
Határozati javaslatok 

  
  
..../KKB/2017./IV.25./ 

A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, hogy javasolja a Polgármester           
úrnak Dr. Papp Elemér vegyészmérnök, feltaláló, egyetemi tanár emléktáblája         
megvalósításának jóváhagyását a Villányi út 10. sz. (hrsz.: 4460) sz. ház falán. 
Javasolja továbbá a Bizottság a szükséges 81.675,- Ft biztosítását az Önkormányzat           
2017. évi költségvetése 4. sz. melléklet, 20. Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások           
soráról. 
Javasolja továbbá a Gazdasági Bizottságnak a szükséges tulajdonosi hozzájárulás         
megadását. 
Határidő: 2017. május 15. 
Felelős: Jankó István elnök 
  

..../KKB/2017./IV.25/ 
A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, hogy javasolja a Polgármester           
úrnak Oloffson Placid bencés szerzetes emléktáblája megvalósításának jóváhagyását a         
Bartók Béla út 76. sz. (hrsz.: 4375) ház falán. 
Javasolja továbbá a Bizottság a szükséges 89.215,- Ft biztosítását az Önkormányzat           
2017. évi költségvetése 4. sz. melléklet, 20. Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások           
soráról. 
Javasolja továbbá a Gazdasági Bizottságnak a szükséges tulajdonosi hozzájárulás         
megadását. 
Határidő: 2017. május 15. 
Felelős: Jankó István elnök 
  

..../KKB/2017./IV.25./ 
A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, hogy javasolja a Polgármester           
úrnak az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola fennállásának 190. évfordulójára          
állítandó emléktábla elhelyezésének jóváhagyását az Újbudai Petőfi Sándor Általános         
Iskola épületében. 
Javasolja továbbá a Bizottság a szükséges 312.597,- Ft biztosítását az Önkormányzat           
2017. évi költségvetése 4. sz. melléklet, 20. Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások           
soráról. 
Javasolja továbbá a Gazdasági Bizottságnak a szükséges tulajdonosi hozzájárulás         
megadását. 
Határidő: 2017. május 15. 
Felelős: Jankó István elnök 
  

..../KKB/2017./IV.25./ 
A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, hogy javasolja a Polgármester           
úrnak Ugron Gábor politikus, képviselő emléktáblája megvalósításának jóváhagyását        
az Ugron Gábor u. 63. (hrsz.: 2545/6) sz. alatti Szt. Kristóf - Felnőtt háziorvosi              
rendelőorvosi rendelő falán. 



Javasolja továbbá a Bizottság a szükséges 80.000,- Ft biztosítását az Önkormányzat           
2017. évi költségvetése 4. sz. melléklet, 20. Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások           
soráról. 
Javasolja továbbá a Gazdasági Bizottságnak a szükséges tulajdonosi hozzájárulás         
megadását. 
Határidő: 2017. május 15. 
Felelős: Jankó István elnök 
  
  

..../KKB/2017./IV.25./ 
A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, hogy a hiánypótlás          
maradéktalan teljesítése (társasház tulajdonosi hozzájárulása) esetén javasolja a        
Polgármester úrnak dr. Ketter László főiskolai tanár emléktáblája megvalósításának         
jóváhagyását a Bartók B. út 86. (4367/1) sz. alatti ház homlokzatán. 
Javasolja továbbá a Bizottság a hiánypótlás maradéktalan teljesítése esetén a          
szükséges 89.275,- Ft biztosítását az Önkormányzat 2017. évi költségvetése 4. sz.           
melléklet, 20. Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások soráról. 
Javasolja továbbá a Gazdasági Bizottságnak a szükséges tulajdonosi hozzájárulás         
megadását. 
Határidő: 2017. május 15. 
Felelős: Jankó István elnök 
  
  

..../KKB/2017./IV.25./ 
A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, hogy a hiánypótlás          
maradéktalan teljesítése (örökségvédelmi engedély) esetén javasolja a Polgármester        
úrnak Kosztolányi Kann Gyula építész, festőművész emléktáblája megvalósításának        
jóváhagyását a Kelenhegyi Műteremház (Kelenhegyi út 12-14. sz., hrsz.: 5486)          
épületén belül. 
Javasolja továbbá a Bizottság a hiánypótlás maradéktalan teljesítése esetén a          
szükséges 330.000,- Ft biztosítását az Önkormányzat 2017. évi költségvetése 4. sz.           
melléklet, 20. Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások soráról. 
Határidő: 2017. május 15. 
Felelős: Jankó István elnök 
  
  

..../KKB/2017./IV.25./ 
A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, hogy a hiánypótlás          
maradéktalan teljesítése (tulajdonosi hozzájárulás) esetén javasolja a Polgármester        
úrnak Budapesti Egyetemi Atlétikai Club egykori, Mező utcai (ma Kőrösy József           
utca) stadionja tiszteletére állítandó emléktábla megvalósításának jóváhagyását az        
Allee Bevásárlóközpont homlokzatán. 
Javasolja továbbá a Bizottság a hiánypótlás maradéktalan teljesítése esetén a          
szükséges 189.865,- Ft biztosítását az Önkormányzat 2017. évi költségvetése 4. sz.           
melléklet, 20. Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások soráról. 
Határidő: 2017. május 15. 
Felelős: Jankó István elnök 
 


