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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!

Köztereink elnevezése nem csak funkcionális feladatot lát el, segítve a közlekedést és a városon belüli
tájékozódást, hanem szimbolikus értéknyilvánítás is. A jól megválasztott út-, utca- vagy térnevek
képesek erősíteni a lokális identitást, évek alatt beépülnek a településen élők mindennapjaiba, és
egyfajta személyiséget adnak egy-egy közösségi térnek, a közlekedési infrastruktúra adott részének.
Amikor egy közterületet elnevezünk, legtöbb esetben a névadó személyének kiválasztásával komoly
értéknyilatkozatot is teszünk, elismerve a személy érdemeit, kiválóságát, tágabb vagy éppen szűkebb
közösségeinkért tett cselekedeteit. Fontos azonban, hogy mi döntéshozók, gondoljunk bármit is a
világról, amikor szimbolikus ügyekben élünk a választók által ránk ruházott hatalommal, kivétel nélkül,
minden esetben csakis úgyjárhatunkel, ha nem bántjuk ezzel a közösségünk tagjainak identitását, nem
keltünk bennük félelmet. Természetesen sok olyan helyzet van, amikor egy adott személy megítélése
kettős: egyes tettei kiemelik, más tettei viszont árnyalják örökségét. Az ilyen esetekben komoly politikai
felelősség van a vállunkon, ám van egy határ melyet meggyőződésem szerint soha nem léphetünk át:
nincs helye mérlegelésnek akkor, ha az adott személy egy emberiség elleni bűntetteket elkövető,
gyilkos diktatúra építésében tevékenyen részt vett. A 20. század totalitárius rendszerei komoly,
nemzedékeken átívelő lelki sebeket hagytak maguk után, összetörtek életeket, családokat,
társadalmakat, ezért nem nevezhetünk el tereket sem nácikról, sem kommunistákról, kiváltképpen
akkor, ha személyükhöz gyűlöletcselekmények, gyilkosságok, megtorlások kötődnek.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 14. (2)
bekezdése szerint önkormányzati közterület és közintézmény nem viselheti
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában,
kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre
közvetlenül utal.
Az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi szankcionálásáról pedig külön törvény is
rendelkezik.
Javaslom, hogy az Önkormányzat magára nézve hozzon egy további döntést, mégpedig olyan módon,
hogy Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testűlete sem most, sem a jövőben nem
támogatja, hogy a kerületben közterületet vagy közintézményt olyan személyről nevezzenek el, aki az
1956-os forradalom leverésében, valamint az azt követő megtorlásokban részt vett.
Az Mötv 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, és az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály
szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
A Tájékoztatom a t. Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztés döntésének nincsen költségvetési
vonzata.
Az elmúlt napokban felerősödtek azok a félelmek, hogy Budapesten és kifejezetten az I. kerületben
megtörténhet ilyen, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tegyünk közösen
értéknyilatkozatot, melyben kijelentjük, hogy a kerületünkben nem támogatunk ilyet! Fentiekre
tekintettel kérem a t. Képviselő-testületet a jelen előterjesztés megtárgyalására és elfogadására!
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Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltakon túl sem most,
sem a jövőben nem támogatja, hogy a kerületben közterületet, vagy közintézményt olyan személyről
nevezzenek el, aki az 1956-os forradalom leverésében, valamint az azt követő megtorlásokban részt
vett.
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