Előterjesztő: Dr. Sára Botond polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2018. július 16.

sz. napirend

Tárgy: Javaslat közterület elnevezésére
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség
szükséges.
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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 javasolja a
Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.
Tisztelt Képviselő-testület!
I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
Tarlós István főpolgármester 2018. május 03-án kelt levelében tájékoztatta Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefváros Önkormányzatát, a Semmelweis Emlékbizottság elnöke, dr. Rosival László
professzor - a 2018-as Semmelweis emlékév kapcsán - megkereséssel élt a Szent Rókus Kórház
főbejárata előtti terület - ahol Stróbl Alajos Semmelweis Ignác szobra áll - Semmelweis térként
történő elnevezése iránt.
A terület az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján jelenleg a 36435 hrsz.-ú telek, mint „kivett emlékmű" művelési ágba tartozó, „Gyulai Pál utca" című ingatlan, a Rákóczi útról nyíló Gyulai Pál
utca bevezető részét képezi és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat tulajdonában áll. A kórház főbejárata előtti terület teljes terjedelmében egy helyrajzi számon található. A
korábbi gépjárműforgalom 2011. évben az Európa Belvároa Program keretében történt felújítás
során szűnt meg ekkor vált sétálóutcává ez a szakasz. 2013 óta itt fogadja vásárlóit a palotanegyedi
termelői piac, illetve a teret élettel tölti meg a Rákóczi út sarki épületben működő étterem terasza is.
Az átnevezés a Gyulai Pál utca többi részét nem érintené, csak a Szent Rókus Kórház (Gyulai Pál u.
2.) központi épületére és a vele szembeni lakóépületre (Gyulai Pál u.l.) terjed ki. g q K E 7 E T T
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Tekintettel arra, hogy a terület jelenleg ugyan Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat tulajdonát képezi, de a tulajdoni lap szerint nem közterület, ezért az átnevezést megelőzően szükséges az érintett terület közterületként történő ki szabályozása a szabályozási tervben.
II. A beterjesztés indoka
A Semmelweis Emlékbizottság elnöke, dr. Rosival László professzor - Tarlós István főpolgármester támogatása mellett - a Szent Rókus Kórház főbejárata előtti területet (ahol Stróbl Alajos Semmelweis Ignác szobra áll) Semmelweis térként javasolja elnevezni.
A Fővárosi Közgyűlés kizárólagos joga a Főváros területén a közterületek elnevezése, azonban
előtte ki kell kérnie az érintett kerületek véleményét.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a 36435 hrsz.-ú ingatlan Semmelweis térré történő elnevezésének támogatása.
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) bekezdés b)
pontja alapján a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozik a közterületek elnevezése, elnevezésük
megváltoztatása a kerületi önkormányzatok véleményének kikérése mellett.
Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. hozzájárulását adja a Szent Rókus Kórház főbejárata előtti terület (36435 hrsz., ahol Stróbl
Alajos Semmelweis Ignác szobra áll) Semmelweis térnek történő elnevezéséhez az érintett
terület közterületté nyilvánítása esetén.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2018. július 16.

2. felkéri a polgármestert, hogy a készülő új kerületi építési szabályzatban és annak mellékletét képező szabályzati tervben szabályozási vonallal biztosítsa az 1. pont szerinti ingatlan
közterületté nyilvánításának lehetőségét.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2018. december 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda
Budapest, 2018. július 10.
! r

s\

ÁH

dr. Sára Botond
polgármesteri jogkörben
eljáró
alpolgármester
Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
aljegyző

BUDAPEST FŐPOLGÁRMESTERE

"1000085304717*

ikL s z á m :

FPH003/44-20 /2018

Dr. Sára Botond Attila úr
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1082 Budapest, Baross utca 63-67.

A Semmelweis Emlékbizottság elnöke, dr. Rosivall László professzor úr a 2018-as Semmelweis
emlékév kapcsán azzal a kéréssel keresett meg, hogy a Szent Rókus Kórház főbejárata előtti
terület — ahol Stróbl A'ajos Semmelweis Ignác szobra áll — Semmelweis térként kerüljön
elnevezésre.
Professzor Úr kezdeményezését támogatásra és megvalósításra érdemes javaslatnak tartom.
A terület az ingatlannyilvántartás adatai alapján jelenleg 36435 helyrajzi számú ingatlanként a
Rákóczi útról nyíló Gyulai Pál utca bevezető részét képezi és Budapest VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat tulajdonában áll.
A kórház főbejárata előtti terület teljes terjedelmében egy helyrajzi számon található, gépjárművek
elöl elzárt terület, jelenleg is térként funkcionál, ezért — a javaslattal egyetértve —
kezdeményezem a Gyulai Pál utca ezen részének, a 36435 helyrajzi számú ingatlannak az
átnevezését Semmelweis térre.
Az átnevezés a Gyulai Pá! utca többi részét természetesen nem érinti, csak a Szent Rókus Kórház
(Gyulai Péi utca 2.) központi épületére és a vele szembeni lakóépületre (Gyulai Pál utca 1.) terjed
ki.
A 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.) Föv. Kgy. rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 6. § (5) bekezdés b) pontja alapján a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozik a
közterületek elnevezése, elnevezésük megváltoztatása a kerületi önkormányzatok véleményének
kikérése melíett.

Kérem Tiszteit Alpolgármester Urat, hogy az elnevezési kezdeményezést támogatni és az ehhez
szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjen.

Budapest,

2018. április
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