Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. június 27-ei ülésére
Tárgy: javaslat közterület elnevezésére
Tisztelt Képviselő-testület!

Az Újpesti Lokálpatrióták Egyesülete azzal a kérelemmel fordult Polgármester úrhoz, hogy az
újpesti kötődésű Házy Erzsébet Kossuth-díjas, Kiváló művész operaénekesnőről, halálának 30.
évfordulója alkalmából kerületünkben a Képviselő-testület hozzájárulásával újonnan
kialakítandó vagy eddig névtelen közterületet nevezzenek el.
Házy Erzsébet Pozsonyban született 1929-ben, s az 1939-es áttelepítések után családjával
Újpesten próbált új életet kezdeni. A gimnázium elvégzését követően a Nemzeti Zenede
zongora és ének szakán tanult. Pályafutását a Magyar Rádió énekkarában kezdte, majd a
Magyar Állami Operaházban énekelt, az Erkel Színházban nagyoperettekben is fellépett,
később filmszerepeket is vállalt. 1982-ben, 53 évesen, méltatlanul elfeledve halt meg
Budapesten.
Az Újpesti Lokálpatrióták Egyesületének javaslata szerint a Budapest IV. ker., Szent Imre u.
4-14. számú ingatlan mögötti, 2009-ben felújított, eddig névtelen sétányt a művésznőről
lehetne elnevezni. A hivatkozott sétány, az ingatlan északkeleti oldalánál lévő széles
területsáv Újpest Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő közterülete, de nem
önálló helyrajzi számon szerepelt, hanem része volt a 73307/4 hrsz.-ú közterületnek. A
Közművelődési és Oktatási Bizottság a 29/2012. (IV. 24.) számú határozatában úgy döntött,
támogatja, hogy a Szent Imre u. 4-14. számú ingatlan mögötti sétány, a 73307/4 hrsz-ú
közterület megosztását követően Házy Erzsébetről legyen elnevezve.
A Földhivatal által záradékolt T-82354 számú telekalakítási helyszínrajzon már önálló
helyrajzi számon (73307/5) szerepel az elnevezni kívánt közterület.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3)
bekezdése értelmében a fővárosban a fővárosi önkormányzat állapítja meg a közterületek
elnevezését, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a
házszám-megállapítás szabályait.
A közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszámmegállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 6. § (3) bekezdése
szerint a kerületi önkormányzathoz benyújtott közterület elnevezésére vonatkozó
kezdeményezést a kerület támogatása esetén a Főpolgármester részére kell megküldeni.
Fentiekre figyelemmel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Házy Erzsébet
művésznő emlékének megőrzése érdekében támogassa az Egyesület kérelmét.

Határozati javaslat:
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata úgy dönt, hogy javasolja a Fővárosi
Közgyűlésnek, hogy a 73307/5 hrsz-ú közterület elnevezése a továbbiakban Házy Erzsébet
sétány legyen.
Felkéri a Polgármestert, hogy az ügyben illetékes Alpolgármester útján a szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján
Határidő: folyamatos
Budapest, 2013. június 27.

Dr. Molnár Szabolcs
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