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A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2021. január 22-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A Trianon Emlékbizottság beszámolója a 2020. évi tevékenységéről  

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. január 29. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 



 

 

Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A Képviselő-testület 2020. január 31-i ülésén született döntés a nemzeti összetartozás 

évéhez kapcsolódóan a Dombóvári Trianon Emlékbizottság (továbbiakban: Bizottság) 

létrehozásáról.  

 

A 18/2019. (VI. 18.) OGY határozat a 2020. évet a nemzeti összetartozás évének 

nyilvánította. Országosan számos program, rendezvény szerveződött a centenáriumi 

emlékév mentén, amelyet a kialakult vírushelyzet teljesen átszabott. A Bizottság 

városunkban is számos kulturális program, rendezvény megvalósítását tervezte el, hogy 

méltó módon emlékezzünk a száz évvel ezelőtti eseményekre és azok 

következményeire. 

 

Elmondható, hogy a vírushelyzet miatti korlátozások ellenére is számos esemény 

valósult meg. A Trianon Emlékbizottság 2020. február 19-én alakult meg Kerényi Zsolt 

alpolgármester, a Szent Orsolya Iskolaközpont igazgatója elnökségével. A Bizottság 

további tagjai: Éri Tamás, ifj. Hajós Károly, dr. Hegedüs János, Horváth Józsefné, 

Magyarfalviné Haszonics Krisztina, Szabóné Rambala Gabriella, dr. Nagy Miklós, Futó 

Péter és Tobak Gábor.  

 

A Székely Nemzeti Tanács a nemzeti régiók védelmét szolgáló európai polgári 

kezdeményezést indított el, melyhez a Bizottság is csatlakozott. Az aláírásgyűjtés (mely 

2021. február 7-ig tart) célja, hogy uniós eszközökkel segítsék elő az őshonos nemzeti 

kisebbségek, köztük a határon túli magyarok nemzeti identitásának megőrzését 

szülőföldjükön. 

 

A nemzeti összetartozás évéhez és a Bizottsághoz kapcsolódó dombóvári programok 

2020-ban: 

- A Bizottság megalakulásának hivatalos, sajtónyilvános bejelentése a Wass 

Albert felolvasó rendezvény keretein belül.  

 

- 2020. június 4-én a járványügyi szabályok betartása mellett került sor 

megemlékezésre az Illyés Gyula Gimnáziumban, Herceg Attila, Zsabokorszky 

Ferenc, dr. Hegedüs János, Gáspár Boldizsár és dr. Nagy Miklós 

közreműködésével. 

 

-   2020. június 6-án Meiszter Éva marosvásárhelyi színművésznő Trianonról szóló 

verses, zenés monológját láthatták az érdeklődők a Tinódi Házban. 

 

- 2020. augusztus 3-án a Bizottság szervezésében negyven fős csoport látogatott 

Veszprémbe, ahol a Petőfi Színház művészeinek előadásában megtekintették a 

„Békediktátum – Trianon 100” című színművet. A társulat tagjai magyar 

irodalmi műveket adtak elő, és elhangzott Máté Péter „Ez itt az én hazám”, 

valamint az Ismerős Arcok együttes „Nélküled” című dala is. Az előadást 

Oberfrank Pál Jászai Mari-díjas, érdemes művész rendezte. A színházlátogatás a 
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Tolna Megyei SzC Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégiuma 

támogatásával valósulhatott meg. 

 

- 2020. október 18-án megtörtént a Nemzeti Összetartozás terén Dombóvár 

Trianon emlékművének felavatása. A tér felújítását a Dombóvári Székely Kör 

kezdeményezte és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a 

térség országgyűlési képviselője támogatta. Az emlékmű környezetének Nemzeti 

Összetartozás tereként történő elnevezését a Bizottság kezdeményezte. 

 

- 2020. november 13-án Wass Albert Tizenhárom almafa című regénye nyomán a 

Bizottság tagjai a kórházi parkolóban 13 almafát ültettek el. Az almafákat 

Dobribán György vállalkozó ajánlotta fel. A kezdeményezéshez Potápi Árpád 

János és személyem is csatlakozott.  

 

- A Bizottság kezdeményezésére kisfilm is készült a Tolna Megyei SZC Esterházy 

Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma, valamint a Szent Orsolya 

Iskolaközpont diákjaival a centenáriumi évfordulóhoz kapcsolódóan. 

 

A fentiek alátámasztják, hogy a járványügyi helyzet ellenére a Bizottság munkája 

sikeres volt, tevékenysége messzemenőkig hozzájárult a nemzeti összetartozás évének 

méltó megemlékezéséhez. 

 

Határozati javaslat 

a Dombóvári Trianon Emlékbizottság 2020. évi munkájáról szóló beszámolóról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során elfogadja a Dombóvári Trianon Emlékbizottság 2020. 

évi munkájáról szóló beszámolót, és köszönetét fejezi ki a nemzeti összetartozás évének 

méltó megünneplésében való közreműködésért. 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

 

 


