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Az előterjesztés tárgya:     Nemzeti összetartozás jegyében állítandó  emlékműre 
                                          kiírt pályázat elbírálása 
 

Iktatószám:                        6460/2012.      
 
 Melléklet:                       - 1.sz.: Képző- és Iparművészeti Lektorátus véleménye 
   
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester  
 
Az előterjesztést készítette: dr. Vikor László hatósági és adóiroda vezetője 
 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 

Bizottság Hatáskör 
Gazdasági, Településfejlesztési 
Bizottság 

SZMSZ 1. melléklet II/C.) 12. pont 

Ideiglenes Bizottság 218/2011. (XI.24.) Kt. határozat 
  
  
 
Meghívott: 
 

• Fűkő Béla (7623 Pécs, Mezőszél u. 3/B.) szobrászművész, 
• Mosonyi Tamás (7635 Pécs, Mogyorós köz 1.) szobrászművész, 
• Vanyúr István (7900 Szigetvár, Istvánffy M. u. 8.) szobrászművész 

 
 
Határozatot kapja: 
 

• Képző- és Iparművészeti Lektorátus (1014 Bp., Úri u. 54-56.), 
• Fűkő Béla szobrászművész, 
• Mosonyi Tamás szobrászművész, 
• Vanyúr István szobrászművész 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 134/2011. (VI.23.) számon határoztuk el, hogy Komló Város Önkormányzata a 
Nemzeti Összetartozás jegyében emlékművet kíván állítani a trianoni békediktátum 
évfordulójára. A 184/2011. (IX.29.) számú határozatunkban a 11731063-15331524-
10460003 számú alszámla megnyitásáról döntöttünk, amelyre az emlékmű 
felállításának előkészítési és létesítési költségeinek fedezésére közcélú adományokat 
várunk. Az alszámlán felhalmozott egyenleg legkésőbb 2013. december 20-ig 
használható fel erre a célra. A 218/2011. (XI.24.) számon döntöttünk meghívásos 
pályázatról, amelynek leadási határideje 2012. január 31-e volt. Valamennyi meghívott 
szobrászművész határidőre leadta az 1:5 léptékű modelljét. 
 
A leadott terveket véleményeztetni kell a Képző- és Iparművészeti Lektorátussal, 
amely bírálat 2012. február 14-én megtörtént. A vonatkozó szakvélemény 1. számú 
mellékletként került csatolásra. 
 
Az alszámla megnyitása kapcsán hozott határozatunknak megfelelően, kiíráskor 
fenntartottuk azt a jogunkat, hogy a pályázaton indult valamennyi művész tervezési 
(részvételi) díjának egyidejű kifizetésével a pályázaton nyertes alkotás megvalósítását 
későbbi határidőre rendeli meg a Képviselő-testület. Így érvényesül az a feltétel, hogy 
az alszámlán lévő összeg függvényében kerülhet sor külön határozat alapján a 
megvalósításra. Mindezeknek megfelelően legkésőbb a 2013. december 20-i 
számlaegyenleg függvényében dönthetünk az emlékmű megvalósításáról. E határidő 
jogvesztő, ezt követően az érintett szobrászművész szabadon rendelkezik alkotása 
felett. 
 
A 218/2011. (XI.24.) számú határozatunkban ideiglenes bizottság létrehozásáról is 
döntöttünk, amelynek feladata, hogy az SZMSZ. szerint hatáskörrel rendelkező 
bizottság mellett szintén véleményezze a benyújtott terveket. Az Ideiglenes Bizottság a 
Vanyúr István által II. számon benyújtott, szembenézetből Nagy-Magyarország 
körvonalát adó pályaművét javasolja pályázaton nyertesként kihirdetni. 
 
Felhívom a Tisztelt Képviselők figyelmét, hogy a benyújtott modellek előzetesen is 
megtekinthetőek hivatalunkban, amelyet a hatósági és adóiroda vezetőjénél kell 
kezdeményezniük. A benyújtott modellek a Képviselő-testület ülésén is ki lesznek 
állítva. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottsági vélemények ismeretében 
döntsön a pályázaton nyertes emlékműről! 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 
Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági, 
Településfejlesztési Bizottság, valamint a Képviselő-testület 218/2011. (XI.24.) Kt. 
határozatával létrehozott Ideiglenes Bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a Nemzeti Összetartozás jegyében állítandó emlékműre kiírt pályázatra 
benyújtott munkákról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
 
1. Képviselő-testület …………………………  pályaművét nyilvánítja nyertesnek 
azzal, hogy az emlékmű megépítéséről külön határozattal dönt legkésőbb 2013. 
december 31-ig. Amennyiben a „Nemzeti összetartozás emlékmű” megnevezésű 
alszámlán nem jelentkezik legkésőbb 2013. december 20-án a megvalósításhoz 
szükséges 2,4 millió Ft-os egyenleg, akkor a pályázaton nyertes emlékmű 
megrendelésére a későbbiekben sem kerülhet sor, alkotásával 2014. január 1-jétől 
szabadon rendelkezhet ……………. szobrászművész. 
 
2. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázatra 
meghívott szobrászművészek egyenkénti 200.000 Ft összegű tervezési (részvételi) 
díjának kifizetéséről. 
 
Felelős: Polics József polgármester 
Határidő: 2012. március 31. 
 
Komló, 2012. február 24. 
         Polics József  
         polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

1. számú melléklet 
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