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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2019. január 24-i ülésére 

A 253/2016. Kth. számú határozat módosítása (kommunista diktatúrák kiskunhalasi ál-

dozatainak emléktábla) tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület a 253/2016. Kth. számú határozatával, 2016. októberében döntött arról, 

hogy szobrot kíván állíttatni a kommunista diktatúrák kiskunhalasi áldozatainak emlékére. A 

határozat szerint a Bethlen Gábor tér keleti oldalára készülne szobor, melynek költségbecslése 

2016-os árszinten 9 millió forint volt. A határozatban kapott felhatalmazás alapján megkezd-

tem a forrás előteremtésére irányuló munkát, melynek eredményeként az Emberi Erőforrások 

Miniszterétől, a Nemzeti Kulturális Alapon keresztül Önkormányzatunk 3 millió forint vissza 

nem térítendő támogatást kapott. Mivel egyéb forrás nem áll rendelkezésünkre, ezért javaslom 

a határozat módosítását. Az eredeti művészi koncepció 2016-ban két alternatívát kínált. A 

szobor mellett a Városháza épületének múzeum felőli homlokzatára kihelyezendő, a mellék-

letben szereplő fotón látható kialakítású emléktábla is felmerült lehetőségként. A szobrásszal 

történt újabb egyeztetés szerint az emléktábla a rendelkezésre álló forrás keretein belül meg-

valósítható. Az emlékmű elhelyezéséhez az örökségvédelmi hatóság engedélyét be kell sze-

rezni, valamint az elhelyezés előkészítő munkákat is igényel, mivel az emlékmű közvetlen 

környezetében fel kell tüntetnünk a támogató szervezet arculati elemeit is. Ehhez előzetes 

becslés szerint 500 eFt költséget szükséges Önkormányzatunknak önerőből biztosítani. 

 

Az emlékművön a „A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékére állíttatta Kiskunhalas 

Város Önkormányzata 2019.” felirat szerepelne, ennek egyeztetése még folyamatban van. 

 

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy az új koncepciót hagyja jóvá és hatalmaz-

zon fel a megvalósításra. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete aszerint módosítja 

253/2016.Kth. számú határozatát, hogy felhatalmazza a Polgármestert, Szabó Áron 

szobrászművész tervei szerint emléktáblát készíttessen és helyeztessen el a kommunista 

diktatúrák kiskunhalasi áldozatai emlékére a Városháza épületének déli homlokzatára. 

Az emlékmű elkészíttetésére a Nemzeti Kulturális Alap által biztosított 3 millió forint 

támogatás nyújt fedezetet, az elhelyezés költségeire a Képviselő-testület a költségvetés 

terhére fedezetet biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szüksé-

ges nyilatkozatok megtételére, az emlékmű teljes körű megvalósítására. 
 

Határidő:   2019.június 29. 

Végrehajtásért felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Határozatról értesül: Csendes Ildikó osztályvezető   helyben 

Tóth Péter osztályvezető     helyben 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

 

Kiskunhalas, 2019. január 16.          

 

 

                           Fülöp Róbert s.k. 



Melléklet 

 


