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Tisztelt Képviselő-testület!
2012. március 28-án Turger Attila alelnök úr, a Dombóvári Magyar-Izraeli Baráti Társaság nevében fordult a jegyzőhöz a dombóvári gettó emlékszikla fennmaradására szóló kérelem Képviselő-testület elé terjesztése ügyében. A kérelmet, melyben vállalták,
hogy az emlékművet és az általa elfoglalt közterületet rendszeresen gondozzák, takarítják, karbantartják, az előterjesztés 1. mellékleteként csatoljuk. Az akkori Képviselőtestület a kérelmet elutasította.
Mivel az emlékszikla továbbra is a 213 hrsz.-ú területen található, szükségként jelentkezik a helyzet rendezése. Erre vonatkozóan újabb kérelmet nyújtott be a Dombóvári
Magyar-Izraeli Baráti Társaság nevében Rostás Zoltán elnök úr, melyet az előterjesztés 2. mellékleteként csatolunk. Javaslom, hogy a Képviselő-testület vizsgálja felül a
korábbi döntést, ezzel is hozzájárulva az emlékszikla jogszerű fennmaradásához.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-a
tartalmazza a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható tételeket, ezen belül a
8. pont a következő: közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása. A köztéri szobor – mint fogalom – jogszabály szerint nincs definiálva. A kérelem tárgya szerinti emlékszikla nem műalkotás (tehát művészeti értékéről szakvéleményt nem kell
beszerezni), funkciója alapján köztéri szobornak minősül. Rögzíthetjük, hogy a beadott
kérelem elbírálása nem közterület-használat engedélyezés kategóriája. A közterületek
használatáról szóló 26/2012. (VII.6.) önkormányzati rendelet a közterület használatával összefüggő hatósági hatáskörök gyakorlásával a polgármestert hatalmazza fel
(mint említettük a köztéri szobor állítása át nem ruházható hatáskör), továbbá közterület használat kizárólag határozott időre és legfeljebb három évre engedélyezhető.
Az emlékműről készült fényképek az előterjesztés 3. mellékletében láthatók.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Dombóvár belterület 213 hrsz.-ú, „kivett közterület” megnevezésű ingatlanon elhelyezett, a
dombóvári gettó meglétét és a II. világháború során Dombóvárról elhurcoltak emlékét
megörökítő emlékszikla és a ráhelyezett tábla mementó elhelyezését és hozzájárul annak fennmaradásához azzal a feltétellel, hogy az emlékművet és az általa elfoglalt közterületet a Dombóvári Magyar-Izraeli Baráti Társaság rendszeresen gondozza, takarítja, karbantartja.
Határidő: 2015. február 15. – a kérelmező értesítésére
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Szabó Loránd
Polgármester
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