
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
  
A közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a         
házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet értelmében a           
kerületi közterületek elnevezéséről / átnevezéséről a képviselő-testület javaslata alapján a Fővárosi           
Közgyűlés dönt. 
  
Az alábbi közterületek elnevezését terjesztem a testület elé. 
  
A) 
A Lágymányosi öböl környéki ingatlan-beruházások miatt, névtelen közterületek elnevezése         
tárgyában Önkormányzatunk Képviselő-testülete a 2017. november 23-i ülésén a 208/2017. (XI.           
23.) XI.ÖK, valamint a 209/2017. (XI. 23.) XI.ÖK határozatokat hozta. 
  
A Fővárosi Önkormányzat 2018. március 19. napján tájékoztatott, hogy a javaslatunkban szereplő            
Vízpart körút, Gyöngyvessző utca, Lizinka utca és Sárkányhajó utca elnevezések támogatás           
hiányában nem kerülnek a Fővárosi Közgyűlés elé megtárgyalásra. Budapest Főváros          
Főpolgármestere a 2018. június 11. napján kelt megkeresésében kérte a Képviselő-testületet, hogy a             
4042/112, (részben) 4042/113, 4042/136, (részben) 4042/141 hrsz.-ú névtelen közterületek         
tekintetében - a Vízpart körút helyett - a Bíró László József körút elnevezését támogassa. A               
Fővárosi Közgyűlés a 2018. augusztus 29-én tartott ülésén döntött a Bíró László József körút,              
valamint a javasolt 6 közterület - Buda-part tér, Garda utca, Ezüsthárs utca, Jegenyenyár utca,              
Napkelte utca és Öböl utca – elnevezéséről, három közterület névtelen maradt. 
  
A Lágymányosi öböl környéki ingatlan-beruházásokkal kapcsolatosan az alábbi névtelen         
közterületek elnevezésének javaslatai: 
  

1. a 4042/131 hrsz.-ú magánút – a térképen 2. számmal jelölve.  
Javaslat: Völgycsillag utca 

2. a 4042/115 hrsz.-ú magánút – a térképen 3. számmal jelölve.  
Javaslat: Víztükör utca 

3. a 4042/145 hrsz.-ú magánút – a térképen 4. számmal jelölve.   
Javaslat: Sásliliom utca 

  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 209/2017. (XI. 23.) XI.ÖK határozat a), c), d), és               
g), pontjait vonja vissza, a fent javasolt közterületek elnevezéseit fogadja el. 
  
B) 
A Főpolgármesteri Hivatal munkatársa telefonon 2018. májusában megkereste Önkormányzatunkat,         
hogy javasoljunk olyan közterületet, amit Nelson Mandeláról lehetne elnevezni. Telefonon          
tájékoztatást adtunk, hogy kerületünkben nincsen olyan közterület, amely erre a célra megfelelne. 



  
Budapest Főváros Főpolgármestere a 2018. június 11. napján kelt megkeresésében kérte a            
Képviselő-testületet, hogy Nelson Mandela park elnevezését támogassa a (3261/3) hrsz.-ú névtelen           
közterület tekintetében. Ezen elnevezésről a Fővárosi Közgyűlés a 2018. augusztus 29. napi ülésén -              
függő hatállyal- döntött, mely szerint az elnevezés abban az esetben lép hatályba, amennyiben azt              
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete is támogatja. 
  
Az ingatlant a Hadak útja, Etele út, Tétényi út és a (3261/4) hrsz.-ú tűzoltóút határolja.  
  
Javaslom, hogy a Fővárosi Közgyűlés által függő hatállyal elfogadott (3261/3) hrsz.-ú közterületnek            
egy része kerüljön elnevezésre, amely terület az Etele út, valamint a (3261/4) hrsz.-ú tűzoltóút közé               
eső a Hadak útja keleti telekhatárától számított 25 méteres területrészt foglalja magába. 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a (3261/3) hrsz.-ú névtelen közterület fent           
lehatárolt részének elnevezése ügyében hozza meg döntését. 
  
C) 
A Fővárosi Közgyűlés által javasolt (3261/3) hrsz.-ú névtelen közterületet Önkormányzatunk Etele           
parkként tervezte elnevezni. A névtelen közterület elnevezése gazdasági társaságok székhelyét,          
telephelyét valamint magánszemélyek lakó- és tartózkodási helyét nem érinti. Jelen közterület           
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. 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a (3261/3) hrsz.-ú névtelen közterület fent           
lehatárolt részének elnevezése ügyében hozza meg döntését. 
  
D) 
A Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok Plébánia plébánosa 2018. április 27. napján kelt           
megkeresésében a plébánia hívő közössége nevében kérte, hogy Szent Charbel atyáról emlékezzünk            
meg egy közterület elnevezésével. 
  
Javasolt helyszín: (1918/36) hrsz.-ú közterület egy része, természetben a Gazdagréti út, a 1918/29             
hrsz.-ú számú társasház, a kínai áruház és Nagyszeben téri parkoló határolja. 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a (1918/36) hrs.z-ú névtelen közterület egy része            
esetében javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek a „Szent Charbel park” elnevezést. 
  
Budapest, 2018. szeptember 11. 
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