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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2008. (I. 28.) Kt.
határozata alapján felkérte Tóth Gyulát, a választókerület akkori egyéni országgyűlési
képviselőjét, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
rendelkezéseinek megfelelően kezdeményezze a dombóvári Szigeterdőben található
Kossuth szoborcsoport történelmi emlékhellyé nyilvánítását. Képviselő Úr a
felkérésnek eleget téve 2008. március 10-én országgyűlési határozati javaslatot
nyújtott be a témában, amit a Kulturális és sajtóbizottság, mint illetékes bizottság
április 8-án megtárgyalt, de általános vitára nem ajánlotta, mert az akkori jogszabályok
alapján nem volt pontosan meghatározható, hogy Magyarországon mi tekinthető
történelmi emlékhelynek és mi nemzeti emlékhelynek.
A kulturális örökségvédelemről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló
2011. évi CXLIX. törvény bevezeti és definiálja a történelmi emlékhely fogalmát. E
szerint történelmi emlékhely a nemzet vagy valamely élő nemzetiség történelmében
meghatározó jelentőséggel bíró helyszín, amelyet a Kormány rendelettel történelmi
emlékhellyé nyilvánít.
2012. január 1-jén lép hatályba a kulturális örökség védelméről szóló törvény – a
módosítással beiktatott - 4. fejezete, amely az emlékhelyekre vonatkozó rendelkezést
foglalja magába.
Ez alapján:
Történelmi emlékhellyé az az épített környezet vagy természeti helyszín nyilvánítható,
amely alkalmas megemlékezések tartására és ahol a nemzet kulturális életében
társadalmunk műveltségi szintjét, hazánk nemzetközi elismertségét jobbító,
a.) az ország, a nemzet függetlensége védelmében a múltban gyökerező, jövőt
meghatározó, a nemzet emlékezetére méltó esemény, vagy
b.) az ország politikai életében irányadó állami döntés, intézkedés valósult meg.
Az egyes helyszínek történelmi emlékhellyé nyilvánítását a kultúráért felelős miniszter
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság javaslatára, a Bizottság felügyeletét ellátó
miniszterrel egyetértésben kezdeményezheti a Kormánynál.
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság látja el a történelmi emlékhellyé és a
nemzetközi emlékhellyé nyilvánítás előkészítési, véleményező, javaslattevő,
adminisztratív és ellenőrzi feladatokat.

Tisztelt Képviselőtársaim!
Fentiek alapján javaslom, hogy Képviselő-testületünk ismételten kezdeményezze a
dombóvári Szigeterdőben található Kossuth-szoborcsoport történelmi emlékhellyé
nyilvánítását, hiszen Horvay János e monumentális, az első felelős független magyar
kormány tagjait ábrázoló szoborkompozíciója nem csak az Országház előtt 1927-től
1952-ig álló alkotásként meghatározója múltunknak. Az ország politikai életében
irányadó állami döntés is kapcsolódók az 1927. november 6-i felavatásához, hisz
másnap a Parlamentben folytatódott az ünnepség két törvényjavaslattal: március 15-e
nemzeti ünneppé tételéről és Kossuth Lajos érdemeinek törvénykönyvi
megörökítéséről.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Emlékhely és
Kegyeleti Bizottságnál kezdeményezi a dombóvári Szigeterdőben található Kossuthszoborcsoport történelmi emlékhellyé nyilvánítását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kezdeményezés benyújtására.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Polgármester
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