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Elnok: Koszonti a megjelenteket, es megnyitja a Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag Uleset. 
Megallapitja, hogy a Bizottsag 8 fovel hatarozatkepes. Bejelenti, hogy ajegyzokonyvet Kover Anna 
vezeti. Az Ulesr61 hangfelvetel kesztil. 

Elnok: Javasolja, hogy a meghivoban 5-os sorszamon szereplo eloterjesztest ,A kobanyai 
kozoktatasi intezmenyvezetoi palyazatok elbiralasa" 1. napirendi pontkent targyaljak. Keri, akinek a 
napirenddel kapcsolatban javaslata van, jelezze. Amennyiben nines, keri, szavazzanak a napirend 
elfogadasarol az ismertetett sorrendmodositas figyelembevetelevel. 

A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 8 igen egyhangu szavazattal az alabbiak szerint fogadja el 
a napirendjet [8912014. (VI. 19.)]: 

1. A kobanyai kozoktatasi intezmenyvezetoi palyazatok elbiralasa 
El6terjeszt6: Kovacs Robert polgarmester 

2. A 2014/2015. nevelesi evben a kerUleti ovodai beiratkozasrol szolo tajekoztato 
El6terjeszt6: Weeber Tibor alpolgarmester 

3. A Budapest Fovaros X. kerUlet Kobanyai Onkormanyzat es a Klebelsberg 
Intezmenyfenntarto Kozpont kozott kotendo 2014. evi megallapodas modositasa 
El6terjeszt6: Kovacs Robert polgarmester 

4. A szlovakiai Parkany varosaval kotendo egytittmiikodesi megallapodas 
El6terjeszt6: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

5. A Szovjetunioba kenyszermunkara hurcolt politikai rabok es kenyszer-munkasok reszere 
emlekhely letesitese 
El6terjeszt6: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

1. napirendi pont: 
A kobanyai kozoktatasi intezmenyvezetoi palyazatok elbiralasa 

Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

Elnok: Koszonti a Kobanyai Aprok Haza 6voda palyazojat, Baloghne Stadler Irent. Keri, 
nyilatkozzon, hogy keri-e zart tiles elrendeleset. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszolal: 

Baloghne Stadler Iren: Nem keri zart Ules elrendeleset. 

Elnok: Kerdezi a palyazot kivanja-e szoban kiegesziteni a palyazatat? 

Baloghne Stadler Iren: A kovetkezo idoszakban a szervezetfejlesztesre kell koncentralniuk. A 
kollegak megtanitasa, az ovodai program elfogadasa, es a szinvonalas munka erdekeben sztikseges 
ezt megtennitik. Nagyon nehez jo ovodapedagogusokat alkalmazni az utobbi idoben, es ez 
megneheziti a mindennapokat. 
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Az 6vodat ot csoporttal b6vitettek, nagyon sok feladata van a regi kollegaknak. A masik fontos 
feladat az uj tOrvenyi megfeleles, a min6sitesi rendszer, es a portf6li6keszites. Az 6vodab61 heten 
keszitettek el a portf6li6t, latjak, hogy milyen teruleten kell segiteni a sorra kertil6 kollegakat. 
Nagyon erzik a tomaszoba hianyat, es nines elegend6 helytik peldaul ertekezlet megszervezesere, az 
udvar nagyon kicsi es nagyon magas a gyermekletszam, amelyek komoly problemat jelentenek a 
mindennapokban. U gyan kaptak egy helyet, ahol a gy6gytestnevelest vegzi a kollegan6, magat a 
mozgasfejlesztest nem tudjak elvegezni az 6vodaban ugy, ahogy szeretnek. Igaz, hogy van ovi
focipalyajuk, de tizenharom csoportot nehez beosztani, hogy minden gyerek hozzajusson. 

Elnok: Rengeteg csoda van ebben az 6vodaban, rengeteg kezmuves munkat vegeznek a gyerekek. 
Lehet latni, hogy Baloghne Stadler Iren az 6vodat, a tantesttiletet vasmarokkal kezben tartja. Ebb61 
az 6vodab61 nagyon j61 felkeszitett gyerekek kertilnek az iskolaba. Minden evben ket csoporttal 
b6vtilt az 6voda es a tomaszobat is fel kellett aldozni, hogy minden gyermeket fel tudjanak venni. 
Remeli, hogy tudnak majd ezen a helyzeten segiteni. V elemenye szerint megoldhat6 lenne, hogy a 
Kozossegi Hazban a nagyteremben minden delel6tt tudnanak sportfoglalkozasokat tartani. 
Polgarmester ur felvetette, hogy a Szivarvanyban is ki lehetne alakitani tomaszobat, atmenetileg. 

Dr. Pluzsik Andnisne: Nagyon j6 palyazatot nyujtott be Baloghne Stadler Iren, strategiai 
szemleletu, nagyon atlatja a munkatertiletet. Nagyon ortil annak, hogy az 6voda tehetsegpontkent 
mukodik. 

Gal Judit: Az 6vodaban tizenharom csoport mukodik, ebb61 tizenket csoport homogen es egy 
csoport vegyes. Kerdezi, hogy melyik csoportot reszesitik el6nyben? 

Baloghne Stadler Iren: Az 6vodai programjuk a homogen csoportokra ir6dott. Nagyon fontos 
nekik, es bevalt, hogy amikor a gyerekek bekertilnek az 6vodaba nagyon nehez a kicsiket 
beszoktatni egy huszonnyolc f6s csoportba, de utana nagyon komoly eredmenyeket lehet veltik 
elemi nagycsoportos korukra. Mindenkinek ugyanolyan feladatokat lehet adni, egymast61 
rengeteget tanulnak, j61 haladnak, es elfogadott a sztil6k koreben. Azert vagy egy vegyes 
csoportjuk, mert ez a gyerekek jelentkezeset61 ftigg, akkor is arra tOrekszik, hogy vagy nagy 
kozeps6, vagy kis kozeps6 csoportjuk legyen, de teljesen vegyes csoportjuk meg soha nem volt. 

Elnok: A vegyes csoportban a nagyobb gyerekek komoly felel6sseget ereznek a kisebbek irant, es 
nagyon sok mindent tanulnak egymast61. Hozzasz6lasra nem jelentkezik mas, keri a Bizottsagot, 
hozza meg donteset a 345. szamu el6terjesztes 1. mellekletet kepez6 hatarozattervezet 
tamogatasar61. 

A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal "A kobanyai kozoktatasi 
intezmenyvezetoi palyazatok elbiralasar6!)) sz6!6 345. szamu eloterjesztes 1. mel!ekletet kepezo 
hatarozattervezetet tamogatja [9012014. (VI. 19.)]. 

Elnok: Koszonti a K6banyai Gesztenye 6voda palyaz6jat, Fenyvesine Huller Timeat. Keri, 
nyilatkozzon, keri-e zart tiles elrendeleset. 

Fenyvesine Huller Timea: Nem keri zart tiles elrendeleset. Husz eve dolgozik a Magl6di uti 
6vodaban. K6banyan sztiletett, a Harmat 88. Altalanos Iskolaban vegezte az altalanos iskolat, 
ezutan kertilt az 6v6n6kepz6 Szakkozepiskolaba. Az 6v6n6kepz6 F6iskola utan a Tanit6kepz6 
F6iskola Ov6n6kepz6 szakara jart es elvegezte a Kozgazdasagtudomanyi Egyetem allamigazgatasi 
szakat, valamint a vezet6kepz6t is elvegezte. Ket kisgyermeket nevel a ferjevel. A kollegai, illetve a 
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nevelotesttilet tamogatta, hogy paJyazza meg az 6vodavezetoi allashelyet. 

Elnok: Azt hiszi, hogy ilyen vegzettseggel meg nem volt vezeto 6v6no a kerliletben. A palyazatban 
szerepel, hogy az 6vodanak a nehezsorsu gyerekek igen nagy kihivast jelentenek. Ez ki is jelOli a 
legfontosabb feladatot. 

Fenyvesine Huller Timea: A pedag6giai programjuk is a hatranykompenzaci6ra eptilt. Sokan 
erkeznek ugy az 6vodaba, hogy a hetvegen meg etelhez sem jutnak. Nagyon vegyes a hatter, 
elenyeszo szamban vannak ertelmisegi szi.ilO, nagyon sok az iskolazatlan sztilo. A mostani felvetelik 
soran is kideri.ilt, hogy nagyon sok gyermekvedelmi segelyben reszesi.ilo gyermek jelentkezett az 
6vodaba, ezert jelOltek ki az egeszseges eletm6dra nevelest, hogy iranymutatast mutassanak a 
sztiloknek. Fontos, hogy bevezettek a gyi.imolcsnapokat, nagy hangsulyt fektetnek a gyermekek 
anyanyelvi nevelesere, illetve a mozgasfejlesztesre. Nagyonj6 a kapcsolatuk a sztilokkel. 

Elnok: A szi.ilok 36%-a 8 altalanos iskolat vegzett, 32%-a szakmunkas, 17%-a kozepfoku 
vegzettsegu, 15%-a felsOfoku vegzettsegu, ez nagyon nagy kihivast jelent. Kerdezi, hogy nyaron mi 
a helyzet ezzel a sok nehezsorsu gyermekkel? 

Fenyvesine Huller Timea: Egyre t6bben igenylik a nyari elhelyezest, most is majdnem otven fOvel 
i.izemelnek a nyari idoszakban. Itt biztosan etkeznek a gyerekek, megvan a nap1 
gyi.imolcsfo gyasztasuk. 

Elnok: Kerdezi, ha lenne harom j6 kivansaga, mit kivanna az elkovetkezo idoszakban? 

Fenyvesine Huller Timea: Azt kivanja, hogy legyen mindig eleg gyermeki.ik, mert eloregszik az 
6voda kornyeke. Az elkovetkezo Cit evben negy-ot kollega fog nyugdijba vonulni, szeretne nagyon 
j6 pedag6gusokat felvenni. Az elmult idoszakban ket 6vodapedag6gusuk ment el toli.ik, es a 
helyi.ikre nem nagyonjelentkeztek, masreszt szakmailag is voltak kivannival6k. 

Elnok: Minden helyrol hallja ezt a panaszt. Mi lehet az oka, hogy tiz eve egy 6v6noi allashelyre 
tizenoten jelentkeztek, most jelentkeznek harman, abb61 negy alkalmatlan. 

Fenyvesine Huller Timea: Egyreszt a fiatalok a nyelvvizsga hianyaban nem kapjak meg a 
diplomajukat, igy nem tudjak oket alkalmazni. Masreszt nyelvtudassal, fOiskolai vegzettseggel 
sokan elmennek ki.ilfoldre dolgozni. Elmondja, hogy fiatal egyaltalan nem jelentkezett az 
allashelyre. Nagyon ori.ilnek, hogy van egy ferfi 6vodapedag6gusuk, akit a gyerekek nagyon 
szeretik, de nagyon sokat kell motivalni az adminisztraci6ban, a gyakornoki vizsgara val6 
felkesziteseben. 

Gal Judit: Nagyon tetszett a palyazatban, mivel a halmozottan hatranyos helyzetu gyerekeknek 
magas a letszama, ezert a palyazatban nagyon fajsulyosan jelent meg. Nagyon j6nak talalta a 
palyazatban a szocio-kulturalis adatot a vegzettseggel es a sztilok osszetetelevel kapcsolatban. A 
Gesztenye Nap, mint ujdonsag nagyon tetszik. 

Dr. Pluzsik Andrasne: Rendkivtil fontosnak tartja a hitvallasb61 a gyermek megismereset, es a 
vezetoi koncepci6ban megfogta a bizalom es az onall6sag megadasa a kollegaknak. Kivanja, hogy 
nagyon j6 vezeto legyen, es minden elkepzelese valjon val6ra. 

Elnok: Tovabbi hozzasz6lasra nem jelentkezik senki, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 345. 
szamu eloterjesztes 2. mellekletet kepezo hatarozattervezet tamogatasar61. 
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A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal ,A kobanyai kozoktatasi 
intezmenyvezetoi palyazatok elbiralasar6l" sz6l6 345. szamu eloterjesztes 2. mellekletet kepezo 
hatarozattervezetet tamogaija [9112014. (VI. 19.)]. 

Elnok: Koszonti a Kobanyai Harslevelu 6voda palyaz6jat, Antalics Hajnalkat. Keri, nyilatkozzon, 
keri-e zart tiles elrendeleset. 

Antalics Hajnalka: Nem keri zart tiles elrendeleset. 

Elnok: 1990 1994 kozott tagja volt annak a Kepviselo-testtiletnek, amely dont6tt ennek az 
6vodanak a felepiteserol, es ettol az id6pontt61 kezdve Antalics Hajnalka vezeti az 6vodat. Kerdezi 
kivanja-e sz6ban kiegesziteni a palyazatat? 

Antalics Hajnalka: A tanevzar6 musorukban megemlekeztek arr61, hogy huszeves az 6voda. U gy 
gondolja, hogy az 6vodajukba mindig szivesen mentek a sztilok, az Onkormanyzat amennyire tudta 
tamogatta anyagilag az intezmenyt. Uj jellegu dolog, hogy sztiloi kezdemenyezesre megalapitottak 
a Harslevelu Csemetek Alapitvanyt, az iden bejegyzesre kertil. A tehetseg palyazatukra nagyon 
btiszke, amelyet kozosen harom 6vodaval konzorciumban vegeznek, ket ev mulva lemegy ez a 
fenntarthat6sagi palyazat. Nagyon sok tehetseges gyerek volt az intezmenyekben. 

Elnok: A Kobanyai Harslevelu 6vodaban a legmagasabb a kertileten kivuli gyerekek aranya. 

Antalics Hajnalka: A lak6telep kezd elOregedni, keves gyermektik lett volna, igy a Kepviselo
testtilet hozzajarulasaval a XVII. kertiletbol fel tudta tolteni a hianyz6 letszamot, igy be tudjak 
inditani a negyedik csoportot. 

Gal Judit: A palyazat huen ttikrozi, hogy az Ovoda a kihivasoknak es adottsagoknak t6keletesen 
megfelel, amely a Harslevelu 6vodaval kapcsolatban tamaszthat6. 

Elnok: Kerdezi a palyaz6t, ha lenne harom kivansaga, mit kivanna? 

Antalics Hajnalka: Elsa kivansaga, hogy mindig legyen eleg gyerektik. Sok tires allashelytik van 
es a jelentkezok nem igazan alkalmasak a pedag6gus palyara. Bizik benne, hogy a pedag6gus 
eletpalyamodellel vonz6bb lesz ez a palya anyagilag. Harmadik kivansaga, hogy maradjon meg a 
negyven ev meg ket evig, hogy elmehessen nyugdijba. 

Elnok: Tovabbi hozzasz6lasra nem jelentkezik senki, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 345. 
szamu eloterjesztes 3. mellekletet kepezo hatarozattervezet tamogatasar61. 

A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal ,A kobanyai kozoktatasi 
intezmenyvezetoi palyazatok elbfralasar6l" sz6l6 345. szamu eloterjesztes 3. mellekletet kepezo 
hatarozattervezetet tiimogaija [92/2014. (VI. 19.)]. 

Elnok: Koszonti a Kobanyai Rece-fice 6voda palyaz6jat, Hazi Melindat. Keri, nyilatkozzon, 
kivanja-e zart tiles elrendeleset? 

Hazi Melinda: Nem keri, zart tiles elrendeleset. 
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Elnok: Nem konnyu orokseget fog atvenni a palyaz6, es az 6voda allapota eleg sok kivannival6t 
hagy maga utan. A tornaszoba rendkivlil rossz allapotban van, a falak peneszesek es az eptilet is 
nagyon rossz allapotban van. Az elkovetkezo koltsegvetesi evben biztos, hogy egy nagyobb 
osszeget kell szanni az 6voda felujitasara. Kerdezi, a palyaz6t kivanja-e sz6ban kiegesziteni a 
palyazatat? 

Hazi Melinda: Huszonhet eve dolgozik a Vaspalya utcai 6vodaban. Nagykoroson vegezte el az 
6v6nokepzo Szakkozepiskolaban, munka mellett vegezte el a Tanit6kepzo Foiskola 6v6noi szakat. 
Tobb iranyba pr6balta kepezni magat, nephagyomanyorzes, lab- es testtartasjavit6 torna, vegzett 
csaladi napkozi tanfolyamot, gondolkodas tablajatekokkal, tehetseggondozassal is foglalkozott, es 
tavaly vegzett a Muszaki Egyetem vezetokepzo karan. A kolleganoi biztatasara szeretne 
megpr6balkozni az 6vodavezetoi feladatok ellatasaval. Nagy ralatasa van az 6v6da szakmai 
hatterere, multjara, erossegeire, gyengesegeire es az elozo 6v6davezeto altai megkezdett vonalat 
szeretne folytatni, mert ugy gondolja, hogy nagyon j6 szakmai szinvonalon mukodik az 6vodajuk. 
Az 6vodaban a kollegak tobbsege tizenot-husz eve dolgozik egyutt, eleg nagy a fluktual6das, 
jonnek-mennek a fiatal 6v6nok. Nagyon nehez talpraesett, szakmailag felkesztilt 6v6noket talalni. 
Ennek egyik oka az lehet, hogy az 6v6nokepzo Szakkozepiskolakat kiiktattak a rendszerbol, pedig 
velemenye szerint az alapkepzest ott kaptak meg a fOiskolasok eletebol ez gyakorlatilag kimarad. 
Nagyon nagy valtoztatasokat nem tervezett a jelenlegi szakmai munkahoz kepest a palyazataban. 
Az egeszsegmegorzo programukhoz kapcsol6dva a Teddy Maci Programot tervezte a SOTE 
kozremukodesevel, illetve a Gondolkodj Egeszsegesen Alapitvannyal a formalis kapcsolatot 
szeretne elethubbe tenni az 6v6nok segitsegevel. 

Gal Judit: Vegig azt erezte, hogy egy olyan palyaz6 irta le a palyazataban ezeket a sorokat, aki 
nagyon kotodik ehhez az 6vodahoz, ismeri minden egyes zegzugat es rezdtileset. Kerdezi, hogy mit 
takar a Teddy Maci Program? Szerepel a palyazatban, hogy "a kozetkeztetes harmonikusabba tetele 
a bOlcsodevel osszefogva", ez mitjelent? 

Hazi Melinda: A Teddy Maci Programot a Budapesti SOTE orvostanhallgat6k mukodtetik. Az 
orvostanhallgat6k egyeztetes alapjan kimennek az 6vodaba es interaktiv programot mikrocsoportos 
formaban tesznek lehetove az 6vodaskoru gyerekek szamara. Megmutatjak peldaul, hogy hogyan 
kell bekotOzni egy beteg maci kezet. Eleg valtoz6 szinvonalu a kozetkeztetes, amelyet mindig 
pr6balnakjelezni a BOlcsode fele, szorosabb egyuttmukodest szeretne megval6sitani a Bolcsodevel. 

Varga Istvan: Kerdezi, hogy mit jelent a palyazatban az a mondat, hogy "a hatranyos es 
veszelytetett helyzetben elok szama igen magas". Itt mennyi az arany? 

Hazi Melinda: Az 6voda vonzaskorzeteben lak6telep van, ahol nagyon sok a munkanelkuli sztilo. 
Gyakorlatilag ezek a gyerekek az egesz nyarat az 6vodaban tOltik, mert igy legalabb biztositva van 
szamukra a kozetkeztetes, foglalkoznak veliik, tartalmas programokban van reszuk, amelyet a 
szulok nem tudnanak anyagilag finanszirozni. Fontos szempont, mivel reszt vesznek a Migrans 
Programban, es eleg magas a migrans gyerekek szama is az Ovodaban, es ugy gondolja, hogy ez a 
szam a kovetkezo evekben csak novekedni fog, ezert ez nagy kihivast jelent az 6v6nok szamara, 
hiszen a nyelvet ok tanitjak meg ezeknek a gyerekeknek. Segitenek integral6dni, beilleszkedni, 
hogy az iskolaban minel ugyesebben megalljak a helyuket. Ortilnek, hogy van tornatermuk, amelyet 
mindennap ki is haszmilnak, minden csoport harmine perc erejeig. Szeretne, ha sztilok es gyerekek 
minel kevesebbet erezzenek abb61, hogy az intezmeny elen vezetocsere tortenik. Szeretne igazi 
kozosseget kovacsolni az 6vodai kozossegbol, igazi csapatmunkara szamit. 
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Elnok: Tovabbi hozzasz6lasra nem jelentkezik senki, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 345. 
szamu el6terjesztes 4. mellekletet kepez6 hatarozattervezet tamogatasar61. 

A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal ,A kobanyai kozoktatasi 
intezmenyvezetoi palyazatok elbiralasar6l" sz6l6 345. szamu eloterjesztes 4. mellekletet kepezo 
hatarozattervezetet tamogatja [9312014. (VI. 19.)]. 

Elnok: A napirendi pont targyalasat lezarja. 

2. napirendi pont: 
A 2014/2015. nevelesi evben a keriileti ovodai beiratkozasrol szolo tajekoztato 

EIOterjeszto: Weeber Tibor alpolgarmester 

Elnok: Elmondja, hogy a tajekoztat6ban szerepl6 sok szamot nem ertette. Hosszasan pr6balta a 
Kiskakas Ovoda szamait ertelmezni, nem sikertilt. Szamara teljesen erthetetlen m6don kovetkeztek 
a szamok egymas utan. Keri, akinek az el6terjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, 
eszrevetele van, jelezze. Nines hozzasz6lasra jelentkez6, ezert a napirendi pontot hatarozathozatal 
nelktillezarja. 

A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag ,A 2014/2015. nevelesi evben a keriileti 6vodai 
beiratkozasr6l sz6l6 tajekoztat6r6l" sz6l6 342. szamu eloterjesztest megtargyalta. 

3. napirendi pont: 
A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es a Klebelsberg 

Intezmenyfenntarto Kozpont kozott kotendo 2014. evi megallapodas modositasa 
EIOterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

Elnok: Diaksport csoportokra adtak penzt. Augusztusban ternek vissza arra, hogy szeptembert61 
finanszirozva legyenek a diaksport csoportok az iskolakban. Keri, akinek az el6terjesztessel 
kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. Hozzasz6lasra nem jelentkezik senki, 
keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 344. szamu el6terjesztes tamogatasar61. 

A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal ,A Budapest Fovaros X 
keriilet Kobanyai Onkormanyzat es a Klebelsberg Intezmenyfenntart6 Kozpont kozott kotendo 2014. 
evi megallapodas m6dositasar6l" sz6l6 344. szamu eloterjesztest tamogatja [94/2014. (VI. 19.)]. 

Elnok: A napirendi pont targyalasat lezarja. 
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4. napirendi pont: 
A szlovakiai Parkany varosaval kotendo egyiittmiikodesi megallapodas 

EIOterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 
Hozzasz6lasra nem jelentkezik senki, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 353. szamu 
el6terj esztes tamo gatasar61. 

A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal ,A szlovakiai Parkany 
varosaval kotendo egyiittmiikodesi megallapodasr6l" sz6l6 353. szamu eloterjesztest tamogatja 
[9512014. (VI. 19.)]. 

Elnok: A napirendi pont targyalasat lezarja. 

5. napirendi pont: 
A Szovjetunioba kenyszermunkara hurcolt politikai rabok es kenyszermunkasok reszere 

emlekhely letesitese 
EIOterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

Elnok: Regi szivtigye, mert meltatlanul keveset beszelnek a temar6l es tObb szazezer emberr6l van 
sz6. Keri, akinek az el6terjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszolal: 

Barabas Rita: A K6banya-als6 Vasutallomas volt a gyujt6helye azoknak, akiket elhurcoltak. Az 
lenne az optimalis, ha a K6banya-als6 Vasutallomas eptiletenek az oldalara kertilne az emlektabla, 
de sajnos nagyon lepusztult az eptilet es velemenye szerint igy nem melt6 az emlektabla 
elhelyezesere. A Szovjet Parancsnoksag eptilete akkoriban a Korponai utca - Allomas utca sarkan 
lev6 eptilet volt, amely onkormanyzati tulajdonu eptilet, es elegge kozel van a K6banya-als6 
Vasutallomashoz. Javasolja, hogy a Korponai utca- Allomas utca sarkan lev6 eptiletre helyezzek el 
az emlektablat. Keri, dontsenek a javaslatr61. 

Elnok: Felreertes van, mert a Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag nem dont a helyszinr61, arr6l 
sz6l a hatarozati javaslat, hogy megbizzak a Polgarmestert, hogy dontse el a helyszint. Nem erzi, 
hogy a Bizottsagnak ebben a kerdesben dontenie kellene, nem is errol sz6l a hatarozati javaslat. 

Dr. Pluzsik Andrasne: Elkepzelhet6nek tartana a maga reszer6l, hogy a Szent Laszlo ter kozeleben 
valamelyik viragagyra egy fekv6 emlektablat helyezzenek el, az eptiletek falan bizonytalanabb. 
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Radvanyi Gabor: Tavaly ot nemzetiseg kezdemenyezesere Emlekmiisort tartottak a Lengyel 
Templomban, es ott fogalmaz6dott meg, hogy mind az ot nemzetiseg szeretne allitani egy 
emlektablat, ami arra emlekeztet, hogy Magyarorszagr61 is hurcoltak el a Szovjetuni6ba embereket. 
A nemzetisegi onkormanyzatok javaslata alapjan kesziilt el az el6terjesztes. Pillanatnyilag az 
emlektabla kihelyezeset az Allomas epiiletere nem tamogatja. A nemzetisegek egyertelmiien a CBA 
eptiletenek a K6rosi Csoma szobor mogotti falat javasoltak. 

Elnok: Elmondja, hogy egy emlektabla felszerelese es leszerelese nem lehet problema. V elemenye 
szerint a K6rosi Csoma szobor moge, es a Szent Laszlo terre, ahol mar van harom szobor, kevesbe 
kap hangsulyt, mintha olyan helyre teszik, ahol a temek ez lenne az emlekhelye. V elemenye szerint 
erdemes lenne a Liget terre tenni, vagy a vasutallomas epiiletere, vagy arra az eptiletre, ahol a 
parancsnoksag volt. Javasolja, hogy az eredeti hatarozati javaslatr61 dontsenek. 

Somlyody Csaba: Egyetert azzal, hogy egy ilyen emlektablat olyan helyre kell tenni, ahol az 
emberek nagyobb szamban fordulnak meg. V elemenye szerint a Liget teren, a buszvegallomason 
allitsanak fel egy oszlopot es arra helyezzek el az emlektablat. 

Elnok: Tovabbi hozzasz6lasra nem jelentkezik senki, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 354. 
szamu el6terjesztes tamogatasar61. 

A Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal , A Szovjetuni6ba 
kenyszermunkara hurcolt politikai rabok es kenyszermunkasok reszere emlekhely letesiteserol" 
sz6l6 354. szamu el6terjesztest tamogatja {9612014. (VL 19.)]. 

Elnok: A Bizottsag az elmult negy evben tisztessegesen tudott egytitt dolgozni, meghallgattak 
egymas javaslatait. Nagyon koszoni, hogy a Bizottsag altalaban ugy tilesezett, hogy minden egyes 
szavazason, minden kepvisel6 ugyanugy szavazott, a mai napon csak egyhangu szavazasok voltak. 
J\,fegkoszoni a megjelentek munkajat, megallapitja, hogy a Bizottsag az elfogadott napirendjet 
megtargyalta, es a Kulturalis, Oktatasi es Sport Bizottsag Uleset 1030 orakor bezarja. 

K. m. f. 

Torvenyessegi szempontb61 ellenjegyzem: 
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Ajegyzokonyv mellekletei 

../ meghfv6, eloterjesztesek (elektronikus adathordoz6n) 

../ jelenleti fv 

../ tilesrol kesztilt hangfelvetel (elektronikus adathordoz6n) 

o hatarozatok melleklete 

o frasban benyujtott m6dosft6 javaslat 

0 jegyzo torvenyessegi eszrevetele 

o interpellaci6 

0 titkos es nev szerinti szavazasr6l kesztilt jegyzokonyv 

o felsz6lalasi jegy 
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