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Tisztelt Képviselő-testület!
A volt zsinagóga épülete és a hozzá tartozó emlékhely kiemelt jelentőségű Dombóvár
életében akkor is, ha az épület jelenlegi állapota nem ezt tükrözi. Sajnálatos módon az
átfogó rekonstrukciójára irányuló, pályázati támogatással megvalósuló fejlesztési elképzelések eddig nem jártak eredménnyel. Korábban a galéria kialakítását célzó elképzelés nem kapott támogatást, a közelmúltban pedig a Megbékélés Háza Látogatóközpont kialakítása elnevezésű támogatási kérelem visszavonására kényszerültünk a
várható magas üzemeltetési költségek miatt. Ettől függetlenül továbbra sem teszünk le
arról, hogy az ingatlan megújulását elősegítsük.
Jelen előterjesztés célja a régészeti falkutatás megindítása, amely első lépést jelenthet a
zsinagóga rekonstrukciójára vonatkozó későbbi pályázatok benyújtásához, az ingatlan
fejlesztéséhez, mint azok megalapozásának szükséges és elengedhetetlen feltétele,
egyben a fejlesztés irányának meghatározója.
Ph.D. Gere László régész „A Dombóvári zsinagóga építéstörténete” című tanulmánya
szerint az alapvetően két építési periódusú épület a fennmaradt dokumentumok és egy
kisebb műemléki falkutatás után teljes hitelességgel helyreállítható. Falkutatással a
nyugati homlokzat eredeti nyílásrendszerét kell feltárni, illetve az eredeti nő bejárathoz
kapcsolódó lépcsőházat. Az 1964. évi átalakítás utólagos falait ezek után el kell bontani.
A pályázati kiírásban egy meghatározott határidőre ajánlatokat kérünk be a régészeti
falkutatási munkák elvégzésére arra feljogosított szervezetektől, az értékelési szempont a legalacsonyabb ár. A fedezet kérdésére a pályázati eljárás eredményéről való
döntés során térünk ki, a felhívásban utalunk erre, fenntartva az eredménytelenné nyilvánítás lehetőségét. Annak érdekében, hogy szakmailag is átvizsgált, megfelelő pályázati felhívást tudjunk kibocsátani, erre kellő időt érdemes hagyni, s jóváhagyását célszerű a polgármesterre bízni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a pályázati kiírás támogatására.
Határozati javaslat
a zsinagóga falkutatásra szóló pályázat kiírásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a zsinagóga épületében régészeti falkutatás megindítását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati felhívás kidolgozására
és jóváhagyására, a városi honlapon való közzétételére és szakmai szervezeteknek való
kiküldésére azzal, hogy a pályázat eredményéről való döntést fenntartja magának.
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