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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2022. december 8-ai ülésére 

 

 

Tárgy:  Javaslat IX. kerület Soroksári út egy szakaszának átnevezésére 

 

Előterjesztő:  Baranyi Krisztina polgármester 

 

Készítette:  Jegyzői Kabinet 

  

Előzetesen tárgyalja:           VIK, KOEN 

 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

A döntéshez egyszerű x  

minősített  többség szükséges. 

 

   Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  

 

igen x 

nem  

 

 Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

 Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

 Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Karácsony Gergely főpolgármester az Önkormányzathoz intézett megkeresésében jelezte, hogy 

Budapest Főváros Önkormányzata közterületet kíván elnevezni Fábián Juli (1980-2017), 

tragikusan fiatalon elhunyt énekesnőről. 

 

Az elnevezésre olyan közterületet kerestek, amely kapcsolódik a haza zenei élet egyik 

legizgalmasabb hangú és változatos zenei világgal rendelkező énekesnő, dalszerző és szövegíró 

személyéhez. 

 

Erre tekintettel a Budapest IX. kerület 38049/1 hrsz-ú közterület átnevezését kérvényezték, 

amely a Budapest Park előtt helyezkedik el, ahol Fábián Juli többször is teltházas közönség 

előtt lépett fel. 

 

Fábián Juli 1980-ban született Budapesten. Zenei tanulmányait a Petőfi Sándor Általános 

Iskola ének-zene tagozatán alapozta meg, klasszikus zongorát is tanult. Később a 

Külkereskedelmi Főiskolán szerzett diplomát, mellyel párhuzamosan (2001.-2003.) az Etűd 

Zeneiskolában sajátította el a jazz-ének alapjait. Két év ének tanulás után felvételt nyert a Liszt 

Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz-tanszakára, ahol 2007-ben sikeresen diplomát szerzett. 

Eredetileg jazz-énekesnőnek tanult, de számos más műfajban is kipróbálta magát. 

 

Több mint lemezen énekelt, rengeteg hazai és külföldi klubban, fesztiválon és eseményen vett 

részt Európa-szerte. Saját jazz-zenekartának, a Fábián Juli Riff-nek a lemezét 2011-ben 

Fonogram díjra jelölték „az év hazai jazz albuma” kategóriában, emellett duójával (Fábián 

Juli & Sárik Péter duó) is országszerte teltházas koncerteket adott. Első komoly találkozása a 

mai modern műfajokkal a Barabás Lőrinc Eklektric-kel történt, ami hihetetlen gyorsasággal 

vált az ország egyik legismertebb elektronikus formációjává, a melynek köszönhetően Fábián 

Juli országis ismertségre tett szert. 

 

2011-ben debütált legsikeresebb formációja a Palásti-Kovács Zoltán „Zoohacker” producerrel 

alapított „Fábián Juli & Zoohacker” elektro-akusztikus zenekar. A zenepáros hat évig ontotta 

a slágereket, folyamatosan jelen voltak a leghallgatottabb hazai rádiók és a Mahasz 

slágerlistáin, és a 2012-es haza Eurovíziós Dalfesztivál döntőjébe is bekerültek a ’Like a child’ 

című számukkal, mellyel országos hírnévre tettek szert.. Legutolsó, 2017-ben publikált 

szerzeményük, a Paloznaki Jazz Piknik himnuszaként megjelent ’Jazz & Wine’ is kiemelt 

rotációban játszott rádiós siker lett. 

 

Fábián Juli saját produkciói mellett a Random Trip nevű improvizációs közösség egyik 

legtöbbet foglalkoztatott énekes-vendége volt, valamint társszerzője és előadója a zenekar első 

és egyik legsikeresebb, ’Free’ című dalának. A Random Trip közreműködőjeként két 

alkalommal is fellépett a Budapest Parkban, alkalmanként hatezer fős közönség előtt.  

 

Fábián Juli 2017. december 16-án hunyt el, hosszan tartó, türelemmel és erővel viselt betegség 

után. 

 

2018. május 6-n a Budapest Parkban megrendezésre került Fábián Juli emlékkoncerten több 

mint ötezer ember vett részt. 
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 6. 

pontja, továbbá Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a közterület- és 

városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás 

szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet 6.§ (5) bekezdése b) pontja 

alapján a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozik a közterületek elnevezése, elnevezésük 

megváltoztatása a kerületi önkormányzatok véleményének kikérése mellett. 

 

Fenti Rendelet 9. §-a szerint személyről közterületet elnevezni halála után, legalább 5 év 

elmúltával lehet. Fábián Juli halálának 5. évfordulója 2022. december 16-án lesz, így az ez utáni 

elnevezésnek már jogi akadálya nincs. 

 

Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban 

foglaltak szerint támogassa az Budapest IX. kerület 38049/1 hrsz-ú közterület átnevezését. 

 

Budapest, 2022. december 2.  

 

Baranyi Krisztina h. 

polgármester  

Reiner Roland s.k. 

alpolgármester 

 

Melléklet: 

- Budapest IX. kerület 38049/1 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lap és térképrészlet  

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 
1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy támogatja a IX. kerület 38049/1 hrsz-ú ingatlan Fábián Juli utcára történő 

átnevezését. 

 

             Határidő: 2022. december 8. 

             Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

  

2. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

Polgármestert, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének döntését küldje meg Budapest Főváros Önkormányzatának.  
 

            Határidő: 2023. január 31. 

            Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

             

 
 


