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Tisztelt Képviselő-testület!
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat a 197/2019. (IX.26.) Kt. Törökszentmiklós Város
újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából tervezett programsorozat jóváhagyásáról
döntött az Emlékbizottság javaslatára. Az Emlékbizottság Településfejlesztési albizottsága
több fejlesztésre tett javaslatot, ezek közül az Emlékbizottság kettőt kiemelt. Egyik a
Városháza udvarának felújítása, a másik a Város újratelepítésének 300. évfordulójára
emlékmű állítás. A Képviselő-testület ezen két elemet, illetve ezek tervezését beemelte a
programsorozatba, és 2020. márciusára ütemezte a feladatok megkezdését. A Képviselőtestület döntése alapján került a 2020. költségvetésbe az emlékmű állítás előkészítése,
tervezésére, illetve a Városháza udvarfelújítás első üteme.
A Képviselő-testület 46/2020. (II. 27.) Kt. határozatában döntött az emlékmű állításról, illetve
arról, hogy egy ad-hoc bizottságot hoz létre a tervpályázat előkészítésére és lebonyolítására.
Az ad-hoc bizottság a Képviselő-testületi határozatban rögzítettek szerint előkészítette, és
lebonyolította a tervpályázatot, amely sajnos eredménytelen lett. Az eredménytelen pályázat
tapasztalata alapján a Bizottság szükségesnek látta a koncepció újragondolását. Ezért javasolta
a Bizottság, hogy az új pályázati felhívásban Törökszentmiklós Város újratelepítésének 300.
évfordulója alkalmából felállítandó emlékmű egy 5/4-es II. Almásy János szobor
elkészítéséről szóljon, a Városháza udvarán, a szabadtéri színpad előtti térrészen kerüljön
elhelyezésre bruttó 25 millió forint megvalósítási keretösszeggel.
A Képviselő-testület elfogadta a bizottság javaslatát, és a 195/2020. (IX.24.) Kt. számú
határozattal döntött újabb pályázati forduló lebonyolításáról.
A Képviselő-testület döntése alapján a Szoborállító Bizottság egyfordulós meghívásos
pályázatot bonyolított le, amely során a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Magyar
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) véleményét is beszerezte, hogy a
Képviselő-testület meg tudja hozni döntését.
A Képviselő-testület a 2/2021. (I.14.) Kt. számú határozatában eredményesen zárta le a
pályázati eljárást, és kiválasztotta a nyertes pályázatot. A döntés értelmében a nyertes
pályamű: Györfi Sándor „Szobor 300” című alkotása. A határozat a költségvetés készítésének
időszakában született, és a megvalósítás forrásáról nem született döntés. Időközben az
Önkormányzat 2021. évi költségvetése elkészült, melyben szerepel a 2021. évben tervezett
beruházások között az emlékmű felállítása.
A Képviselő-testület 182/2020. (IX.24.) Kt számú határozatában arról döntött, hogy a
veszélyhelyzetre tekintettel a Törökszentmiklós város újratelepülése 300. évfordulójának
megünneplése és a település őseiről és örökségéről történő méltó megemlékezés jegyében
meghirdetett Törökszentmiklós 300 jubileumi emlékévet 2021. december 31-ig
meghosszabbítja. Ennek az ünnepségsorozatnak egyik kiemelt eseménye lenne az emlékmű
felállítása. Ahhoz, hogy az emlékmű az emlékévben felállítható legyen nem halasztható a
döntés a forrásbiztosításról. Az emlékmű felállításához szükséges forrást a 2021. évi
költségvetés tartalmazza. A költségvetés fő számait tartva biztosított az a forrás, amely
alapján a művésszel a szerződés megköthető, és elindulhat az alkotás, a 2021. évi
szoborállítás érdekében.
Mindazonáltal az önkormányzat kifeszített költségvetési tervét érdemes megfontolni az
Emlékmű felállítása költségeinek egyéb forrásból történő kiegészítésének lehetőségét, ezáltal
az önkormányzati költségek csökkentését. Erre több lehetőség is kínálkozik:
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Magának a megvalósításnak a forrása származhat más adományozóktól is, ennek érdekében
indítható közadakozás, mely során a város lakosai, vállalkozói, vállalkozásai által felajánlott
összegek is segíthetik a szoborállítást. Amellett, hogy az így felszabaduló önkormányzati
forrás más célokra fordítható, a helyi indentitást és összefogást is erősítheti egy ilyen
kezdeményezés. Az Emlékév keretbe foglalása érdekében benyújtott CLLD projekt
alapdokumentumának (a Helyi Közösségfejlesztési Stratégiának) legfőbb kitétele és célja a
helyi lakosok, civilszervezetek és cégek együttműködésének javítása, melyre rendkívül jó
alapot kínál a közadakozás elindítása a helyi média bevonásával lebonyolított intenzív
marketing kampány mentén. Kiemelt jelentőséggel bírna, amennyiben minél szélesebb réteget
lehetne bevonni hangsúlyozva, hogy nem a hatalmas összegekkel való hozzájárulás az
elsődleges cél, hanem hogy a lehető legtöbb helyi polgár érezze magáénak és fontosnak az
Emlékmű felállítását és annak várostörténeti, szellemi üzenetét, súlyát.
Javasoljuk ezek alapján a közadakozás és a kapcsolódó marketing kampány elindítását.
Fentieken túl támogatási igénnyel fordulhat az Önkormányzat továbbá a Településfejlesztési
Alapítványhoz, amely tovább csökkentheti majd az önkormányzati költségvetésre ténylegesen
háruló terhet a tervezetthez képest.
Tisztelt Képviselő-testület!
A fentiek figyelembevételével, kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
elfogadását.
Törökszentmiklós, 2021. május 12.
Markót Imre
polgármester
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Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2021. (…..)
H a t á r o z a t a:
Törökszentmiklós Város újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából emlékmű
állításáról
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel
Törökszentmiklós Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésébe foglalt
felhatalmazása alapján Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
feladat-és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:
1. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Törökszentmiklós Város
újratelepítésének 300. évfordulója megünneplésére Győrfi Sándor „Szobor 300” c.
kompozíciójának 2021. évben történő felállítása mellett dönt.
2. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az emlékmű
megvalósítására 25 000 000 Ft-ot az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében
elkülönített.
3. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
felállításához közadakozást indít.

Képviselő-testülete

az

emlékmű

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Markót Imre polgármestert, hogy az emlékmű
megvalósítása kapcsán teljes joggal eljárjon, valamint a szoborállítással kapcsolatos
szerződéseket aláírja.
Felelős: Polgármester
Jegyző
Határidő: 2021. december 31.
Erről értesülnek:
1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Rimóczi Imre jegyző
3. Közpénzügyi Osztály
4. Városfejlesztési Osztály
5. Irattár

