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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros esetében a közterületek elnevezésével kapcsolatos szabályokat Budapest
Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a közterület- és városrésznevek megállapításáról,
azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) tartalmazza:
2. § (1) Minden közterületet el kell nevezni.
…
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, legalább 5 év elmúltával lehet.
(2) Az (1) bekezdésben rögzített 5 éves időbeli korlátozást 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.
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(2) Közterületet elnevezni olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete, munkássága az
emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt.
A R. 6. § (5) bekezdésének b) pontja értelmében a Közgyűlés hatáskörébe tartozik a
közterületek elnevezése, elnevezésük megváltoztatása.
A Képviselő-testület 356/2021.(IX.14.) határozatával arról döntött, hogy készüljön az
októberi ülésre előterjesztés az új közterület – elnevezésekre vonatkozóan.
„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
356/2021. (IX.14.) határozata a névtelen közterületek elnevezésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a főépítészt, hogy a Képviselő-testület tagjai által 2021. szeptember 27. napjáig
benyújtott írásbeli javaslatok alapján készítsen előterjesztést az új közterület – elnevezésekre
vonatkozóan
Határidő: 2021. október 12.
Felelős: Tóth András főépítész”
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti határozatban megállapított
határnapig Egresi Antal Képviselő Úr és Sinkovics Krisztián Alpolgármester Úr közös
javaslata érkezett be, mely az Orbánhegyi, vasút mellett található új közterületre, valamint az
Apostolhegyen található, Máté apostol utcából nyíló új közterület elnevezésére irányul. A
beadvány szerint előbbit Weiβ Martinról (Weiss Márton), utóbbit Bajtai Istvánról javasolják
elnevezni. A javaslat tartalmazza mindkét személy legfontosabb életrajzi adatait, továbbá
Soroksári kötődésének ismertetését. (A javaslat jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi.)
A R. 9. § (1) bekezdése értelmében, a „Személyről közterületet elnevezni halála után,
legalább 5 év elmúltával lehet.”
A R. 10.§ (1) bekezdése értelmében:
„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.”
Idő közben egy lakossági - nem képviselői - javaslat is, melyben a Meddőhányó utcáról nyíló
(196605/7) hrsz-ú névtelen közterület elnevezésére vonatkozóan tett javaslatot az utcában
működő egyik telephely ügyvezetője. Javaslatai az új közterület elnevezésére: Oázis utca,
Plexi utca, Dekor utca, Kajak utca.
(A lakossági javaslat jelen előterjesztés 2. sz. mellékleteként csatolásra került.)
A R. 5. §-a értelmében, a „Közterület elnevezését és az elnevezés megváltoztatását bárki
kezdeményezheti az érintett közterület helye szerinti kerületi önkormányzatnál, vagy a
Fővárosi Önkormányzatnál.”
A R. 6. §
- (3) bekezdése szerint, „A kerületi önkormányzathoz benyújtott kezdeményezést a kerület
támogatása esetén kell a főpolgármester részére megküldeni.”
- (4) bekezdés szerint, „A közterület-elnevezéssel kapcsolatos javaslatot a főpolgármester
terjeszti Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) elé.
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A vonatkozó rendelkezések alapján javaslatot tehát bárki, így akár a kerületi lakosok
egyénileg, vagy bármelyik képviselő önállóan is kezdeményezheti a közterületek
elnevezésének megváltoztatását, ehhez nem szükséges sem többségi, sem önkormányzati
bizottsági támogatás.
Fentiek alapján jelen előterjesztés tárgya az alábbi, hivatalosan mindezidáig még el nem
nevezett közterületek elnevezésével kapcsolatos döntések meghozatala:
1. Névtelen utca elnevezése a Zsellér dűlőhöz vezető úton
A Zsellér dűlő a Grassalkovich úttól a Hunyadi utcáig tart. A számozása is ennek megfelelően
történt, így a Grassalkovich út túloldalán található (187794), (187823) és (187390/5) helyrajzi
számon nyilvántartott utak ugyanezen a néven nem nevezhetők el. Ez a névtelen út a Vecsés
úttól induló Sínpár utca – mondhatni - természetbeni folytatása (egykoron a HÉV és a MÁV
vonalak közötti vasúti összekötő vágány is ezen a vonalon volt), de az is igaz, hogy a két
utcaszakasz között még vannak olyan részek, ahol a valóságban már út van, de a Földhivatali
nyilvántartásban még nem útként szerepelnek. A R. 2. § (5) bekezdése szerint: “Az elnevezett
közterület természetes folytatásaként nyíló új útszakasz a már elnevezett közterület nevét veszi
fel, annak meghosszabbításaként.” Megjegyzendő, hogy a természetes folytatás jelen esetben
nem teljesen egyértelmű, viszont a tervezett, kiépítendő útkapcsolat miatt megfontolásra
javasoljuk Sínpár utcának elnevezni a névtelen szakaszt.
2. Meddőhányó utca
A Meddőhányó utcáról nyílik egy névtelen közterület (196605/7 hrsz), amelynek
természetbeni folytatása egy magánút (196605/114 hrsz) illetve a Kajak dűlőként elnevezett
(196605/31 hrsz). Megjegyzendő azonban, hogy a Kajak dűlő először balra kanyarodik (itt
természetbeni folytatása a Gőzhajó dűlő), majd jobbra, így az egymásra merőlegesen
elforduló szakaszok elnevezése ugyanazon névvel inkább kerülendő. Az érintett útszakaszon
(196605/7 hrsz) lakóingatlanok nem találhatók ugyan, azonban vannak telephelyek. Az egyik
telephely ügyvezetője javaslatot tett az elnevezésre, így javasoljuk a (196605/7) helyrajzi
számú utat az általa javasolt nevek valamelyikén elnevezni.
3. Szőlődomb utca (leágazása)
A R. 2. § (4) bekezdésében foglaltak szerint: “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.” A Szőlődomb utca eredetileg a Hunyadi utcától kezdődött és a vasút előtt kb. 120
méterrel elkanyarodott. Ez az elkanyarodó rész a közelmúltban telekosztással már külön
helyrajzi számra került (a végleges telekalakítási határozat már megszületett, de a változás
átvezetése a nyilvántartásban még nem történt meg), így a vonatkozó előírás értelmében a
(196492/2) helyrajzi számú útnak más nevet kell adni.
4. Névtelen utca elnevezése Orbánhegyen a vasútvonal mellett
Orbánhegyen a szabályozási terv szerint a Hungária köztől Millenniumtelep felé nyílik egy
kialakítás alatt lévő új közterület, melynek a Sodronyos utca és a Zsilvölgy utca közötti részén
(196397/8), (196395/4), (196369/3) és (196493/8) helyrajzi számokon már kiszabályozásra
kerültek egyes részei. A R. 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: “Minden közterületet el
kell nevezni.” Javasoljuk az új közterületet a képviselői javaslat alapján elnevezni.
5. Névtelen utca elnevezése a Máté apostol utca és az Apostolhegy dűlő között
A Máté apostol utcáról nyílik egy kialakítás alatt lévő új közterület, melynek (186790/4),
(186794/3), (186795/3) és (186796/3) helyrajzi számokon már kiszabályozásra kerültek egyes
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részei. Mivel a környék közterületei a városrész elnevezése után (Apostolhegy) egyes
apostolokról kerültek elnevezésre, megfontolásra javasoljuk az új közterületet is
hasonlóképpen vagy a képviselői javaslat alapján elnevezni.
6. Bodzavirág utca hivatalos elnevezése
Az 5. számú főútról (Ócsai útról) nyílik az M51 autóút után közvetlenül jobbra a (188010/2)
helyrajzi számú közterület, melyet nem hivatalosan Bodzavirág utca néven használnak a
mellette található ingatlanok tulajdonosai. Ilyen megnevezésű közterület azonban a Fővárosi
utcanévjegyzékben nem szerepel. Ez a terület Gksz jelű építési övezetbe sorolt gazdasági
terület, ahol új lakóépület építésére a vonatkozó építési szabályok nem adnak lehetőséget,
azonban a kialakult helyzet szerint találhatók a területen üdülő épületek, amelyek közül
néhányban életvitelszerűen ott is élnek.
7. Névtelen utca elnevezése az 5. számú főút mellett
Az 5. számú főútról (Ócsai útról) nyílik az M51 autóút után, nem sokkal a Soroksári
elektromos elosztó alállomás előtt balra a (187973) helyrajzi számú közterület, amely mellett
több ingatlan is található. Bár az érintett telkeket együtt használják (ahol egy kamionparkoló
telephely működik), így a telephely az Ócsai úttal is határos, de mivel az út névtelen
belterületi közterület, ezért javasoljuk ezt is elnevezni.
(Az érintett közterületek természetbeni elhelyezkedését a jelen előterjesztés 3. sz.
mellékleteként csatolt helyszínrajzok mutatják be.)
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés szíves megtárgyalását,
és az utcaelnevezésekkel kapcsolatos döntésének meghozatalát.

Határozati javaslatok:
1.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2021. (X.12.) határozata a (187794), (187823) és (187390/5) helyrajzi számú
közterületi ingatlanok elnevezéséről
A Képviselő-testület
I.
támogatja a jelenleg még elnevezés nélküli (187794), (187823) és (187390/5)
hrsz-ú közterületi ingatlanoknak, utcáknak: Sínpár utca közterület névre történő
elnevezését.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatot, az I. pontban jelölt kerületi
közterület elnevezésével kapcsolatban szükséges döntés meghozatala érdekében
továbbítsa Budapest Főváros Főpolgármesteréhez, akit ezúton Tisztelettel felkér
arra, hogy a javaslatot terjessze jóváhagyásra Budapest Főváros Önkormányzata
Közgyűlése elé.
Határidő: 2021. október 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

2.
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2021. (X.12.) határozata a (196605/7) helyrajzi számú közterületi ingatlan
elnevezéséről
A Képviselő-testület
I. támogatja a jelenleg még elnevezés nélküli (196605/7) hrsz-ú közterületi ingatlan
a) Oázis utca
b) Plexi utca
c) Dekor utca
d) Kajak utca
közterület névre történő elnevezését.
II.

felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatot, az I. pontban jelölt kerületi
közterület elnevezésével kapcsolatban szükséges döntés meghozatala érdekében
továbbítsa Budapest Főváros Főpolgármesteréhez, akit ezúton Tisztelettel felkér
arra, hogy a javaslatot terjessze jóváhagyásra Budapest Főváros Önkormányzata
Közgyűlése elé.

Határidő: 2021. október 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

3.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2021. (X.12.) határozata a (196492/2) helyrajzi számú közterületi ingatlan
elnevezéséről
A Képviselő-testület
I.
támogatja a jelenleg még elnevezés nélküli (196492/2) hrsz-ú közterületi ingatlan
……… utca közterület névre történő elnevezését.
II.

felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatot, az I. pontban jelölt kerületi
közterület elnevezésével kapcsolatban szükséges döntés meghozatala érdekében
továbbítsa Budapest Főváros Főpolgármesteréhez, akit ezúton Tisztelettel felkér
arra, hogy a javaslatot terjessze jóváhagyásra Budapest Főváros Önkormányzata
Közgyűlése elé.

Határidő: 2021. október 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
4.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2021. (X.12.) határozata a (196397/8), (196395/4), (196369/3) és (196493/8) helyrajzi
számú közterületi ingatlanok elnevezéséről
A Képviselő-testület
I.
támogatja a jelenleg még elnevezés nélküli (196397/8), (196395/4), (196369/3) és
(196493/8) hrsz-ú közterületi ingatlanok Weiss Márton utca közterület névre
történő elnevezését.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatot, az I. pontban jelölt kerületi
közterület elnevezésével kapcsolatban szükséges döntés meghozatala érdekében
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továbbítsa Budapest Főváros Főpolgármesteréhez, akit ezúton Tisztelettel felkér
arra, hogy a javaslatot terjessze jóváhagyásra Budapest Főváros Önkormányzata
Közgyűlése elé.
Határidő: 2021. október 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
5.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2021. (X.12.) határozata a (186790/4), (186794/3), (186795/3) és (186796/3) helyrajzi
számú közterületi ingatlanok elnevezéséről
A Képviselő-testület
I.
támogatja a jelenleg még elnevezés nélküli (186790/4), (186794/3), (186795/3) és
(186796/3) hrsz-ú közterületi ingatlanok Bajtai István utca közterület névre történő
elnevezését.
II. felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatot, az I. pontban jelölt kerületi közterület
elnevezésével kapcsolatban szükséges döntés meghozatala érdekében továbbítsa
Budapest Főváros Főpolgármesteréhez, akit ezúton Tisztelettel felkér arra, hogy a
javaslatot terjessze jóváhagyásra Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése elé.
Határidő: 2021. október 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
6.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2021. (X.12.) határozata a (188010/2) helyrajzi számú közterületi ingatlan
elnevezéséről
A Képviselő-testület
I.
támogatja a jelenleg még elnevezés nélküli (188010/2) hrsz-ú közterületi ingatlant
Bodzavirág utca közterület névre történő elnevezését.
II. felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatot, az I. pontban jelölt kerületi közterület
elnevezésével kapcsolatban szükséges döntés meghozatala érdekében továbbítsa
Budapest Főváros Főpolgármesteréhez, akit ezúton Tisztelettel felkér arra, hogy a
javaslatot terjessze jóváhagyásra Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése elé.
Határidő: 2021. október 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
7.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2021. (X.12.) határozata a (187973) helyrajzi számú közterületi ingatlan
elnevezéséről
A Képviselő-testület
I.
támogatja a jelenleg még elnevezés nélküli (187973) hrsz-ú közterületi ingatlan
……… utca közterület névre történő elnevezését.
II.
felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatot, az I. pontban jelölt kerületi
közterület elnevezésével kapcsolatban szükséges döntés meghozatala érdekében
továbbítsa Budapest Főváros Főpolgármesteréhez, akit ezúton Tisztelettel felkér
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arra, hogy a javaslatot terjessze jóváhagyásra Budapest Főváros Önkormányzata
Közgyűlése elé.
Határidő: 2021. október 31.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja.
A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2021. szeptember 28.
Tóth András
főépítész
Melléklet: 1. képviselői javaslat
2. lakossági javaslat
3. 7 db helyszínrajz
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