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     Iktató szám: 194/2018. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. november 22-i ülésére 
 
Tárgy:     Javaslat a 2020. év Trianon-emlékévvé nyilvánítására 

 
Előterjesztő:    Szilágyi Zsolt önkormányzati képviselő  
 
Készítette:    Szilágyi Zsolt önkormányzati képviselő  
 
Előzetesen tárgyalja:  KENB, 2018.11.21. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez 
  egyszerű 

X  

minősített  többség szükséges. 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Tárgy: Javaslat a 2020. év Trianon-emlékévvé nyilvánítására 

 

 

Tisztelt Képviselőtársaim! 

2020-ban lesz a trianoni békediktátum megkötésének 100. évfordulója. A 1920. június 4-én aláírt 

szerződés hazánk történelmének legsúlyosabb és legfájdalmasabb eseménye, amely katasztrofális 

következményeket hozott magával Magyarország számára. Elcsatolták hazánk területének 72 %-át, és a 

magyarság egyharmada került üldöztetett kisebbségi sorba. A trianoni tragédia máig hatással van 

nemzetünkre, mind fizikai, mind lelki értelemben. Az évről-évre történő megemlékezések sorában a 

centenáriumi emlékév különös és rendkívüli hangsúllyal bír. A méltó megemlékezésre, a történelmi sebek 

enyhítésére, valamint a határokon átívelő nemzeti egység és összetartozás kifejezésére időszerű és 

megfelelő alkalom településünk számára a centenáriumi emlékév megrendezése. Az emlékév keretében 

megvalósuló programsorozat lehetőséget nyújt a Kárpát-medencei magyar közösségek megerősítésére, a 

társadalom – különösképpen a fiatalok – történelmi emlékezetének ápolására, a nemzeti önazonosság 

megújítására, a nemzeti összetartozás megélésére, valamint a magyar kultúra gyarapítására. 

Az emlékév előkészítése, a programok koordinálása érdekében javasolom a tisztelt Képviselő-testületnek, 

hogy alakítson helyi emlékbizottságot, amelynek tagjai a civil szervezetek közreműködésével előkészítik, 

koordinálják és összeállítják a 2020-as emlékév programjaira, eseményeire és költségvetésére vonatkozó 

javaslatokat. 

 Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a határozati javaslat megvitatása után 

támogassa az emlékév méltó megrendezésének lehetőségét. 
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Határozati javaslat: 

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évet a 

trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából Trianon-emlékévvé nyilvánítja.  

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2018. 11. 22. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az emlékév programsorozatának előkészítését és 

kidolgozását szervező Emlékbizottság létrehozására, amelynek tagjai Ferencváros köztiszteletben 

álló és a témában jártas polgárai. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2018. 11. 22. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Emlékbizottság ajánlásainak figyelembe 

vételével állítsa össze és terjessze elő a 2020. évi Trianon-emlékév programját. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2019.09.30. 

 

Határozathozatal módja: a határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség 

szükséges. 

 

 

Budapest,2018.október 31. 

Tisztelettel: 

 

  

Szilágyi Zsolt s.k. 

önkormányzati képviselő 


