló 
Város Önkormányzata emlékmű állításával nyilvánítsa ki a magyar nemzet államhatárok 
feletti összetartozásába vetett hitét, hajtson fejet mindazon emberek és emlékeik előtt, akik az 
állam 1920. június 4-i széttagolása után szenvedett sérelmeik árán segítették elő tetteikkel a 
magyarság újbóli megerősödését. 
 
Az emlékmű tervére és ahhoz méltó terület kijelölésére környékbeli alkotóművészek 
közreműködését javasolom igénybe venni azzal, hogy jövőre már az új emlékműnél kívánjuk 
tartani a Nemzeti Összetartozás Napi megemlékezésünket.  
 
Fenti célunkat szem előtt tartva vázolni szeretném a kapcsolatos teendőinket. Jelen 
előterjesztéssel kezdeményezett döntésével a Képviselő-testület felhatalmazást ad egy 
emlékműnek szánt művészeti alkotás és annak helyének megtervezésére. Az elkészült 
terveket napirendre vesszük és a szükséges szakvélemények birtokában döntünk adott 
emlékmű megalkotásáról és közterületen történő pontos elhelyezéséről. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 10. § (1) h) pontjában foglalt, át nem ruházható hatáskörében, a bizottsági 
vélemények figyelembe vételével támogassa az emlékmű állítását. 
 
Határozati javaslat: 
 
Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Nemzeti Összetartozás 
jegyében történő emlékmű állításával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1. A Képviselő-testület elhatározza, hogy az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot 
követően hazánktól elcsatolt területeken élő honfitársainkkal való összetartozás 
kinyilvánítására emlékművet kíván állítani. Felkéri a polgármestert, hogy az emlékmű 
koncepciótervének elkészítésére kérjen fel régiónkban tevékenykedő alkotóművészeket, 
továbbá szerezze be véleményüket arra vonatkozóan, hogy az emlékmű mely közterületen 
kerüljön felállításra. Az emlékmű koncepciótervek művészeti értékére vonatkozó 
szakvéleményeket szerezze be, és a koncepciótervekkel együtt terjessze a Képviselő-testület 
elé.  
 
2. A kiadások fedezeteként a 2012. évi költségvetést jelöli meg a Képviselő-testület. 
 
Határidő: 2011. október 31. 
Felelős:    Polics József polgármester 
 
Komló, 2011. június 14. 
 
         Polics József  
         polgármester 
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