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Képviselő-testület!

A emzeti Összetartozás me llett i tanúságtéte lrő l szóló 20 10. évi XLV. törvényt 20 10. május 31 -én
fogadta e l a magyar O rszággyülés. Ennek 1. §-ában a következő ál 1: „A Magyar Köztársaság
Országgyülése ti sztelettel adózik m indazon emberek, közösségeik és azo k vezetői , illetve az ő emlékük
el őtt, akik 1920. június 4 „ a magyar nemzet kül ső hatalmak á ltal e l ő idézett igazságtalan és
méltánytalan szétszaggattatása után áldozatvállalásukkal és teljesítményükkel lehetővé tették, hogy e
tragéd iát követőe n a magya rság mind szellemi mind gazdasági értelemben képes volt új ra
megerősödni , s képes vo lt túlélni az ezt követ ő újabb történe lmi tragéd iákat is."
A törvény indoklásában a kö ve tkező áll: „Az 1920. j únius 4-én a láírt trianon i békedi ktátum
kitörölhetetlen,
máig feldo lgozatlan nyomot hagyott Közép-Európa nemzeteinek tudatában,
generációk ó ta a régió történelmé nek és po litikai eseményeinek közvetlen vagy közvetett
befolyásolója. Közép-Euró pa állam ai és nemzetei a döntés ráj uk vo natkozó következményeinek
megfelel ően eltérő módon viszonyulnak a szerződés hez. Egyes nemzetek önazonosságuk
megteremtése és kiteljesítése szempontjából meghatározó és e l ő remutató eseménynek tek intik, ám a
magyarság számára Trianon a XX. század legnagyobb tragédiája. A nemzeti em lékezés, a Kárpátmedence népei közös j övőj ének e l őseg ítése és az európai értékek érvényesülése azt a fe ladatot rója
ránk, hogy segítsük Trianon döntéseinek megértését és feldo lgozását. Ugya nakkor l ehetőséget ad arra
is, hogy bebizonyítsuk : a n ye l véből és kultúrájábó l erőt m erítő magyarság e történelmi tragédia után
ké pes a nemzeti megújul ásra. az e l őtte álló történelmi fe ladato k megoldására ."
Urmánczy ándor, testvérvárosunk, Maroshévíz egykori birto kosa kezdeményezte a két világháború
között Csonka-Magyarországon az ún. ereklyés országzászló mozgalmat, amelynek az alapvető célja
egybevágott a emzeti Összeta11ozás melletti ta núságtéte l rő l szó ló törvény kifejezett céljával: azaz a
nemzeti összetartozás erő s ítéséve l , a nemzeti megújulás korabe li szolgá latával. Ebben a programban
a XV. kerület két korabeli települése: Pestújhely és Rákospalota is részt vett.
Pestúj he lyen a mai Pestújhel yi téren álló o rszágzászlót 1934-ben á llították, 1948-ban az akkori
hatalom igyekezett ebbéli tarta lmában kiüres íteni , ezért centenári umi emlékmüvé alakították
„Ifj úságunk emlékére (sic !) 1848-1 948" fe li rattal. 20 12-ben kerül t sor országzászlóként törté nő
helyreállítására és fe lújítására. azóta lobog a zászlótartó rúdon az ún. angyalos-nagy címeres nemzeti
triko lór.
Rákospa lotán 1933-ban állították fel a mellékelt képen is látható országzászló t a mai Hubay téren, a
Városháza közelében. Ennek je l e ntőségé ről korabeli Filmhíradó is tanúskodik. Jó l látható, hogy ezen
az ünnepi eseményen Rákospalota népe teljes egyetértésben vett részt. Az em lékmüvet
„fo rgalomszervezési okokbó l" 1945 után eltávo lították.
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A trianoni nemzeti tragédia 100. évfo rdulójára időszerünek tekintj ük az egykori rákospalotai
országzászló ismételt fe lállítását. Számos rákospa lotai lo kálpatrió ta közösség egyetért ezzel a
kezdemé nyezéssel és támogatj a az eml ékmű ismételt, korhű módon kivitelezett fel állítását. Ezze l
nemcsak a hajdani rákospalo taiak nemzeti érzelmei előtt ti sztelgünk, hanem a mai nemzetpolitika
alapve tő céljait is szolgáljuk, azaz a mai nemzedékek nemzeti érzelmeit is erős íten i kívánjuk.
Az eml ékmű újbó li fe lállításának költsége - tervezéssel, az
nettó 20 milliós keretösszegre becsülhető.

eml ékmű

építésével együtt - legfelj ebb

Kérem az e lőte1jesztés sürgősséggel történő megtárgyalását. tekintettel arra, hogy fol yamatban van a
jövő évi kö ltségvetésnek a tervezése és az esetlegesen elfogadott határozati javaslatok ezt
befo lyásolják.
Budapest, 20 18. december 4.
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Határozati javaslatok:
A Képvise lő -testület úgy dönt, hogy
1. a rákospalotai Hubay téren 1933-ban fe láll ított országzászlót
Felelős :

korhűen,

újból felállítj a.

polgármester
20 18. december 11. (döntésre)
2020. június 4. (országzászló fe lállítására)

Hatá ridő:

2. felkéri a polgármestert, hogy az országzászló újbóli felállításának költségét, 20.000.000 Ft +
ÁFA forintot terveztesse be az Önkormányzat 20 19. évi költségvetésébe.
Felelős:

polgármester
20 18. december 11. (döntésre)
Önkormányzat 2019. évi költségvetés elfogadása (pénz ügyi fedezet biztosítására)

Határidő:

A 1. határozati javaslat elfogadásához egyszerű, a 2. határozati javaslat elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges.
Jogszabá lyi hivatkozások:
- Magyarország helyi önkormányzatairól szó ló 2011 . év i CLXXX IX. törvény 32.§ (2) bek„ a) pont

