
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 136/2016. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 16.-i ülésére 

 
Tárgy:  Nemecsek Ernő emléktábla engedélyezése 
 

Előterjesztő:    Kállay Gáborné alpolgármester   
 

Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi, Humánszolgáltatási Iroda 

    Fodor Györgyné, Humánszolgáltatási Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 
 2016. június 15. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Ügyiratszám: Kp/14235/2016/IV. 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Léta Sándor a Bartók Béla Unitárius Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) lelkésze, levélben 

kereste meg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát (a továbbiakban: 

Önkormányzat), hogy Nemecsek Ernő képzeletbeli lakhelyén (Budapest, IX. kerület Hőgyes Endre 

utca 3.) emléktábla elhelyezéséhez Önkormányzatunk engedélyét és anyagi támogatását kérje. 

 

Az Egyházközség az emléktábla állíttatásával kíván megemlékezni Molnár Ferenc örökbecsű művéről, 

A Pál utcai fiúk című regényről, mely oly sok generáción keresztül, a fiatal olvasóközönség számára 

adott példát a becsületről, őszinteségről, egymáshoz tartozásról, az adott szó fontosságáról. Az 

Egyházközség ezen kezdeményezésével kívánja továbbá az utókor számára megőrizni a regénybeli 

felejthetetlen helyszíneket. 

 

Az emléktáblát 2016 szeptemberében tervezik felavatni. A ház lakói üdvözlik és támogatják az 

emléktábla állítására vonatkozó kezdeményezést, az elfogadásról készült lakógyűlési jegyzőkönyvet a 

későbbiekben küldik meg a Hivatal Humánszolgáltatási Irodájára. 

 

Dr. Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, az emléktáblára Nemecsek 

Ernő képzeletbeli arcképe mellé az alábbi szövegjavaslatot tette: 

 

„Az emberi méltóságról és becsületről példát adó 

NEMECSEK ERNŐ 

- Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című mű főszereplőjének – 

regénybeli lakhelye 

 

Állíttatta Ferencváros Önkormányzata és  

a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 

2016.” 

 

Fenti szöveget a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya 2016. április 

7. napján hagyta jóvá. 

 

Az emléktábla elkészítéséhez és felszereléséhez a Poschacher Gránit Kft. a Hivatal előzetesen 

árajánlatkérésére 97.305,- Ft + ÁFA összegű ajánlatot nyújtott be. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § értelmében a köztéri 

szobor, műalkotás állítása a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a döntés meghozatalára. 

 

Budapest, 2016. június 10. 

 

 Kállay Gáborné s.k.

 alpolgármester 



Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1.) hozzájárul a Budapest, IX. kerület Hőgyes Endre u.3. számú ház falán Nemecsek Ernő 

regénybeli lakhelye emlékére „Az emberi méltóságról és becsületről példát adó NEMECSEK 

ERNŐ Molnár Ferenc - A Pál utcai fiúk című mű főszereplőjének - regénybeli lakhelye. 

Állíttatta Ferencváros Önkormányzata és a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 2016.” 

szövegű emléktábla állításához.  

 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

 

2.) a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság a 2016. évi költségvetés 3146. számú kiadási 

előirányzata feletti döntési hatáskörét eseti jelleggel magához vonja, és az emléktábla állításának 

költségeit a 3146. számú költségvetési sor terhére …..….. Ft összegben biztosítja. 

 

Határidő: 2016. június 16. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

3.) felkéri a Polgármester Urat, hogy az emléktábla állításával kapcsolatban a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

  

 

Határidő: a döntést követő 30 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 


