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Tisztelt Képviselő-testület!
Úgy gondolom, nagyon sok város büszke lenne ha annyi köztéri alkotás,
emlékmű díszítené utcáit, mint Dombóvárét. Nemzeti ünnepeinket méltóképpen tudjuk
ünnepelni, hisz emléket állítottunk az aradi vértanuknak, az októberi forradalomnak,
az első felelős magyar kormánynak, Szent Istvánnak, a II. világháború hőseinek, a
holocaust dombóvári áldozatainak.
Véleményem szerint a Magyar Hősök Napja az egyetlen, amikor a Hősök
szobrának elhelyezkedése miatt a külső körülményeknek alárendelten tudunk csak
emlékezni az I. világháborúban elesett dombóváriakra. Az alkotást Fetter Károly 1925ben készítette és 1926-ban került jelenlegi helyére. A tér és a szobor környezete azóta
számtalan változáson ment keresztül. Jelen elhelyezkedésében a forgalmas 611-es útra
néz, attól egy keskeny földsáv választja el. Koszorúzáskor csak nehézségek árán lehet
megközelíteni, a megemlékezők a szobor oldalánál vagy annak háttal tudnak
elhelyezkedni. Ezek figyelembe vételével javaslom a Hősök szobrának 90 fokkal
jobbra történő elfordítását. Így az alkotás az iskola előtti térre nézne és ez az
elhelyezkedés már lehetővé tenné a méltó megemlékezést az I. világháború dombóvári
áldozataira.
A 2003-ban készült közterület rehabilitációs terv a tér hasznosítására megoldási
javaslatként parkolók kialakítását jelölte meg. Amennyiben a képviselő-testület
támogatja elképzelésemet, a Hősök szobrának elfordításával párhuzamosan a parkolók
is kialakításra kerülnének a téren. Ezzel a beruházással a városközpont egy forgalmas
területe szépülne meg, javulni a parkolási helyzet és csökkenne a Petőfi utcában,
valamint a Hunyadi tér nyugati oldalán a forgalom.
A beruházás költsége az előzetes számítások alapján 3 millió forint, mely tartalmazza
a versenyeztetéshez és kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk elkészítését, a
szobor „elfordítását” valamint a parkolók kialakítását.
A beruházás forrásaként a Képviselő-testület 33/2011. (II. 14.) számú határozatával a
6303 hrsz.-ú ingatlan állagmegóvására elkülönített 4.2 millió forint egy részét jelölöm
meg, hiszen szőlőhegyi közösségi ház sorsáról még nem döntöttünk.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szabadság
utcában álló Hősök szobrának 90 fokkal jobbra történő elfordítását, valamint az iskola
előtti terület rendezését, parkolók kialakítását. A beruházás forrásaként a 2011. évi
költségvetésben a szőlőhegyi közösségi ház felújítására elkülönített összeget jelöli
meg. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a beruházás előkészítésére és azt
követően felhatalmazza a vállalkozási szerződés tartalmának jóváhagyására és
aláírására.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 33/2011- (II. 14.) számú
határozatát a következők szerint módosítja. A Dombóvár, Gárdonyi Géza utca 16.
szám alatti szőlőhegyi közösségi ház (hrsz.:6303) felújítására és állagmegóvására a
2011. évi költségvetésében 1,2 millió forintot különít el.
Határidő:
2011. augusztus 30. – a tervdokumentáció elkészítése, ajánlattételi felhívás közzététele
2011. október 15. – kivitelezői árajánlatok beérkezése
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