
              Tárgy: Emléktáblákkal kapcsolatos döntések 
  
  

ELŐTERJESZTÉS 
A Kulturális és Köznevelési Bizottság 2017. június 20-i ülésre 

  
  
Tisztelt Kulturális és Köznevelési Bizottság! 
  
1./ 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a 43/KKB/2017./IV.25./ f) számú határozatát módosítsa 
az alábbi indokok miatt: 

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 Kulturális és Köznevelési Bizottság 43/KKB/2017./IV.25./ f) számú határozata alapján a 
KKB támogatta az emléktábla állítását azzal a feltétellel, ha a Kormányhivatal kiadja az 
Örökségvédelmi Hatósági Bizonyítványt, mivel a ház egyedileg védett műemlék. 

Az örökségvédelmi bejelentési eljárást Önkormányzatunk lefolytatta, melynek során az 
emléktábla elhelyezése és szövegterve némileg módosult. 
Mivel a tulajdonosi hozzájárulást az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az örökségvédelmi 
eljárás lefolytatása előtt már korábban megadta, a tulajdonosi hozzájárulást újból meg kell 
kérni a megváltozott szöveg- és elhelyezési terv miatt, az új dokumentáció benyújtásával. 
  

Tekintettel a megváltozott körülményekre, kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy fogadja el a 
módosított határozati javaslatot az új szöveg- és elhelyezési tervet azzal a feltétellel, 
hogy az emléktáblát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi hozzájárulása 
után lehet felállítani. 
  
  
2./ 
A Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) emléktáblát kíván állítani Bencsik Sándor          
gitáros-zeneszerző tiszteletére, a XI. kerület, Lecke utca 4. szám alatt, egykori lakóépületének            
falán. 
Mivel az emléktábla állításához Önkormányzatunktól nem kér támogatást a NEB, továbbá           
önkormányzati tulajdon nincs a házban, illetve nem áll semmilyen védettség alatt sem az             
épület, ezért a NEB az Emléktábla állítás eljárási szabályzat szerint tájékoztatni kívánja a             
Kulturális és Köznevelési Bizottságot egyúttal elvi egyetértését kéri az emléktábla          
állításához. 
  



Idézet a szabályzatból: 
„Amennyiben a felállítani kívánt emléktábla nem minősül művészeti alkotásnak, és az érintett            
épületben nincs önkormányzati tulajdon, valamint anyagi támogatást sem kérnek a          
kezdeményezők, a Bizottság kéri az emléktábla állítókat, hogy nyilvántartás céljából küldjék           
be az emléktábla szövegének leírását, az állító szervezetek megnevezését és a tábla helyét.             
Azonban ebben az esetben is figyelembe kell venni a 24/2013. (IV. 24.) önkormányzati             
rendeletet, amely a városkép szempontjából kiemelt vagy helyi jelentőségű területeken vagy           
önkormányzati rendelettel helyi védelem alá helyezett ingatlanokon tervezett emléktáblákra         
vonatkozik. Ezen szabályozásról bővebb felvilágosítást az Önkormányzat Főépítészi Irodája         
ad.” 
  
A javaslattal Polgármester úr előzetesen már egyetértett. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy fogadja el a Nemzeti Emlékezet Bizottsága által 
kezdeményezett emléktábla-állítást Bencsik Sándor tiszteletére. 

  

Előterjesztésemhez tájékoztatásul csatolom a részletes dokumentációkat. 

  

Budapest, 2017. június 16. 

  

  

Jankó István 

                                                                                                     elnök 
  
  
  

 
 


