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Tisztelt Képviselt (Te

A Házszabály 91 . §-a alapján „Sz rccítdkkoaik == a kormcia_y er )lrsi kártérítést nyújtani a
vtirr s terror ideién lYteglrurcohak családtagjainak , rehabilitálni a kivégzetteket?” címmel a
Nemzeti 1röforráss Minisztériumot vezető mgr•.szier=,ez intézett, de tárgya szerint
feladatkörömet érintő; K/3254. számú, írásbeli választ igénylő kérdésével kapcsolatban az
alábbi tájékoztatást adom .

Magyarország XX. századi történelme sorár egymást követték a totalitárius rendszerek,

amelyek a magyar állampolgárok millióinak okoztak mérhetetlen testi és lelki szenvedéseket ,
megpróbáltatásokat . Ezzel összefüggésben kiemelkedő fontosságú tennivalóink közé tatázik a
kommunista diktatúrákban elkövetett rémtettek áldozataira való megen.?lékezés, valamint az
emberek felé a történelmi ismeretek, igy a Tanácsköztársaság alatt történtek közvetátése is .
Ennek a feladataik -- egyfajta erkölcsi kártérítésként --- tesz elegei az áprilisban elfogadott
Alaptörvény, amely határozottan szembe helyezkedik a XX, század elnyomó diktará óval ,
amikor kimondja, hogy: „Tagadjuk a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzetiszocialista és
kommunista diktatúrák urak-na alatt elkövetett embertelen bűnök elévttlését .”

Ami Képviselő úrnak Károlyi Mihály szobára vonatkozó felvetését illeti:, szeretném azi a
emlékeztetni, hogy a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamin t
egyem centrális alá deltségű srervets feladat- és hatásköreitöl szóló 1991, évi XX. tv . 109 . §-a
érteimében „művészeti alkotás közteriiletezn, valamint özzkörtrtárnyzaZi tulajdonú épül~ való
elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebax3.tásáról a település önkormányzatának kéjaviselőrestülete ,
Budapesten fővárosi tulajdonú közterület vagy épület esetében a fővárosi öakormáayzat
közgyűlés; a kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterület vagy épület esetében a
kerületi önkormányzat képviselőtestülete dönt, és gondoskodik fenntartásáról és felúj tásá.;.6l” .
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