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Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi X
Hatźr ozati jav aslat a bizottság szánźr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgźńtatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés me stársv a|ását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az oľszágos Rabbiképző Zsidő Egyetem |877-ben Budapesten alapított, a világ
legtiregebb, ma is mtĺködő Rabbiképz ő Intézete.
A Zsidő Egyetem a Bérkocsis u. 2. szźtm alaÍt ta|á|hatő. Az Egyetem egyik legjelentősebb
korábbi igazgatőja Scheiber Sándor volt.

Scheiber Sandoľ (Budapest, 1913. július 9. _ Budapest, 1985. miírcius 3.) nyelvész,
irodalomtcirtéĺész, a nyelvĺrdományok doktora (1983)' a pesti Rabbiképzo Intézet (a mai
ORZSE) igazgatőja, a neológ zsidóság egyik kiemelkedő a|akja.
Apai és anyaí ágon is ősei ľabbik voltak. 1938-ban avattźl<rabbívá; Heller Bernát tanítvĺínya
volt. Ezutĺĺn 1938 és 1940kozottlondon, oxford és Cambridge könyvtaraiban taĺulmźnyozta
(egyebek mellett) az ott fellelhető középkoľi héber kéziratokat. |94|-tő| |944-í9
Dunaftjldváron volt főrabbi.

ĚR KEZETT

?011 DEI 0 6.

nb:



J

Magyarorszéę német megszállásĺínak napjan, |944. március |9-én Dunaftildváľról hajón a
fővarosba utazott. Édesanyját az év utolsó napjan a szęme |áttaru lőtték le a nyilasok egy un.
védett hánban. Neki sikerült átvészelnie a háborut.
A második vi|ágháborű utián a pesti Rabbiképző Intézet (a mai országos Rabbiképzo _ Zsídő
Egyetem) itjjáépitésének és újjáindításanak egyik vezéregyénisége volt, amit 1950-tő|ha|á|áig
igazgatott. Posztjáért semmilyen felkínált kiilfrldi á|Iásért le nem mondott. Elsősorban zsidó
témájí kĺinyveket adott ki (foleg a zsiđő néprajz témak<jrébeĺ), vagy publikált újra (pt Lőw
Immánuel Fauna unđ Mineľalienjét), de Aľany- és Mikszáth-kutatásai is jelentősek.
1983-ban életművééľt megkapta a nyelvtudományok doktoľa címet. Pubtikációinak szétma
1600 körülire tehető. Fő műve a Getiza Studies (Hilđesheim, 1981) volt, ami az egyetemes
zsiđó múvelődést<irténettel foglalkozott.
A Zsiđő Egyetem a Béľkocsis utca József kĺirut és Gutenberg téľ közötti rövidke szakaszén
helyezkedik el, így ezen kozterület Scheiber Sándor utcétvá történő źÍnęvezésével emléket
állíthatnánk a Zsidő Egyetem egykoľi igazgatőjának. MindazonáIta| a Bérkocsis utca további
Népszínház vtcáig tartő szakasza megorizhetné a kiemelt helyt<ĺľténeti jelentőséggel bíró
fővarosi védettséget é|vező (vá|tońatźsi tilalom a|att źi|ő) elnevezését.
Az utcanév főváľosi védettsége miatt a védettség módosítását, a visszamaradő ltcaszakaszra
történő korlátozástú is kezdeményezĺi sziikséges a Főváľosi Közgyulésnél oly módon, hogy a
Bérkocsis utca jelenlegi számozása a József krt. és a Népszínhźz utca között vá|tozat|an
maĺadjon.

A közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 9lI989
(1990' I. 31) Főv. Tan. rendelet 3.$.-a tarÍa|mazzaazutcae|nevezés általános szabá|yait.

''3. $ (1) Minden utcát elkellnevezni.
(2) A lakótelepek épületei köz<jtti szewizutakat, továbbá a mezőgazđasági célú és
lakónépességet nem éľintő dűlőutakat nem szfüséges elnevezni.
(3) Uj utca nevét kĺĺĺeľtiletként való lejegyzésétkcjvętően egy éven belül meg kell állapítani.
(a) Ha egy utca a váľosľendezés, beépítés kiivetkeztében két vagy ttibb ľészľe tagozódik,
egységes utcaként megszűnik, az elkiilöniĺlt utcaľész(ek)nek. az elküliinĺiléstől számított
egy éven belůil. más nevet kell adni.
(5) Az elnevezett utca teľmészetes folýatásaként nyíló új útszakasz kül<jn elnevezési eljĺáľás
nélkül amźr elnevezett utca nevét veszi fel (meghosszabbítás).''
A Béľkocsis utca elnevezése időben mege|őzi a József köľút elnevezését, kiszabá|yozását, így
a korabeli Bérkocsis utca ktiruton belüli rĺjvid szakaszát máĺ a múltban is át lehetett (kellett)
volna nevezni. Ennek ,,köszönhetően'' egyébként a Béľkocsis utca jelenlegi hźľzszźmozása
sem konzekvens, mert az utca elején körut saľkĺán 4-es és 5-ös számma| fejeződik be a
Bérkocsis utca szĺímozása, majd a körut tulsó oldalan 10-es és 15-ös számma| folytatódik.
Minden bizonnyala József körttkiszabályozásakor elbontott épiiletek hźnszźlmaihiĺányoznak.

A közterület- és városľésznevek megállapításaról, valamint azok jelĺiléséről szóló 9l|989
(1990. I. 31) Főv. Tan. renđelet 7.$-a taľtalmazza a szeméIyről való utcaelnevezés szabźiyait.
A személy ha|áLa és az utca ęlnevezése k<iz<itti 5 éves (korábban 25 éves) moratórium maľ
letelt, a javasolt személynév megfelel az előírásnak.
Amennyiben a Főváľosi Kĺizgyűlés is tźmogatja az utcanevek megváltoztatásźú, íryy az
érintette utca névtáblĺákat ki keIl cserélni. Az utcanév táblák esetleges cseréjének költségei a
költségvetés 11404-es e|őirányzatán biztosítottak. A lakcímkĺĺľýák cseréje ebben az esętben
illetékmentes, a szĹikséges kellékeket az á|Iaĺrlbinosítja az ok'ĺnányiľodĺík részéte.

A közterület- és váľosrésznevek megá||apításźxő|. valamint azok jelöléséről szóló 9l|989
(1990. I. 31) Főv. Tan. ľendelet 17.$ (2)bekezdése és Képviselő-testiilet és SzerveiSzewezęti



és MfüödésĺSzabá|yzatźtrő| szőlő I9l2009. (V.16.) ĺlnkoľmiínyzati rendelet 4. $ (4) h) ponda
a|apjźn a köZteľĹilet elnevezése (a javaslat megtétele) a Képviselő-testület hatásköre.

Kéremaza|ábbíhatźttozati javaslatelfogadását.

H,ą.ľÁnoz,ł.TI JAvAsLAT

A Képviselő.testület javasolja a Budapest Fővaros Közgnĺlésének, hogy

- a Béľkocsis utcanév védettségét - a köZterület. és viĺľosrésznevek megállapításárőI,
valamint azok jelĺlléséről szóló 9lI989 (1990. I. 31) Főv. Tan. rendelet 3.$. (4)

bekezđésében szereplő kötelezettség utólagos teljesíthetősége érdekében - a Jőzsef
körut és Gutenberg tér k<jzotti szakaszon sziintesse meg és a Bérkocsis utca további -

József krt. Népszinhźlz utca kĺjzĺjtti - szakaszźnak elnevezésének védettségét, a
jelenlegiházszźtInozásvá|tozatlanulhagyásávaltaľtsafent;

- hogy a Béľkocsis utca József körut és Gutenbeľg téľ közötti szakaszának elnevezését _
azutcanév védettségének módosítását követően - Scheibeľ Sĺíndor utcáraváltoztassa;

Felkéń a Polgĺíľmesteľt, hogy a javaslatot Buđapest Főváros onkormanyzata részére küldje
meg.

Felelős: Polgármester

Határidő: 20I|. december 20.

A vé grehaj tásźú v égzo szew ezętí egysé g : Gazdálkodási Ugyo sztály

Budapest, 20II. december 5.
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