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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

llJK . számú előterjesztés 

a Budapest X. kerület, 144. utca elnevezésének Albert Camus utcára tervezett 
megváltoztatásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése az egyes fővárosi közterületek nevének 
megváltoztatását, illetve a névtelen közterületek elnevezését tervezi. Ezzel összefüggésben 
Tarlós István, Budapest Főváros Főpolgármestere FPH003/11773-4/2011. számú levelével a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 63/A. § k) 
pontja alapján a X. kerület 144. utca nevének Albert Camus utcára tervezett megváltoztatására 
vonatkozó véleménykéréssel kereste meg önkormányzatunkat A főpolgármester levele az 
előterjesztés 2., a helyszínrajz pedig a 3. mellékletét képezi. 

Az Ötv. 63/ A. § k) pontja értelmében: 
.,Afővárosi önkormányzat feladat- és hatásköre különösen 
[. . .] 
k) a kerületi képviselő-testületek véleményének kikérésével e/nevezi a városrészeket, a több 
kerületet érintő, valamint a személynevet viselő közterületeket, közterület nevében 
személynevet határoz meg, az ilyen közterület nevét megváltoztathatja, utcanevet védetté 
nyilvánít; " 

Albert Camus Nobel-díjas francia író és filozófus, az egzisztencializmus egyik meghatározó 
al alga, 1913. november 7 -én született Algéria Mondovi nevű településén. Szülei az 1870-es 
években Franciaországból települtek Algériába, ahol földművelésből éltek. Camus az első 
világháborúban elvesztette apját, gyermekkorát szegényes körülmények között Algírban 
töltötte anyjával és testvérével. Érettségi után az Algériai Egyetemen végzett filozófiát, 
azonban fiatalkorában kapott tüdőbaja nem engedte diplomát szereznie. Az 1930-as évektől 
Franciaországban élt, és itt is halt meg 1960. január 4-én autóbalesetben. 

Első írásai 1932-ben, 19 éves korában jelentek meg a Sud című folyóiratban, leginkább 
esszéket írt. 1938-tól újságírással is foglalkozott, 1940-től Franciaországban a Paris Soir-nál, 
ettől kezdve írt novellái tették ismertté a nevét. Az egzisztencializmus egyik alapművének 
tekintett, a ., Közöny" cím ű regénye 1942-ben jelent meg, ez volt az ún. "abszurd ciklus" első 
darabja, regényét negyven nyelvre fordították le. Emellett spanyol klasszikus drámákat 
fordítva érkezett el írói sikereinek csúcspontjára 194 7 -ben, amikor "A pestis" cím ű regénye 
meghozta számára a világhírt. Camus így ír a regényéről: ,A pestis, amely szándékom szerint 
több szinten értelmezendő... nyilvánvalóan az európai ellenállási mozgalomról is szál a 
nácizmus ellen. Ennek bizonyítéka, hogy anélkül, hogy név szerint is szerepelne, mindenki 
ráismert az ellenségre, Európa összes országában" 



Albert Camus 1956-ban kiállt a magyar forradalom ügye me ll ett, "A magyarak vére" című 
kiadványában így ír a forradal omról: "Létezik egy igazi Európa, me/y abban egységes, hogy 
az igazság és a szabadság nevében ellenszegül a zsarnokságnak A magyar 
szabadságharcosok ezrei ma ezért az Európáért halnak meg. " 
1957. decemberben irodalmi Nobel-díjat kapott, a díj átvételekor így magyarázta az író, az 
értelmiségi feladatát: " .... ma már nem léphet azoknak a szolgálatába, akik a történelmet 
csinálják, azoknak a szolgálatában áll, akik a történelem szenvedő alanyai .... " 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 20 ll. november 23. 

Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. . /20 ll. ( ...... ) határozata 

a Budapest X. kerület, 144. utca elnevezésének Albert Camus utcára tervezett 
megváltoztatásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, 144. utca elnevezésének Albert Camus utcára történő megváltoztatását támogatja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
20 ll. december 22. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
Hatósági Iroda vezetője 
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Javaslat kérése közterület nevének : 
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nevének megváltoztatását, illetve névtelen közterületek elnevezését tervezi. 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § k) pontja szerint a 
Fővárosi Önkormányzatnak a hatáskörébe tartozó közterület-elnevezési ügyekben ki 
kell kérnie az érintett kerületi képviselő-testületek véleményét. 

Ezen törvényi rendelkezésnek megfelelően kérem, szíveskedjék közölni véleményét 

a 144. utca nevének Albert Camus utcára 

való tervezett megváltoztatásáról. 
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Budapest, 20 n_ -vTaöber J)_ . 
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