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Tisztelt Képviselő-testület!
Egy dombóvári közéleti egyesület 2011. szeptember 21-i keltezésű kérelmében a volt
dombóvári gettó területén egy emlékszikla elhelyezése céljából 5 m2 közterület térítésmentes igénybevételéhez kért engedélyt 3 év időtartamra. A kérelem szerint az emlékszikla az egyesület szervezésében került volna elhelyezésre.
A Városfejlesztési Iroda Vezetőjével együtt írásban jeleztem a közterület-használati
engedély kiadására hatáskörrel rendelkező Polgármester úrnak, hogy a kért közterülethasználati engedélyt jogszerűen kiadni nem lehet, az 1990. évi LXV. törvény 10. § (1)
bekezdés h) pontja alapján ugyanis az „emlékmű állítás” jóváhagyása a képviselőtestület át nem ruházható hatásköre.
Az emlékmű – mint fogalom – jogszabály szerint nincs definiálva. A kérelem tárgya
szerinti emlékkő nem művészeti alkotás (tehát művészeti értékéről szakvéleményt nem
kell beszerezni), de a fentiek és a kérelem tartalma szerint („emlékeztetne mindenkit
arra”), valamint az emlékkő funkciója alapján az emlékműnek minősül. Ezek szerint a
beadott kérelem elbírálásának tárgyában – a hatályos jogszabályi előírások szerint –
közterület-használati engedély nem adható.
Eközben az emléksziklát a Dombóvár belterület 213 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű ingatlanon, a hajdani gettó területén felállították, és 2011. október 2-án ünnepélyes keretek között ugyanitt emlékeztek meg „a helyszín történelmi jelentőségéről”.
Tekintettel arra, hogy Polgármester úr tárgyban meghozott döntéséről nem volt tudomásunk, írásban fordultam hozzá, hogy az ügy lezárása érdekében bocsássa azt az illetékes ügyintéző rendelkezésére.
Vélelmezhető döntés hiányára tekintettel, a közterület-használati engedélykérelem elbírálására indított eljárásban megtehető ügyféli lehetőségekről levélben tájékoztattuk
az Egyesület képviselőjét. Jeleztük a kérelmező részére, hogy az emlékmű elhelyezésének immáron utólagos, képviselő-testületi jóváhagyása – véleményünk szerint –
mindenképpen szükséges, ezért kértük, hogy az erre irányuló kérelmet mielőbb nyújtsa
be a képviselő-testülethez jóváhagyásra.
2011. november végén az Egyesület képviselője levélben fordult a Városfejlesztési
Irodához, melyben a közterület-használati engedélykérelmét visszavonta.
2012. február 17-én kelt levelében Turger Attila alelnök a Dombóvári Magyar-Izraeli
Baráti Társaság nevében kért engedélyt az „emlékszikla” helyszínére, határozott időre,
20 évre. Kérelmében vállalta, hogy a területet rendszeresen gondozzák, takarítják, karbantartják, cserében pedig díjmentességet vagy nagyon méltányos díj megállapítását
kérte (közösségi feladat ellátása miatt).
Válaszlevelünkben az alelnököt is tájékoztattuk ugyanarról, mint a korábbi kérelmezőt, azaz hogy az 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés h) pontja alapján az „emlékmű-állítás” jóváhagyása a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre. Felhívtuk
továbbá a figyelmét arra, hogy amennyiben kérelmét fenntartja, azt el kell utasítanunk,
lehetősége van azonban a kérelem visszavonására, mely esetben azt a hatóság végzéssel megszünteti. Tájékoztattuk arról, hogy bármilyen lépést is tesz az ügyben, az emlékmű elhelyezésének utólagos képviselő-testületi jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy
az a mostani helyén jogszerűen megmaradhasson; amennyiben továbbra is fenntartja a

kérelemben megfogalmazott szándékát, úgy az erre irányuló kérelmét Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez soron kívül benyújtani szíveskedjen.
Ezt követően Turger Attila alelnök úr, a Dombóvári Magyar-Izraeli Baráti Társaság
nevében, a 2012. március 28-án kelt levélben fordult hozzám, melyben az emlékmű
fennmaradására vonatkozó kérelmük Képviselő-testület elé terjesztését kérte tőlem.
Tekintettel arra, hogy képviselő-testületi kizárólagos hatáskörbe tartozó kérdésről van
szó, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy foglaljon állást az emlékszikla fennmaradására vonatkozó kérelem tárgyában.
Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy amennyiben a kérelem elutasításáról
születik döntés, úgy a kérelmezőt felszólítjuk az emlékszikla elbontására, és az eredeti
állapot helyreállítására.
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.
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