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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. február 28-i ülésére 

Györe Pál díszpolgár emlékére állítandó szoborral kapcsolatos döntéshozatal 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. 

Az Abonyiak Abonyért Alapítvány kuratóriumi elnöke Pető Zsolt az alábbi kérelemmel él a 

Képviselő-testület felé: 

 

„Antal Sándor helyi vállalkozó kezdeményezéssel fordult az Abonyiak Abonyért Alapítványhoz, 

melyben Györe Pál (1923. január 4 - 2006. január 25.) emlékének tisztelegve köztéri szobor 

felállítására tett javaslatot.  

 

A szobor egy olyan meghatározó, emblematikus személyiségnek kíván emléket állítani, aki aktív 

közszolgálati pályafutása mellett, majd nyugdíjba vonulását követően is áldozatos munkát végzett 

városunk értékeinek feltárása, bemutatása és megőrzése érdekében. Györe Pál életútja, munkássága, 

embersége, mintaként szolgál Abony minden jelen és jövőbeni polgára számára.   

 

Az indítvány egészalakos portrészoborra tesz javaslatot, melynek elhelyezéséhez a Polgármesteri 

Hivatal előtti tér biztosíthat méltó helyszínt.  

 

Álláspontunk szerint az emlékmű felállításának előkészítése és megvalósítása olyan jelentős közügy, 

melyet széleskörű helyi összefogással és természetszerűleg a képviselő-testület jóváhagyásával, 

támogatásával valósítható meg. Az eredeti elképzelés szerint az emlékmű kezdeményezője és a 

közadakozás első adományozója Antal Sándor, aki mellett a szoborállítással kapcsolatos 

koordinációs feladatokat az Abonyiak Abonyért Alapítvány vállalta.  

 

Az Alapítvány által ellátásra kerülő feladatok  

- Képviselő-testületi előterjesztések előkészítése a Polgármesteri Hivatallal együttműködve,  

- a közadakozás megszervezése és az adományok elkülönített alszámlán való kezelése,  

- építési munka megszervezése, 

- nyilvánossággal, tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátása.    

 

Előzetes egyeztetés szerint a szoborállítás folyamatának lépései: 

- Képviselő-testület elvi jóváhagyása a szoborállításra és a szobor helyének kijelölésére 

(előterjesztő: Abonyiak Abonyért Alapítvány, döntéshozó: Képviselő-testület) 

- Szobortervek bekérése, bemutatása  
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(előterjesztő: Abonyiak Abonyért Alapítvány, döntéshozó: Képviselő-testület) 

- Közadakozás megszervezése 

(Felelős: Abonyiak Abonyért Alapítvány) 

- Szobortervek bírálata, döntés a szoborról 

(előterjesztő: Abonyiak Abonyért Alapítvány, döntéshozó: Képviselő-testület) 

- A szobor végleges helyének kijelölése 

(előterjesztő: Abonyiak Abonyért Alapítvány, döntéshozó: Képviselő-testület) 

- I. fokú építésügyi hatóság építési engedéllyel kapcsolatos döntése 

- (előterjesztő: Abonyiak Abonyért Alapítvány) 

- Kivitelezési feladatok megszervezése 

(Felelős: Abonyiak Abonyért Alapítvány) 

- Átadó ünnepség megszervezése 

(Felelős: Abonyiak Abonyért Alapítvány, jóváhagyó: Képviselő-testület) 

- Nyilvánosság folyamatos biztosítása és a közadakozással kapcsolatos elszámolás közzététele 

(Felelős: Abonyiak Abonyért Alapítvány) 

 

Fentiekre való hivatkozással, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. §-ára figyelemmel kérem az indítványunk támogatását és a szoborállítással 

kapcsolatos eljárás megindításához szükséges elvi jóváhagyást.” 

 

II.  

 

Az Abonyiak Abonyért Alapítvány kérelmét megvizsgálva az alábbiak állapíthatók meg: 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ többek között azt is 

kimondja, hogy „A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át közterület elnevezése, köztéri 

szobor, műalkotás állítása;” 

 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 

hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete rendelkezik az építési 

engedély nélkül végezhető építési tevékenységekről, melynek 1. pontja kimondja, hogy 

 

„ A műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 

méterre álló meglévő épület átalakításának kivételével az építési engedéllyel építhető építmény 

felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, ha az építési 

tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell 

a) megváltoztatni, 

b) átalakítani, 

c) elbontani, 

d) kicserélni, 

e) megerősíteni vagy 

f) változatlan formában újjáépíteni.” 

 

A 11. pontja kimondja, hogy 

„ Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért 

magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.” 

A fentiek figyelembevételével a Polgármesteri Hivatal állásfoglalás kérése megtörtént a Pest Megyei 

Kormányhivatal Hatósági Főosztály - Kulturális Örökségvédelmi Osztályától. Az előterjesztés 

leadásáig nem érkezett meg az engedélyeztetési eljárás lefolytatására az állásfoglalás.  

Javasolt helyszín a szobor állításának a következők: 
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1. okmányiroda bejáratnál lévő platánfa közelébe 

2. a könyvesbolt előtti terület  

 

A felállítandó szobor a 6881 és 6882 törzsszámú a római katolikus templom- és a Nepomuki Szent 

János szobor műemléki környezetében találhatóak. Az előterjesztés 1.sz. melléklete tartalmazza a 

hivatal térképmásolatát és berajzolva a jogszabályban foglalt 50 méteres körzet határt és az I. és II. 

világháborús emlékműveket.   

 

A kulturális örökség védelméről szóló módosított 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 28. § b) pontja 

alapján a műemlékvédelem feladata a műemlékek és környezetük fenntartása, helyreállítása, 

védelme, a 43. § (3) bekezdése szerint a műemléki környezet területén minden változtatást, 

beavatkozást a műemlék városképi, illetőleg tájképi megjelenésének és értékei érvényesülésének kell 

alárendelni. 

A Kötv. 40/A § úgy rendelkezik, hogy a műemlékvédelem sajátos tárgyai (történeti kertek, temetők 

és temetkezési emlékhelyek, műemléki területek: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, 

műemléki környezet) körében védelem alatt álló valamennyi ingatlan esetében biztosítani kell az 

építészeti, városépítészeti, valamint egyéb környezeti, természeti értékek fenntartható használatát és a 

hagyományos tájhasználat megőrzését. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

…../2013. (II. 28.) számú Képviselő-testületi határozat  

Györe Pál díszpolgár emlékére állítandó szoborral kapcsolatos döntéshozatal 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy közadakozásból 

Györe Pált ábrázoló szobor kerüljön felállításra. 

 

2.  A Képviselő-testülete a szobor helyéül a ……….  jelöli ki. 

 

3. A Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy  döntéséről – jelen határozat megküldésével – 

értesítse a kezdeményező Abonyiak Abonyért Alapítvány kuratóriumát. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Balogh Pál jegyző 

A végrehajtásban közreműködik:  

Titkárság 

A határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Abonyiak Abonyért Alapítvány 

Antal Sándor 

 

Abony, 2013. február 19.    Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. 

         polgármester 
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