Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete

2011. június 30-i rendes ülésére

Tárgy:

Az újdombóvári bombázás áldozatainak emlékére köztéri alkotás
állításának elvi támogatása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette:

Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság

Tárgyalta:

Oktatási és Kulturális Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Gábor Ferenc - jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
1944. június 30. az újdombóvári városrész szempontjából meghatározó napként vonult
be a helyi történelembe. Ezen a napon 10 óra 30 perckor Mágocs irányából 32 db
amerikai felségjelű bombázó gép érkezett Dombóvár légterébe és miután 172 bombát
szórtak szét az állomás környékére 12 újdombóvári lakos vesztette életét.
Az eseményről – kezdeményezésemre – a bombázás 65. évfordulóján, 2009-ben
emlékeztünk meg városi program keretében először. Azóta e nap szerepel a városi
rendezvénynaptár és együtt emlékezünk a 12 áldozattal járó bombázásra.
Javaslom, hogy a mai napon, az áldozatok előtt tisztelegve, képviselő-testületünk
döntsön arról, hogy egyetért és támogatja, hogy az újdombóvári bombázás áldozataink
tiszteletére társadalmi összefogással egy emlékmű kerüljön felállítására a Kossuth tér
üresen álló ÉK-i szegletében.
Mivel a Hamulyák Közalapítvány működése ellehetetlenülni látszik, javaslom,
tegyünk közzé egy felhívást, melyben olyan civil szervezet jelentkezését várjuk, aki
vállalja az emlékmű állításával kapcsolatos szervezési feladatok (művészektől
ajánlatok bekérése, terveztetés, lektorátusi vélemény bekérése) és az adománygyűjtés
lebonyolítását. A felállításra kerülő köztéri alkotást – a Képző és Iparművészeti
Lektorátus véleményének figyelembe vételével – képviselő-testületünk választaná ki.
Kérem, képviselő-társaimat támogassák kezdeményezésemet!

I. sz. Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért, és támogatja, hogy
az újdombóvári bombázás áldozataink tiszteletére társadalmi összefogással egy
emlékmű kerüljön felállítására a Kossuth tér üresen álló ÉK-i szegletében.
Támogatja egy felhívás közzétételét, melyben olyan civil szervezet jelentkezését várja,
aki vállalja az emlékmű állításával kapcsolatos szervezési feladatok és az
adománygyűjtés lebonyolítását.
A felállításra kerülő köztéri alkotást – a Képző- és Iparművészeti Lektorátus
véleményének figyelembevételével – a képviselő-testület választja ki.
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