
Tisztelt Kulturális és Köznevelési Bizottság! 
  

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az emléktáblák 2017. évi állítására kiírt felhívásra            
összesen hat pályamunka érkezett a megadott határidőig, továbbá két pályamunka határidőn           
túl. 

  

A felhívás szerinti teljes dokumentációt tartalmazó pályamunkák: 

·         Dr. Papp Elemér (1906-1974) vegyészmérnök, feltaláló, egyetemi tanár tiszteletére a 
Villányi út 10. sz. (hrsz.: 4460) alatti társasház homlokzatán szeretne szöveges 
emléktáblát elhelyezni a család. 
Az épületben önkormányzati tulajdon található, melyre a tulajdonosi hozzájárulást a 
Gazdasági Bizottság fogja megadni. 

·         Oloffson Placid (1916-2017) bencés szerzetes tiszteletére szeretne szöveges 
emléktáblát elhelyezni a Budai Szt. Imre Plébánia (Csányi Tamás) a Bartók Béla út 
76. (hrsz.: 4375) szám alatti épület homlokzatán. 
Az épületben önkormányzati tulajdon található, melyre a tulajdonosi hozzájárulást a 
Gazdasági Bizottság fogja megadni. 

·         Az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola fennállásának 190. évfordulójára szeretne 
egy szöveges emléktáblát elhelyezni Farkas Krisztina képviselő asszony és az iskola 
igazgatója. Az emléktábla mellé Petőfi Sándor restaurált mellszobrát is szeretnék egy 
posztamensre felállítani. Az avatást 2018-ban tervezik. 
Az épület önkormányzati tulajdonban van, melyre a tulajdonosi hozzájárulást a 
Gazdasági Bizottság fogja megadni. 

  
·         A beadási határidőn túl érkezett az Ugron Gábor (1847-1911) politikus, képviselő 

tiszteletére állítandó szöveges emléktábláról szóló pályamunka. Az emléktábla 
felállításának kezdeményezője a Sas-hegy Védő Egyesület, a táblát az Ugron Gábor 
utca 63. sz. alatti Szt. Kristóf - Felnőtt háziorvosi rendelő kerítésére szeretnék 
elhelyezni. 
Az épület önkormányzati tulajdonban van, melyre a tulajdonosi hozzájárulást a 
Gazdasági Bizottság fogja megadni. 

  
További, - az alábbiakban részletezett - négy pályamunkához várunk még hiánypótlást, 
melyekről a Bizottság májusban tud dönteni vagy hozhat olyan határozatokat a jelenlegi 
ülésen, melyben a hiánypótlás megfelelő teljesítésével javasolja megadni az emléktáblák 
megvalósításához a hozzájárulást. 
  

· Dr. Ketter László (1912 – 1997) főiskolai tanár tiszteletére szeretne elhelyezni            
szöveges emléktáblát a család a Bartók Béla út 86. (hrsz.: 4367/1) sz. ház             
homlokzatán. A társasház tulajdonosi hozzájárulása még hiányzik. Az épületben         



önkormányzati tulajdon található, melyre a tulajdonosi hozzájárulást a Gazdasági         
Bizottság fogja megadni. 

· Kosztolányi Kann Gyula (1868–1945) építész, festőművésznek a Kelenhegyi         
Műteremház (Kelenhegyi út 12-14., hrsz.: 5486) lakói szöveges emléktáblát         
szeretnének elhelyezni a Műteremház építtetője emlékére. 
A tulajdonosi hozzájárulást az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. már megadta. Az           
épület 15696. törzsszámon egyedileg védett műemlék, emiatt örökségvédelmi        
bejelentési eljárást kell lefolytatnia a szobrászművésznek. 
  

· A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club egykori, Mező utcai (ma Kőrösy József utca)             
stadionja emlékére szeretne a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club szöveges         
emléktáblát elhelyezni az Allee Bevásárlóközpont homlokzatán. 
A bevásárlóközpont tulajdonosi hozzájárulása még hiányzik. 
Az avatást 2018-ban tervezik, a BEAC alapításának 120. évfordulója alkalmából. 
  

· A beadási határidőn túl érkezett pályamunka szerint a „Régi” Mozgó Világ című             
folyóirat tiszteletére állítana szöveges emléktáblát Iványi Tibor úr a B32 Galéria           
Bertalan Lajos utcai falán. A beadott dokumentáció jelenlegi állapota alapján a           
döntéshozás nem lehetséges, a nagy késedelem miatt a hiánypótlásra való felszólítás           
kiküldése még nem történhetett meg. Hiányzik a tábla látványterve, a költségvetés, az            
árajánlat, az önrész igazolása és a tulajdonosi hozzájárulás a háztól. 

  
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 4. sz. melléklet, 20. Emléktáblák, szobrok,            
köztéri alkotások során 27.000.000,- Ft keretösszeget kerület elfogadásra, melyből         
maximálisan 3.000.000,- Ft fordítható emléktábla állításokra. 

  

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntsön a 2017. évi emléktáblák megvalósításának           
támogatásáról az előterjesztés szerint, és javasolja Polgármester úrnak a szükséges összegek           
biztosítását a 2017. évi költségvetés 4. sz. melléklet, 20. Emléktáblák, szobrok, köztéri            
alkotások soráról. 

Kérem továbbá a Tisztelt Bizottságot, hogy javasolja a Gazdasági Bizottságnak a tulajdonosi            
hozzájárulások megadását a szükséges esetekben. 
 
Előterjesztésemhez tájékoztatásul csatolom a beérkezett igénylések részletes       
dokumentációját. 
  
 Budapest, 2017. április 20. 

  
Jankó István 
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