
  
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 / átnevezéséről a          
képviselő-testület javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés dönt. 
  
A fentiekre tekintettel az alább felsorolt közterületek elnevezése tárgyában az alábbiakat           
terjesztem elő. 
  
A Lágymányosi-öböl környéki ingatlanberuházásokkal kapcsolatos névtelen      
közterületek elnevezése. 
  
A Lágymányosi öböl környéki ingatlanberuházások miatt a Property Market Ingatlanfejlesztő          
Kft. megkereste hivatalunkat az alábbi névtelen közterületek elnevezése miatt: 
  

1. a (részben) 4042/113 hrsz.-ú közterület – a térképen 1. számmal jelölve.  
Javaslat: BudaPart tér 
 

2. a 4042/112, (részben) 4042/113, 4042/136, (részben) 4042/141 hrsz.-ú közterületek          
– a térképen 2. számmal jelölve.  
Javaslat: Vízpart körút 

 
3. a 4042/117, 4042/129 hrsz.-ú magánút – a térképen 3. számmal jelölve. 

Javaslat: Garda utca 
 

4. a 4042/131 hrsz.-ú magánút – a térképen 4. számmal jelölve. 
Javaslat: Gyöngyvessző utca 

 
5. a 4042/115 hrsz.-ú magánút – a térképen 5. számmal jelölve. 

Javaslat: Lizinka utca 
 

6. a 4042/138 hrsz.-ú magánút – a térképen 6. számmal jelölve. 
Javaslat: Ezüsthárs utca 

 
7. a 4042/147 hrsz.-ú magánút – a térképen 7. számmal jelölve. 

Javaslat: Jegenyenyár utca 
 

8. a 4042/145 hrsz.-ú magánút – a térképen 8. számmal jelölve. 
Javaslat: Sárkányhajó utca 

 
9. a 4042/123, 4042/127 hrsz.-ú magánútak – a térképen 9. számmal jelölve. 

Javaslat: Napkelte utca 



 
10. a 4042/152 hrsz.-ú közterület – a térképen 10. számmal jelölve. 

Javaslat: Öböl utca 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Rendelet 6. § (1) bekezdésének értelmében            
tegyen javaslatot a közterületek elnevezéséről. 
  
Budapest, 2017. szeptember 20.  
  
  
                                                                                                dr. Hoffmann Tamás 
 


