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Tisztelt Képviselő-testület!

Városrendezési szándékból felmerült az igény a Katona József út 1.
háztömb mellett álló „Cipó-kő”, valamint az Október 23. téren lévő „Lyukas
zászló” emlékművek alkalmasabb helyszínre történő áthelyezésére.
Cipó-kő
A Cipó-kő annak a legendának állít emléket, amely szerint IV. Béla király
- a tatár üldözők elől menekülve - e helyen, a Vasvár-hegy oldalában megpihent.
A kimerült uralkodó itt elejtett egy cipót, ami elgurult és erről kapta a nevét a
városrész és a cipó formájú fehér emlékkő is, melyet Hulik László irányításával a
Saxum Kőfaragó Kft. készített. Az emléktáblát és az emlékkövet a Millennium
alkalmából állíttatta Ózd Város Önkormányzata, melyet 2000. június 9-én avattak
fel. Lásd 1. melléklet.
Az emlékkő látogathatósága nehézkes, nehezen látható, célszerű lenne a
cipósi városrész tövében, a nagyobb forgalmú, mindenki által könnyen
észrevehető Városház téri körforgalomban, az OTP Bank melletti füves területen
elhelyezni. Lásd 2. melléklet. Az emlékkő és a hozzá tartozó emléktábla
áthelyezésére az Ózdi Városüzemeltető Intézmény adott egy költségkalkulációt,
mely tartalmazza az eredeti és az új helyszín tereprendezését és az áthelyezés
dologi költségeit. Értéke 83 EFt. Az eredeti helyszínen célszerű lenne két pad
kihelyezésével egy pihenő parkot kialakítani.
Lyukas zászló
Az 1956-os hősök emlékére 2002-ben állíttatott emlékművön az 1956-ban
halálra ítéltek, bebörtönözöttek és az internáltak nevét olvashatjuk. Lásd 3.
melléklet. Az emlékmű és a körülötte lévő terület évek óta az 1956-os városi
megemlékezések helyszíne. Az emlékművet Ózd Város Önkormányzata, a TIB
és a POFOSZ Ózdi Szervezete állítatta.
Az október 23-i városi ünnepségek lebonyolításában nehézséget okoz, hogy
az emlékmű térbeli elhelyezkedése és a megemlékezők számára kijelölhető terület
nincs szinkronban, azaz nem látják megfelelően egymást, a terület szűkös,
közlekedésbiztonsági szempontból balesetveszélyes. Az ünnepség szokásos
menetrendje (Koszorúzás az emlékműnél, ünnepi megemlékezés és kitüntetések
átadása az Olvasóban) megköveteli, hogy az Olvasó közelében, egy arra
megfelelő területen legyen a megemlékezés és koszorúzás, ezért felmerült, hogy
az alkotást át kellene helyezni az Antalköz József téren található 56-os emlékmű
mellé. Lásd 4. melléklet.

A Lyukas zászló emlékmű „kényszerűségből”, jórészt pénzügyi és nem
szakmai megfontolásokból került a jelenlegi helyére, az ózdi 1956-os események
sokkal inkább az Antalköz József térhez köthetőek, ahol Farkas Ádám Kossuthdíjas szobrászművész alkotása is áll.
A beruházás összköltsége, mely tartalmazza az emlékmű lebontását,
felújítását, áthelyezését, tereprendezéseket és az új helyszín hullámkővel történő
térburkolását megközelítőleg bruttó 810 EFt.
Az áthelyezett emlékmű látványterve az előterjesztés 5. mellékletében
látható.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslatok elfogadására.

1. melléklet az előterjesztéshez

2. melléklet az előterjesztéshez

3. melléklet az előterjesztéshez

4. melléklet az előterjesztéshez

5. melléklet az előterjesztéshez

I.
Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…..../2016. (V.20.) határozata
a Cipó-kő emlékmű áthelyezésével kapcsolatos
döntések meghozataláról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület a Cipó-kő emlékmű áthelyezését támogatja, az
emlékmű új helyéül a Városház téri körforgalom sarkában, az OTP Bank
melletti füves területet jelöli ki.
2.) A Képviselő-testület az emlékmű áthelyezésének dologi költségeire a 2016.
évi költségvetésben felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra elkülönített
előirányzat terhére legfeljebb 100.000 Ft-ot biztosít, melyet az Ózdi
Városüzemeltető Intézmény részére szükséges átcsoportosítani.
Felelős:
Az emlékmű áthelyezéséért: Ózdi Városüzemeltető Intézmény vezetője
A fedezet biztosításáért: PH. Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője
Határidő: döntést követően azonnal

II.
Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…..../2016. (V.20.) határozata
a Lyukas zászló emlékmű áthelyezésével kapcsolatos
döntések meghozataláról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület a Lyukas zászló emlékmű áthelyezését támogatja, az
emlékmű új helyéül az Antalköz József teret jelöli ki.
2.) A Képviselő-testület az emlékmű áthelyezésének dologi költségeire a 2016.
évi költségvetésben felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra elkülönített
előirányzat terhére legfeljebb 900.000 Ft-ot biztosít, melyet az Ózdi
Városüzemeltető Intézmény részére szükséges átcsoportosítani.
Felelős:
Az emlékmű áthelyezéséért: Ózdi Városüzemeltető Intézmény vezetője
A fedezet biztosításáért: PH. Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője
Határidő: döntést követően azonnal

