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nyílt / titkos
A tárgyalandó témakör tárgya:
Homonnai József emléktábla kihelyezés iránti kérelme
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Homonnai József 2162 Őrbottyán, Rákóczi út 228. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult az
önkormányzatunkhoz, hogy néhai felesége, Homonnai Józsefné, születetett Szolomájer Katalin,
írónő emlékére a 2162 Őrbottyán, Rákóczi út 185. szám alatti újonnan épülő ház falára emléktábla
elhelyezését engedélyezze. Kérelmében kifejti, hogy feleségével mindketten Őrbottyánban éltek
1998 óta, azonban felesége, hosszas betegség után, 2018. augusztus 2-án elhunyt. Felesége foglalkozása óvónő volt, de emellett írt is. Összesen 6 könyve jelent meg, amelyek romantikus történetek
az igaz szerelemről, az igaz szeretetről, az egymás segítéséről és az utónemzedék fontosságáról. Az
Őrbottyán, Rákóczi út 185. szám alatti épület a 6. könyvének, A Harper ház titka című könyvnek a
borítóján fénykép formájában szerepel. A könyvben leírt történet – az írónő elképzelése alapján –
abban a házban játszódik. Az írónőnek annyira tetszett az a ház, hogy a ház akkori tulajdonosától
meg is kapta az engedélyt a fent leírtakra, melyet a kérelem mellé csatolt.
Kérelmező az emléktábla elhelyezését az újonnan épülő házban, házon az írónő emlékét őrizve,
egy gesztusként szeretné az őrbottyáni lakosok, felnövekvő nemzedéknek átadni megőrzésre.
A tábla felhelyezésének költségét vállalja. Felesége írói neve: Kathy Merk, mely a keresztnevéből és
szülőfaluja nevéből tevődik össze.
A kérelmet az előterjesztés mellé csatoltam.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy döntsön a határozati javaslatról!
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
-
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4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR
MEGNEVEZÉSE

A döntésnek költségvetése vonzata nincsen.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Kulturális, Környezetvédelmi és Sport Bizottság véleménye:
6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2022. (II.23.) határozata emléktábla kihelyezéséről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy hozzájárul ahhoz, hogy az Őrbottyán Város Önkormányzat
tulajdonában lévő 848/13. helyrajzi számú, természetben a 2162 Őrbottyán, Rákóczi út 185. szám alatti ingatlan területén található épületen Homonnai Józsefné született Szolomájer Katalin emlékére
emléktábla kerüljön kihelyezésre. Az emléktábla elkészítésének és
felszerelésének költségét a kérelmező Homonnai József, 2162 Őrbottyán Rákóczi Ferenc utca 228. szám alatti lakos vállalta.
Határidő: 2022. december 31.
Felelős: Gamesz igazgató, kérelmező
Végrehajtást végzi: Gamesz igazgató, kérelmező
Őrbottyán, 2022. február 1.
Előterjesztő:
........................................................
Szabó István Ferenc
polgármester
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:
............................................
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző
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