
Tisztelt Kulturális és Köznevelési Bizottság! 
  

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az emléktáblák 2018. évi állítására kiírt felhívásra            
összesen kettő teljes pályamunka érkezett be, három hiányos valamint egy pályamunka –            
jelenleg – értékelhetetlen állapotban. 

Hiánytalan pályamunkák: 

· Dr. Szántay Csaba (1928-2016) nemzetközi hírű vegyészmérnök professzor, kutató,          
feltaláló, az MTA tagja, a „Cavinton gyógyszer atyja” tiszteletére a Zsombolyai utca 8. sz.              
alatti ház (hrsz.: 4496/1) homlokzatán szeretne szöveges emléktáblát elhelyezni a Hunyadi           
Udvar Társasház. 
Az épületben önkormányzati tulajdon is található, melyhez pozitív elbírálás esetén a           
Gazdasági Bizottság tulajdonosi hozzájárulása szükséges még. 

· Megyer Meyer Antal (1883-1948) képző- és iparművész, a Képzőművészeti Főiskola            
rektora, a Corvin-koszorú tulajdonosa tiszteletére a Kosztolányi Dezső tér 12. sz. alatti            
társasház (hrsz.: 4372) homlokzatán szeretne szöveges emléktáblát elhelyezni a család. 
Az épületben önkormányzati tulajdon is található, melyhez pozitív elbírálás esetén a           
Gazdasági Bizottság tulajdonosi hozzájárulása szükséges még. 
  
További három pályamunkához várunk hiánypótlást, melyekről a Bizottság áprilisban tud          
dönteni vagy hozhat olyan határozatokat a jelenlegi ülésen, melyben a hiánypótlás megfelelő            
teljesítésével javasolja megadni az emléktáblák megvalósításához a hozzájárulást (ebben az          
esetben nem kellene újra hozni a bizottság elé ezeket a pályamunkákat). 

  
· Dr. Vízkelety Gyula (1907-1974) sebész és urológus, a nagy jelentőségű retrospektív            
cystoscop feltalálója tiszteletére szeretne szöveges emléktáblát elhelyezni a család a Karinthy           
Frigyes út 24. (hrsz.: 4214) szám alatti épület homlokzatán. 
A Társasház tulajdonosi hozzájárulása még hiányzik. Az épületben önkormányzati tulajdon is           
található, melyhez pozitív elbírálás esetén a Gazdasági Bizottság tulajdonosi hozzájárulása is           
szükséges még. 

· Veress Miklós (1929-2016) keramikus művész tiszteletére a Hengermalom út 2/c. alatti            
társasház (hrsz.: 3883) homlokzatán szeretne szöveges emléktáblát elhelyezni az Összefogás          
Újbudáért Egyesület. 
A Társasház tulajdonosi hozzájárulása még hiányzik. Az épületben önkormányzati tulajdon is           
található, melyhez pozitív elbírálás esetén a Gazdasági Bizottság tulajdonosi hozzájárulása is           
szükséges még. 

· Ohmann Béla (1890-1968) szobrászművész tiszteletére Czinder Antal szobrászművész         
és kivitelező javaslatára a Kelenhegyi Műteremház lakói (Kelenhegyi út 12-14., hrsz.: 5486)            
a ház aulájában szeretnének szöveges emléktáblát elhelyezni. 



A tulajdonosi hozzájárulás még hiányzik, ezt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek kell            
megadnia. Az épület 15696. törzsszámon egyedileg védett műemlék, emiatt örökségvédelmi          
bejelentési eljárást kell lefolytatni. 
Áttekintve a pályamunkát, véleményem szerint az emléktábla szövege túl hosszú,          
amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy legyen a Műteremházban az ideiglenesen ott             
élt szobrászművésznek táblája, úgy javaslom, hogy az alábbi szövegezéssel javasolja          
elfogadásra Polgármester úrnak:  

E házban is alkotott a 

 XX. századi épületszobrászat kiemelkedő alakja 
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Újbuda Önkormányzata 

2018 

 Az alábbi pályamunka erősen hiányos, jelenlegi állapota alapján a döntéshozás nem 
lehetséges. 

· Czabai Istvánné (? – ?) vezető óvónő tiszteletére szeretne elhelyezni szöveges            
emléktáblát a család a Bogdánffy u. 1/b. szám alatti óvoda épületének homlokzatán. A             
kezdeményezők egyelőre semmilyen mellékletet nem csatoltak, a hiánypótlási felszólítás         
megtörtént. A beadott dokumentáció jelenlegi állapota alapján a döntéshozás nem lehetséges:           
hiányzik a tábla látványterve, az életrajz, a költségvetés, az árajánlat, az önrész igazolása és a               
tulajdonosi hozzájárulás. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntsön a 2018. évi emléktáblák megvalósításának           
támogatásáról az előterjesztés szerint, és javasolja Polgármester úrnak a szükséges          
összegek biztosítását a 2018. évi költségvetés 4. sz. melléklet, 20. Emléktáblák, szobrok,            
köztéri alkotások soráról (a költségvetés tervezése során emléktáblákra a tervezési          
időszakban 3.000.000,- Ft-ot terveztünk). 

Kérem továbbá a Tisztelt Bizottságot, hogy javasolja a Gazdasági Bizottságnak a           
tulajdonosi hozzájárulások megadását a szükséges esetekben. 

 Előterjesztésemhez csatolom a beérkezett igénylések részletes dokumentációját. 
  
Budapest, 2018. március 22. 

  
Jankó István 

elnök 



 


