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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 134/2011. (VI.23.) számú határozatunkban döntöttünk a Nemzeti Összetartozás 
jegyében állítandó emlékművünkről. A határozatban foglalt felhatalmazás alapján 
felvettem a kapcsolatot Gamus Árpád Úrral, a Pécsi Galéria igazgatójával. Abban 
kértem segítségét, hogy javasoljon olyan környékbeli alkotóművészeket, akiket 
meghívásos pályázatra bevonhatunk. Javaslata alapján Fűkő Béla, Mosonyi Tamás és 
Vanyúr István szobrászművészekhez juttatjuk el a pályázati anyagot. 
 
A pályázatra érkező tervek mindegyikét véleményeztetni szükséges a Képző- és 
Iparművészeti Lektorátussal. A Lektorátus szakemberei kizárólag a helyszín 
ismeretében tudnak véleményt alkotni a pályázatra érkező tervek művészeti értékéről, 
ennek megfelelően 2011. november 23-ra tűzték ki a helyszíni szemle időpontját. 
Ekkor egyeztetjük le a pályázati kiírás végleges tartalmát, amely a szakmai 
követelményeknek is megfelel. 
 
2011. november 30-ig eljuttatjuk a művészeknek a meghívásos pályázatot, amelyre 
legkésőbb 2012. január 31-ig kell benyújtani tervekeit. Ezt követően szerezzük be a 
Lektorátus véleményeit, amelyek birtokában dönthetünk – jogszabályoknak 
megfelelően – a leendő emlékműről. Itt szeretnék javaslatot tenni arra, hogy a testületi 
döntést megelőzően egy ötfős ideiglenes bizottság is fogalmazzon meg véleményt a 
megvalósításra kerülő emlékműről, és jelen előterjesztés elfogadásával döntsünk a 
bizottság összetételéről. A kiválasztott emlékmű megalkotására a képviselő-testület 
által meghatározott művésszel kötünk szerződést. Az emlékmű későbbi ára magában 
foglalja a tervezés, a munka, az anyag, és a kiépítés költségeit is. A pályázaton indult 
másik két művészt is megilleti a tervezési költség, mivel időt és energiát áldoztak az 
emlékmű tervére. Ennek díja attól függ, hogy a Lektorátus látványtervet fogad el vagy 
méretarányos plasztikát. Utóbbi megoldás drágítja a tervezési kiadásokat.  
 
A pályázat kiírásában indokolt még az emlékmű állításának maximális keretösszegét is 
meghatározni, amely 2 millió forint összegben reális jelen költségvetési 
helyzetünkben. Ezt az értéket nem lépheti túl a győztes pályázat összkiadása. 
 
Ezúton is felhívom a figyelmet a 11731063-15331524-10460003 számú 
bankszámlánkra, amelyre a 184/2011. (IX.29.) számú határozatunknak megfelelően 
lehet hozzájárulást teljesíteni. 
 
Fentek értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön az ötfős 
ideiglenes bizottság létrehozásáról, a meghívásos pályázat és annak keretösszegének 
jóváhagyásáról. 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 
Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Nemzeti Összetartozás 
jegyében állítandó emlékművel kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy Fűkő Béla, Mosonyi Tamás és Vanyúr 

István szobrászművészeket kérje fel a polgármester a Nemzeti Összetartozás 
jegyében állítandó emlékművel kapcsolatos meghívásos pályázaton való 
részvételre, a pályázat leadási határideje 2012. január 31.  

 
Felelős: Polics József polgármester 
Határidő: 2011. november 30. 

 
2. A pályázatra benyújtott tervek véleményezésére 5 fős ideiglenes bizottságot hoz 

létre a képviselő-testület, amelynek megbízatása a mai nappal kezdődik és a 
képviselő-testület döntéséig tart. A bizottság tagjai  
A bizottság tagjai – elnök: Tasnádi László  

 tagok: Borbás Sándor 
  Schalpha Anett 
  Kispál László 
  Szarka Elemér 
 

Felelős: Polics József polgármester 
Határidő: 2012. február 29. 

 
3. Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2012. évi költségvetés tervezésekor 

a pályázaton győztes emlékművel kapcsolatos kiadások fedezeteként 2 millió 
forintot, a pályázaton részt vett további művészek tervezési kiadásaira 
legfeljebb 400.000.- forintot szerepeltessen. 

 
Határidő: 2012. február 29. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
Komló, 2011. november 16. 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2011. június 23-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

134/2011. (VI.23.) Kt. határozata a 
 
 

Nemzeti összetartozás jegyében állítandó emlékműről 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Nemzeti Összetartozás 
jegyében történő emlékmű állításával kapcsolatos előterjesztést. 
 
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 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
 
 



K I V O N A T 
a képviselő-testület 2011. szeptember 29-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

184/2011. (IX.29.) Kt. határozata a 
 
 

Nemzeti összetartozás jegyében állítandó emlékmű kapcsán megnyitandó 
alszámla nyitásáról 

 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – a nemzeti összetartozás jegyében állítandó 
emlékmű kapcsán megnyitandó alszámla tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
 
1. A képviselő-testület egyetért a „Nemzeti összetartozás emlékmű” megnevezésű 

alszámla megnyitásával, mely az emlékmű felállításához kapcsolódó közcélú 
adományok elkülönített kezelésére és nyilvántartására szolgál. 

 A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az alszámlán összegyűlt összeget 
kizárólag az emlékmű felállításának előkészítési, illetve létesítési költségeire használja 
fel, illetve, hogy amennyiben az emlékmű felállítása bármely okból meghiúsulna, úgy 
2013. december 20-án intézkedik az összegyűlt összeg adakozók részére történő 
változatlan összegű visszautalásáról.  

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az alszámla nyitás lebonyolítására. 

Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendeletek előkészítése során 
az összegyűlt összeget céltartalékként szerepeltesse. 

 
 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Polics József  polgármester 
   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 

K.m.f. 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 
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