Az elnevezendő köz- és egyéb területek lehatárolásai

A./

A Lágymányosi öböl környéki ingatlan-beruházással kapcsolatos névtelen közterületek és
magánutak elnevezése
- Bíró László Józsefről elnevezni a (4042/113) hrsz-ú közterület egy részét, mely a
kialakítani tervezett 4042/142 hrsz-ú – KÉSZ (kerületi építési szabályzat) szerinti közparktól
indul észak felé (jelenleg még Hauszmann Alajos utca keleti végének északi határától indul),
majd kanyarodik a Budafoki út felé és a (4042/112) hrsz-ú közterületig tart. Ennek folytatása
a (4042/112) hrsz-ú közterület egy részét, mely a Budafoki út felé halad és a harmadik
irányváltozás végéig tart. /Innentől a Budafoki útig az út egyenesen halad - Prielle Kornélia
utca „folytatása”/. Az elnevezni tervezett út ettől kezdve déli iránya folytatódik az ingatlannyilvántartásba még nem bejegyzett (4042/136) hrsz-ú tervezett közterülettel, mely a
Hauszmann Alajos utcáig tart. A jelentősen átalakuló Hauszmann Alajos utca déli határánál
folytatódik az ingatlan-nyilvántartásba még nem bejegyzett (4042/141) hrsz-ú tervezett
közterület nagyobbik részével, amely a kialakítani tervezett 4042/142 hrsz-ú – a KÉSZ
szerinti közparkig tart.
/A (4042/141) hrsz-ú közterület kisebbik része a Budafoki útnál kezdődik és magába foglalja
a jelenlegi Hauszmann Alajos utca egy részét./
- Völgycsillagról elnevezni a 4042/131 hrsz-ú magánútat, amely a (4042/112) hrsz-ú
közterület kanyarodó déli határától indul és a 4042/129 hrsz-ú magánútig tart.
- Víztükörről elnevezni a 4042/115 hrsz-ú magánútat, amely a Dombóvári út déli
határától indul és a (4042/112) hrsz-ú közterület kanyarodó északi határáig tart.
- Sásliliomról elnevezni a 4042/145 hrsz-ú – ingatlan-nyilvántartásba még nem
bejegyzett – tervezett magánútat, amely a kialakítani tervezett (4042/141) hrsz- ú közterület
keleti kanyarulatából indul kelet felé és a kialakítani tervezett 4042/142 hrsz-ú – KÉSZ
szerinti közparkig tart.

B./

Nelson Mandeláról elnevezni tervezett terület, amely (3261/3) hrsz-ú - a tulajdoni lap szerint
„Etele út” nevű parkosított közterületet nyugatról a (3261/1) hrsz-on nyilvántartott Hadak
útja, északról a (3261/2) hrsz-on nyilvántartott Etele út, keletről a (3132/23) hrsz-on
nyilvántartott Tétényi út és délről a (3261/4) hrsz-on nyilvántartott tűzoltóút határolja.
A 2.C.) határozati javaslat értelmében: a (3261/3) hrsz-ú közterület egy részét, amely
területet az Etele út, valamint a (3261/4) hrsz-ú tűzoltóút közé eső a Hadak útja keleti
telekhatárától számított 25 méteres területrészt foglalja magába.

C./

Etele parkról elnevezni tervezett terület, amely területet északról az Etele út, keletről a
Tétényi út, délről a (3261/4) hrsz-ú tűzoltóút és nyugatról a Hadak útja keleti telekhatárától
számított 25 méteres sáv nyugati határa határolja.

D./

Szent Charbelről elnevezni tervezett terület, amely (1918/36) hrsz-ú – a tulajdoni lap szerint
Kaptató sétány, az ingatlan-nyilvántartási térkép szerint Nagyszeben tér – parkosított
közterület egy részét délnyugatról az (1963/1) hrsz-on nyilvántartott Gazdagréti út –
északnyugatról az 1918/2 hrsz-ú Nagyszeben tér 1. címmel rendelkező úszótelek felőli szilárd
burkolatú út délkeleti széle, északnyugatról az 1918/35 hrsz-ú Nagyszeben tér 4. címmel
rendelkező úszótelek felőli gyalogút délnyugati széle, délkeletről a parkoló északnyugati széle
határolja.

Elnevezések jelentése/magyarázata
-Bíró László József spanyolul Ladislao José Biro - (született: Schweiger László József,
Budapest, 1899. – Buenos Aires, 1985. október 24.) magyar újságíró, festőművész, feltaláló,
nevét világhíressé tette legismertebb találmánya, a golyóstoll. Zsidó származása miatt
emigrálni kényszerült Argentínába.
-Völgycsillag - a zellerfélék családjába tartozó, évelő lágyszárú növényfaj, vadon élő
példányai Magyarországon védettek.
-Víztükör - víz sima, tükröző felszíne.
-Sásliliom - a fűfafélék családjába tartozó növény. Ágas virágú, erőteljesen növekedő, hosszú
életű hagymás évelő növény. Bár nevükben szerepel a „liliom” szó, nem tartoznak a
liliomvirágúak rendjébe.
-Nelson Mandela (Dél-afrikai Unió, 1918. – Johannesburg, 2013.) - apartheidellenes
aktivista, később a Dél-afrikai Köztársaság első feketebőrű elnöke. Apartheidellenes
tevékenysége miatt 27 évet börtönben töltött. Nobel-békedíjat kapott 1993-ban. A faji
megkülönböztetés ellenzőinek körében, Dél-Afrikában és világszerte, Mandela a szabadság és
az egyenlőség jelképe.
-Etele park vélelmezhető, hogy az Etele név Attila nevéhez fűződik. Attila (Ethele, Ethel,
Etele, Etel), a hunok vezére valószínűleg 385–388 között született Bendegúz fiaként, a Volga
folyam táján. Attila egyesítette először a germán törzseket, birodalma az Uraltól a mai
Franciaországig terjedt. Uralkodása egy észak-déli hatalmi egyensúlyt teremtett a korábban
teljesen domináns Mediterrániummal szemben.
-Szent Charbel - a libanoni maronita egyház szerzetes papja, remete.

