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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
Tárgy:  Javaslat közterület átnevezésére, és magánút elnevezésre 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
I. 

Budakalász és Budapest, III. kerület határán húzódik a Határ út, illetve Határ utca. A 
két elnevezés fizikailag egy közterületet takar, mely a 2515/1, a 2514/14, a 2516/13 és a 
3223 hrsz-ú telkekből áll. Az út Budakalász, illetve Budapest felőli oldalán is vannak olyan 
telkek, melyek állandó tartózkodásra szolgálnak (laknak ott).  
Egyrészt szükséges feloldani azt az ellentmondást, hogy egy utca két szakaszának más 
elnevezése legyen, másrészt a budapesti közigazgatási területen lévő ingatlanokat a III. 
kerületi lakcímnyilvántartó jelenleg nem tudja rögzíteni a címnyilvántartó rendszerben, mivel 
a III. kerület déli végén, a Rómaifürdőnél is van egy Határ út, mely adatütközést eredményez 
a rendszerben. Ezzel kapcsolatban az egyik érintett ingatlan tulajdonos kérelmet terjesztett 
be az Önkormányzatnak a helyzet rendezése érdekében.  
Fentiek értelmében javaslom, hogy a Budakalász, 2515/1, 2514/14, 2516/13 és 3223 hrsz.-ú 
ingatlanokból álló közterületet a Képviselő-testület nevezze át. A közterület új 
elnevezésének a Városhatár utca elnevezést javaslom. Az utcanevek ellenőrzése során 
megállapítottam, hogy a III. kerületben, illetve Budapesten sincs Városhatár utca elnevezés. 
II. 
Lakossági kérelem érkezett a Szent László utcáról nyíló 1589/17 hrsz-ú közforgalom elől 
elzárt magánút elnevezésére. A magánút tulajdonosai az utcanévre a Szent László köz 
névjavaslatot tették. A Képviselő-testület a közterület-, utca- és településrész nevek 
megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről szóló 19/2003.(XII.18.) számú rendelete 
szerint „ Minden utcát el kell nevezni, legyen az földút vagy épített út”. 
 
Ezek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő: 
 

Határozati javaslat I.: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász, 2515/1, 2514/14, 
2516/13 és 3223 hrsz.-ú ingatlanokból álló közterületet (jelenleg Határ utca és Határ út) 
átnevezi. A közterületnek a Városhatár utca nevet adja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az új elnevezés földhivatali bejegyzésével kapcsolatos intézkedéseket 
megtegye, illetve tájékoztassa Budapest, III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatát. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Határozati javaslat II.: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász, 1589/17 hrsz.-ú 
magánutat elnevezi. Az útnak a Szent László köz nevet adja. A testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az új elnevezés földhivatali bejegyzésével kapcsolatos intézkedéseket 
megtegye. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Budakalász, 2016. február 15. 

 Rogán László polgármester 


