
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 el/átnevezéséről a        
képviselő-testület javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés dönt. 

Az alábbi közterületek elnevezését terjesztem a testület elé. 

1. A (4982/2) helyrajzi számú közterület Balogh lejtőről Molnár C. Pál lejtőre 
való átnevezése 

A Csillag család– 2019. január elején - megkereste hivatalunkat a Balogh lejtő Molnár 
C. Pál lejtőre történő átnevezésére (1. sz.térkép). 

Molnár C. Pál magyar festő és grafikus művész,1916-tól halálig kerületünkben élt és            
dolgozott. A Ménesi úton működik a család által alapított Molnár C. Pál Műterem-             
Múzeum. (A Szentimrevárosi Egyesület az átnevezést támogatja). 

A (4982/2) hrsz-ú közterület egy része rendelkezik a Balogh lejtő utcanévvel. 

A Balogh lejtő egyik vége a Ménesi út 40. számú telek nyugati határa mentén, a               
másik vége a Villányi út 9. és Villányi út 11-13. számú telkek között helyezkedik el.               
A (4982/2) hrsz-ú közterület egy kisebb része Bartoniek Géza lépcső utcanévvel           
rendelkezik. 

A (4982/2) hrsz-ú földrészlet a tulajdoni lap szerint „Balogh Tihamér lejtő” valamint            
„Bartoinek Géza lépcső” és „kivett közterület”-ként van bejegyezve. A földrészlet          
tulajdonosa Újbuda Önkormányzata. 

A képviselőtestület a javaslatot a 2020. február 27-ei ülésén már tárgyalta, amikor is             
felmerült, hogy az elnevezésre javasolt közterület Balogh Jenő nevét viseli. Ez           
ügyben a Főpolgármesteri Hivatallal egyeztettünk. A kapott tájékoztatás szerint a          
Balogh lejtő Balogh Tihamér után kapta a nevét. A közterület (a lejtő) 1961.03.22.             
napjától viseli a Balogh nevet (előtte Esze Tamás lejtő). 

Az átnevezés nem érint egyetlen lakcím, illetve székhely bejegyzést sem. 

Elnevezési javaslat: Molnár C. Pál lejtő. 

  

  



2. A (43041/4) helyrajzi számú névtelen közterület elnevezése. 

A Salva Vita Alapítvány a 43041/5 helyrajzi számú ingatlanban megnyitotta a Szeglet 
nevű Kávézót és Közösségi Teret. 

Az alapítvány igazgatója Vég Katalin megkereste önkormányzatunkat a (43041/4) 
helyrajzi számú névtelen közterület elnevezése miatt, mert a 43041/5 helyrajzi számú 
ingatlan más közterülettel nem érintkezik – tehát „hagyományos” címmel nem 
rendelkezik –, ezért a jelzett ingatlan „megtalálása” nehéz, az oda látogatók az 
ingatlan közelébe található orvosi rendelővel összekeverik. 

A (43041/4) helyrajzi számú ingatlan a Kondorosi út és az Albertfalva utca között 
húzódik. 

A (43041/4) helyrajzi számú névtelen közterület elnevezése indokolt, tekintettel a 
Rendelet 2.§ (1) bekezdésére, mely szerint minden közterületet el kell nevezni. 

Az alapítvány igazgatója a névre is javaslatot tett: Albertfalva köz. Figyelemmel a            
Rendelet 3.§ (3) bekezdésére - miszerint a meglévő utcanévi előtag,az utcából nyíló            
közterület elnevezésnél köz utótaggal felhasználható - a javaslat támogatható. 

A jelzett közterület besorolása”kivett közterület”, tulajdonosa a Budapest Főváros XI.          
Kerület Újbuda Önkormányzata. 

Az elnevezés nem érint egyetlen lakcím, illetve székhely bejegyzést sem. 

Elnevezési javaslat: Albertfalva köz. 

  

3. A (3261/3) helyrajzi számú névtelen közterület elnevezése. 

Budapest Főváros Főpolgármestere, Karácsony Gergely a 2020. március 16. napján          
kelt megkeresésében kérte, hogy a (3261/3) helyrajzi számú névtelen közterület          
Nelson Mandela parkként való elnevezéséről Önkormányzatunk küldje meg a         
véleményét. 

Előzmény: Budapest Főváros Főpolgármestere, Tarlós István 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 a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda           
Önkormányzatának Képviselő-testülete is támogatja. 



Önkormányzatunk a 2018. szeptember 20-ai ülésén a 120/2018.(IX.20.) XI.         
ÖK határozatával úgy határozott, hogy a Nelson Mandela parkra történő          
elnevezésről a környékbeli lakosság megkérdezése után és annak        
eredményének figyelembevételével a későbbiekben dönt. 

Tarlós István főpolgármester úr 2018. szeptember 26-án dr. Hoffmann Tamás          
polgármester úrnak címzett levelében leírta, hogy mivel önkormányzatunk        
nem döntött az elnevezés támogatásáról, a (3261/3) helyrajzi számú névtelen          
közterület Nelson Mandela parkként való elnevezésére irányuló       
kezdeményezését visszavonta. Emiatt okafogyottá vált a lakosság       
megkérdezése, és az elnevezés ügye azóta nem merült fel. 

Az ingatlant a Hadak útja, Etele út, Tétényi út és a (3261/49) hrsz-ú tűzoltóút              
határolja. 

A jelzett közterület besorolása „kivett közterület”, tulajdonosa a XI. Ker.          
Önkormányzat. 

Az elnevezés nem érint egyetlen lakcím, illetve székhely bejegyzést sem. 

Elnevezési javaslat: Nelson Mandela park. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a Rendelet 6. § (1) bekezdésének           
értelmében tegyen javaslatot a közterületek elnevezésére. 

Budapest, 2020. május 28. 

  

  dr. László Imre 

 


