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VárosgazdáIkodási és Pénzĺiryi Bĺzottság véleményezi

Emberi Erőfoľľás Bizottság véleményezi

Határ ozati i av as|at a bizottságok számár a:

Tisztelt Képvĺselő.testĺilet!

I. Tényállás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

AzI. vi|ágháboru |ezźrásaként 1920. június 04-én keľült a|áítása a Tľianoni Békeszeľződés,
melyet gyakÍan békędiktátumnak is nevemek - még a|áírói és törvénybe iktatói is így Ítevez-
ték -' azt je|eme ezze|, hogy a szerződésben foglaltakat, a győztesek á|ta| a vesztesek szárná-
ľa diktált kényszer szülte.

A békeszerződés eľedményeképpen a Magyg Kiľályság elveszítette terĹiletének több mint
kéthaľmađát (az ország teľülete 282 00O km2-ről 93 000 km2-ľe csĺikkent), míg népessége
18,2 milliótő| 7,6 millióra esett. Noha az elcsatolt teľületeken élők többsége nem volt ma-
gyaÍ nęmzetiségĺi, abékeszerződés során az orszétghataľok megvonása mégnagyjából sem
ktivette a nyelvi vagy Lemzetiségi hatáľokat. Mintegy 3,3 millió magyaÍ rekedt kívül az új
magyar állam hatźlrain' azaz magyaľok keriiltek szülőftildjfüiin kisebbségbe. A döntés tehát
szinte mindęnfele logikai és érzelmi megfontolást figyelmen kívül hagyott, és ezzel nemcsak
az al<kor mindezt elszenvedő embeľekre, hanem az utódok életéľe ĺézve is súlyos helyzetet
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kényszerítettek, negativ gazdasźtgi, környezeti, társadalmi, kultuľális örcikségeivel naponta
szembestilhetünk.

A magyar külpolitikát a II. világháboru végéig egyértelmiĺen ahatźrreviziős törekvéseknek
rendelték a|ä, ezekben a ''mindent vissza'' hívei többségben voltak a kompľomisszumĺa is
hajlandókhoz képest. Az ę|veszített területek egy részét a II. világháboru előtt és a|aÍt aBé-
csi dĺintésekkel (1938 és 1940), illetve német szĺivetségben fegyveres akciókka| az orszétg
visszaszerezte. Az |947-es Párlzsi békeszerzódés visszaĺíllította az |937-es hatiĺrokat, de
katonai okokból haľom Pozsonnyal szemben lévő falu (oroszviĺr, Hoľvátjáľfalu és
Dunacsún),aztln. Pozsonyi hídftĺ átkerĹilt Csehszlovékiźůloz. AzőtaMagyarorszźąteru|ete_
apróbb kölcsĺinös teľĹileti kiigazítasoktól eltekinwe _ nem vá|tozott, nagysága hivatalosan
93.030 km,. A II. világháboru utan Magyarországot|eigazott országnak tekintették, főként a
Szovjetuniő részérőI vo|t ez a hivatalos álláspont. Ennek értelmében Magyaľoľszágon atna-
noni megemlékezések l989-ig tiltva voltak, mint ahogy teľmészetesen emlékhelyek felállítá-
sara sem nyílt lehetőség. 1989 után is sajnos ahe|yzet csak lassan jawlt' hiszen egyes poli-
tikai eľők azon munkálkodtak, hogy a magyaľok továbbľa se emlékezzenek ezen ĺemzeti
tragédiára. Szerencsére ma mĺĺľ bźnan kimondhatjuk és ki is mondjuk, hogy nemzetiink ha-
taľai nem fejeződnek be Magyarország hivatalos országhatźtraináI, és mindent megtesztink
azért' hogy töľténelmtink legnagyobb ígazságfa|arlsága ne meľiilhessen feleđésbe.

Sajnos mą aXXI. szźzad elején is vannak még, akik megkéľdőjelezik Tľianon fájdalmát és
azt ajaĺ1rjzil<' boľítsunk fátylat a múltra. Erre egyéľtelműen nemet kell mondanunk, hiszen
Trianon problémái máig meghatźtrozzźk az ország mindennapjait, ezért sem felejthetjük el.
Ennek az emlékezetnek a megerősítése fontos feladata minden magyaÍ szervezetnek, ön-
kormźny zatnak és koľmánynak.

Fentiek miatt szfüségesnek taľtjuk, hogy Józsefuáros is tegyen uigy érdekében, méghozzźt
oly módon, hogy ezen fontos nemzeti sorskérđésiink ne válhasson aktuálpolitikaí csatározét-
sok témájává és akáľ szélsőséges politikai erők haľcfegyveľévé. A békediktáfum magyarok-
kal szembeĺĺ igazságfa|ansága fölötti el nem múló fájdalom kifejezéseként szeľetnénk ezért
elkészíttetni a keľiilet sajźt,közteľĺileti Tľianon-emlékművét, mely 20|6.junius 04-i 96. év.
fordulóra való megemlékezésen keľĹilne átadźsra.

II. A beterjesztés ĺndoka

Az emlékmű źtadása a tľianoni békediktátum aláírásanak következő évfordulójĺĺn ' 2016.
június 4-én történhetne meg, azonban az ellhez szfüséges tervezőipáIyźzat lebonyolítása és
az a|kotás elkészítése szfüen véve is 1 évet vesz igénybe, ezért szfüséges a döntés mielőbbi
meghozatala.

Köztén szobor, illetve emlékmií źi|ítása a Képviselő-testtilet kizĺíľólagos hatáskö,ľe.

III. Dtintés célja, pénzĺiryi hatása

A dĺintés célja egy méltó _ a tľianoni békediktátum kö'vetkezményeinek emléket á||ítő _koz-
területi emlékhely elhelyezése. Az emlékmű tervezésére és kivite|ezésére képzőmuvészeti
pźiy ázat kiírĺĺsa lenne cél szeľĺi.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

Magyaľországhe|yi önkoľmĺányzatairőI sző|ó f0|1. évi CDC(XIX. törvény (Mötv.) 42. s 8.
pontja szerint a képviselő-testÍilet hatáskĺiréből nem nházhatő átakoztéi szobor, műalkotas
áI|ítása.



A Képviselő-testĹilet dĺjntése azMotv.23. $ (5) bekezdés 13. pontján, valamint alőzsefvá-
rosi onkoľmányzat tulajdonában lévő közteľiiletekhasznźůataÍól és hasznáIatának rendjéről
szól'ő I8l2013. (Iv. 24.) ĺinkoľményzati rendelet 5. $ (2) bekezdés 23.pontjźn alapul.

Mĺndezek alapj án kéľem az a|á.ňbi határozati j avaslat elfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Kópviselő-tcstülct úgy dłint' hory

1. kifejezi azon szźndékát, hogy az I9}}.június 4-i döntésľe emlékező közteľületi emlékhe-
lyet alakít ki.

Felelős: polgármester
Határidő: }0ls.június 25.

2. felkéri a polgrĺľmestert, hogy vizsgá|ja meg az emlékhely közteľĹileti kialakításanak lehe-
tőségét és a kialakítás költségeit, valamint erre vonatkozőantegyenjavaslatot a Képvise-
lő-testiilet 20|5. október havi tiléséľe, annak éľdekében, hogy 20|6. junius 4. napjźlratör-
ténęlmi emlékhely kialakítĺĺsra keľülj ĺin.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a Képviselő-testtilet 20|5. október havi ülése

A diĺntés végľehajtásńtvégző szeľvezeti egrség: Váľosfejlesztésĺ és Főépítészi tiryosz.
tály, PénzĺiryÍ tiryosztály

Budapest, 2015.junius 24.
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