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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az Építési és Beruházási Minisztérium Építészetért és Műemlékvédelemért Felelős Helyettes 

Államtitkára értesítést küldött Dunaföldvár Város Polgármesterének, hogy a 7020, Dunaföldvár, 

Hősök tere, 176 hrsz.-ú ingatlant érintően a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, mint a 

kulturális örökségvédelem ingatlan elemeinek nyilvántartását vezető hatósága, az ingatlanon 

található műemléki értékek műemlékké nyilvánításának feltételeként a tudományos előkészítés és 

értékelés megindításáról döntött. 

 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Övr.) 12.§ (4) bekezdése alapján a műemléki érték védetté nyilvánításának 

előkészítése során a nyilvántartást vezető hatóság tizenöt napos határidő kitűzésével kikérheti az 

érintett műemléki érték fekvése szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének, a 

fővárosban a fővárosi kerületi polgármesternek vagy a Margitsziget esetén a főpolgármesternek, az 

érintett műemléki érték tulajdonosának vagy a tulajdonosi közösségének véleményét a védetté 

nyilvánítással kapcsolatban. 

 

A műemléki védetté nyilvánítási eljárás érinti a park teljes területét, benne az I. világháborús 

emlékművet, a katona sírokat és a szovjet emlékművet. Az eljárás során a Lechner Tudásközpont 

szakértői és kísérő munkatársai tartanak helyszíni szemlét. 

 

A kezdeményezésben szereplő érték, a jelen vizsgálat eredményeként, a miniszteri rendelet hatályba 

lépésével válik valamely kategóriában kiemelten védett vagy védett műemlékké, és minősül 

védendő kulturális örökség elemének. 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő- testületet, hogy a Hősök tere park esetleges műemlékké 

nyilvánításával az ott és a dunaföldvári 176 hrsz.-ú területtel szomszédos (pl.: fürdő, kemping) 

ingatlanokon tervezendő mindennemű beruházást, felújítást a Tolna Megyei Kormányhivatal 

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályával kell engedélyeztetni. 

 



Kérem a Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és állásfoglalásával támogassa 

a polgármestert saját véleményének kialakítása érdekében. 

 

Dunaföldvár, 2022. október 14. 

 

 

Horváth Zsolt sk. 

     polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT (I.) 

  

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a következő állásfoglalást alakítja ki:  

1. a Dunaföldvár 176 hrsz-ú, Hősök tere park teljes területének műemlékké történő 

nyilvánítását támogatja. 

2. tudomásul veszi, hogy az ügyben a polgármester jogosult nyilatkozatot tenni. 

3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, valamint 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2022. október 28. 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. városfejlesztési és műszaki irodavezető 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT (II.) 

  

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a következő állásfoglalást alakítja ki:  

1. a Dunaföldvár 176 hrsz-ú, Hősök tere park teljes területének műemlékké történő 

nyilvánítását nem támogatja. 

2. tudomásul veszi, hogy az ügyben a polgármester jogosult nyilatkozatot tenni. 

3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, valamint 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2022. október 28. 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. városfejlesztési és műszaki irodavezető 

 










