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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
Géher Istvánná, Kállay Gézáné Géher Katalin és Géher István László javaslatot tettek arra, hogy néhai
családtagjuk, Géher Isván (1940-2012) költő, műfordító, irodalomtörténész és egyetemi tanár, a Magyar
Shakespeare Bizottság elnöke emlékére kerüljön ki az 1012 Budapest, Attila út 109. sz. 6778/1 hrsz.
alatti épület utcai homlokzatára egy emléktábla.
Géher István 1946-tól haláláig élt és alkotott a 1012 Budapest, Attila út 109. szám alatti társasházban
(a továbbiakban: Társasház). Munkásságát több díjjal is elismerték: Apáczai Cserejános díj, József Attila
díj, Pro Universitate Arany fokozat, a Magyar Érdemrend Középkeresztje, Országh László díj.

A Petőfi Irodalmi Múzeum által működtetett Digitális Akadémia 2020 júniusában az elmúlt évtizedek
100 legkiválóbb alkotói között Géher Istvánt is posztumusz tagjává választotta.

Géher István munkásságát méltató és az emléktábla elhelyezését támogató ajánlást írt Pörögi András
a Toldy Ferenc Gimnázium Igazgatója, Dr. Kenyeres János az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet
intézetigazgatója, Dr. habil. Pikli Natália ELTE BTK Anglisztikai Tanszék egyetemi docense és a Magyar
Shakespeare Bizottság elnöke, Nádori Lídia a Magyar Műfordítók Egyesületének Elnöke, valamint a
Petőfi Irodalmi Múzeum nevében Demeter Szilárd főigazgató és Radics Péter a Digitális Irodalmi
Akadémia főosztályvezetője.
A tervek szerint a 80 cm széles és 60 cm magas emléktáblát az utcai homlokzaton, a bejárati kaputól
szemből nézve jobbra helyeznék el, a tábla alja a járdaszinttől 180 cm magasságba kerülne rögzítésre.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatának a kerület területén felállítható emléktáblákról szóló
21 /2009. (IX. 25.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a közterületen, vagy közterületről
látható helyen emléktábla kihelyezését, melynek 2. §-a értelmében „Budapest I. kerület közigazgatási
területén, közterületen vagy közterületről látható helyen (telken, építményen, növényzeten)
emléktáblát csak a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat helyezhet el" vagyis a különböző
helyekről érkező megkeresésekről a Képviselő-testületnek kell döntenie.
A

Rendeletben

szabályozott

feltételrendszernek

a

javasolt

tábla

megfelel.

Kezdeményezők

kérelmükhöz csatolták a Társasház tulajdonosainak hozzájárulását és vállalták az örökségvédelmi
hatóság - tekintettel arra, hogy a ház világörökségi területen fekszik - hozzájárulásának beszerzését is.
Tájékoztatom a t. Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztés döntésének nincsen költségvetési
vonzata tekintettel arra, hogy a kezdeményezőka táblával kapcsolatos valamennyi költséget vállalják.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, és az Mötv. 50. § alapján levezethető főszabály szerint a
képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet jelen előterjesztés megtárgyalására és
elfogadására!

2. Döntési

javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
...720 22. (VI. 23.) önkormányzati határozata
Géher István emléktábla elhelyezéséről a Budapest I. kerület, Attila út 109. szám alatti társasházra

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest I.
kerület 6778/1 hrsz-ú, természetben a 1012 Budapest, Attila út 109. szám alatti társasház falára Géher
István költő, műfordító, irodalomtörténész, egyetemi tanárra megemlékező tábla kerüljön kihelyezésre
a kezdeményezők vállalásának megfelelően és annak teljes költségviselése mellett a szükséges
hozzájárulások beszerzését követően.
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