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Sorszám: Tárgy:

N I 3
Szentháromság Plébánia

q’ j i kérelme emlékmű

.7 I . elhelyezéséhez

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság.

Egyszerű többség Humán és Szociális Bizottság

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Juhos Józsefné, a Szentháromság Plébánia gondnoka és a KÉSZ békési elnöke a mellékelt

kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, amely szerint a helyszíni egyeztetés után a római katolikus

templom hátsó fala mellett emlékművet kívánnak elhelyezni a meg nem született és korán elhalt

gyermekeknek.

A közterületek, településrészek elnevezéséről, azok jelöléséről, a házszámozás rendjéről, valamint a

művészeti alkotások közterületi elhelyezéséről szóló 33/2008. (X. 1 .) önkormányzati rendelet 1 1 .
a rendelkezik az emléktábla állítás szabályairól, az alábbiak szerint:

„11.
Emléktábla elhelyezésének szabályai

(1)1 Emléktábla elhelyezéséhez szükséges dokumentáció:
a) pontos (idegen nyelvű szöveg esetén nyelvi szakvéleménnyel, vagy hivatalos
fordítással ellátott) szövegtervezet,
b) az elbíráláshoz szükséges grafikai terv, elhelyezési tervdokumentáció, műszaki
rajzzal és fotóval,
c) művészi kivitelezés esetén a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
Képző- és Iparművészeti Lektorátusának szakvéleményét az emléktábla művészeti

értékére vonatkozóan (melynek költségét a kezdeményező viseli),
d) műemlék, helyi védettségű épület vagy műemléki környezet esetében a hatáskörrel

és illetékeséggel rendelkező műemlékvédelmi hatóság szakvéleménye, szakhatósági

engedélye,
e) az épület tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata,
f) költségtervezet.

(2) Az emléktábla elkészíttetése, engedélyezése és kihelyezése a kezdeményező költsége és

feladata.
(3) Az emléktábla kihelyezéséről minden közforgalom elől el nem zárt területen a Képviselő-

testület a Városi Főépítész véleményének kikérése alapján dönt.
(4)2 A 1 1 . (l)-(3) bekezdését kell alkalmazni nem szerzői jogvédelem alá eső emléktáblák

kihelyezésénél is, kivéve a 1 1 . (1) bekezdés c) pontját.”

I Módosította a 44/2015. (XI. 02.) önkormányzati rendelet 1. g-a.
2 Módosította a 37/2009. (X. 2.) önkormányzati rendelet I . g-a.
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A városi főépítész az eredetileg elképzelt Széchenyi téri helyszínen nem támogatta az emléktábla
elhelyezését, mely okból kifolyólag a fentiekben leírtak alapján azt a templom mögött, közvetlenül a
fal mellett helyeznék el (második kérelem). A kérelmező feladatát képezi az illetékes
műemlékvédelmi hatóság hozzájárulásának beszerzése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja cl.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a békési Szeiitháromság
plébánia és a Keresztény Ertelmiségiek Szövetsége a békési meg nem született és korán elhalt
gyermekek emlékére emléktáblát helyezzen el a római katolikus templom hátsó fala mellett
azzal, hogy a Kérelmező teljesíti a közterületek, településrészek elnevezéséről, azok jelöléséről,
a házszámozás rendjéről, valamint a művészeti alkotások közterületi elhelyezéséről szóló
33/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet 1 I . -ának előírásait, és az abban foglalt kötelező
dokumentációt benyújtja.

Határidő: intézkedésre azormal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2021. szeptember 24.

Kálmán Tibor

polgármester

Jogi ellenjegyzo

Pénzügyi ellenjegyző
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1’iszte1t Polgármester Úr!

Egy nemrégiben indult Országos kezdeményezést szeretne felkarolni a két
közösségünk: a békési Szentháromság plébánia hívei és a Keresztény
Ertelmiségiek Szövetsége (KESZ) békési szervezetének tagjai. Az ötletgazda és
egyben felajánló Horváthné Vajas Katalin Sursum corda díjas nyugdíjas óvc3nő,
aki 1 2 éves gyermekét veszítette el anno.
Miről van szó? Szeretnénk emléket állítani a békési meg nem sziiletett és korán
elhalt gyermekeknek. Az eddigi emlékművek egy-egy család által felajánlott, már
eredeti célra nem használt márváily sírkövek, melyeken nem látszik az eredeti
felirat, hanem a következő (ezt szeretnénk mi Is):

Jöttél, S mentél nesztelen,
Föld vendége perc ideig.

‚ ‚

honnan” Hova” Csak sejtelem, V-. J ‚‘(jf
Az Istentől az Istenig.” ( (
(Ludwig Uhland)

Imdkozzunk a meg nem született
és a korán elhalt gyermekekért!

Az eddigi létesítmények a tempiomkertekben lettek felállítva, de, mivel Békésen
ilyen nincs, mi a térképekre berajzolt helyre gondoltunk, amely a templom
közelében van, kicsik a forgalomból, nincsenek rajta közművek, jól
megközelíthető, de mégis relatív zárt, mert ék alakban két sövényfal határolja.
Szeretnénk mögéje egy emléktáblát is állítani majd, ahová az ezt óhajtók
gyermekeik nevét kis egyen méretű és minőségű táblácskára kitehetik. Ezt mi
koordinálnánk. Az I 800-as évekből szánnazó rózsaszínes erezett márvány 170
cm magas ás 50 cm széles. Az eredeti feliratot eltakarandó niárványtábla
elkészitésére Minya Gábort szeretnénk felkérni majd. Az elhelyezésben esetleg
az Önök segítségét is kériiénk, mint a Kereszt utcai keresztnél.
Az eddigi tapasztalatok szerint más településeken kis halottak napi
zarándokhellyé lett az emlékmű, koszorúkkal, gyertyákkal, de év közben is sokan
látogatják, mert sajnos kevés az olyan csaád,ainely ne lenne igy vagy ágy érintett
ebben a dologban.
Ezért is kérjük és reméljük az Ön szives támogatását.

Tisztelettel: SZEN riiÁoMsÁc PLÉBÁNIA
53O Eéés, Széchenyi tér 3.

7ee1o: (6e) 533-73
Adoszam: 19979553-1-04

a Szentháromság elnöke

Békés, 2021. augusztus 11
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Tkztc]t Pohiőrmestcr Úr!

I Iivwko7va a 202 I 27én a PnIgúniictcn I livatal é a Ióépíté%Z rés CICICVLI

iiici(artott hul:4 ü szc:iicn elhttngzottaki’a ai alábbi Icve1ünkIii kéje%t
flló(1()%itafli S/Lrt1fléi1k a,. ernkktü fe1áIIítáának hehét. Az ÚJ ticlvsyin ;‘

ttnip[otri hata motzc)u ltIlflt dfltldk ktvtptajtkan a pi kulú tele or@’-an a
ttniploin fala műle koruIktntt tg <‘I3aii hi L(iokLr1LL%%LI amIl\.ttl a
Kcrcszt utcai kcrcszt körül van. A márványkö régi felirása helyére kerülne n már
akhl kizett /ő\ eg.

Békés, 2k;21. svcpwmhcr I.

Tisztelettel:
S

t__

jJuhos JWzsethé
Pkhania gnnctnoL: t i KF%/ btk%I

Visitelt Í’lgárniesicr L

Egy neini’cgiben iniltilt oriagos kezdeinényciést ‚cie1 ne fel karolni i két
közösségiink: a békési Sict1tF1ánm%ág I)Ié[)át)ia hi ei és a Keresztény
Fitcimiséiek Szövetsége (I< ES!) békési %/crvezeténck tagjai. Ai otletgaida és
‘, g\ h ti I lalan 10 Hor\ ithnt \‘4iJa% karal iii Stii ‘un Lüt dJ dijas ti\ ugdi J(1% t’% kino

aki I 2 éves gyermekét vcstitctte cl anno.
Niiröl 2fl sző? Szeretnénk eiléket állitani a hékéi iucg nc;ii született ös korán
lhalt yyt rmtkkntk ‘\i t(ltl121 Lnlltkmtnck cgytg Lalad altal telajanlott
inar trc(lct) tLlfl3 Iltill tij,ni1t manan síikoek ie1eken ntni l t%nl., d/

ereden felirat hanem a ko\etk7o (e7t %7u(tmnk mi 1%)

Jöttél, s mentél nesitelen,

Föld vendége iwrc ideig.
Honnan? Hová? (‘sah sejtelem,
AZ Istentől ii Istenig.”
(I .U(1Wi tihland)

Imádkozzunk a meg nem sLüle(ctt
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