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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az 1956-os emlékmű ügyét többször tárgyalta a. Képviselő- testület, azonban sem a 

helyszínben sem az emlékmű kinézetében nem született döntés. 

A mellékelt elképzelés szerinti emlékműre teszek javaslatot a 7020, Dunaföldvár, Rákóczi u. 2. 

szám előtti közterületen (Dunaföldvár 1061 hrsz.) történő létesítéssel. 

 

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) 

bekezdése szerint művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen 

való elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról a település önkormányzatának 

képviselőtestülete, Budapesten fővárosi tulajdonú közterület vagy épület esetében a fővárosi 

önkormányzat közgyűlése, a kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterület vagy épület 

esetében a kerületi önkormányzat képviselőtestülete dönt, és gondoskodik fenntartásáról és 

felújításáról. 

A Törvény 109.§ (2) bekezdése értelmében a döntéshez a műalkotás művészi értékére 

vonatkozóan szakvéleményt kell beszerezni. 

 

Az emlékmű bazalt és gránit anyagú kőből kerülne kialakításra, vasbeton lemezalappal, bazalt 

nagykocka kő burkolattal, illetve szintén nagykocka kőből készült barikáddal. A barikádon 

fekete gránit kőből készült zászlórúd és piros-fehér-zöld színű gránit kőből készült lyukas 

zászló imitáció kerül. A barikád és a zászló mögött egy négyszögű fekete gránit oszlopon 

gyertyalángot szimbolizáló faragvány készül, lámpával. A teljes emlékmű alapterülete kb. 2,5 

m x 3 m, magassága kb. 2,5 m. 

 

Az emlékműre a Képviselő- testület által elfogadott felirat kerülne réz betűkből kialakítva. 

Javasolom a gránit oszlop belső oldalára a következő feliratot elhelyezni: „1956 Emlékére”, a 

külső oldalára pedig: „Létesíttette Dunaföldvár Város Önkormányzata 2023” 

 

A kivitelezés előzetesen becsült költsége bruttó 5.000.000,- Ft. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet döntsön arról, hogy a Dunaföldvár, Rákóczi u. 2. számú 

épület előtti közterületen fel kívánja-e állítani a mellékelt rajz szerinti 1956-os emlékművet. 

 



Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a döntés meghozatalát. 

 

Dunaföldvár, 2023. január 20. 

 

 

Horváth Zsolt sk. 

polgármester 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

  

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy  

1. a 7020, Dunaföldvár, Rákóczi u. 2. szám előtti közterületen (Dunaföldvár 1061 

hrsz.) 1956-os emlékművet létesít az előterjesztésben ismertetett módon és felirattal. 

2. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 

centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. 

törvény 109. § (2) bekezdése szerinti szakvéleményt beszerzi. 

3. a szükséges pénzügyi fedezetről és a kivitelezésről a város 2023. évi elfogadott 

költségvetésének ismeretében fog dönteni. 

4. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, 

valamint intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. pénzügyi irodavezető 

2. városfejlesztési és műszaki irodavezető 

 






