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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) a 17/2023. (I.31.) KT határozata alapján felmérésre került az 1956-os emlékmű 

elhelyezésének helyszíne, lezárult a lakossági szavazás. 

Az internetes felületen 89 szavazat érkezett, míg papír alapon 50, azaz összesen 139. Ezekből 

101 fő szavazott a Hősök terén lévő parkra és 38 fő a Dunaföldvár, Rákóczi utca 2. szám előtti 

közterületre. 

 

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 emlékműre a Képviselő- testület szándéka szerint nyilvános pályázat kerülne kiírásra a 

lakossági szavazás eredménye szerint a Dunaföldvár, Hősök tere park helyszínre. 

 

Javasolom a Képviselő- testületnek, hogy a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 

munkatársait bízza meg a pályázati kiírás tervezetének elkészítésével, melyet a 2023. áprilisi 

képviselő- testületi ülésre terjesszenek elő véleményezésre. 

 

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a döntés meghozatalát. 

 

Dunaföldvár, 2023. március 17. 

 

Horváth Zsolt sk. 

polgármester 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy  

1. a 7020, Dunaföldvár, Hősök terén lévő park helyszínét választja ki az 1956-os 

emlékmű elhelyezésére. 

2. a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár munkatársait megbízza az 

emlékmű pályázati kiírás tervezetének elkészítésével, melyet a 2023. áprilisi 

képviselő- testületi ülésre elő kell terjeszteni véleményezésre. 

3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, 

valamint intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő:  2023. április 12. 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója 

2. városfejlesztési és műszaki irodavezető 

 


