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Tisztelt Képviselő-testület!  
 

Idén július elején nagy meglepetéssel és örömmel értesültem arról, hogy 1986-ban 

Makovecz Imre a művelődési ház előtti térről - a Városi Tanács megbízására - 

átépítési tervet készített (a tervről készült fotók mellékelve). A terv dr. Balipap Ferenc, 

az akkori művelődési ház igazgatójának hagyatékát képezi, aki jó viszonyt ápolt 

Makovecz Imrével.  
 

Makovecz Imre építőművész hazánk emblematikus alakja, nevéhez olyan alkotások 

fűződnek, amelyekkel nem csak itthoni, de nemzetközi hírnevet is szerzett. Ilyenek 

többek között: a csíksomlyói Hármashatár oltár, a makói Hagymaház, a Sevilla-i 

világkiállítás magyar pavilonja. Gazdag művészetét a legmagasabb állami és szakmai 

kitüntetésekkel, díjakkal ismerték el. Városunkban is található általa tervezett épület, 

az 1970-es évek elején épült Hotel Dombóvár, ami kényszerűen az akkori 

elvárásoknak megfelelő formát tükrözi.    

 

Makovecz Imre 2011-ben hunyt el, és még ebben az évben kezdeményezték 

hozzátartozói a Makovecz Imre Alapítvány létrehozását, amelyet a bíróság 2012-ben 

jegyzett be. Az Alapítvány célja – az alapító okirat szerint – Makovecz Imre építészi-

tervezői szellemi hagyatékának, az annak részét képező szerzői jogi művek és egyéb 

alkotások (tervek, írásművek, hanganyagok, stb.) felkutatása, összegyűjtése, 

tudományos-szakmai feldolgozása és gondozása, alkotói életművének megőrzése. 

 

Magyarország Kormánya 2013-ban hozott döntést először Makovecz Imre 

hagyatékának méltó gondozásáról. Ezt követően a 2022/2015. (XII. 29.) határozatával 

egy átfogó, 12 pontba foglalt döntés született. Ez többek között tartalmazza az 

Alapítvány működésében való állami szerepvállalást, a Makovecz-életmű Magyar 

Értéktárba történő felvételét, a Makovecz Imre Alap elindítását, amely az életműbe 

tartozó projektek megvalósítását szolgálja. 

 

A művelődési ház előtti tér átépítési terve az Alapítvány birtokába került. Július 16-án 

Dombóvárra érkezett Kampis Gábor építészmérnök, az Alapítvány munkatársa, a 

Makovecz Archívum kezelője, valamint Zajti Ferenc tanár, a Makovecz Imre tervezte 

épületek felújításának, építésének videó-dokumentációja elkészítésével megbízott 

vállalkozó.  A látogatás célja egyrészt a valaha a Hotel Dombóvár télikertjében 

elhelyezett díszkút - ami vélelmezhetően szintén Makovecz-alkotás - megtekintése, 

dokumentálása volt, másrészt a térre készült terv esetleges megvalósíthatóságának 

kérdését is érintettük. 

 

Az Alapítvány, valamint az Országgyűlés is fontosnak tartja, hogy az életmű részét 

képező tervekből minél több megvalósuljon. Ennek támogatására a 2020. évi központi 

költségvetésben a Makovecz Imre Alap 1.400 millió Ft-ot tartalmaz, és a jövő évi 

központi költségvetésben is szerepel ez a forrás. 

 

 

 



Mindenki előtt ismert az önkormányzati választások előtt rohammunkában, erősen 

kifogásolható minőségben kivitelezett tér állapota, aminek legszembetűnőbb hiánya az 

elmaradt vízelvezetés. Ez mellett sokak véleménye, hogy a város fő tere jellegtelen, 

minden egyediséget nélkülöz. 

 

Az Alapítvány képviselőivel való tárgyalás rendkívül eredményes volt, hiszen az 

akarat az 1986-os művészi elképzelés megvalósítására mindkét részről egyezett. 

Kihagyhatatlan lehetőségnek tartom ezt a projektet, hiszen állami finanszírozás 

segítségével igazi értékkel, egy Makovecz-életműhöz tartozó tervnek megfelelő térrel 

gazdagodhatunk. Mivel a teljes Makovecz-életmű felvételre került a Magyar 

Értéktárba, városunk egyik kiemelt látványosságává válhat a tér. 

 

A tér átalakításával kapcsolatosan a vázlattervek aktualizálásáig, majd ezt követően az 

engedélyezési-, illetve a kiviteli tervek elkészítéséig hosszú út áll előttünk, amelynek a 

képviselő-testület is részese lesz, amikor a megfelelő fázis elérkezik (rendelkezésre áll 

látványterv). Annak érdekében, hogy a terv minél jobban alkalmazkodjon a jelenkori 

igényekhez, a tér használatához, a tervezés teljes szakaszában több egyeztetést és 

konzultációt kívánunk megvalósítani, ami magában foglalja a településképi 

konzultációt, valamint településképi véleményezési eljárást is. 

 

A kormányzati támogatás igényléséhez első lépésként együttműködési megállapodást 

kell kötni az Alapítvánnyal. Az Alapítvány kuratóriuma már megtette nyilatkozatát, 

amivel elvi támogatásban részesíti a Tinódi Ház előtti közterület Makovecz Imre 

elgondolásának megfelelő építészeti és képzőművészeti kialakítását. (A kuratórium 

támogatói nyilatkozata mellékelve.) A megállapodás mindkét fél részéről történő 

aláírását követően lehet benyújtani a Kormányhoz a támogatási igényt. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-társaim támogatását a tér átalakításához, illetve az 

együttműködési megállapodás aláírásához.  

 

Határozati javaslat 

a Makovecz Imre Alapítvánnyal való együttműködésről és a Tinódi Ház előtti tér 

Makovecz Imre tervei szerinti kialakításáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Tinódi Ház 

előtti közterületnek (dombóvári 1294/16. hrsz.) a Makovecz Imre építész, illetve 

alkotótársai által 1986-ban készített építészeti és képzőművészeti terv szerinti 

kialakítását a központi költségvetésből (Makovecz Imre Alap) nyújtott támogatás 

segítségével. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti beruházás megvalósítása érdekében 

felhatalmazza polgármestert a Makovecz Imre Alapítvánnyal történő 

együttműködési megállapodás megkötésére, a részletes tervek elkészítésére 

irányuló egyeztetésekre és azok képviselő-testület elé terjesztésére, valamint a 

kormányzati támogatás iránti igény benyújtására. 

 



 

Határidő: 2020. október 30. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

         Pintér Szilárd 

         polgármester 

 

 


