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Ó z d, 2013. szeptember 26. 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Köteles László, Komlóska polgármestere és a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom elnöke azzal 

a kéréssel fordult Ózd Város Önkormányzatához, hogy az alábbiakban részletezett elképzelést 

támogassa. 

 

Köteles Úr kérelmében kifejtette, hogy az 1940-es évek elején elindult egy kezdeményezés az 

akkori világi (Főherceg, Főpolgármester) és egyházi (Katolikus Püspöki Kar) vezetők 

összefogásával. A magyar hősök emlékére és Jézus Krisztus anyjának, Máriának tiszteletére 

kápolnát is szerettek volna építeni. Az Engesztelő Kápolna alapkövét Mindszenty József bíboros 

rakta le. Az eddigi kápolnaépítési kísérletek meghiúsultak, Mindszenty bíborost bebörtönözték, a 

kápolnát visszabontották.  

 

2012. november 1-jén megalakult a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom, mely fenti szándékot 

ismét zászlajára tűzte, bízva abban, hogy ez egy egész nemzetet összefogó kezdeményezéssé válik. 

Eddig 1500 település adományozott egy marék földet és egyre több település ajánlott fel követ a 

kápolnához. 

Az Engesztelő Kápolna építését a Magyar Kormány az 1443/2013. határozatában a Normafa Park 

fejlesztései között kiemelt beruházásnak tekinti.  

Ehhez a szándékhoz kéri a Mozgalom elnöke Ózd Város Önkormányzata támogatását, melyet 

kifejezhet adománnyal, faragott terméskő, vagy egy marék föld eljuttatásával. 

 

A szervezetek támogatásának képviselő-testületi jóváhagyására azért van szükség, mert a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján 

az államháztartáson kívülre történő forrás átadása a Képviselő-testület hatásköréből nem 

ruházható át. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak megtárgyalására! 

 



 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 

  
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2013. (IX.26.) határozata 
kápolna építés támogatásáról 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom által kezdeményezett, 
Magyarország Kormánya által a Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal 
összefüggő feladatokról szóló 1443/2013. (VII.16.) Korm. határozatban nevesített „Engesztelő 
Kápolna építése” beruházást támogatni kívánja az Engesztelő Kápolna építésének támogatását 
jelképező 1 db 30x40x50 cm-es faragott terméskő felajánlásával. 
 
A Képviselő-testület a terméskő elkészíttetésére legfeljebb 20.000,-Ft + ÁFA-t biztosít, az 
általános tartalékkeret terhére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a faragott terméskövet elkészíttesse. 

 
 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:  2013. október 15. 


