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Tisztelt Bizottság! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 102/2014. (IV.24.) 

határozatában döntött a Boldogasszony téren emléktábla elhelyezéséről. Az emléktábla 

felállítását a 2014-ben, a Boldogasszony téren a Magyar Rózsabarátok Társasága 

szervezésében létesített rózsakert megvalósulása tette aktuálissá.  

 

Az emléktáblát a Magyar Rózsabarátok Társasága önkormányzati támogatással készítteti és 

helyezi el még 2015 áprilisában.  A Társaság kezdeményezte, hogy az emléktábla szövege az 

első világháborús katonahősökre emlékező mondatrésszel – amelyet a korábbi kutatások is 

alátámasztanak -  kerüljön kiegészítésre.  

 

Az emléktábla szövege így – a betoldott, félkövér dőlt betűkkel kiemelt szövegrésszel – 

kiegészül: 

 

1946-ban Fábián Gáspár tervei szerint 

itt, az egykori vásártéren kezdték meg a 

NAGYBOLDOGASSZONY,  A MAGYAR SZENTEK ÉS AZ 

ELSŐ VILÁGHÁBORÚS KATONAHŐSÖK 

tiszteletére emelendő katolikus templom építését. 

 

A kommunista hatalom 1952-ben „fontos államérdek”-re hivatkozva bejelentette  

a templom helyének és anyagának más célú igénybevételét. 

Az oldalpárkányok magasságáig, sőt a két toronynál azon túlra felemelt falakat még abban az 

évben lerombolták. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. 

melléklet 2.2.5. pontja alapján az Értékmegőrzési Bizottság készít előterjesztést az 

emléktáblák elhelyezésére és megszüntetésére vonatkozóan.  

 

 

 



 

Mivel az emléktábla a közgyűlés áprilisi ülését megelőzően, 2015. április 24-én kerül 

kihelyezésre, így a szöveg módosulásáról a közgyűlés tájékoztatása szükséges.  

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-

tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2015. április  

 

 

                                            Hörcsök Imre 

                                                              elnök 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

……./2015. (IV. 17. ) ÉmB. sz. határozat 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Értékmegőrzési Bizottság megtárgyalta Hörcsök 

Imre elnök 12675 /2015 számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta. 

 

A bizottság tájékoztatja a közgyűlést arra vonatkozóan, hogy a közgyűlésnek az 

emléktábla elhelyezése a Boldogasszony téren tárgyában meghozott 102/2014. 

(IV.24.) határozata alapján kihelyezendő emléktábla az alábbi módosított szöveggel 

kerül kihelyezésre: 

 

„1946-ban Fábián Gáspár tervei szerint 

itt, az egykori vásártéren kezdték meg a 

NAGYBOLDOGASSZONY,  A MAGYAR SZENTEK ÉS AZ 

ELSŐ VILÁGHÁBORÚS KATONAHŐSÖK 

tiszteletére emelendő katolikus templom építését. 

 

A kommunista hatalom 1952-ben „fontos államérdek”-re hivatkozva bejelentette 

a templom helyének és anyagának más célú igénybevételét. 

Az oldalpárkányok magasságáig, sőt a két toronynál azon túlra felemelt falakat 

még abban az évben lerombolták.” 

 

 

Felelős: Hörcsök Imre elnök  

Határidő: 2015. április 30. 


