
Tisztelt Kulturális és Köznevelési Bizottság! 
  

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az emléktáblák 2019. évi állítására kiírt felhívásra            
egy teljes, valamint három hiányos pályamunka érkezett be. 

Hiánytalan pályamunka: 

Dr. Kelety Géza, (1874-1952) Magyar Királyi Rendőrfőkapitány-helyettes (1922-1934), az         
Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal vezetője (1920-1934), a Bűnügyi Múzeum         
megalapítója (1908), későbbi igazgatója (1915-1934) tiszteletére szeretne emléktáblákat        
állítani a család. Kelety Gábor, Dr. Kelety Géza unokája adta be az emléktáblák állításáról              
szóló kezdeményezést. Két emléktáblát szeretne állítani a kerületben nagypapája emlékére,          
indoklása szerint azért, mert Dr. Kelety Géza munkássága kiemelkedően figyelemre méltó,           
amelyet Kelety Gábor úr egy 38 oldalas életrajzban részletesen is bemutat. Az egyik             
emléktábla az aktív életszakaszának lakóhelyére (Szüret utca 19. hrsz.: 4935), a másik a             
nyugdíjas életszakasz lakóhelyére kerülne (Diószegi út 57., hrsz.: 4670). 

Az emléktáblák állításának ügyét az Országos Rendőrfőkapitányság és a Rendőrmúzeum is           
támogatja. Az avatási ünnepsége(ke)t május 28-29-én, egy két napos megemlékezés-sorozat          
alkalmával kívánják megrendezni. 

A két emléktábla költsége az ajánlat szerint mindösszesen bruttó 700.140 Ft, melynek az             
50%-át, azaz 350.070 Ft-ot kér a család támogatásként az Önkormányzattól. 

Amennyiben a tisztelt Bizottság csak az egyik emléktáblát javasolja felállítani, úgy a            
kezdeményező kérése alapján viszont az emléktábla megvalósítási költségének 100%-át kéri          
az Önkormányzattól, tehát ez esetben is 350.070 Ft-ot. 

Előterjesztésemhez csatolom a beérkezett igénylés részletes dokumentációját. 
  

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy javasolja a fenti emléktábla vagy emléktáblák           
megvalósítását az előterjesztés szerint, valamint javasolja Polgármester úrnak a szükséges          
összeg: 350.070 Ft biztosítását a 2019. évi költségvetés 4. sz. melléklet, 20. Emléktáblák,             
szobrok, köztéri alkotások soráról. 

  
További kettő pályamunkához várunk hiánypótlást: 
  
· Szondy István (1925-2017) olimpiai és világbajnok öttusázó, hatszoros magyar bajnok, a            
magyar öttusa örökös bajnoka, a Magyar Fair Play-diploma Életmű-elismerés tulajdonosa          
tiszteletére szeretne szöveges emléktáblát elhelyezni egykori tanítványa a Szent Gellért          
Senior Apartmanház, Bikszádi u. 53-55. (hrsz.: 3261/24) szám alatti épület homlokzatán. Itt            
töltötte nyugdíjas éveit az egykori bajnok. 
Az Apartmanház tulajdonosi hozzájárulása még hiányzik. 



· Dr. Pálóczy József (1903 - 1988) főorvos, igazgatóhelyettes, az 1956-os forradalom alatt             
a sebesültek ellátásának megszervezője és a Munkástanács elnöke tiszteletére szeretne          
szöveges emléktáblát elhelyezni a család, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Tétényi út            
12-16. (3519/10) épületén. 
A kórház tulajdonosi hozzájárulása még hiányzik. 

  
Egy emléktábla esetében pedig a későbbi lehetséges állításról tájékoztatom a tisztelt           
Bizottságot: 

  
· Magyarország első Ortopédiai Klinikája és Zinner Nándor professzor tiszteletére          
emléktábla állítását kezdeményezte Dr. Palkonyay Gábor ny. osztályvezető főorvos, az          
Országos Sportegészségügyi Intézet Sportkórház, Karolina út 27. (4618/6) homlokzatán. Az          
intézmény vezetőjének tájékoztatása alapján az épület teljes homlokzati felújításon fog átesni,           
ezért az emléktábla elhelyezése legkorábban 2020 év végén lesz esedékes, így a tulajdonosi             
hozzájárulást még nem adják meg. 

  
A fenti emléktáblákat a hiánypótlások beérkezése után terjesztjük a         
részletekkel/pályázatokkal együtt a Bizottság elé. 
  
Budapest, 2019. április 17. 

  
  
  

Jankó István 
        elnök 


