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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X 

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi X 

Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi • 

Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi • 
Határozati javaslat a bizottság számára: 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint az Emberi Erőforrás Bizottság java-
solja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Tarlós István főpolgármester 2017. november 22-én kelt levelében arról tájékoztatta Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatát, hogy - Schmidt Mária, a Terror Háza Mú-
zeum főigazgatójának kezdeményezésére - a Nap utca-Leonardo Da Vinci utca találkozásánál 
elhelyezkedő jelenleg névtelen, 35703/1 helyrajzi számú, 1534 m2 nagyságú közterületet a Fő-
városi Közgyűlés Puczi Béla parknak kívánja elnevezni, és ezzel kapcsolatosan kéri a kerületi 
Önkormányzat Képviselő-testületének véleményét. 

Puczi Béla szakmunkás, kőműves [1948 (Sáromberke) - 2009 (Budapest)] „Az erdélyi fekete 
Március", vagy más néven „Marosvásárhelyi pogrom" idején 1990. március 16.-a és 21.-e kö-
zött a marosvásárhelyi tüntetések során az etnikai zavargások és Összecsapások hírére a város-
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ba érkező, a békésen és fegyvertelenül tüntető magyarokat védelmező hidegvölgyi cigányok 
egyik vezéralakja volt. Társaival blokád alá vonták a Marosvásárhelyre vezető utakat és meg-
akadályozták a lincselésre készülő, felfegyverzett román tüntetőket szállító buszok nagy részé-
nek Marosvásárhelyre jutását. Később a hatóságok tétlensége következtében kialakult újabb 
utcai zavargásokban és harcokban társaival a magyar tüntetők oldalán harcolt, kiszorították a 
román tüntetőket a város főteréről, ezt követően a román hadsereg helyreállította a rendet a 
városban. Az összecsapásoknak 5 halálos áldozata, továbbá körülbelül 300 sebesültje volt. 

Az összecsapásokat követően társaival együtt letartóztatták és több tárgyalást követően börtön-
büntetésre ítélték a román állam vagyonának megrongálásáért, azonban nemzetközi szervezetek 
és az RMDSZ nyomására az ítélet végrehajtásáig feltételes szabadlábra helyezték. Ekkor Ma-
gyarországon kért politikai menedékjogot. Az elbírálás ideje alatt Bicskén és Csapliban alkalmi 
munkából élt, ezt követően a kelenföldi vasútállomáson dolgozott. 1992-ben menekültügyi ké-
relmét elutasították. Később újabb dokumentumokat mellékelt, ezért menekültügyi eljárása 
újraindult, végül megkapta a menekültstátuszt. 1993. január végén Franciaországba emigrált, 
ott próbált menekültstátuszt szerezni, de kérelmét elutasították. Ezt követően visszatért Magya-
rországra és a '90-es évek végétől a Roma sajtóközpontnál dolgozott. Nyomorban, betegen, 
munka és hajlék nélkül halt meg 2009-ben. A halálát követő évben, 2010-ben posztumusz „Pe-
tőfi emléklap a helytállásért" címet kapott, melyet Balog Zoltán, az Országgyűlés emberi jogi, 
kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának elnöke adott át özvegyének, Barabás Máriának. 
Ugyanebben az évben posztumusz kapta meg a Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Ta-
gozata elismerést. 

A Puczi Béla emlékét megőrző közterület kiválasztásakor figyelembe kellett venni, hogy a 
helyszín alkalmas legyen egy emlékoszlop állítására is, mely a Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány segítségével kerülne megvalósításra. A 
javaslatot az is indokolja, hogy a Baross utca mentén található a Muzsikus cigányok parkja, 
ahol cigány művészek emlékére már sor került emlékoszlopok állítására. 

A 35703/1 helyrajzi számú közterület melletti található épületek, házak számozása a Nap utcá-
hoz, illetve a Leonardo Da Vinci utcához kapcsolódik, így a közterület elnevezése okmányok 
kötelező cseréjével nem jár. 

Tekintettel arra, hogy a közterület jelenleg névtelen, valamint Puczi Béla történelmi szerepe, 
személyisége tiszteletre méltó, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek Schmidt Mária és Tar-
lós István főpolgármester kezdeményezésének támogatását. 

A 2013. évben Tarlós István főpolgármester úr kezdeményezésére, a Kazah Köztársasággal 
való jó kapcsolat jeleként, ennek a térnek az átnevezése Asztana térre már támogatást kapott a 
Tisztelt Képviselő-testület részéről, azonban az átnevezést a Fővárosi Közgyűlés nem támogat-
ta. Ahhoz, hogy a jelen javaslat felterjesztésre kerülhessen a Közgyűlés elé, szükséges ezt a 
korábbi döntést visszavonni. 

II. A beterjesztés indoka 

Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója és Tarlós István főpolgármester javaslatá-
ra a Fővárosi Közgyűlés a Nap utca - Leonardo Da Vinci utca találkozásánál elhelyezkedő név-
telen, 35703/1 hrsz-ú közterületet Puczi Béla Parkká kívánja elnevezni. 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 

A döntés célja a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozó, a Nap utca - Leonardo Da Vinci utca 
találkozásánál elhelyezkedő névtelen, a 35703/1 helyrajzi számú közterület Puczi Béla Parkká 
történő elnevezésének a kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete általi véleményezése. C^g 



A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 
6. pontja, továbbá a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a 
házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 6. § (5) bekez-
dés b) pontja alapján a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozik a közterületek elnevezése, el-
nevezésük megváltoztatása a kerületi önkormányzatok véleményének kikérése mellett. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
1. az 57/2013.(11.20.) számú határozatát visszavonja, 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. december 19. 

2. a Nap utca - Leonardo Da Vinci utca találkozásánál elhelyezkedő névtelen, 35703/1 
helyrajzi számú közterületet Puczi Béla Parknak javasolja elnevezni, 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. december 19. 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pont szerinti javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyű-
lés elé. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 13. 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda 

Budapest, 2017. december 06. 

Mái 
polgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár Erika 
aljegyző 
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Dr. Kocsis Máté úr 

polgármester részére 

Budapest Főváros Vili. kerületi Önkormányzat 

1082 Budapest, Baross utca 63-67. 

Tiszteit Polgármester úri 

Schmidt Mária asszony, a Terror Háza Múzeum főigazgatója azzal a javaslattal fordult hozzám 
hogy Budapest fovaros területén teterületnévöfto emlékét a 2009-ben elhunyt Puczi Bélának' 
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aiá vették a békésen tüntető magyarokat. 

A Főigazgató Asszony kezdeményezését megvalósításra érdemes javaslatnak tartom amelynek 
egy VIII. kerületi nevtelen közterület elnevezésével kívánunk eleget tenni. 

A N a E i í c a i i i í o n a r ^ ^ találkozásánál található a 35703/1 helyrajzi számú 1534 m* 
nagyságú, a VIII. kerületi ÖnkormáHj^íiTtulajdonában álló névtelen közterület (tér) 'amelyet 
alkalmasnak tartok az elnevezésre. ¿meiyei 

A helyszín kiválasztásakor figyelembe vettük, hogy az elnevezést követően a terület alkalmas egy 
I ^ J S S I J - amelyet Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Kutatasaért Kozalapitvany seg.tsegével tervezünk megvalósítani továbbá a terület közelében 
a Baross utca mentén található a Muzsikus cigányok parkja, ahol már cigány művészek tiszteletére 
sor került emlékoszlopok állítására. 

Megjegyzem azt is, hogy a terület melletti épületek a Nap utcára és a Leonardo da Vinci utcára 
házszámozodnak, így az elnevezés kellemetlenséggel, okmányok cseréjével nem jár, 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23 § (4) bekezdés 6 
pontja, továbbá a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről valamint a 

f a í f y a i r Ó ' s z ó 1 6 9 4 / 2 0 1 2 ' OQl. 27.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: 
Rendelet 6. § (5) bekezdés b) pontja alapján a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozik a 
közterületek elnevezese, elnevezésük m e g v á l t á s a a kerületi önkormányzatok véleményének 



Ezúton kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy szíveskedjen közölni a kerületi önkormányzat 
véleményét a VIII. kerületi, 35703/1 helyrajzi számú közterület Puczi Béla parkként elnevezéséről. 

Segítő közreműködését köszönöm. 

Budapest, 2017. november „M 

L. 


