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Tisztelt Képvĺselő-testület!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Magyaľ Testgyakoľlók Körének (a továbbiakban: MTK) elnĺike, azMTKközössége nevében
2016. októbet 4-én azzal a kéľéssel fordult az onkorrnányzathoz, hogy vizsgálja meg a lehetősé-
gét és támogassa az Ú3. tĺioegkuti Nándor Stadion nyugati oldalĺín elhelyezkedő T<jrĺikbecse utca
Salgótarjáni utca és Sport utca köz<itti szakaszának éńnevezését. Az MTK közössége az emlitett
utcaszakaszt az 1888-ban alapított sport klub kęzdeti éveinek legmeghatározóbb elnökéről Brüll
Alfrédról szeľetné elnęvezni' (L. sz. melléklet)

Brütl Alfréd (Budapest, t876. decembeľ 1'0. _ 1944. Auschwitz?), az MTK ör<jkĺjs elnĺike 1903-
ban keľtilt az MTK vezetőségébe, amikor alelnĺjkké vźůasztottélk. 1905 és 1941 köztitt źi|t az
MTK, illetve annak pľoÍi labdarugó alakulata, a Hungária é|én.1906-tól a Sport-Vilźry,1908-tol
a Nemzeti Spoľt munkatársaként dolgozott. Vagyonából rengeteget éldozott amagyar sportra. o
éľte el, hogy 191l-ben Bźtrczy István buđapesti Íőpolgármester telket adjon az MTK sportpálya
építéséhez, melynek kĺiltségeit BľĹill Alfréd magánvagyonából fedezte. Sok magyar at|étźt tźy
mogatott, hogy a kĺilfi'ldi veľsenyekrő| anyagi okok miatt ne maradjanak le. 1904-ben aMagyat
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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: 20I 6. decembeľ 0 1 . ..s2. napirend

Táľgy: Javaslat a Ttiľtikbecse utca Salgótaľjáni utca és Spoľt utca kłiziitti szakaszának
átnevezéséľe

A napirendet ĺyiVzárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához ęgyszeťu/minősített szaya-
zattöbbség szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Embeľi Eľőforľás Bizottság véleményezi X

Határozati javas|at a bizottság, szźLmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság és az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Kép-
viselő-testtiletnek az előteries ztés mestźLrsyalását.
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Atlétikai Szövetség első alelnöke, 1908-tól a NemzetköziIJsző Sztivetség alelnöke, a Tomász
Szövetség alelncike, 1909-től a Magyar Úszó Szĺivetség elnöke volt. A Magyaľ Labdarugó Szö-
vetség megalapításában is tevékenyen részt vett. 1920 és I9fŁkőzott aMagyar Biľkózók orszźr
gos Szövetségét is iľánýtotta. I924-ben a Nemzetközi Amatőr Birkózó Szĺivetség elnökévé vá-
lasztották. o volt az úszóspoľt és a biľkózás modem szabźůy-és versenyľendszerének egyik ki-
a|aLrltőja. Több sportághazai meghonosítójaként is ismert, nagy figyelemmel fordult az új spoľt-
ägak felé, az ę|so magyat ,,urvezeto|ť, kozé tartozott az automobiLozás és a jachtversenyzés te-
rén. 1941-ben, amikor a zsidótörvények éľtelmében Brüll Alfréd már nem viselhetett vezętő
poziciőt, a csapat fennmaľađása érdekében felajánlotta lemondását a klub elnöki posztjáľól. A
játékosok és az egyestilet tagiai egy emberként álltak ki vezetőjfü mellett, a lemondását nem
fogadták el, inkább feloszlatták a klubot. Brüll Alfréd még ebben az évbeĺ Svájcba menekiilt, de
onnan l9{4-benhazatért és a holokauszt źiďozatźxá ęseÍt.

A Törökbecse utca (38856 hĺsz.) Salgőtarjánt utca és Sport utca kĺjzĺjtti szakaszźltjavasoljuk
elnęvezĺri Brüll Alfréd utcának a 2' sz. melléklet szerinti térképnek megfelelően, emléket á||iwa
az MTK egykori eln<ikének, amagyar sport mecénásának.

Az utca átnevezését utca nóvtáblźk e|helyezéséveljel<ilni kell. Ennek érdekében összesen 4x2db
tábla cseréjére lenne szükség' A Törökbecse utca Stróbl Alajos utca és Ciprus utca k<jzĺjtti sza-
kaszának házszétmozźtsát nem érinti a váItozás' A BľĹilt Alfréd utca létrehoztsa a Tör<ikbęcsę
utca Salgótarjtm utca és Sport utca kĺizĺjtti szakaszźi érinti, azaz pźros oldalon a 20, párat|an
oldalon a 17-25.házszétmokat. A páros oldalon az Uj Hidegkuti Nándor Stadion, a páratlan olda-
lon a Budapesti Közlekedési Zártkönĺen Miĺködő Részvénytársaság (továbbiakban: BKV) Hun-
gáńa kocsiszíntalá|ható, tekintettel erľe, az tfinevezés intézményi és gazdasági funkciójú ingat-
lanokat érint. Az átnevezésľe keľülő utcaszakaszon a BKV Hungária kocsiszín melléképületében
ideiglenes lakcímmel rendelkező lakosok élnek szolgálati lakásokban.

A lakosság részére az átnevezésből adódó lakcímkártya csere ingyenes, a cégeknek, intézmé-
nyeknek, amelyeknek a székhelye az énĺtett teriileten van a székhely módosítása koltséggel
jźľna, azonban egy cég, a|apítvélny és civil szęwezęt székhelyét sem érinti a módosítás. A BKV
egylk telephelye - a fęnt említett Hungária kocsiszín- azonbarl a 1087 Budapest MII. kerület,
T<jrökbęcse u. 1. sz. aLatttalźiható, amelynek cégnýlvĺántaľtásban töľténő áNezętése nem jár
illeték éskozzétételi költség fizetési kötelezettségge| a cégnýlvĺánosságról, a bírósági cégeljáľás-
ról és avége|számolásról sző|ő2006. évi V. töľvény 53. $ (1) bekezdése alapjáĺ.

A Tör<ikbecse utca Salgótaľjáni utca és Sport utca k<jz<itti szakaszának átnevezését a ťopolgár-
mesternél kezdeményezni kell, tekintettel arra,hogy a k<iaerület- és vĺĺľosrészrevek megállapĹ
tásáró|, azok jelöléséľől, valamint ahźzszttm-megállapítźs szaběůyaiľól szóló 94/2012. (XII.27.)
Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: RendeleĐ 6. $ (a) bekezdése a|apjän..a közteľtilet.
elnevezéssel kapcsolatos javaslatot a Íöpolgármester terjeszti a Budapest Főváľos onkormányza-
ta KozgyúIése (a továbbiakb an: Kozgýlés) eIé.

II. A beteľjesztés indoka

A Rendelet 5. $-a a|apján a ,,Kozterület elnevezését és az elnevezés megvóltoztatósĺźt bórki kpz-
deményezheti az érintett közterület helye szeľinti kerületi ĺ)nkormónyzatnál vagł ą Fővórosi on-
koľmónyzatnóľ,, és a 6. $ (3) bekezdésben foglaltak szerint ,,a kerületi önkormónyzathoz benyúj-
tott lĺezdeményezést a kerület tómogatósa esetén kell a főpolgórmesteľ részére megktildenť,.
Mindezekre tekintettel szĹikséges aTísne|t Képviselőtesttilet döntése a kezđeményezéstźlmoga-
tásźthoz és annak főpolgármester ľészére történő megktildéséhez.

III. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A döntés célja Brtill Alfréd emlékének méltó megőľzése érdekében, a Töľökbecse utca Salgótar-
jáni utca és Spoľt utca kĺjzötti szakaszźnak BrĹill Alfréd utcává tcirténő átrevezésének támogatá-
sa.

Azutca źúnevezését utca névtáblák elhelyezésével jelölni kell, melynek elkészítési és kihelyezési
k<iltségét az onkoľmźnyzat ťtnanszirozza és gyźrtatja le a meglévő utcanév táblák mintájára..Az
alap utcanévtábla 2990,- Ft+AFA/db, a|<ĺegészítő tźLb|a 2460,- Ft+AFA/db költségigéný. osz-

C--e"
Ž-



szesen azvtca négy saľkán 4x2db tábla cseréjére lenne szükség, aminek a teljes bekerĺilési költ-
sége várhatóan 28,0 e Ft.

Tekintettel arľa, hogy a döntést aKiĺzgyťi|éshoz.za meg és aKözgyíj|ési döntést kiivetően ke|| az
illetékes ftĺldhivatalnái a változőst átĺĺezetni, ezéti a költségek váľhatóan 20l7.ben jelennek
meg. Nem minősiil ľendkívüli kiadásnak, akote|ező feladat műkiidési költségei kęretében a fe.
dezet biztosíthatő.

fV. Jogszabályi ktirnyezet

Magyaľoľszág helyi önkormányzatairő| szó|ő 20|l. évi CLXXXD(. töľvény 23. $ (4) bekezdés
6. pontja szeľint a ňvárosi önkormányzat feladata kĺilönösen az érintett keriiletek véleményének
kikéľésével közutak, közpaľkok, kiizterek elnevezése.

A Képviselő.testület döntése a köĺeľiilet. és városrésznevek megá||apítźtsaról, azok jelöléséről'
valamint a házszátm-megá||apítźls szabályairól szóló 94l20I?. (XII.27.) Főv. Kgy. rendelet 5. $.
án és a 6.$ (3) bekezdésén alapul.

Mindezeka|apjánkéľemaza|ábbihatźĺrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képvĺselő.testület úgy dönt' hogy

l. a Törökbecse utca Salgótarjáni utca és Spoľt utca közötti szakaszának, a határozat mellék-
|etétképező kezdeményezés szerinti Brĺill Alfréd utcává töľténő átnevezését támogatja.

Felelős: polgármesteľ
Haüáridő: 20|6. december 1.

2. felkéri a polgáľmestert, hogy ahatározat l. pontjában foglaltakról a fiĺpolgáľmestert tĺájé.
koztassa.

Felelős: polgármesteľ
}latfuidő : 20 I 6. decembeľ 5.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészetĺ Iľoda

Budapest, 2016. november 22.

Törvényességi ellenőľzés :
Danada.Rĺmán Edina

jegyző
nevében és megbízásából 
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Az ünnepélyes alapkőletétel után tizenegy lrinappal, 2016. októbii. t':-an az MTK Budapest-SpoľJł

CP labdaľúgó méľkőzéssel megnyítja kapuit a szuľkolók e|őtt az Uj Hidegkuti Nándor Stadíon'

Az MTK kozcissége nevében azzal a tiszteletteljes kéréssel foľdulok onhöz, hogy szíves

támogatni az Uj Hidegkuti Nárrdoľ Stadion melletti _ jelenleg Töľokbecse Lltca nevet viselő -
kozteľiilet nevének megváltozÍatását Brüll Alfréd utcáľa.

Engedje meg, hogy ľövidęn bemutassam BľĹill Alfi'éd életét és munkásságát, ameIy álláspontonr szeľint

olyan jelentoséggel bíľt a magyar. spoľt tiiľténetében, mely inclokoltrá teszi, hogy emlékét azza| ís

ápoljuk, hogy szeľetett klubjának rij otthona mellett utcát neveziink el ľóla.

Briill Alfréd (]87ő-1944) . ąz MTK öľÖkös elnöke

BľülI Alfľéd, minden idők egyik legmeghatáľozóbb magyaľoľszági klubelnöke l903-ban keľĹilt az

MTK vezetőségébe, amikoľ alelnökké választották, 1905 és 1940 ktizcjtt á|Lt az MTK, illetve annak

pľofi labdaľťrgó alakulata, ä r.Iungáľia élén' Vagyonából ľengeteget áldozott a spoľtľa' o erte el, hogy

l9ll-ben Í)áľczy István - akkoľi budapesti ťőpolgáľnresteľ * telket adjon az MTK spoľtpálya

építésélrez, melynek kĺiltségeit Bľĺill Alfľéd magánvagyonából fedezte 150000 koľona étékben. 1904-

ben a Magyaľ Atlétikai Szövetség első alelnöke, l908.től a NenrzetkĺjziÚsző Sziivetség alelnijke, a

Toľnász Szövetség alelnöke, l909.tő1 a Magyaľ Úszó Szövetség elnöke volt. lKözbeĺ a Magyar

l,abdaľťtgó Szövetség nega|apozásában is tevékenyen ľészt Vett, a firtballszövetség tiszteletbeli tagjává

választotta' 1920.24 kÖzött a Magyaľ l]iľkózók Öľszágos Szövetségét is iľárryította. I924.ben a

Nelrrzetkozi Amatőľ l}iľkózÓ Sztjvctséq elnokévé választották, o volt az ťrszósnor1 és a biľklztis

modeľn szabály- és vcľsenyľenclszerónek egyik kialakítója. Több spoľtág

hazai rneghonosítÓjaként is ísmeľt, nagy figyelenrrnel foľdtllt az ťrj

spoľtágak ĺ.elé, az első rĺagyaľ ťlľvezetĺtk közé taľtozott äZ al|tomo|rilozás

ćs a jachtveľseltyzés teľén.
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1941-ben - amikoľ a zsidótörvények éľtelmében BľĹil] máľ lleITI

viselhetett vezető poziciőt a csapat fennmaľadása érclekébelr

felajánlotta lemondását a klub elnöki posztjáľól. A játékosok és az

egyestilet tagsai egy embeľként álltak ki vezetőjük mellett, a lernondását

nem fogadtak el, inkább feloszlatták a klubot. BľÍ'ill Alfľéd még ebben az

évben Svájcba menekült, de orlnan 7944-ben hazatért.

A holokausú' ćidozatäĺll esett'

Rľĺill Alfi.éd tevékenysége túlnőtt a magyaľ spoľt hatáľain' Nyelvtudása és szónoki képessége kiválóan

alkalmassá tette a magyar spoľt nemzetkozi képviseletéľe. }ĺĺár az első világháborťr éveiben az egyik

legjelentósebb magyaľ sportembeľnek isnrenék. Díszelnĺike és tiszte|etbeli eln<jke volt cisszesen 26

spoftszeľvezetnek. Sok atlétát támogatott, hogy a kĹilföldi veľsenyeken való részvételük anyagi okok

miatt ne lriúsuljon meg'

Meggyőződésem, hogy azza| adőzhatunk méltóképp BľĹill Alfľéd ęmlékének, ha az Új Hidegkuti

Nándor Staclion melletti utca az, ő nevét viselhetné.

Szíves tánrogatása esetén Taľlós [stván főpolgáľmesteľ úmál kezdeményezem a közteľĹilet nevének

megváltoztatását.

Megtisztelő egyĹittnrĹrköae,eu.n bízva,

Budapest, 20l 6' októbeľ 4'

Tiszjelettel:
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Nyomtatás

Minerva Térinformatikai Rendszer
Budapest Főváros Vll|. kerület Józsefvárosi önkormányzata

2 ' s'.ĺ*Á ̂ ^oŁqĹs.eŁł

1. oldal, összesen: 1 oldal

ffi
r=tur
\r=
\\L-i\L=-

'[1
řl\\
\\.tBU

J LJN

,E'. I

üj ł-'.deä|'ą..{.r. Ne!ĺdot f,frJai6
ułłz|4

A lotI(óp tóJó|o'hlr joil000, nárol!|r somm|lpn hfue|elor olld|álbsn nffi háĺ'ná|h!|ó ídl (ó'ro|t a' á||8mĺ ál!päd'|oÍ í!|hr.rĺ!ü'ávE|'

tn!odályeetr]

BudBpost' 2016 novombeľ 07

í ,. '.', /
lr'

6rot6.r 
r.07.


