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Az előterjesztés tárgya:     Nemzeti összetartozás jegyében állítandó emlékmű  
                                         megalkotása 
 

Iktatószám:                       8941-5 /2013.      
 
 Melléklet:                       -   
 
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 

  
  
  
 
Meghívott: 
 

• Vanyúr István (7900 Szigetvár, Istvánffy M. u. 8., e-mail: 
vpiru@freemail.hu) szobrászművész 

 
Határozatot kapja: 
 

• Vanyúr István (7900 Szigetvár, Istvánffy M. u. 8., e-mail: 
vpiru@freemail.hu) szobrászművész, 

• Városgondnokság, Bogyay László intézményvezető (Komló, Tompa M. 
u. 12.) 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 27/2012. (III.8.) számú határozatunkban döntöttünk arról, hogy legkésőbb 2013. december 
31-ig határozunk a pályázaton nyertes emlékmű megalkotásáról, amennyiben rendelkezésre 
áll a szükséges 2,4 millió forintos keret.  
 
Örömmel tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testület tagjait is arról, hogy a 33752/2013/MIK 
számon folyamatban van a Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere által felajánlott 1,5 
millió forintos vissza nem térítendő támogatás Nemzeti Kulturális Alapnál történő 
szerződéses előkészülete, amely megállapodást várhatóan szeptemberben írhatok alá.  
 
A mai napon 900e Ft egyenleget mutat az emlékmű megalkotására nyitott elkülönített 
alszámla, amely összeg kiegészül a 1,5 millió forint miniszteri támogatással, így 
rendelkezésre fog állni a kivitelezés megrendelésének feltételéül szabott keret.  
 
Fenti határozatunkban előírt feltétel teljesítése, az emlékmű ez év őszén történő felállítása, 
valamint a kapcsolódó tereprendezési munkák 2014 tavaszi befejezésének biztosítása 
érdekében mielőbb szükséges határozatot hoznunk a kivitelezés megrendeléséről, hogy 
minden érintett részéről tervezett módon, ütemezetten haladjanak a munkák. Mindezek 
alapján indokolt meghozni egy olyan tartalmú határozatot, amely a támogatási szerződés 
érvénybe lépésétől függően kimondja, hogy a Képviselő-testület megrendeli az emlékmű 
megalkotását, továbbá felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottsági vélemények ismeretében döntsön az 
emlékmű megalkotásáról! 
 
Határozati javaslat: 
 
Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Nemzeti Összetartozás 
jegyében állítandó emlékmű megalkotására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozza:  
 
A Képviselő-testület 27/2012. (III.8.) számú határozatának megfelelően megrendeli a nemzeti 
összetartozás jegyében állítandó emlékmű megalkotását, amennyiben aláírásra kerül az 
emberi erőforrások minisztere által a 33752/2013/MIK számon megítélt vissza nem térítendő 
1.500.000 Ft-os támogatással kapcsolatos, Nemzeti kulturális Alap által előkészített 
támogatási szerződés. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás 
igénybevételével, emlékmű megrendelésével és a kivitelezésével kapcsolatos 
jognyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős: Polics József polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
Komló, 2013. augusztus 27. 
 
             Polics József 
             polgármester 
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