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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 125/2018. 

 
Tárgy: Döntés a „Nagykovácsi bányász hősök” emléktábla kezdeményezéshez 
történő csatlakozásról 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Papp István jegyző 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

előadó osztályvezetője 
 

Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 
 
 
pénzügyi osztályvezető 
 
 

Törvényességi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 
 
Nagykovácsi, 2018. december 5. 

jegyző 
 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. december 5. 
 
 
        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Az idei Bányász-napon az egyik szónok, dr. Horn János gyémánt okleveles olajmérnök; 
okleveles gazdasági mérnök; a Bányászati Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) elnöki 
főtanácsadója beszédében javaslatot tett arra, hogy a nagykovácsi szénbányában hősi 
halált halt bányászok emlékét örökítse meg egy emléktábla. Az írásban is benyújtott 
javaslata szerint a BDSZ és Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 40-40 %-os, és dr. 
Horn János magánszemély 20 %-os arányban viselné a költségeket. 
 
Tekintettel arra, hogy a jövő évben több, a nagykovácsi bányával kapcsolatos évforduló is 
lesz - pl. a bánya bezárásának 50. évfordulója -, az emléktábla a 2019. évi Bányász-napon 
kerülne átadásra. 
 
Annak érdekében, hogy az érintettekkel felvegyük a kapcsolatot és költségtervet 
készíttethessünk, kérem a tisztelt Képviselő-testület elvi támogatását az Önkormányzat 
közreműködésére. Szóba kerülhet még az emléktábla mellett egy Szent Borbálát, a 
bányászok védőszentjét ábrázoló műalkotás elkészíttetése is. 
 
A fentiek alapján kérem a tisztelt Testületet, hogy fogadja el a határozati javaslatot. 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. 
 
Nagykovácsi, 2018. december 5. 
 
         Kiszelné Mohos Katalin 
                  polgármester 
 
 
Melléklet: Megkeresés 
 
 
 

Határozati javaslat 
 

Tárgy: Döntés a „Nagykovácsi bányász hősök” emléktábla kezdeményezéshez 
történő csatlakozásról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
csatlakozik ahhoz a kezdeményezéshez, amely egy „Nagykovácsi bányász hősök” 
emléktábla elhelyezésére irányul. 
A költségeket az Önkormányzat 40 %-ban viseli, amit 2019. évi költségvetésében biztosít. 
 
Kifejezi szándékát, hogy a bányászok védőszentjét ábrázoló köztéri műalkotást készíttet. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert az emléktábla érdekében szükséges intézkedések 
megtételére, és Szent Borbálát ábrázoló műalkotás megterveztetésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 


