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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
Sianos Tamás, az Országgyűlés görög nemzetiségi szószólója, valamint a Magyarországi
Görögök Országos Önkormányzatának intézménye, és a Görög Intézet emléktáblát kívánnak
állítani a Budai Várban lévő Úri utca 15. szám alatti házon a Nákó és a Berg családnak, a
vészkorszakban az embermentési mozgalomnak, illetve Raoul Wallenbergnek nyújtott
segítségük emlékére. A ház fontos szerepet játszott Wallenberg mozgalmában, annak pénzügyi
fedezetét is ebben - a svéd követség által védett házzá nyilvánított - épületben helyezték
biztonságba.
A Nákó-család görög eredetű család, amely a 19. században kapott nemesi rangot. A család
legismertebb tagja Nákó Sándor, aki Fiume kormányzója volt. Az ő testvére, Nákó Berta, illetve
lánya, Nákó Erzsébet grófnő segítették Wallenberg mozgalmát. Nákó Berta férje volt Berg
Tibor, aki 1924-től a ház tulajdonosa volt. Az emléktábla-állítás tervét támogatja Berg Tibor
leánya, Gloria von Berg bárónő is, aki a ház mai résztulajdonosa. A tábla elkészítésének és
felszerelésének minden költségét a kezdeményezők vállalták.

A kerület területén felállítható emléktáblákról szóló 21/2009. (IX.25.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a közterületen vagy közterületről látható helyen az
emléktábla kihelyezését, melynek fontos rendelkezése, hogy emlékjeleket csak a Budavári
Önkormányzat helyezhet el, vagyis a különböző helyekről érkező megkeresésekről a Képviselő
testület dönt. A Rendelet tartalmaz egy szempontrendszert is, hogy a szabályozott
feltételrendszer elősegítse a megalapozott döntéshozatalt.
A Rendelet 3.§-a szerint:
„(1) Az emléktábla elhelyezéséről a Képviselő-testület dönt (...) a következő szempontok
mérlegelésével:
a) a megemlékezés témája a közjót szolgálta, közmegbecsülést szerzett, hozzájárult a
kerület fejlődéséhez, hatása kimagaslóan jelentős;
b) a megemlékezés témája a kerület identitását erősíti, megkülönböztethetőségét,
egyediségét és sajátosságait hangsúlyozza, hírnevét öregbíti;
c) a megemlékezés helyszíne erősen kötődik a megemlékezés témájához;
d) az emléktábla elhelyezésére megfelelő tér áll rendelkezésre, környezetében elegánsan
érvényesül, nincs közelében hatását gyengítő más emlék, és az új emléktábla sem
konkurál a meglévőkkel."

A Görög Intézet által javasolt tábla megfelel ezen kívánalmaknak, az épületen nincsen más
emléktábla. A kezdeményezők vállalták a társasház tulajdonosainak és az örökségvédelmi
hatóság (a ház világörökségi területen fekszik) hozzájárulásának beszerzését is.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet jelen előterjesztés megvitatására.

2. Döntési

javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete
.../2021. (VII. 15.) önkormányzati határozata a Görög Intézet emléktábla elhelyezési
kezdeményezéséről az Úri utca 15. szám alatti házra

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Úri
u. 15. számú ház falára a Nákó és a Berg családra emlékező tábla kerüljön kihelyezésre a
kezdeményezők vállalásának megfelelően teljes költségviselésük mellett, a szükséges
hozzájárulások beszerzését követően.
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