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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

109/2022. (V. 05.) sz. KT határozat 

 

 

emléktáblák kihelyezésével kapcsolatban 

 

I. 

 

a Kertész Imre emléktábla elhelyezéséről 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. Kertész Imre emléktábláját elhelyezi az előterjesztés 3-4. mellékleteiben foglaltak 

szerint a Budapest, VIII. kerület Tömő utca 56. szám alatti lakóház homlokzatán. 

2. elfogadja a Laki Üvegművészet Kft. 2. melléklet szerinti felajánlását a Kertész Imre 

tábla készítésével kapcsolatban. 

Felelős: polgármester 

Határidő: az 1. pont esetében: 2022. május 5. 

a 2. pont esetében: 2022. május 31. 

 

 

 

II. 

 

a Cs. Szabó László emléktábla elhelyezéséről 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. Cs. Szabó László emléktábláját elhelyezi az előterjesztés 7-9. mellékleteiben foglaltak 

szerint a Budapest, VIII. kerület Múzeum utca 9. szám alatti társasház homlokzatán. 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti emléktábla elkészítésére és 

elhelyezésére vonatkozó 28. sz. melléklet szerinti szerződés megkötésére. 

3. engedélyezi, hogy a Múzeum utca 9. szám alatti társasház homlokzatán a tulajdonosok 

saját költségén a 9. számú melléklet szerint elkészített Herczeg Ferenc, Bókay János 

és Lotz Károly emléktáblák elhelyezését. 

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: az 1. pont esetében: 2022.május 5. 

a 2. pont esetében: 2022. május 31. 

 

 



 

III. 

 

a Latabár Kálmán emléktábla elhelyezéséről 

 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. Latabár Kálmán emléktábláját elhelyezi az előterjesztés 12-14. mellékleteiben 

foglaltak szerint a Budapest, VIII. kerület Népszínház utca 16. szám alatti lakóház 

homlokzatán. 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti emléktábla elkészítésére és 

elhelyezésére vonatkozó 28. sz. melléklet szerinti szerződés megkötésére. 

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: az 1. pont esetében: 2022. május 5. 

a 2. pont esetében: 2022. május 31. 

 

 

 

IV. 

 

az Amrita Sher-Gil emléktábla elhelyezéséről 

 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

elhelyezi a Baross utca 112. szám alatti társasház homlokzatán a kérelmező saját 

költségén a 18. számú melléklet szerint elkészített Amrita Sher-Gil emléktáblát. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: az 1. pont esetében: 2022. május 5. 

 

 

V. 

 

a Thék Endre emléktábla elhelyezéséről 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. Thék Endre emléktábláját elhelyezi az előterjesztés 21-23. mellékleteiben foglaltak 

szerint a Budapest, VIII. kerület Üllői út 66/C. szám alatti társasház homlokzatán. 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti emléktábla elkészítésére és 

elhelyezésére vonatkozó 28. sz. melléklet szerinti szerződés megkötésére. 

Felelős: polgármester 

Határidő: az 1. pont esetében: 2022. május 5. 

a 2. pont esetében: 2022. május  31. 



 

 

VI. 

 

a Szurikáta szobor elhelyezéséről 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

elhelyezi a kérelmező saját költségén a 26-27. melléklet szerint készített Szurikáta 

szobrot a Bókay János utca 53. szám alatt lévő ingatlan kerítésén. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: az 1. pont esetében: 2022. május 5. 


