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Előterjesztés 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testülete számára 

  

Előterjesztő: Pikó András polgármester 

A  képviselő-testületi ülés időpontja:  2021.07.22. sz. napirend 

Tárgy: Javaslat a  34630/2  hrsz-ú közterület Szeles  Erika  térként történő átnevezésével 
kapcsolatos döntések meghozatalára 

A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: VÁROSÉPÍTÉSZETI 

KÉSZÍTETTE: NAGYUNYOMI-SÉNYI  ANNA,  BARTA 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, 
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JOGI KONTROLL:  DR.  MAGYAR ATTILti 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 
. 

DR. 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi x 

Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság x 
véleményezi 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 
véleményezi 

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi 

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi 

Határozati javaslat: 
A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság és a Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és 
Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő Testülete a  109/2021 
(III.11.) sz. határozattal kezdeményezte a  Budapest  VIII. kerület  35388  hrsz-ú névtelen közterület 
(nem hivatalos nevén Fido tér) Koltói  Anna  térként való elnevezését. Ezt követően dr. Láng Zsolt, a 
Fővárosi Közgyűlés FIDESZ frakcióvezetője azzal a javaslattal fordult Karácsony Gergely 
főpolgármesterhez, hogy ugyanezen közterületet Szeles Erikáról nevezze el a Fővárosi Közgyűlés. 
Mivel Főpolgármester úr mind Koltói Annát, mind Szeles Erikát érdemesnek tartja arra, hogy 
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emléküket közterület őrizze a fővárosban, javasolta, hogy a kerület keressen olyan közterületet, 
amely Szeles  Erika  nevét viselheti. 

Szeles  Erika  Kornélia  (1941-1956)  a Józsefvárosban élt a Bezerédi utca  11.  sz. alatt.  1956. 
november 8-án,  15  éves korában, a Blaha Lujza tér környékén egy utcai felkelő csapat 
vöröskeresztes tagjaként megsebesült társához rohant segítséget nyújtani, amikor egy szovjet 
géppisztolyból halálos lövés érte.  A  Fiumei úti Nemzeti Sírkertben temették el, teljes nevét az 
„1956-os forradalom és szabadságharc hősi halottai és ártatlan áldozatai, akiket ebben a sírkertben 
temettek el" feliratú márványtáblán lehet megtalálni. 

A  fentiek alapján, javaslom a  34630/2  hrsz-ú közterület, Szeles  Erika  után történő elnevezését, 
különösen azért, mert a forradalmi mártír abban a Bezerédi utcában lakott, amely a fent említett 
közterületre fut ki. 

II. A  beterjesztés indoka 

dr. Láng Zsolt a Fővárosi Közgyűlés FIDESZ frakcióvezetője azzal a javaslattal fordult Karácsony 
Gergely főpolgármesterhez, hogy egy VIII. kerületi közterületet Szeles Erikáról nevezzen el a 
Fővárosi Közgyűlés és Főpolgármester úr ez alapján javasolta, hogy a kerület keressen olyan 
közterületet, amely Szeles  Erika  nevét viselheti. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a  34630/2  hrsz-ú közterület Szeles  Erika  térként történő elnevezésének 
kezdeményezése. 

A  döntés pénzügyi fedezetet igényel, tekintettel arra, hogy új utcanév-táblákat kell elhelyezni a 
téren.  4  db tábla legyártása és szerelése (kerítésre történő rögzítéssel a  2019.  évi árak alapján 
kalkulálva  9.000 Ft  + ÁFA/db áron)  36.000  Ft+ÁFA fedezetet igényel. 

A 2021.  évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) ök. rendelet az utcanév táblák cseréjére a  20800 
jogcímen tartalmazza az utcanévtáblák elkészítéséhez és kihelyezéséhez szükséges előirányzatot. 

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. 

A  Főv. Kgy. rendelet  5.  §-a alapján: Közterület elnevezését és az elnevezés megváltoztatását bárki 
kezdeményezheti az érintett közterület helye szerinti kerületi önkormányzatnál vagy a Fővárosi 
Önkormányzatnál. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 
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4110 11..r.  Törvényességi ellenőrzés: 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének 
..../2021.  (VII.  22.)  számú határozata 

a  34630/2  hrsz-ú közterület Szeles  Erika  térként történő átnevezéséről 

A  képviselő-testület 

1. javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek a  Budapest  Főváros VIII. kerület,  34630/2  hrsz.-ú 
közterület Szeles  Erika  térként való elnevezését 
2. felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Főpolgármesteri Hivatalt 
tájékoztassa. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2021.  július  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítés 

Budapest, 2021.  július 

jegy 
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