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ELŐTERJESZTÉS
keresztállítási kérelem elbírálásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARSCoV2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország
egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus- világjárvány második hulláma elleni
védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény a veszélyhelyzetet meghosszabbította 2021. február 8ig. A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I.29.) Kormányrendelet a veszélyhelyzetet 15 nappal meghosszabbította, majd ezt
követően az Országgyűlés a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I.
törvénnyel 2021. május 23-ig meghosszabbította.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzet idején Aszód Város Képviselőtestület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel a Képviselő-testület rendes áprilisi ülését hivatkozással a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 2020. március 27-én kelt levelére
- nem hívom össze, azonban a tárgyi előterjesztés tekintetében tervezek döntést hozni.
Annak érdekében, hogy a döntéshozatal átláthatósága biztosított legyen, az előterjesztést
közzéteszem, továbbá a képviselőkkel, külsős bizottsági tagokkal a döntés meghozatala előtt
egyeztetek.
Koncz Mihály az aszódi Római Katolikus Egyházközösség nevében Krisztus-kereszt állítási
kérelmet nyújtott be. A kereszt az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 1284 hrsz-ú
ingatlan észak-keleti részén, a Mária út mentén nyerne elhelyezést, ahol a Mária zarándokút eléri
Kartal felől Aszódot, a Falujárók útján az utolsó ház előtti zöldterületen. A földúttól 1,5-2 méter
távolságot meg kell tartani, hogy az arra járó traktorok ekéje ne akadjon fel a keresztben, kárt ne
tudjon benne okozni. A kereszt jövőbeni elhelyezkedése azért is megfelelő, mert Kartal felől a
városunkba látogató embereket, zarándokokat a Krisztus-kereszt fogadná.
A kiválasztott helyszínt főépítész úr is megtekintette és támogatta.
A kereszt a tervek alapján 280-300 centiméter magas lesz. A keresztállításhoz építési engedély nem
szükséges. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján szobor,
emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talpazatával együtt nem haladja meg a
6 métert.
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A tervezett Korpusz kiegészítésére vonatkozó főépítészi kérését, mi szerint a Mária út mentén álló
kereszt alatt kapjon elhelyezést Mária – a Magyarok Nagyasszonya – Koncz Mihály elfogadta és a
kiviteli tervekben kérte a kiegészítést.
A helyszíni bejárásnál jelen volt Dániel János sírköves is, aki a kereszt kivitelezését megvalósítja.
A kereszt kültéren is használható gipsz anyagból készülne, kissé törtfehér bevonattal. A 40
centiméteres Mária szobor is szépen illeszkedik a fölötte lévő Krisztus alakhoz. A Krisztus-kereszt
alapozásának felső síkja 5 centiméterrel áll majd ki a földből, így a szobor környékének fűnyírásába
sem ütközik akadály. Az alaptest 80 centiméter mélyen kerül beásásra, 15 centiméteres
kavicsaljzattal. A Mária szobor anyaga vékony műanyag. A sírköves mester cementhabarccsal és 2
darab 10 mm-es acéltüskével a fedkövön át a posztamensbe fúrva, epoxi gyanta ragasztással
valósítja meg a Mária alak rögzítését.

HATÁROZATI JAVASLAT
Aszód Város Polgármesterének …./2021. ( IV. … ) határozata
kereszt állítási kérelem elbírálásáról
1. Aszód Város Polgármestere katasztrófavédelemről a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján hozzájárul, hogy
az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 1284 hrsz-ú ingatlanon a Római Katolikus
Egyházközösség Krisztus-keresztet állítson.
2. A keresztállítással kapcsolatos munkálatok befejezése után a szobor körüli közterületet tiszta,
rendezett formában kell az Önkormányzat részére átadni.
3. A Krisztus-kereszt a Római Katolikus Egyházközösség tulajdona, az alatta lévő földterület az
Önkormányzat tulajdonában marad, az Egyházközösségnek kizárólag földhasználati joga
keletkezik a szobor alatti földterületen.
4. A polgármester felkéri a jegyzőt a földhasználati szerződés előkészítésére.
Határidő: a határozat közlésére azonnal
Felelős: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester
Aszód, 2020. április 7.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

Látta: Dr. Lukács Adrienn
jegyző

2

