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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. május 28-án tartandó ülésére 

a emlékhely kialakítása  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Nikula Kőfaragó Műhely megkeresett, két ötlettel az elmúlt hetekben. A műhely felajánlana a 
településnek két nagyobb kő tömböt, amiből egy Trianoni emlékhelyet, valamint a kialakult 
testvértelepülési kapcsolat tiszteletére egy testvértelepülési emlékoszlopot  tudnánk  
elkészíteni. Az elképzelésüket átbeszéltük, melyről két kis vázlatot készítettem, melyeket az 
előterjesztéshez csatoltam.  
A Trianon 95. évfordulója alakalmából felálítandó emléktáblát az orvosi rendelő előtti téren 
helyeznénk el. A táblára egy idézet mellett a Trianoni békeszerződés előtti Magyarországi 
címer kerülne, valamint az elszakított országrészeket bemutató térkép. 
 
A testvértelepülési emlékoszlop egy 60x60 cm keresztmetszetű beton oszlop lenne kő 
burkolattal. Az oszlop egyik oldalán Kéthely Község címerét helyeznénk el, a másik oldalra 
Nova Raca testvértelepülésünk címere kerülne, valamint a testvértelepülési megállapodás 
aláírásánák dátuma 
 
A kivitelezést szakemberek irányításával társadalmi munkáben készítenénk el, a gamesz 
dolgozok bevonásával. A felajánlott kő anyag ára és az előkészítése szintén nem kerülne 
költségünkbe. 
A két emlékhely kialakításához szükséges egyéb anyag költségeket (alap beton, zsalukő, 
betonacél) az önkormányzatnak kellene vállalnia, mely előzetes kalkuláció alapján 90e és 60e 
Ft lenne. 
 
A trianoni emléktáblát 2015. június 4-én avatnánk fel, míg a testvértelepülési emlékoszlopot 
falunapunkkor június 14-én. 
 
Határozati javaslat: 
 
…/2015. (V…..) számú képviselő-testületi határozat: 
 
          Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete település központjában 
készítendő Trianoni emlékhely, valamint testvértelepülési emlékoszlop építéséhez hozzájárul,  
a kivitelezési munkálatok anyagköltségét 150e Ft-ban támogatja az általános tartalék terhére. 
 
       Felelős: Molnár Balázs polgármester 
       Határidő: 2015. május 29. 

 
Kéthely, 2015. május 20. 

Molnár Balázs  
polgármester 

 
 



 
Takarék melletti zöld területen elhelyezendő testvértelepülési emlékoszlop 

 

 
Orvosi rendelő előtt elhelyezendő Trianoni emlékhely 
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