
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
A közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a         
házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban:          
Rendelet) értelmében a kerületi közterületek elnevezéséről a képviselő testület javaslata alapján a            
Fővárosi Közgyűlés dönt. 
  
A fentiekre tekintettel az alább felsorolt közterületek elnevezése tárgyában az alábbiakat terjesztem            
elő. 
  
I. Az M1-M7 autópálya bevezető szakaszánál kialakításra kerülő új közlekedési csomóponttal           
kapcsolatos névtelen közterületek elnevezése 
  
A kerületben folyó építkezés során kialakításra került egy új közlekedési csomópont, amelynek            
folyamán több közterület került kialakításra. Ezek a közterületek névtelen közterületek, amelyeket a            
Rendelet alapján el kell nevezni. A Balatoni út és a vasút között újonnan kialakított közterületek az                
alábbiak: 
  

a) A (756/21) hrsz-ú közterület egy része a Balatoni útra merőleges rövid utcaszakasz             
és ennek folytatásában lévő (2818/15) hrsz-ú közterület. Ez az elnevezendő utca a            
Balatoni út 2. szám alatti telek északkeleti határa mentén kezdődik és az újonnan             
elnevezendő (2818/5) hrsz-ú közterületnél végződik – a térképen zöld színnel          
jelölve. 

Javaslat: 
Koszorúslány utca (Őrmezőn több közterület esküvőkkel kapcsolatban került elnevezésre – 
Menyecske, Vőfény utca, a koszorúslány elnevezés jól illeszkedik a környezetbe). 
  

b) A vasúttól nyugatra, azzal közel párhuzamosan kialakított közterület, mely a           
későbbiek során a Rimaszombati út vasút felőli végét köti össze a Neszmélyi út vasút              
felőli végével, az alábbi helyrajzi számokkal rendelkezik északról déli irányban          
haladva – a térképen narancssárga színnel jelölve: 

 (2818/12), (2818/5), (2818/6), (2838/3), (853/35), (853/36), (853/31), (866/13),        
(866/6), (866/7), (866/8) és (866/3). 

Javaslat: 
Zelk Zoltán út (József Attila- és Kossuth-díjas magyar költő, prózaíró, a Digitális Irodalmi             
Akadémia posztumusz tagja, a kerületben Őrmezőn élt). 
  
II. A (4465) hrsz-ú, részben névtelen közterület részbeni elnevezése 
  
Martí Zoltán a 777 keresztény blog és honlap szerkesztője, 2017. január 17-ei e-mailjében             
kezdeményezte, hogy néhai Placid atyáról kerületünkben közterület legyen elnevezve. 



Olofsson Károly, szerzetesi nevén Olofsson Placid (néhány helyen Olafsson Placid néven említik;            
Rákosszentmihály, 1916. december 23.) bencés szerzetespap, tanár. 
  
A Fővárosi közgyűlés döntött a posztumusz díszpolgári cím adományozásáról. 
Az elnevezés helyszínével kapcsolatban egyházi vezetők, hívők véleményét is figyelembe vettük. 
  
Javaslat (helyszín): (4465) hrsz-ú közterület egy része – a Villányi út, a játszótér, a Feneketlen tó, 
és a teniszpályák által határolt terület (térképen kékkel jelölve) 
Javaslat: 
Placid atya park 
  
III. A Sasad Liget lakóparkkal kapcsolatos névtelen közterületek elnevezése 
  
A Sasad Liget lakópark új ütemeinek átadása miatt a Biggeorge Alapkezelő Zrt. megkereste             
hivatalunkat az alábbi névtelen közterületek elnevezése miatt: 
  

a) Az 1996/24 hrsz-ú „közút” művelési ágú ingatlan a Maléter Pál utca 3. szám alatti               
1996/12 hrsz-ú ingatlan északkeleti határa mentén helyezkedik el, és a Pálinkás           
Antal utcát köti össze a Maléter Pál utcával - a térképen zöld színnel jelölve. 

Javaslat: 
Szedersor utca 
  

b) Az 1996/22 hrsz-ú „park” művelési ágú ingatlan az elnevezendő (1996/20) hrsz-ú            
közút és Povl Bang-Jensen utca vonalában helyezkedik el, és a Pálinkás Antal utcát             
köti össze a Maléter Pál utcával - a térképen sárga színnel jelölve. 

Javaslat: 
Sasad Liget park (a beruházás neve) 
  

c) Az (1996/20) hrsz-ú „út” művelési ágú ingatlan a Rodostó utca 2. és a Rodostó utca                
4. cím alatti telkek között helyezkedik el, és a Rodostó utcát köti össze a Pálinkás               
Antal utcával - a térképen kék színnel jelölve. 

Javaslat: 
Körtevirág utca 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Rendelet 6. § (1) bekezdésének értelmében tegyen             
javaslatot a közterületek elnevezésére. 
  

  
Budapest, 2017. június 07. 
  
  
 dr. Hoffmann Tamás 
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