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Tisztelt Képviselı-testület! 

A Békési Városvédı és Szépítı Egyesület, a Békés Mővészetéért Alapítvány és a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsége helyi szervezete a mellékelt beadvánnyal fordult önkormányzatunkhoz. A 
dokumentum tartalma szerint javaslat, kérelem és felajánlás: 

1. Javaslat: Békés Város Önkormányzata a Honfoglalás teret nyilvánítsa történelmi 
emlékparkká.  

2. Kérelem: az önkormányzat járuljon hozzá, hogy a Honfoglalás téren civil összefogással 
Trianon emlékmő létesüljön, illetve felállításra kerüljön egy történelmi kettıs kereszt. 

3. Felajánlás: A kettıs keresztet a XIX. Nemzetközi Csuta Mővésztelep ajándékozza a 
városnak. 

Ad 1.) A Honfoglalás tér történelmi emlékparkká nyilvánítása:  

  A kulturális örökség védelmérıl szóló 2001. évi LXIV. törvény 5/B. §-a szerint: „5/B. § A 
nemzet történelme és fejlıdése szempontjából kiemelkedı történeti, illetıleg kegyeleti jelentıséggel 
bíró helyszíneket az Országgyőlés határozattal történeti emlékhellyé nyilváníthatja.” A hivatkozott 
törvényi rendelkezés szerint kizárólag a kiemelkedı történeti jelentıséggel bíró helyszínek 
nyilváníthatók történelmi emlékhellyé. A történelmi emlékpark nem jogszabályilag meghatározott 
kategória, létrehozása úgy lehetséges, hogy a képviselı-testület a közterületek, településrészek 
elnevezésérıl, azok jelölésérıl, a házszámozás rendjérıl, valamint a mővészeti alkotások 
közterületen való elhelyezésérıl szóló 33/2008. (X. 1.) rendelete (a továbbiakban: R.) 4. § (1) 
bekezdése alapján olyan közterület nevet ad a területnek, melyben szerepel az „emlékpark” 
kifejezés. A R. 4. § (2) bekezdése szerint a képviselı-testület a közterület nevének megállapítása, 
vagy megváltoztatása esetén az érintettek meghívásával közmeghallgatást tarthat. A R. 4. § (3) 
bekezdése alapján a közterület elnevezésével kapcsolatos elıkészítı feladatokat a Képviselı-testület 
Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi, valamint Kulturális és Sport Bizottsága látja el. 

Ad 2.) Trianon emlékmő, történelmi kettıs kereszt állítása: 

Az emlékmő felállításának feltételeit a R. 10. és 12. §-ai szabályozzák. Az általános 
feltételek R. 10. § (2)-(6) bekezdései szerint:  

„10. § (2) A kezdeményezı által benyújtott indítványt a Képviselı-testület Kulturális és 
Sport és Pénzügyi bizottsága tárgyalja, majd kulturális, mővészeti, esztétikai, várostörténeti 
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szempontok alapján állásfoglalást hoz arról, hogy a kezdeményezı által javasolt mő 
megvalósításával és a tervezett helyszínnel egyetért-e.  

(3) A Városi Fıépítész a városrendezési, építészeti megfontolások figyelembevételével 
állásfoglalást alakít ki a kezdeményezett mőalkotás felállításának helyszínérıl, valamint arról, hogy 
a városrendezési és építészeti szabályzatoknak megfelel-e. 

(4) A Polgármester a mővészeti alkotások elhelyezésére irányuló képviselı-testületi döntés 
elıkészítése során kikérheti a városvédelemmel, valamint hagyományırzéssel foglalkozó társadalmi 
szervezetek véleményét. 

(5) A Képviselı-testület Kulturális és Sport valamint Pénzügyi bizottsága döntésre a 
Képviselı-testület elé terjeszti a mővészeti alkotás közterületi elhelyezését. 

(6) A mővészeti alkotás köztéri elhelyezésérıl a Képviselı-testület minısített többségő 
határozattal dönt. A határozatnak tartalmaznia kell: 

a) a mővészeti alkotás pontos helyét, 
b) a mő alkotóját, címét, méreteit, anyagát, 
c) az alkotáson szereplı felirat pontos szövegét, szükség esetén kitérve az esetleges 
adományozók körére.”  

Szobor jellegő emlékmő állításához – a fentieken felül – a R. 12. §-ában szabályozott 
különös feltételeknek is meg kell felelni, azaz: 

„12. § (1) A kezdeményezınek szobor elhelyezéséhez be kell nyújtania az alábbi 
dokumentumokat: 

a) a szobor elhelyezéséhez szükséges közüzemi, illetve az érintett közmő szolgáltatók 
hozzájárulása, amennyiben a mővészeti alkotás jellege megkívánja, 

b) a mővészeti alkotás Képzı- és iparmővészeti Lektorátus kész állapotú zsőrijének 
(kérésre árzsőrijének) szakvéleménye, 

c) a terület jellegének megfelelıen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakhatósági 
engedélye, 

d) költségtervezet. 
(2) A szobor kihelyezésérıl minden közforgalom elöl el nem zárt területen a Képviselı-testület a 

Városi Fıépítész véleményének kikérése alapján dönt.” 

Ad 3.) Az emlékmő felállítása vélhetıen jelentıs költségvonzattal jár, melynek biztosítását Békés 
Város Önkormányzata nem tudja vállalni. A költségek fedezetének megteremtése civil összefogás 
útján valósítható meg, amire már érkezett is felajánlás. A költségek viselésérıl, a költségek pontos 
megoszlásáról az elkészült tervek, és az elızetes költségkalkuláció alapján lehet döntést hozni. 

Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy tárgyalja meg a témát. 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, 
miszerint támogatja a békési Honfoglalás tér emlékparkká nyilvánítását. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete egyet ért azzal, hogy civil 
összefogással – a közterületek, településrészek elnevezésérıl, azok jelölésérıl, a 
házszámozás rendjérıl, valamint a mővészeti alkotások közterületen való 
elhelyezésérıl szóló 33/2008. (X. 1.) KT rendeletben foglalt eljárás szerint – a 
Honfoglalás téren Trianon emlékmő és történelmi kettıs kereszt kerüljön 
felállításra. 

3.  Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete felkéri az emlékmő létesítésének 
kezdeményezıit, hogy az emlékmő felállításához szükséges elıkészítı eljárás 
megkezdéséhez nyújtsák be a közterületek, településrészek elnevezésérıl, azok 
jelölésérıl, a házszámozás rendjérıl, valamint a mővészeti alkotások közterületen 
való elhelyezésérıl szóló 33/2008. (X. 1.) KT rendeletben foglaltaknak megfelelı 
dokumentumokat. 
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Határid ı: intézkedésre azonnal 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2009. április 27.  
Izsó Gábor 

 polgármester 
 

Jogi ellenjegyzı 
 
 

Pénzügyi ellenjegyzı 


