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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. november 26-i ülésére 
 
Tárgy: A lengyel emlékmű felállításával kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Ikt.sz: LMKOH./1977/11/2015. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 A 100/2015. (VIII. 13.) határozattal döntés született a lengyel emlékmű felállításának 
lehetőségéről és annak potenciális helyszíneiről. 
 

I. Az emlékmű készítője, Brzózka Marek megvizsgálta és megtekintette a határozatban megjelölt 
lehetséges helyszíneket, melynek alapján a Központi park középső sétánya mellett szeretné 
elhelyezni a művet. 
Dr. Farkas Gábor a 2008-as környezetrendezési terv készítője az előterjesztés mellékletében 
szereplő nyilatkozatában javasolja az emlékmű felállítását a Művész Úrral egyeztetett 
helyszínen. 
 

II. Az Önkormányzat vállalta, hogy az emlékmű talapzatát elkészítteti, melynek költségét 
nagyban meghatározza a helyszín. Az emlékmű technikai jegyzete az előterjesztés 2. 
mellékletében található. Ennek 3. oldalán került megjelölésre, hogy az alapot zsalukőből 
szükséges elkészíteni. A z emlékmű tartóelemeinek felállítása, majd ezt követően a 
környezetének térrendezése 500.000 – 1.000.000 forint közötti költséget jelenthet, melyből a 
tartóelemek felállítását 2015. december 15. napjáig el kell végezni. A végső kivitelezési 
munkálatokat 2016 márciusáig kell elkészíteni. 

 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
...../2015. (…..) ÖH. 
Lengyel emlékű felállítása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lengyel 
emlékmű a Központi park középső sétánya mellett - előterjesztés 7. oldala szerint - 
kerüljön felállításra. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az emlékmű felállításához 
szükséges 1.000.000 forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 
Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai című táblázat 3.2. 
Céltartalék sorának terhére biztosítja. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a lengyel emlékmű tartó elemeinek felállításával kapcsolatosan a munkálatokra 
kérjen be árajánlatokat és a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szerzősét, valamint 
az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2015. november 26. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
Lajosmizse, 2015. november 18. 
 
         Basky András s.k. 
             polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete 
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Előterjesztés 2. melléklete 
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