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Bud apest Józsefváľosi On koľmá nyzat

Képvise|ő-testü szamaľa

Tisztelt Képviselő.testiilet!

I. Tényállás és a dtintós tartalmának ľészletes ismeľtetése

Szenes Andrea, az évente megľendezésľe kerülő Szenes Ivan emlékkoncerten fellépő művé-
szek kezdeményezését felkaÍolva, azza| a kéľéssel fordult az onkoľmźnyzathoz, hogy Sze-
nes Iván emlékéľe a Budapest VIII' keľület, Rezső tér egy részét édesapjĺáról nevezzék e|.

Szenes Iván (Budapest,1924. április 25. _Badapest, 2010. szeptember l3.) EMeRTon-díjas
magyaÍ író, dalszövegsrő, dramaturg, zeneszerzó, érdemes művész. Józsefuárosban' a Rezső
tér 3-ban lakott.

1945_|948 ktizött köztisztviselő, 1948-|949 között a Világosság címú lap munkataľsa,
|949_|950 között a Fővaľosi NépszórakoztatásiIĺtézet,1951_1956 között aVidám Színpad
dramafuľgja, |956_|961' közott az orszźtgos Cirkusz Vállalat vaľietéosztá|yának és szabad-
tén színpadainak művészeti vezetóje, 1961_|979 között a győn Kisfaludy és a József Attila
Szillház dľamafuryia, |979-tő| a Vidám Színpad dľamaturgja, kabarék szerkesztője' mene-
dzseľe volt. 
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testtileti ülés iđőpontja:20T6. ápritis 21.

Táľgy: Javaslat a Rezső téľ ery ľészének átnevezésére

A napirendet gyíWzźrt ülésen kell taľgyalni, a dĺintés elfogadásähoz egyszenĺ/minosített
szav azattobbség szüks éges.

ErorÉszÍro SZERvEZETI EGYSÉG: VÁnosÉpÍľgSZETI Ücyoszrl.ry
KÉszÍľprľp: IvÁr.m GvoľcYvľn ff
PÉNzÜcyIFEDEZETETIGÉNYEL/NEMIGÉNIYEL,IGAZoLÁs. a'-.-(---,t c( tJ .i- ^-)J'

uĄ,J
JoclroNľRoll:
BBľsRJEszľÉsnE ALKALMAS: Dłľ,ąo,q,-Rnĺn.N Eonĺe

IEGYző
renrós rÁvorrÉľÉspN

l, ,Łb'a,>
- DR. MÉSZÁR Enĺ<'c.

N-IEGYZ,ő

Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bĺzottság véleményezi

Embeľĺ Erőfoľľás Bizottság véleményezi



Ahazai fesztiválok díjain kívül I. díjat nyeľt }ŕrá|tźľ.,Irországbarĺ. Németországban. A Puer-
to Rico-i fesztiválon elnyerte az Eurőpa-díjat. Berlinben bemutatott Buđapesti melódiak
című revüjééľt német aranyérmet kapott.

Szenes Iván minden idők legtermékenyebb magyar szövegírojaként csaknem kétezer dal-
szĺiveget írt, ebből 120 sláger lett. Több, mint 100 film és szillházi munka, átdolgozás, ver-
sek szerzője. Az Aľtisjus 2000-es kimutatása szerint ő volt MagyaroľszźryIeglobbet jźttszott
szerzője.

HaIá|a óta minden évben a Rezső téľen keľĹil megrendezésre a Budapest Józsefuiĺrosi on-
korĺľrźnyzat tĺĺmo gatás ával a S z enes Iván eml ékkoncert.

A tér nyugatirészét (az |. számű mellékletben, a helyszínrajzon feltÍintetve) javasolom elne-
vezĺi Szenes Iván térnek, emléket źl|itva a művésznek. A kezdeményezésro| az onkor-
mányzat kikérte az éintett lakosok véleményét is, akik 100oÁ-ban támogatjfü. A Rezső ter
nevet a továbbiakban is viselő térrész szźlmozźsźú az onkorm ányzatnem kívĺánj amegváItoz-
tatni.

A köZterĹilet elnevezését utcanévtáblák elhelyezésével jelölni kell, melynek elkészítési és
kihelyezési költségét az onkormányzat frnanszirozza és gyártatja le a meglévő utcanév táb-
|źk' mínttĺjáta. Az alap utcanévtábla 2990 FI+^FA, a kiegészítő tt.ŕ)la2460 Ft+ÁFA költség-
igényu. osszesen I6*2đb tábla cseréjére lenne szĹikség, aminek a teljes bekertilési költsége
vźrhatőan 111,0 e Ft.

A tér átnevezése vegyesen érint lakó, intézményi és gazdaságs funkciójú ingatlanokat. Az
átnevezésre keľĹilő térrészen összesen 25 á||anđő, illetve ideiglenes lakcímmel rendelkező
lakos él. A lakosság részéľe az átnevezésből adódó lakcímkártya-csere ingyenes, a cégeknek,
intézményeknek, amelyeknek a székhelye ide van bejelentve, összesen körülbelül 50,0 e Ft
átírási (cégnyilvríntartási bejegyzés) kĺiltséggel jár. 7 cég,3 a|apitvźny és 1 civil szeĺĺezet
székhelyét érinti a módosítás, mely így összességében 550,0e Ft költséget jelent, melyet az
onkormĺínyzat igény szeľint megtérít. A beérkezett igények a|apjźn a gazdaságs szereplők-
kel megkĺitendő tĺłmogatási szętződésekľől aYárosgazdálkodási és PénzĹigý Bizottság d<int,
figyelemme| a36120|6. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.1.3. pontjában fog-
laltakra. A beérkező igényeket 2016. decembeľ 31-ig fogadj abe az onkormanyzat.

A Rezső tér egy részének źltnevezését a főpolgármesternél kezdeményezni kell, tekintettel
arra,hogy a köztertiletek elnevezéséľe a javaslatokat a kĺjzterĹilet- és vłáľosrésznevek megál-
|apitźsźrő|, azok jelöléséről, valamint a hźzszám-megállapítás szabá|yairől szóló
94|20|2.(XII.27.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. $ (4) bekezdése alapjĺĺn
a fopolgármester teĺjesztí aFővźrosi Közgyulés elé.

A FőváľosiKözgyí|és támogatása esetén a tér telekosztásának végrehajtása érdekében geo-
déta megbízása szükséges a kapcsolódó eljarások lefolýatásrĺhoz (vźitozási vázrajz e|készí-
tése, fiildhivata|í telekalakítási eljĺárás lefolytatása).

II. A beteľjesztés indoka

A Rendelet 5. $-a a|ap1án a ,,Kozterület elnevezését és az elnevezés megvóltoztatását bárki
kezdeményezheti az éľintett közterület helye szerinti kerületi onkormányzatnál vagł a Fővó-
rosi onkormányzatnál,,, és a 6. $ (3) bekezdésben foglaltak szerint ,,a keri)leti ônkormány-
zathoz benyújtott kezdeményezést a lcerület támogatása esetén kell a főpolgármester részére
megk.tłldeni,'. Miĺdezekre tekintettel szükséges a Tisztelt Képviselő-testtilet döntése akez-
đeméĺyezéshez és annak a Fővárosi Kĺizgýlés elé terjesztéséhez.

III. Diintés célja' pénzügyi hatása

A döntés^célja Szenes Iván emlékének méltó megőrzése érdekében a Rezső tér nyugati,
|2.600 m"-es részét (az 1. szźlmű melléklet szerint) Szenes Iván térré töľténő átnevezésének
tźĺmogatása. ly



A 11404-02 címen a tér átnevezése miatti utcanév-táblak cseĘére 1.000,0 e Ft előiľányzatot
tartalmaz. Az utcanév-tźLb|źk cseréjének költsége 111,0 e Ft, melynek fedezete a 11404-02
címen biztosított.

A cégek, alapítványok és a civil szervezet szék'he|yének módosítása költségeinek átvái|a|źsa
miatt 550,0e Ft fedezet biztosítása szĹikséges, melyet tĺĺmogatás formájában javaslok a cégek
tészérę átadni kérelem esetén, melynek fedezetét javaslom a l|404-02 cimen tervezett
1.000,0 e Ft-ból biztosítani.

A Fővaľosi Közgýlés támogató döntése esetén szükséges telekalakítás, az eljárás költsége
100,0 e Ft, melynek fedezete a I|502 címen biztosított.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

Magyarországhe|ý önkormányzatairól sző|ő 20|1. évi CLXxXx. tĺirvény (a továbbiak-
ban: Mĺitv') 23. $ (4) bekezdés 6. pontja szerint a foviĺrosi önkormányzatfe|adataktilönösen
az énntett keľĹiletek véleményének kikérésével közutak, közpaľkok, közterek ęlnevezése.

A Kęviselő-testĺilet döntése a közerületek elnevezésére a javaslatokat a kĺjzterület- és vá-
rosrésznevek megállapításaról' azok jelöléséľől, valamint ahźnszĺám-megállapítás szabá|yai-
ró1 szóló 94/2012.(XII.27.) Főv. Kgy. rendelet 5. $-an és a 6.$ (3) bekezdésén alapul.

Mindezeka|ap1źnkéremaza|ábbíhatźrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő.testület rligy diint' hogy

1. a Rezső tér nyugati |2.600 m'-es ľészének (ahatározatmelléklete szeľint) Szenes Ivĺĺn
tér.ré történ ő áúnev ezését támogatja.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2016. április 21.

2. felkéri a polgĺĺrmestert, hogy ahatźrozat 1. pontja szeľinti kezdeményezést kiildje meg
a Főpolgármester részére.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: 20|6. április 21.

3. felkéri a polgármestert a Főviáľosi Közgyűlés támogató döntése esetén a telekalakítási
eljrĺľás és a hozzá kapcsolóđó beszerzési eljárás lefolýatásara.

Felelős : polgiírmester
}Jatźľĺdő: Fővárosi Közgyíĺlés támogató dontését követően

4. a) a közteľület źftĺevęzése kapcsán érintett cégek felmerĹilő költségeinek megtérítéséľe
kérelem a|apjźn 550,0 e Ft-ot biztosít tĺĺmogatás formájában önként vállalt feladatként.

b) az a) pontban foglattak miatt az onkormĺányzat kiadás 11404-02 cím dologi előĹ
ńnyzatźről_kötelező feladat _ 550,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a |t105 cím _ onként vti|a|t
feladat - mfüödési célú tĺámogatások á||anlháztartáson kívülre előirźnyzatźlta

c) felkéri a polgármestert, hogy a 20|6. évi költségvetésről szóló rendelet következő
módosításrín á| a hatáĺozatban foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a) és b) pontok esetében 20|6. április 2I., c) pont esetébena20|6. évi kolt-
ségvetés következő módosítása 4



5. felkéri aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a Fővárosi Közgyulés tĺĺmogató
döntése esetén megtörténő köZterĹilet átnevezés kapcsán az ffintett cégek felmerülő
költségeire benyújtott támogatási igényre vonatkozó szerződések megkötésére.

Felelős : polgiíľmester
Hatáľidő: 201.6. decembeľ 31.

A diintés végľeh aj tá sát v égző szenĺ ezeti erység: Yáľosépítészeti Ügyo sztáiy

Budapest, 20|6. április 18.

Töľvényességi ellenőľzés :

Danada.Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábĺót
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