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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Nemzeti Összetartozás jegyében állítandó emlékmű előkészítésekor is 

megfogalmazódott, hogy a 48-as téren rendelkezésre álló parkosított terület jóval 

alkalmasabb teret biztosít megemlékezésekre, mint a Városház tér és a Kossuth Lajos 

utca egyik csomópontjában található helyszín, ahol a közelsége miatt folyamatos 

zavaró tényezőt jelent a közúti forgalom, és ahol a megemlékezők sem tudnak 

megfelelően elférni. Ennek megoldására javaslatot kértünk a Képző- és Iparművészeti 

Lektorátustól, amely szervezet a csatolt szakvéleményében támogatta az ’56-os 

emlékkő áthelyezését a 48-as térre. 

 

Mivel jelenleg zajlanak a Nemzeti Összetartozást jelképező emlékmű kapcsán az 

érintett közterület előkészítő munkái, amellyel az egész helyszín megújítása is célunk, 

ebbe ütemezve megtörtént az ’56-os emlékkő áthelyezése. A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény vonatkozó rendelkezése szerint az áthelyezésről nem 

kötelező külön dönteni, ennek ellenére Képviselő-testületi döntéssel látom célszerűnek 

megerősíteni az ’56-os emlékkő áthelyezését, amellyel legfőbb célunk az volt, hogy 

megfelelőbb helyszínt tudjunk biztosítani emlékhely céljára. 

 

Áthelyezés előtt kikértem a Történelmi Igazságtétel Bizottság véleményét is, akik 

támogatták szándékunkat azzal, hogy az emlékkő korábbi helyszínét egy emléktábla 

jelezze. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottsági vélemény ismeretében hagyja 

jóvá az ’56-os emlékkő áthelyezését! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági, 

Településfejlesztési Bizottság, valamint a Képző- és Iparművészeti Lektorátus 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az 1956-os emlékkő áthelyezésével 

kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  

 

 

A Képviselő-testület egyetért az 1956-os emlékkő Komló, 48-as térre történő 

áthelyezésével. 

 

Komló, 2014. április 25. 

          

 

Polics József  

        polgármester 
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