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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi X
Határ ozati i av asIat a bizottság szźlmár a:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őterjesz-
tés megtárgyalását.
Az Embeľi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őtetjesztés megtár-
gya|ását.

Tisztelt KépviseIő-testĺĺlet!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának részletes ismertetése
1l.

Ká||ay Kristóf 2014. novembeľ 18-án azza|akéréssel keľeste megazonkoľmĺányzatot,hogy
szeľetné, ha nagyapja, dr. KáI|ay Miklós (1887-1967) volt minisztereln<jk emlékére emlék-
tábla keľülne elhelyezésre a józsefuaľosi lakóhelyein. A Képviselő-testület a II120I5. (I,22.)
sz.hatźrozatábanhozzájaru|ását ađta dľ. Kállay Miklós volt miniszterelnĺik emléktáblájának
elhelyezéséhęz aHoránszky u' 12. sz' alatti épület fa|án.

Kállay Kĺistóf 2)I5.július 19-én megküldte atáb|a látványervét és az áraján\atot, amitka-.
pott az elkészítéséľe vonatkozőan, mely 700.e Ft-ot tarta|maz. (1. sz. melléklet)

2.

Schmidt Eleonóra zoĺgotamuvész azzal a kéréssel keľeste meg az onkormanyzatot, hogy P.
Lźnyi Maľgit (2. sz' melléklet) hegedúmtĺvésztanár tiszteletéľe egykori növendékei emlék-
táb|át szeretnének á|Iítani a Bródy S. u. 25. sz. a|atti épület _ egykori lakóhelye _ ťalan. Q'
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P. Lányi Margit 1901. jan.5.-én szĹiletett Budapesten. Hegedt:tanári oklevelét l9f6-balkap-
ta meg a Liszt Ferenc Zeneakadémián. I927-tő| Beľlinben Flesch Károly hegedúművész
Művészképzojében tanult tovább' majd diplomázolt, Koncertező hegedűművészi pá|yájat a
II. világháboru töľte meg.

Az iĄjáé|eđő ország zęnei é|etének, zenei ittézményei szeruezésének aktív részese. A Ma-
gyar Zenepedagógusok Munkaközossége (1,946), mint a Zeneiskola-szervęzet előde, majd a
Bartók Béla Konzervatórium (1950)_ későbbi nevén Baľtók Bé|a Zęnemúvészeti Szakkö-
zépiskola tanáta. országos szakfelügyelő, továbbképzéseket vezet' a Pedagógus Zenekaľ
koncertmestere' Fiatal, kezdo tanáľkollegákat mentoľál. Külföldi tanulmányutakon képzi
tovább magát. Hegedtiiskola sorozatának első kötete l966-banjelent meg' A Zeneakađémia
Különleges Tehetségek képzőjében. a hegedű fotátgy oktatása mellett a gyakorlati tanítást
vezette a Tanaľképző Tagozaton. osszegęzve tehát a hegedűoktatás mindhárom szintjén
alkotott. Gondosan ügyelte és támogatta a rászoru|ő, szegényebb növendékeit. A tanőrákat
nem 30 meg 60 percben ,,mérte'' _ ez e|képzelhetetlen volt művészi hitvallásában.

Kiváló tudása a metodika és didaktika teľén' valamint következetes szigora, mindig az
egyénľe szaboÍt., fokozatosság elvén alapuló elvárásai nagyszeľtĺ növendékek soľát eredmé-
nyezte. Ezt mutatták tanitvźnyaiversenyeredményei, sikeres felvételi vizsgáik.

Tanáti munkáját a kornak megfelelő Elismerő oklevelek (1949.június, 1950. mĺĺľcius, 1950.
június), oktatásiigy Kiváló Dolgozója 1954. junius, 1956-ban a Baĺtók Béla versenyen Bar-
tók Emlékérem, majd a Munka Érdemĺend bronz (1965.), ezust(1970.) és atany (1976.)
fokozaténak kittintetései jutalmaztak. I974-ben a Szombathelyi oľszágos Koncz János he-
gedűverseny elindítója Lukács Pál bľácsamúvész-rektorhelyettessel. (Emlékplakett) I976-os
nyugďíjazása után óradíjasként 1980-ig tanít aktivan. 1986. ápr.15.-én huný e|, Tanára,
Flesch Kaľoly nyomdokában és azon felül saját tehetsége, emberi kvalitásai révén maradan-
dót, ti sztel etre méltót alkotott a magy at he gedűp ed agő giźh an.

Kezdeményező a tábIa |átványtervét és az źrajtnlatot, amit kapott az e|készítéséľe vonatko-
zőan sziĺltén megküldte részün]ľe, melynek végosszege bruttó 272,415 Ft.
II. A beterjesztés indoka

A Józsefuáľosi onkormányzattulajdonában lévő köaerületek hasznáIatárő| éshaszná|atának
rendjéről szó|ő I8l2013. (IV. 24.) önkormźnyzati rendelet szabá|yozza amíivészeti alkotá-
sok, vallási, kulturális, történelmi szimbólumok, emléktáblák elhelyezését. E rendelet szeľint
Józsefvaľos teljes kozigazgatási teniletén kozterĹilethasznáIatihozzájźrulást kell beszerezni,
,, az I99 ] . évi XX. torvény I09, s-a alapján miÍvészeti alkotásnak minősülő tárgłak, valamint
a mĺĺvészeti alkotásnak nem minősülő vallási, kulturális, tÓrtĺźnelmi szimbólum(ok), emlék-
tóbĺa(ók) elhelyezés éhez','

III. Diintés célja, pénzügyĺ hatása

A Képviselő-testület a művészeti alkotásnak minősülő tźrgyak, valamint a múvészeti alko-
tásnak nem minősrilő vallási, kulturális, töľténelmi szimbólumok, emléktablak elhelyezésé-
hezhozzájźlru|ását adja. Az em|éktźhlĺík elhelyezéséhez pénzngyi fedezettel _ jelen képvise-
lő-testületi dĺjntés keretében _ Kállay Miklós emléktáblája esetében 2O0,O e Ft-tal és kifize-
tői járulék 27,0 e Ft-tal, P. Lĺányi Margit emléktáblája esetében 100.000 Ft és kifizetői jaľu-
lék 13,5 e Ft-tal játulhozzá. melynek fedezete Sántha Péterné alpolgármester saját kerete.

IV. Jogszabályi ktirnyezet

Magyarországhelyi onkormanyzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXX. töľvény (Mötv.) 42. $ 8.
ponda szerint a képviselő-testĹilet hatásköľébol nem ruházhatő a k<jzteľiĺlet elnevezése. kĺjz-
téľi szobor. műalkotás á|Iítása'



A Képviselő-testület döntése az Mötv' 23. $ (5) bekezdés 13. pontján, valamint aJőzsefvá-
rosi onkormányzat tulajdonában lévő kozterĹiletekhasznźiatáról és haszntiatának renđjéről
szóló 1 8lf0I3. (Iv . f4.) onkormanyzati rendelet 5.$ (2) bekezdés 23. pontjánalapul.

Kérem az a|źhbí hatér o zati j avas lat elfo gađás át.

Határozati javaslat

A Képviselő.testiilet rĺgy diint, hogy
1. hozzájarul dr' Kállay Miklós volt miniszteľelnĺjk emléktáblájanak elhelyezéséhez a

Horánszky u. 12, sz' a|atti éptilet fa|án. Az emléktábla e|helyezéséhez Kállai Kľistóf
unoka tészérekiťlzetőíjaľulékkal egyĹitt 227,0 e Ft támogatást nyújt Srántha Pétemé
alpolgármesteľ kerete teľhéľe.

Felelős : polgĺírmester
Határidő: 2015. november 5.

2. hozzájaĺulP. Lányi Maľgit emlékéľe emléktáblájanak elhelyezéséheza Bródy S. u. 25.
sz. alatti épület falán. Az emléktábla elhelyezéséhęz Schmidt Eleonóra részétekifize-
tői járulékkal egyiitt 113,5 e Ft tĺímogatást nyujt Santha Péteľné alpolgármester kerete
terhére.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. november 5.

3, a) a határozat I , és 2. pontj ában szercplő támogatás érdekéb en az onkormany zat kia-
dás l i 107-01 múkodési cél és általános taľtalékon belül a Santha Pétemé alpolgármes-
teľ saját keret _ önként vállalt feladat . e|őirźnyzatrő| 340,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a
1 1 105 cím _ önként vállalt feladat _ múködési célú támogatások á||arrháztaľtáson kí-
vtilre kiadási előirányzatára 300,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő jáľulékok és szociális
hozzáj áru|ási adó. előir źny zatár a 40,5 e Ft-ot.
b) felkéri a Polgármestert a támogatási szerzođések aláfuásźła,

Felelős: polgármester
Határtdő: 20I 5 . november 5.

4. felkéľi a Polgármesteľt, hogy a költségvetési rendelet következő módosításáná| ahatá-
r ozat 3 . pontj ában fo glaltakat ve gye ťrgyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő : a 20 I 5 . évi költségvetésről szóló rendelet következő módosítása

A dtintés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészĺ Ügyosz-
tá|y

Budapest, 2015. oktőbet 26.

Tclrvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

-ü;t-^ĘtA-J
Sántha Péterné
alpolgármesteľ

a|jegyző



I. sz. melléklet

A szobrász így képze|i el a táblán a portľét és a szöveget, a gránittźhla 53x35 cm' a portré,

28 cm magasságú, a domborúsäga4 cm magas' a betűk homokfilvóval lennének elkészítve.

á||itotta: J ó z s efu áľo s P o l sárm e steri H i v at al a

2015.

Kértem aján|atot 60x40cm-es gľánittáblźĺra, fe|iratozással' bronzdomboľművel egyitt. Az
ajźnlat7}}ezer Ft volt' Ebből közel 600ezer a dombormű mintázása és öntése.
Az önkorm ány zaton kívül a cs al ádt a gok tćtmo gatts ára s z ámítok.

üdvĺjz1ettel

Kállay Kristóf



A VIII' kerü|eti
ľészére

Tisztelt Dr. Kocsis

TiszteIt FernezeIyĺ

2.sz. melléklet

önkoľmányzat Polgármesteri és Főépítészi Ügyosztálya

Máté Po|gármester Úr

Gergely Főépítész úr

Az ,,Életpá|ya,,beadvány indíttatása, hogy néhai P.Lányi Margit (Plätz Benőné
szül. Lányi Margit) hegedűművész, tanár tiszte|etére hálás, egykori növendékei
em|éktáb|át kívánnak á||ítanĺ a VIII. Bródy Sándor u. 25. számú ház (több évti-
zedig a |akóhe|ye) falára.

A |eírás a Liszt Ferenc Zeneakadémia rektori engedél|yel átadott, 1962-ben a
Zeneakadémia részére készült oné|etrajzbó|, a Zeneakadémia aIapításátó|
nyomtatott Évkönyveinek adataibó|, a ,,Zene _. Pedagógia,, folyóiratábó|, tanít-
ványok á|ta| átadott dokumentumokbó| és az Ujköztemető nyújtotta informáci-
óbó| tevődik ossze.

ÉlerpRlvł

P. Lányĺ Margit 1901. jan.5.-én szü|etett Budapesten.

Hegedűtanári ok|eve|ét 1926-ban kapta meg a Líszt Ferenc Zeneakadémián.

I927-tő| Ber|inben F|esch Káro|y hegedűművész Művészképzőjében tanu|t to-
vább, majd dip|omázott'

Konceftező hegedűművészi pá|yáját a II. vĺlágháború törte meg.

Az újjáé|edő ország zenei é|etének, zenei intézményei szervezésének aktív ré-
Szese. A Magyar Zenepedagógusok Munkaközössége (L946), mint a Zeneisko-
|a-szervezet e|őde, majd a Baftók Bé|a Konzervatórium (1950)- későbbi nevén
Bartók Bé|a Zeneművészeti Szakközépiskola tanára' országos szakfelÜgye|ő,
továbbképzéseket vezet, a Pedagógus Zenekar konceftmestere. Fiatal, kezdő
ta nárkoI legá kat mentorál.

Ku|földĺ tanu|mányutakon képzi tovább magát. Hegedűisko|a sorozatának első
kötete 1966-ban je|ent meg. A Zeneakadémia KÜ|ön|eges Tehetségek képzőjé-
ben, a hegedű főtárgy oktatása mel|ett a gyakor|ati tanítást vezette a Tanár-
képző Tagozaton.

osszegezve tehát a hegedűoktatás mindhárom szĺntjén aIkotott.

Gondosan ügye|te és támogatta a rászoru|ó, szegényebb növendékeit. A tan-
órákat nem 30 meg 60 percben ,,mélte', - ez e|képze|hetet|en vo|t művészĺ hit-
val|ásában.

Kivá|ó tudása a metodika és didaktika terén, va|amint kovetkezetes szigora,
mindig az egyénre szabott, fokozatosság e|vén alapu|ó e|várásai nagyszerű nö-
vendékek sorát eredményezte. Ezt mutatták tanítványai Versenyeredményei,
sikeres fe|vételi vizsgáik.



Tanárĺ munkáját a kornak megfe|e|ő Elismerő ok|eve|ek (1949. június, 1950.
március, 1950. június), oktatásÜgy Kivá|ó Do|gozója 1954. június, 1956-ban a
Bartók Bé|a Versenyen Baftók Em|ékérem, majd a Munka Erdemrend bronz
(1965.), ezüst (1970.) és arany (1976.) fokozatának kĺtÜntetései jutaImazták.

L974-ben a Szombathelyi országos Koncz János hegedűverseny e|indítója Luk-
ács Pá | brácsa m űvész- re ktorhelyettessel. ( Em lékp la kett)

1976-os nyr-lgc|'ljazása után órac|íjasként 1980-ig tanít aktívan.

1986. ápr.15.-én hunyt e|.

Tanára, F|esch Károly nyomdokában és azon fe|Ü| saját tehetsége, emberi kva|i-
tásai révén maradandót, tĺszteletre méltót alkotott a magyar hegedűpedagógiá-
ban.

Szenthe|yi Mik|ós Schmidt E|eonóra

hegedűművész zongoraművész

A Liszt Ferenc Zeneakadémia A Lĺszt Ferenc Zeneakadémia tanára

Vonóstanszék-vezetője a kérvényezési e|járás intézője

Az em|éktáb|a TERVEZETÉT a Zeneakadémia Üzeme|tetési osztá|yának mér-
nöke, Gáti Atti|a mérnök úr készítette, ugyanő segített közvetíteni a Laki kft.
kĺvite|ező fe|é előzetes áraján|at kérésre. A tervezetet és az áraján|atot e-
mai|ben ĺs küldöm.

rÁmocnrÁs iránti kére|em

A magyar zenei előadóművészet és zeneoktatás éftékei, érdemeĺ kieme|kedők.
Hagyományait tovább kel| é|tetni, ez a zenésztársadalmon fe|adata.

De fe|e|ősségÜnknek érezzuk a nagyobb közösséget is megismertetnĺ azok ne-
véve|, akik ezen é'tékek |étrehozásán fáradoztak - mint tette P'Lányi Margit -
egész é|etükben'

Ezúton kérjük tisztelette| a VIII' kerrj|eti onkormányzat Közgyű|ésének testÜ|e-
tét, hogy megtámogatva kezdeményezésünket, az em|éktáb|a kivitelezésének
kö|tségeĺh ez hozzájá ru l n ĺ szíveskedjék.

Kérvényünk kedvező e|bírá|ását remé|vel az egykori növendékek, mĺnt Férjem
is, néhai Kóté Lász|ó hegedűművész, nevében :

Tisztelettel

Schmidt EIeonóra

zongoram íivész

a kérvényezésĺ eljárás intézője

Budapest, 2015. jú|ius 28.
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