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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
Hetényi Zsuzsanna javaslatot tett arra. hogy édesapja. Hetényi István (1926-2008)
közgazdászprofesszor emlékére kerüljön az Attila út 77. számú épület utcai homlokzatára
emléktábla.
Hetényi István édesapjától. Hetényi Gézától, a nemzetközi hírű belgyógyász professzortól
leshette el a hivatástudat és a szakmai alázat alfáját és ómegáját. Pontosság és
következetesség jellemezte csaknem négy évtizedes pályafutását. Reformer volt. a
rendszerváltás gazdasági előkészítésekor pénzügyminiszter (vállalkozások bevezetése,
adórendszer, kétszintű bankrendszer, nyugdíjreform), egy új közgazdásznemzedék elindítója
volt, az Attila út 77-ben lakott 1949-től haláláig, 2008-ig. Nevét egy közgazdasági kutatást
végző társaság viseli.
Hetényi István emlékét őrző táblát halála után nem sokkal az épület kapualjában helyezték el,
és ez a tábla kerülne most ki a homlokztara. Ennek az áthelyezésnek minden költségét magára

vállalta a kezdeményező, és a társasház előzetesen
elhelyezéséhez,

már hozzájárult az emléktábla

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."
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 21/2009. (IX. 25.) Kt. rendelete a kerület területén
felállítható emléktáblákról (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza nálunk a közterületen vagy
A Rendeletben szabályozott feltételrendszernek a javasolt tábla megfelel. A kezdeményező
vállalta a társasház tulajdonosainak és az örökségvédelmi hatóság (a ház világörökségi
területen fekszik) hozzájárulásának beszerzését is.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet jelen előterjesztés megvitatására.

2. Döntési

javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (XI. 25.) önkormányzati határozata Hetényi István emléktábla elhelyezéséről az Attila
út 77. szám alatti lakóházra
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
Attila út 77. számú ház falára Hetényi István közgazdászprofesszorra emlékező tábla kerüljön
kihelyezésre a kezdeményező vállalásának megfelelően teljes költségviselése mellett a
szükséges hozzájárulások beszerzését követően.
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