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Tisztelt Képviselő-testület!
A Dombóvári Székely Kör számára lehetőség adódott arra, hogy állami támogatással
egyes dombóvári köztéri műalkotások környezetét rendezettebbé, az alkotáshoz méltóbbá
tegye egy-egy komolyabb beruházással. Az egyik a kertvárosi Szent László téren
elhelyezett Szent László szobor a székelykapuval együtt, a másik pedig a Gyár utcaKölcsey utca - Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésében található Trianon emlékmű. Ez
utóbbi elképzelés élvezi a Dombóvári Trianon Emlékbizottság támogatását is.
A rendelkezésre álló látványtervek és helyszínrajzok az előterjesztés mellékletét képezik,
a civil szervezet már több egyeztetést folytatott a város főépítészével és a Hivatal
Városüzemeltetési Irodájával, mivel a két beruházást még ebben az évben meg szeretnék
valósítani.
A Szent László téren burkolt felület kialakítása érinti a székelykaput és a Szent László
mellszobrot, amely nagyobb kiemelést kap, a kapu mellé pedig elhelyezésre kerül két pad.
A terület megközelítése is esztétikusan kiépül egy járdával a Tulipán utca-Gyöngyvirág
körút kereszteződése felé.
A Gárdonyi tér (ez az elnevezés egyébként nem szerepel a címnyilvántartásban) egy
teljesen új arculattal fog rendelkezni, és az 1920-ban elcsatolt magyarlakta területekre való
emlékezés is szerepet kap címerekkel, illetve a szerződés előtti országterület szemléletes
ábrázolásával, emlékezve az 1936-ban itt felállított Országzászlóra, ami az I. világháborút
lezáró trianoni békediktátum elleni tiltakozás kifejezésére készült. Az obeliszk tetején
népünk misztikus madarának - a turulnak - a szobrát helyezték el, a zászlórúdján a címeres
nemzeti lobogó félárbócra volt eresztve a gyász jeléül. Az alkotáson Papp-Váry Elemérné
Magyar Hiszekegy című imáját lehetett olvasni, a mellvéden pedig Nagy-Magyarország
címere kapott helyet. Néhány év múlva a művet eredeti állapotában a Szabadság utcába
helyezték át (a turulszobor helyére jelképes örökmécses került, a mellvédről levették a
címert és a helyére Petőfi Sándor egyik versrészletét őrző táblát tettek), amely a tér
rendezése során elbontásra került. A Hamulyák Közalapítvány által a szekszárdi Farkas
Pál szobrászművésszel elkészíttetett turulszobor 2007-ben került a jelenlegi helyére, a
zászlórúd is akkor lett felállítva.
Megítélésem szerint a Dombóvári Székely Kör erőfeszítései feltétlenül támogatást
érdemelnek. A közterületek használatáról szóló 29/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet
szerint a kivitelezéssel járó közterület-használat miatti díjfizetés alóli mentesítésre
polgármesteri hatáskörben van lehetőség, a használat céljára tekintettel fennáll több is a
rendelet szerinti mentességi esetek közül.
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1)
bekezdése értelmében művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú
épületen való elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról a település önkormányzatának
képviselőtestülete dönt, és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról. A döntéshez a
műalkotás művészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell beszerezni a MANK Magyar

Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-től. Javaslom, hogy a hozzájárulás kapcsán a
döntés térjen ki a szakvélemény elkészíttetésére is.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom.
Határozati javaslat
a Dombóvári Székely Kör által megvalósítani kívánt, Dombóváron található köztéri
műalkotások környezetének megújítását célzó beruházásokhoz való hozzájárulásról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Dombóvári
Székely Kör beruházásban megújuljon a Szent László téren található Szent László szobor
és székelykapu, valamint – a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételt teljesebben
kifejezve és az elcsatolt magyarlakta területeknek emléket állítva – a Gyár utca-Kölcsey
utca-Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésében található Trianon emlékmű környezete az
előterjesztésben bemutatott látványtervek alapján, és hozzájárul a megvalósításhoz a
polgármesterrel és önkormányzat főépítészével egyeztetett tervek szerint azzal, hogy az
érintett művészeti alkotások áthelyezésével és környezetének átalakításával kapcsolatban
szükséges szakvélemény beszerzése az erre jogosult szervezettől, illetve a kialakítás során
figyelemmel kell lenni a szakvéleményben foglaltakra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat részéről szükséges
jognyilatkozatok megtételére a beruházások megvalósítása érdekében.
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