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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Budapest X. kerület, (39204/2) helyrajzi számú közterület Sajó Sándor térre történő 

elnevezéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 28-34. szám alatt működő Szent László Gimnázium 
igazgatója volt Sajó Sándor, akiről mindeddig nem neveztek el közterületet Kőbánya közigazgatási 
területén. 

A (39204/2) helyrajzi számú ingatlan elnevezésének szükségességét erősíti az a körülmény is, hogy a 
Kőbányai Önkormányzat éppen itt, az Ónodi utca és a Kolozsvári utca találkozásánál lévő kis téren 
valósítja meg a „Legyen tered!" bűnmegelőzési projektet. A Kőbánya Közbiztonságáért 
Közalapítvánnyal és a Szent László Gimnázium diákjainak közreműködésével a tér átalakítására kerül 
sor, amely a jelenleg elhanyagolt, ám viszonylag forgalmas területet biztonságossá és vonzóvá teszi a 
környéket használó fiatalok és az ott élők számára szabadidejük eltöltésére. A bűnmegelőzési 
szempontból is kiemelkedő kezdeményezést egyedi támogatás keretében a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács is támogatja. A terület tervezésében, létrehozásában és működtetésében jelentős szerepet 
játszanak a Szent László Gimnázium diákjai is. A Kőbánya-felső vasútállomás utazóközönsége, a 
környéken lakók és a Szent László Gimnázium diákjai számára kulturált, biztonságos közösségi tér 
kerül kialakításra, illetve közösségi programok lebonyolítására alkalmas terület is létesül. 

A Budapest Főváros Közgyűlésének a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok 
jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. 
rendelete (a továbbiakban: Főv.Kgy.R.) 5. §-a szerint a közterület-elnevezés megváltoztatását bárki 
kezdeményezheti az érintett közterület helye szerinti kerületi önkormányzatnál vagy a Fővárosi 
Önkormányzatnál. 

A Főv.Kgy.R. 6. § (5) bekezdés b) pontja szerint a közterületek elnevezése, elnevezésük 
megváltoztatása Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a hatáskörébe tartozik. 

A Főv.Kgy.R. 4. § (1) bekezdése szerint a közterületnév megállapításakor figyelemmel kell lenni a 
történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre. A 
kezdeményezéseket a szokatlanság és ejtésbeli bizonytalanság szempontjából is vizsgálni szükséges. 



A Főv.Kgy.R. 11. § (1) bekezdése szerint a közterület- és városrészneveket az elnevezéstől számított 
15 éven belül- a Fővárosi Közgyűlés által díszpolgári cím kitüntetésben részesített személyről történő 
közterület-átnevezés esetét kivéve - nem lehet megváltoztatni. 

A Főv. Kgy. R. 4. § (2) bekezdése értelmében a közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni az 
irányjelölő és helyhez kötődő neveket. 

Sajó Sándor 1868. november 13-án Ipolyságon született. Családja német eredetű polgári család, 
édesapja Heringer János szabómester volt. Az elemi iskolát Ipolyságon, a középiskolai tanulmányait a 
Selmecbányai Evangélikus Lyceumban végezte. Itt kezdett írni, valamint az iskola Petőfi 

Önképzőkörének tagja, majd elnöke volt. Budapesten járt egyetemre, a bölcsészkaron magyar-latin 
szakon végzett. 
Az 1895-ös év több változást is hozott az életébe, megszerezte tanári diplomáját, megnősült, 
elvesztette édesapját, nevét Sajóra változtatta, valamint elnyerte a budapesti Katholikus Kar 200 
koronás pályázati díját „Ezer év" című ódájával. 
Már egyetemi tanulmányai befejezése előtt 1891-től a nyitrai polgári és középkereskedelmi iskolában, 
majd 1893-tól az újverbászi gimnáziumban tanított. Újverbászon a város megbecsült polgára, a 
társadalmi élet fontos szereplője volt. Életre hívta és szerkesztette a Verbász és Vidéke című magyar 
nyelvű lapot. 
1903-ban került Budapestre és lett az Árpád Gimnázium tanára. Tanári karrierje gyors és sikeres volt 
Budapesten. 1909-ben a Országos Középiskolai Tanáregyesület titkárának, 1911-től főtitkárának 

nevezték ki. Ezt követően választották meg 1917-ben a kőbányai Szent László Gimnázium 
igazgatójának, mely tisztet egészen 1930-as nyugállományba vonulásáig betöltötte. Közben elnöke lett 
a Magyar Tanárok Nemzeti Szövetségének, valamint 1917-ben tagja lett a Kisfaludy Társaságnak. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1932-ben választotta levelező tagjává. 

Verseket, színdarabokat írt, irodalmi munkásságát a tanítással párhuzamosan is folytatta. Első 

nyomtatott verse 1885-benjelent meg a Képes Családi Lapok című újságban, majd 1886-ban kiadták 
első verseskötetét is. Ezt követően egyre több helyen jelentek meg versei, több verseskötetet is kiadott. 
Budapesten érte a halál 1933. február l-jén, a Fiumei Sírkertben helyezték örök nyugalomra. 

A tárgyi közterület elnevezése maradandó emléket állítana Sajó Sándor igazgató munkásságának, ezért 
a fentiekre tekintettel javasolom a Budapest X. kerület, (39204/2) helyrajzi számú, ,,kivett közpark" 
művelési ágú közterület Sajó Sándor térre történő elnevezésének támogatását. 

Az előterjesztés 2. mellékletét a (39204/2) helyrajzi számú ingatlan tulajdoni lapja, a 3. mellékletét a 
(39204/2) helyrajzi számú ingatlan helyszínrajza képezi. 

11.llatásvizsgálat 

A Budapest X. kerület, (39204/2) helyrajzi számú ingatlan a Kolozsvári utca és az Ónodi utca 
páratlan oldalának találkozásánál a Kőbánya felső vasútállomással szemben helyezkedik el. Az 
ingatlan körüli lakóépületek jelenleg a Kolozsvári utcáról és az Ónodi utcáról rendelkeznek 
házszámmal. 
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III. A végrehajtás feltételei 

A Főv.Kgy.R. 6. § (3) bekezdése szerint a közterület elnevezéséről szóló kezdeményezést a képviselő
testület támogatása esetén a főpolgármester részére meg kell küldeni, aki a (4) bekezdés szerint a 
javaslatot a Közgyűlés elé terjeszti. 
Az utcaelnevezés elfogadása esetén szükséges annak ingatlan-nyilvántartási térképen történő 

átvezetése, valamint utcanévtáblával történő megjelölése. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2019. április „ 4t.'? 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~ 
Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2019. (IV . ... ) határozata 

a Budapest X. kerület, (39204/2) helyrajzi számú közterület Sajó Sándor térre történő 
elnevezéséről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja Budapest Főváros 
Közgyűlése részére a Budapest X. kerület, (39204/2) helyrajzi számú közterület Sajó Sándor térre 
történő elnevezését. 

Határidő: 2019. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 
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Nem hiteles tulaj doni lap 

Budapc:,;t Fováro:;; Kormányhi.vm:ala )(!. Kerületi Hi.vatala 

Budapest,)(!., Budafob út 5 9. 1519 Budapest, Pf. 4 15 

Nem hitele.s tulajdoni lap - Szemle másolat 

IVk::grcnddés szám: 80 00004/18 9612120 19 

2019. 04 . 1'7 

11 KOB130 (Kilépés)! 

Ne1n hiteles tulaj doni la: 

Oldal: 

BUDAPEST X.:KER . 

Bel terület 

Szektor 53 

39204/2 helyra j zi szám 

l. Az ingatlan adatai: 
alré s zlet adatok 

JTICivelési ág/k i,ret t JTiegne,,ez és/ 

- Ki ve tt közpar k 

l. tLllajdoni hányad: l/l 

I.RÉSZ 

teri.ü e t 

J111n.o ha JTI2 

0 15 38 
II.RÉS Z 

bejegyző határozat, érkezési idő: 119482/1/2011/ll.07.15 
jogcím: 1990 . évi LKV. tv. 107. § (2) b ek. 71132/1 /2001 /0l. 0 2.23 

jogcím: ingatlan JTiegosztás 

jogcíJTI: szabályozás 
j ogállás: t~lajdonos 

g. n é·.r: BfJDJIEEST 1:ÓW.ROS X. KERÜLET E<OB1'.NYi>.I ÖNE<ORN.JÚ, YZAT 
,....... cím: 110 2 BCTDJIEEST :{.KER. Sze nt Lász l ó tér 29 

·s 
0 
~ l. bejegyző határozat, érke zés i idő : 
........ 
,El - a T-84998 ttszáJTió térrajz a l apján a 39204 hrs<1 a 
Cí.l 
(lJ 

aj 

] 
s z 

2. bejegyző h a tár ozat, érkezési idő: 

Vezetékjog 

145 m2 terJ l etre 7103/88/2012. 
j ogoaL:Ü t: 

né·.r : EL'MU HÁLÓZATI E<l:T 
CÍJTI : 1132 BUDAPE~,T KII I.KER. Vá ,;i 

Ez a hllajdoni 

használható. 

ingatlanból kia l akítva . 

k eréü t k iadáara. l•láara nem 

TULAJDONI LAP VÉGE-------------------

https://www4.takarn~t.hu/tknet/nemhiteles_szemle5 _p.hrsz_s6?sid=050520190417080357ftHqksEeN... 2019.04.17. 
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