28. számú előterjesztés
Egyszerű többség
ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. november 26-i rendes ülésére

Tárgy: Emléktábla Saguly Károlyról

Előterjesztő: Berta János képviselő

Készítette: Polgármesteri Kabinet

Tárgyalta: Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:

Készítő részéről ellenőrizte:
Enczel Istvánné, Polgármesteri Kabinet vezetője

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Ez év májusában döntöttünk arról, hogy a Dombóvár 3621, 3659, 3015 és 3048
helyrajzi számú terület (VI. utcai tér) Saguly Károlyról kerül elnevezésre. A közterület
nevét tartalmazó tábla kihelyezésre került, de nagyon sokan – elsősorban a fiatalabb
generáció, a városrészbe az elmúlt évtizedekben költözők - nem tudják, hogy ki volt ő,
nevét miért viseli Újdombóvár egy tere.
Úgy gondolom, hogy közös felelősségünk az új nemzedékkel a város történelmének,
múltjának megismertetése, ezért javaslom, hogy a területre kerüljön kihelyezésre egy
emléktábla, amelyen röviden ismertetjük Saguly Károly kiemelkedő szerepét
Újdombóvár kialakításában.
Saguly Károly erdélyi származású vasúti főmérnök volt, aki az I. világháború idején
költözött Dombóvárra.
Megálmodta
és
a
MÁV ,
valamint
a Dombóvári
Vasutasok
Nemzeti Szövetsége részéről, mint megbízott vevő jutányos áron megvásárolta a
Hercegi Hitbizománytól a leendő Újdombóvár földterületét. Ezután elkészítette a
település végleges tervrajzát utcákra, terekre, telkekre és temetőre lebontva.
Megszervezte és megvalósította mindennek a tényleges felparcellázását.
Közbenjárásának és munkájának köszönhetően sok dombóvári vasutas álma valósult
meg, saját tulajdonú házhelyük lett.
A Szigeterdő melletti terület megvásárlását is ő kezdeményezte a Munkástanácsnál,
hogy tisztviselői telepet hozzanak létre, valamint a mozdonyvezetők számára is telket
tudjon biztosítani a MÁV.
Az akkori dombóvári kenderföld nevezetű területen is - amely ma a Vörösmarty Kölcsey-Bartók utca - az ő nevéhez fűződik az utcák kijelölése.
forrás: Mészárosné Fodor Klára: Újdombóvár története
Emléktáblájára a következő feliratot javaslom: Saguly Károly vasúti főmérnök. A mai
Újdombóvár, az egykori vasutas telep tervezője, akinek az elképzelése alapján 1919ben megkezdték a terület parcellázását.
Az októberi képviselő-testületi ülésen döntöttünk arról, hogy a tér 2 eleme – a
funkcióját már nem betöltő szökőkút és az ott található térplasztika – megújul.
Javaslom, hogy az emléktábla elhelyezésének módja és pontos helye a már ezeknek a
változásoknak a figyelembevételével, a város főépítészének véleménye alapján
kerüljön meghatározásra.
Javaslom, hogy a tábla avatása kerüljön be a Város Hete 2016 programjai közé, ezzel
is jelképezve a város tiszteletét a tér névadója iránt.

Határozati javaslat
a Saguly Károly téren tájékoztató tábla kihelyezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Saguly Károly
téren egy emléktábla elhelyezését, ami a tér névadójának a városrész kialakításában
végzett tevékenységét ismerteti a következő felirattal: Saguly Károly vasúti főmérnök.
A mai Újdombóvár, az egykori vasutas telep tervezője, akinek az elképzelése alapján
1919-ben megkezdték a terület parcellázását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a város főépítészével
egyeztessen a tábla elhelyezésének módjáról valamint pontos helyéről és ez alapján
készíttesse azt el. A munka elvégzésére az önkormányzat 2016. évi költségvetésében
250.000,-Ft keretösszeget biztosít.
A tábla a Város Hete 2016 programsorozat keretében kerül felavatásra.
Határidő:

2015. december 31. – a főépítésszel történő egyeztetések lefolytatására
2016. április 3. – az emléktábla felavatására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Berta János
képviselő

