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Tisztelt Képviselő-testület!

Kerületünkben két közterület elnevezése szükséges, melyek közül az egyik az Ugarszél utca, illetve és Legelő utca között található (183723) hrsz-ú, a másik az Arany János utca és Jelző utca
között a leendő Rendőrkapitányság melletti (185609/2) hrsz-ú földrészlet.
A közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszámmegállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet szerint:
„2. A közterület-elnevezés általános szabályai
2. § (1) Minden közterületet el kell nevezni.
(2) A közterületnév előtagból (pl. személynév, fogalom, tárgy) és utótagból áll. A közterületnevek utótagjait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az újonnan kialakított közterület nevét a lejegyzést követően egy éven belül meg kell állapítani.
(4) Ha egy közterület a városrendezés vagy a beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrész(ek)nek - az elkülönüléstől
számított egy éven belül - más nevet kell adni.
(5) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új útszakasz a már elnevezett közterület nevét veszi fel, annak meghosszabbításaként.
3. § (1) Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületneveket.
(2) Nem lehet dátumot tartalmazó elnevezést közterületnévként felhasználni.
(3) Meglévő utcanév előtagját felhasználni új elnevezéseknél nem szabad, kivéve, ha a meglévő
utcanévi előtag az adott kerületben még nem fordul elő, továbbá az utcából, valamint az egyéb, a
rendelet 1. mellékletében szereplő utcanévi utótagú közterületről nyíló köz esetét.
4. § (1) 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.
(2) A közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni az irányjelölő és a helyhez kötődő neveket.
5. § Közterület elnevezését és az elnevezés megváltoztatását bárki kezdeményezheti az érintett
közterület helye szerinti kerületi önkormányzatnál vagy a Fővárosi Önkormányzatnál.
3. Hatásköri és eljárási szabályok
6. § (1) A főpolgármester kikéri az érintett kerületi önkormányzatok véleményét - a rendelet
előírásainak megfelelő és általa támogatott - kezdeményezésekről.
(2) Ha a közterület-elnevezés valamely nemzetiséget e minőségében érinti, akkor a kezdeményezésről a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzat - vagy, ha ilyen nincs, akkor a kerületi
nemzetiségi önkormányzat - véleményét is ki kell kérni.

(3) A kerületi önkormányzathoz benyújtott kezdeményezést a kerület támogatása esetén kell a
főpolgármester részére megküldeni.
(4) A közterület-elnevezéssel kapcsolatos javaslatot a főpolgármester terjeszti Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) elé.
(5) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) a városrésznév és területének megállapítása, megváltoztatása,
b) a közterületek elnevezése, elnevezésük megváltoztatása,
c) közterületnevek védetté nyilvánítása.
7. § A Közgyűlés döntéséről a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője (továbbiakban: főjegyző) értesíti a kerületi önkormányzatokat, a fővárosi közszolgáltató szerveket, az illetékes ingatlanügyi
hatóságot és a közüzemek központjait, valamint gondoskodik az új és megszűnt közterületneveknek a Fővárosi Közlönyben való közzétételéről.
8. § A megállapított közterületnév, városrésznév, illetve a védetté nyilvánítás a Fővárosi Közlönyben való kihirdetés napjától hatályos.
4. Személyről való közterület-elnevezés
9. § (1) Személyről közterületet elnevezni halála után, le-g-alább 5 év elmúltával lehet.
(2) Az (1) bekezdésben rögzített 5 éves időbeli korlá-tozást nem kell alkalmazni a Közgyűlés által rendeletében meghatározottak szerint díszpolgári cím kitüntetésben részesített személyekről
történő közterület-elnevezésnél.
(3) A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.
(4) Kizárólag a családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség így is,
vagy így ismert, illetőleg ha az elnevezés egy családról történik.
(5) A (3) és (4) bekezdésben foglaltaktól eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti nevén
vált ismertté.
(6) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertetőjegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez a közterületnévben is feltüntethető.
10. § (1) Közterület-elnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet,
a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt, és személye közmegbecsülésnek örvend;
b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó;
c) akinek a főváros vagy annak egy kerülete életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Budapest egészének vagy egy részének fejlődéséhez.
(2) Közterületet elnevezni olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete, munkássága az
emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt.”
„14. § (1) A közterület - városrendezés, beépítés vagy más módon történő - megszűnésével külön közgyűlési döntés nélkül a közterület neve is megszűnik.
(2) A közterület megszűnését követő 30 napon belül az érintett kerületi önkormányzat a változásról a főjegyzőt értesíti.
(3) A megszűnt közterület nevét a nyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és idejét.”
„1. melléklet 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez

Árok, átjáró, bástya, bástyája, dűlő, dűlőút, erdősor, fasor, fasora, forduló, határsor, határút,
kapu, kert, korzó, körönd, körtér, körút, körútja, köz, lejáró, lejtő, lépcső, liget, mélyút, park,
parkja, part, rakpart, sétaút, sétány, sor, sugárút, tér, tere, udvar, út, útja, utca, utcája, üdülőpart.”
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent idézett jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a (183723) és a (185609/2) hrsz-ú közterületek elnevezésével kapcsolatos döntését
meghozni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015.
(II.17.) határozata a Budapest XXIII. kerület 183723 hrsz-ú és 185609/2 hrsz-úközterületek
elnevezési kezdeményezésére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I.

II.

III.

IV.

a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszámmegállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet ( a továbbiakban :
a Rendelet) 6.§. alapján a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár közigazgatási területén lévő, 183723 hrsz.-ú közterületnek a ……………………. utcára történő elnevezését
kezdeményezi.
a Rendelet) 6.§. alapján a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár közigazgatási területén lévő 185609/2 hrsz.-ú közterületnek a ……………………. utcára történő elnevezését
kezdeményezi.
Felkéri Budapest Főváros Közgyűlését, hogy jelen határozatban kezdeményezett, elnevezési javaslatot is tartalmazó közterületek tekintetében tekintse e határozat I. és II. pontjait
egyben a Képviselő-testület R. 6. § (1) bekezdése szerinti véleménynek is.
Felkéri a Polgármestert a kezdeményezés megküldésére a Főpolgármester Úr részére.

Határidő:2015 február 28.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.
Budapest, 2015. február 03.

Kisné Stark Viola
osztályvezető
előterjesztő
Melléklet: 2 db térkép másolat

