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Budapest Józsefvárosĺ on koľmá nyzat
Képvĺselő.testůilet e számára
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Előterjesztő: Pintér Attila képviselő

A képviselő-testületi ülés időpontja..2011. november 3. ' sz. napiľend

Táľgy: Javaslat Bacsó Béla utca és Somogyi Béla utca köZterületek neveinek
mesvéLltońatźstna

A napiľendet gyazźIrt iilésen kell taľgyalni, a đöntés elfogadásához ęgyszęruJminősített
szav azattobb s é g szüksé ge s.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véIeményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi X
Hatáĺ ozati j av as|at a bizottság' számt!Í a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgźútatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|óteriesztés me stársv alźsát.

Tisztelt Képviselő.testÍilet!

A köZteriilet- és vaľosrésznevek megál|apitásźtrő|, valamint azok jeltĺléséľől szóló 9l|989
(1990. I. 31) Főv. Tan. ľendelet szabá|yozzaazutcanevek megvá|toztatásźnak lehetőségét, e
ľendelet 17. $ (1) bekezdése éľtelmében a szeméIyről való elnevezés, illetve ilyen utcanévnek
a megváltoztatása a Fővaľosi onkoľmányzatKozgyulésének hatáskörébe tartozik, de kĺiteles
az e|nevezéssel éľintett keľületi clnkormányzat javaslatát kikémi. Továbbá a rendelet 6. $ (1)
bekezdése szerint utca elnevezését baľki kezdeményezhęti a kerületi vagy fővárosi
önkormányzatnźi.

Pongrátz Geľgely (SzamosújvźIÍ, 1932. februaľ 18. _ Kiskunmajsa, 2005. május 18.) a
Coľvin kozi felkelőcsoport második és utolsó főpaľancsnoka az 1956-os forradalom idején.
Az 1956-os foľradalom után kiilfiĺldön éIt, majd 1991-ben végleg hazako|tozott
Magyaľországra. Budapesti elncjkę Lętt az 1956-os Magyarok Világszövetségének, majd az
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56-osok Szövetségének, tiszteletbeli elnöke, majd elnökhelyettese a PoFoSZ-nak. Poĺgrátz
Gergely hońa létre és vezette a 1956-os Pęsti Sľác Alapítvaný.

Az t956.os szabadságbarc egyik legerőteljesebb ellenállása a Jőzsefválros teľiiletén
található Coľvin-ktizben bontakozott ki, a fe|kelő csapatok vezetője Pongrátz Gergely
volt, a nevét viselő utcával méltĺó emléket állíthatunk 1956 hős haľcosainak.

Kéľem a Képviselő-testületet javasolja a Főváľosĺ onkormányzat Közgyűlésének, hogy
a Bacsó Béla utca nevét Pongrátz Geľgely utcára változtassa.

Wass Albeľtet (Yá|asziĺt, 1908. januaľ 8' Astor, Floriđa, 1998. februáľ 17.)
Magyarországon csak halála utźn fedeńék fel, mint az erdélyí magyar irodalom jelentős
alakját. Egyik leghíresebb kcinyve a Kard és kasza, amelyben több geneľáciőn keľesztül
tekinti át a magyar történelmet, saját ősi nemzętségének soľsán keľęsztiil snlrve, 1050-től
egészen a jelenkorig. Wass I944-tő| Németországbaĺ, majđ 1952-tő| haIáIáig az Amerikai
Egyesült Allamokban élt. Nicolae Ceaugescu elnökségének éveiben, Romániában könyveit
bętiltottak. 1985 őszén Wass Albeľt értesítést kapott az Inteľpoltól, hogy Nicolae Ceauqescu
szekuľitate ügyn<lköket küldött át Amerikába, mint diplomatakat a washingtoni kcivetség és a
clevelandi konzulátus mellé. ,'Ezeknek egyik felađata az,hogy ęngem eltegyenek láb alól'' _
írta Wass Albeľt.
Műveit Magyaroľszágon a ľendszerváItás őtajelentetik meg, korábban itt is szinte ismeľetlen
volt. Népszerusége az I990-es évek végétol az erdélyi olvasók mellett a magyarcrszági
olvasókĺlzönség körében is folyamatosan nĺjvekszik. 2005-ben A Nagy Könyv című
magyaÍoÍszági felméľésben az egyik legkedveltebb magyar írónak bizonyult: A funtineli
boszorkány című művét az olvasók a legnépszerubb 12 magyar regény kozé vźiasztotĺtlk, az
50 legnépszeríbb magyat regény kozott pedig további két mrive is szerepel: az Adjátok vissza
a hegyeimet! és a Kard és kasza.

Magyaroľszági kommunista elnyomás miatt méltatlanul mellőzött íľĺónak emléket
ń||ítana egy ľóla elnevezett utca.

Kéľem a Képviselő-testĺiletet javasolja a Fővárosi onkormányzat Kłizgyűlésének, hogy
a Somogyi Béla utca nevét Wass Albert lutcára változtassa.

A közteľület- és városrésznevek megállapításaĺól, valamint azok je|i:Iéséľől szóló 911'989

(1990. I. 31) Főv. Tan. renđelet 7.$-atartalmazza a személyľől való utcaelnevezés szabéiyait.
A ľendelet 2011. májusi módosításával, mely a személy haÍá|a és az utca elnevezése kĺjzötti
moratóriumotZ5 évrő| 5 re csökkentette, a javasolt személynevek megfele|nekaz előírásnak.

Amennyiben a Fővlírosi Közgýlés is tźmogatja az utcaĺevek megváltoztatását, ugy -
érintętte utca névtáblákat ki kell cserélni. Az utcanév táblak esetleges cseréjének költségei a
kĺiltségvetés 11404-es e|óitźnyzatán biztosítottak. A lakcímkáľtyák cseréje ebben az esetben
illetékmęntes, a sztikséges kellékeket az á||am biaosítja az okmtnyirodfü részéte,

A közterület- és városrésznevek megállapításĺáról, valamint azok jelöléséről szóló 9lI989
(1990. I. 31) Főv. Tan. rendelet 17.s (2) bekezdése és Képviselő-tęstiilet és Szervei Szervezetí
és Műk<jđési Szabá|yzatźlrő| sző|ő I9l2009. o/.16.) önkormányzati rendelet 4. $ (4) h) pontja
a|apjźn a kcizteriilet elnevezése (a javaslat megtétele) a Képviselő-testtilet hatásk<jre.

Kéľemazalźlbbihatfu ozatí javaslatelfogadását.



H'ł'rÁnoz'ł'rr JAvASLAT

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1, javasolja a Budapest Fővaros Közgytílésének, hogy a Budapest VIII, Somogyi Béla utca
nevét Wass Albeľt ltcźra vá|toztassa.

2. javasolja a Budapest Fővaľos Közgyulésének, hogy a Budapest VIII, Bacsó Béla utca nevét
P ongrátz Gergely utcara változtassa.

3. felkéri a Polgármestert, hogy ahatározat 1. és 2. pontjában foglaltakat Budapest Fővaľos
onkorman y zata r észéľe küldj e meg.

Felelős: Polgármester

Hatríľidő: I.,2. poĺt esetén 20||. november 3.

3. pont esetén 20II. november l8.

képviselő

Törvényességiellenőľzés: #.Wil-f'- Dr. Mésztr Erika /
ajegyzőthelyettesítő a|jegyzó ,/
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