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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2021. december 14-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/12359/2021. Tárgy: Javaslat kopjafaállitásról szóló kérelem megtárgyalására

Tisztelt Képviselő-testűlet!

A Művelodési, Oktatási és Sport Alapitvány a jelen előterjesztés mellékletét képezo kérelemmel fordult
Onkormányzatunkhoz, melyben örömmel tájékoztatott, hogy gróf Bethlen István miniszterelnök tiszteletére kopjafát
kivánnak állitani. A kopjafa helyeként a Trianon Emlékparkot szeretnék választani. Az elhelyezéshez - melynek
minden költségét és szervezési munkáját az Alapítvány vállalja - kérik a Képviselő-testület támogató hozzájárulását.

A kérelem szerint a kopjafa eUielyezése a többi kopjafához hasonló technológiával történne. Az emlékmü
elhelyezése nem engedélyköteles, így építési engedélyezési eljárás lefolytatása nem szükséges. A Magyarország helyi
öakomiányzatairól szóló 2011. évi CLXXXK. törvény 42. § 8. pontja alapján a műalkotás állítása a Képviselő-testület
át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

A fentiek alapján kérem, hogy hozzuk meg a döntésünket.

Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja alapján a

Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány kérelmének helyt ad, és hozzájárul, hogy a kérelmező a Trianon
Emlékpark területén az általa megjelölt helyen kopjafát álh'tson és fát ültessen. A kopjafa állítására és a fa
ültetésére a Dunavarsányi Közos Onkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Osztályának
koordinálása mellett kerülhet sor.

b) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű tobbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: dr. Kiss István aljegyzö

Az előterjesztés melléklete: Kérelem
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Dunavarsány, 2021. december 8.
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Gergőné Varga TCnde úrasszcuiy
polgármester
Dunavarsány
Városháza

Tárgy: Engedélykérés kopjafaállitáshoz, felkérés és meghívás

Dunavaisány, 2021. december 6.

Igen tisztell Polgármester Asszony!
Kedves Tünde!

Alulírottak, mint a Művelödési, Oktatási és Sport Alapítvány kuratóriumának elnöke és tagja,
hivatkozva nevezett Alapítvány 2021. október 22. -én megtartott BetUen ünnepségére és az ott
elhangzottakra, tisztelettel megerősítjük, hogy grófBethlen István mimsztereInBk
szolgálatának tiszteletteljes megemlékezésére és emlékeztetésére kopjafát kívánurdc állítani a
Trianon Parkban ajobb oldalon, értelemszerűen a sorban kovetkezö lelietöségen.

Egyébként ez a kopjafaállftás emberi gyarlóság okán maraát el, s most garantáltan, iegalábbis
erös ígérettel készü! Aporkán Kelemen Imre műhelyében. A szakszerű felállítását
természetesen a Városgazdálkodási Kfi.-től kérjük. A kopjafa lümepélyes Jeleplezését pedig
szintén természetesen Polgármestei Asszonytó kérjük.

Az eseményre 2021, december 1 8-án délután 4 őrakor kerül sor egy rövid üimepség
keretében, amelyenjelen lesz dr. Duray Miklós vezetésével a felviáéki Szövetség a KBzös
Célokért, civil szervezeteket egyesítő közösség, akik szintén év&rduló kapcsán
megkoszorózzák grófEsterházy János kopjafáját.

Az eseményt torténelmi megemlékezés és vacsora követi a Közösségi Házban, ahol gróf
Esteriiázy János mártír-politikus életével ismerkedhetimk meg. Az esemény természetesen
nyilvános, a vacsora meghivásos, ezért Polgármester Asszonyt már most tisztelettel a teljes
eseméaysorra meghívjuk.

Remélve, hogy miad a programot, mind a meghivástjó szíwel fogadja és az engedély
kiadásának sem lesz semmilyen akadálya, maradunk

ősziüte tisztelettel:
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dr. Bóna Zoltán
km'atóriumi w

Nagyné, dr. CsobgJyó Eszter
a fclaatórium elnöke


