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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testület 

Fidesz - KDNP Képviselő – csoport 
 

 
 

Önálló képviselői indítvány 
emlékmű (kopjafa) állítás kezdeményezése céljából 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Magyar Országgyűlés 2000-ben úgy döntött, hogy február 25-ét a 
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjává nyilvánítja. 
 
A Fidesz – KDNP képviselő-csoport e döntés jegyében kezdeményezi, hogy 
állítsunk 2009. február 25-én kopjafát a kommunizmus áldozatai 
emlékének Csepel köz- vagy intézményi területén. 
 
Tisztában vagyunk kerületünk nehéz anyagi körülményeivel, ezért az 
emlékmű állítás költségeit közadakozásból, támogatásokból kívánjuk fedezni. 
Így az önkormányzatra kizárólag – az emlékezéshez méltó - köz- vagy 
intézményi terület szoborállításához szükséges részének biztosítása hárulna. 
 
A köztéri vagy intézményi helyen történő felállítás engedélyezése után a 
Fidesz-KDNP frakció bizottságot kíván megalakítani az emlékmű és az 
emlékezés körüli ügyek végrehajtására. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testület támogatását egy, a Kommunizmus 
áldozatainak Emléknapja alkalmából, közadakozásból készülő emlékmű 
(kopjafa) köz- vagy intézményi területen történő felállításához! 
 
 
 
 
 
Budapest, 2008. február18. 
 

 
Németh Szilárd 
frakcióvezető 
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Határozati javaslatok 
 
A változat: (az emlékmű közterületen való elhelyezése estén) 
 
 
1. számú határozati javaslat: 
 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy elfogadja és támogatja, hogy a kerületünkben, közterületen, 2009. 
február 25-én a kommunizmus áldozatai előtt tisztelegve, közadakozásból, 
emlékmű (kopjafa) állíttassék. Az emlékmű pontos és méltó helyéről az 
ünnep - később létrehozandó - előkészítő bizottsága dönt. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:  2008. szeptember 30. 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselő-testület egyszerű többségű szavazata szükséges. 
 
 
2. számú határozati javaslat: 
 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, - 
az 1191. évi XX. törvény 109.§ (2) bekezdése alapján -, hogy az emlékmű 
(kopjafa) végleges helyének kijelölése, illetve az állíttatók által beszerzett 
művészeti szakvélemény beszerzése után hivatalosan is hozzájárul az 
emlékmű köztéren való elhelyezéséhez. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra:  azonnal 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselő-testület egyszerű többségű szavazata szükséges. 
 
 
3. számú határozati javaslat: 
 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, - 
az 1191. évi XX. törvény 109.§ (1) bekezdése alapján -, hogy az emlékmű 
(kopjafa) végleges helyének kijelölése, illetve az állíttatók által beszerzett 
művészeti szakvélemény beszerzése után az emlékmű állítás ügyében 
megkéri a Fővárosi Közgyűlés végleges döntését. 
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Határidő: elfogadásra:  azonnal 
végrehajtásra:  azonnal 

Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselő-testület egyszerű többségű szavazata szükséges. 
 
 
B változat: (az emlékmű intézményi területen való elhelyezése estén) 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy elfogadja és támogatja, hogy a kerületünkben, intézményi területen, 
2009. február 25-én a kommunizmus áldozatai  előtt tisztelegve, 
közadakozásból, emlékmű (kopjafa) állíttassék. Az emlékmű pontos és méltó 
helyéről az ünnep - később létrehozandó - előkészítő bizottsága dönt. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:  2008. szeptember 30. 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselő-testület egyszerű többségű szavazata szükséges. 
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