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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.



 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:   Javaslat közterületi mellszobor elhelyezésére (Klebelsberg Kuno 

mellszobra a Budai úton) 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A 135 éve született és a nemzet oktatáspolitikájában vitathatatlan érdemeket 
szerzett gróf Klebelsberg Kuno emlékének áldozva, továbbá Budakalász 
településképének formálása céljából javaslom, a Budai úton a korábbi Állami 
Népiskola, Népház épületével szemben lévő (Budai út 47.sz. ingatlan előtti) 
közterületen Klebelsberg Kuno mellszobrának elhelyezését a mellékelt 
látványterv alapján. 
 
„Klebelsberg Kuno (1875-1932) a két világháború közötti időszak 
legnevezetesebb kultúr- és tudománypolitikusa, aki mint kultuszminiszter 
megszervezte a korszerű oktatási rendszert. 1914-től közoktatásügyi államtitkár 
volt, neve akkor vált híressé, amikor 1922-1931 között vallás- és közoktatásügyi 
miniszterként tevékenykedett. Gróf Tisza István miniszterelnöksége alatt sok 
tapasztalatot szerzett az oktatási és művelődési intézmények szervezésében, 
Tisza István rábízta a határon túli magyarok oktatásának megszervezését is, 
amit Klebelsberg kiválóan megoldott. 
Népiskolai programja keretében 5000, főként tanyasi iskolát létesített, törvénybe 
iktatta a 8 osztályos népiskolát, megreformálta a középiskolai oktatást, 
bevezetve a reálgimnáziumot. Szegeden, Pécsett és Debrecenben megteremtette 
a felsőoktatás korszerű műhelyeit. Létrehozta a Collegium Hungaricumokat és 
az egyéb külföldi ösztöndíjak rendszerét. 
1930-ban ő hívta haza Szent-györgyi Albertet Cambridge-ből és kinevezte a 
szegedi Orvos Vegytani Intézet vezetőjének. 
Világlátott ember volt, leginkább Európához szerette volna felzárkóztatni a 
magyar oktatási, kulturális intézményeket. 
Szellemi nagyságát, hihetetlen munkabírását, államférfiúi erényeit kortársainak 
legjobbjai mind tisztelték. Hirtelen bekövetkezett halála mélyen megrendítette a 
vezető politikai elitet, méltóképpen búcsúztak a kultuszminisztertől. A szegedi 
Fogadalmi templom kriptájában nyert örök nyugodalmat.”  
 
Gróf Klebelsberg Kuno oktatáspolitikájának méltó tiszteleteképp javaslom 
mellszobrának elhelyezését a Népiskolával szemközti területen. 
Az előterjesztés tartalmazza az építmény pontos helyszínrajzát, a beruházás 
költségbecslését. 
 



 
Az emlékmű avatására a Kalász Suli a 2009/2010 tanévzáró ünnepség (2010. 
június 18.) keretén belül kerül sor. 
A közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosai hozzájárulásukat adták a 
mellszobor ezen helyen történő elhelyezésére. 
 
Az építmény nem engedélyköteles, 6 m-nél alacsonyabb emlékműre bejelentési 
kötelezettsége van az építtetőnek. A szomszédos társhatóságnál a meglévő 
tervdokumentációval a bejelentési kötelezettségének pozitív döntés esetén az 
Önkormányzat eleget tesz, a kivitelező kiválasztására pályázatot ír ki. 
 
Az emlékmű megvilágításának költségét az ajánlat nem tartalmazza, az ELMŰ-
vel folytatott egyeztetés alapján – mivel a közút szemközti oldaláról kellene az 
elektromos vezetéket földkábellel átvinni az építményhez - ennek költsége 4-
500 000 Ft lenne. Ezért az előterjesztés, illetve a határozati javaslat ennek 
költségét nem tartalmazza. 
 
 

Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Budakalász, Budai út 47.számú ingatlan előtti - az önkormányzat tulajdonát 
képező - közterületen Klebelsberg Kuno emlékmű elhelyezésére kerüljön sor. 
Az emlékmű kivitelezéséhez és elhelyezéséhez szükséges költségek fedezetét, 
összesen 1 500 000 Ft + Áfa összeget a 2010. évi önkormányzati költségvetési 
rendeletben biztosítja. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy elkészített 
tervdokumentáció alapján a kivitelezésre a pályázatot kiírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Parlagi Endre polgármester 
 
Budakalász, 2010. február 12. 

 Parlagi Endre 
polgármester 


