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8~J . számú előterjesztés 

a Budapest X. kerület, 42137/91 helyrajziszámú névtelen közterület Kazah utcára 
történő elnevezéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése egyes fővárosi közterületek nevének 
megváltoztatását, illetve névtelen közterületek elnevezését tervezi. Ezzel összefiiggésben 
Tarlós István, Budapest Főváros Főpolgármestere az FPH003/751-49/2012. számú levelével a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 63/A. § k) 
pontja szerinti véleménykéréssel kereste meg önkormányzatunkat a Budapest X. kerület, 
Salamon utca nevének Asztana utcára történő tervezett megváltoztatása tárgyában. Kérését 
azzal indokolta, hogy az utcanév megváltoztatásával a hazánkkal szoros kapcsolatokat építő 
Kazah Köztársaság fővárosa előtt kívánnak tisztelegni. A Salamon utca környékén található 
az Örmény utca, a Kirgiz utca, a Mongol utca, a Román utca és a Bolgár utca. A 
véleménykérés szerint az Asztana utca így mint az utcanévbokor egy tagja kerülhetne 
elnevezésre. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. július 5-én 
tartott ülésén a kérést megtárgyalta, és a 342/2012. (VII. 5.) KÖKT határozatában nem 
támogatta a Salamon utca nevének megváltoztatását Figyelembe véve azonban a 
Főpolgármester úr kérésének indokait javasolta, hogy a Budapest X. kerület, Mongol u. 
41540/121 helyrajziszámú kivett közterület kerüljön elnevezésre "Asztana tér" vagy az adott 
térség utcaelnevezéséhez illeszkedő "Kazah tér" néven. A fentiekről Budapest Főváros 
Főpolgármesterét tájékoztattam. 

Továbbra is szem előtt tartva a Főpolgármester úr kérését megvizsgáltam annak lehetőségét, 
hogy a megjelölt területen mely utca, illetve közterület nevének megváltoztatása történhet 
meg azt figyelembe véve, hogy a közterület megfelelő állapotú és méltó legyen 
elnevezéséhez, valamint a lakosság, illetve az adott területen működő vállalkozások számára a 
névváltoztatás a lehető legkevesebb terhet jelentsen. A fenti határozatban szereplő Mongol 
utca, illetve annak kiszélesedéseként megjelenő tér átnevezése több mint 30 lakóingatlant 
érintene. 

Az Ötv. 10. § (l) bekezdés h) pontja alapján a Képviselő-testület át nem ruházható 
hatáskörébe tartozik a nem védett vagy személynevet nem tartalmazó közterületek elnevezése. 

A fentiek alapján javasolom a 342/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat 2. pontjának 
visszavonását, és a Mongol utca helyett az önálló helyrajziszámmal rendelkező, Budapest X. 
kerület, 42137/91 helyrajziszámú névtelen közterületnek a Kazah utca név adását. A nevezett 
közterület 2005-ben került kialakításra az egykori 42137/68 helyrajziszámú ingatlan 
megosztását követően, az ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetésének dátuma 2005. 
augusztus l 0. A tulajdoni lapon az ingatlan jelenleg Sibrik Miklós utca néven szerepel, de az 



elnevezésére nem a hivatalos eljárás alapján került sor, mert a közterület- és városrésznevek 
megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. Rendelet 4. 
§ (3) bekezdése szerint meglévő utcanév előtagját felhasználni az új elnevezéseknél nem 
szabad, kivéve az utcából, valamint az egyéb, a rendelet l. mellékletében szereplő utcanévi 
utótagú közterületről nyíló köz esetében. A közterületet tehát névtelennek kell tekinteni, a 
jogszerűtlenül feltüntetett név nem jelentheti akadályát az elnevezésnek. 

Az előterjesztésben szereplő közterületet ábrázoló térképkivonat az előterjesztés 2. 
mellékletét képezi. 

II. Hatásvizsgálat 

Az utcanév megváltoztatásával a hazánkkal szoros kapcsolatokat építő Kazah Köztársaság 
előtt kívánunk tisztelegni. A javaslat megtételekor figyelmet fordítottam arra, hogy a változás 
se a lakosságnak, se a gazdálkodó szervezeteknek ne jelentsen ügyintézési kötelezettséggel 
járó feladatot (lakcímkártya cseréje, közüzemi szolgáltatóknál történő átíratás, székhely-, 
telephelyváltozás stb.) és többletköltséget 

Az utcaelnevezés megváltozásának elfogadása esetén az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. §(7) bekezdése értelmében a 
telektömbök sarkain utcanévtáblákat kell elhelyezni. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. november "30?' 

a~ 
Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2012. ( ...... ) határozata 

a Budapest X. kerület, 42137/91 helyrajziszámú névtelen közterület Kazah utcára 
történő elnevezéséről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 42137/91 
helyrajziszámú névtelen közterületnek a "Kazah utca" elnevezést adja. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Salamon utca elnevezésének Asztana utcára tervezett megváltoztatásáról szóló 
342/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat 2. pontját visszavonja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. december 31. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 
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