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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
Tárgy:  Javaslat közterületek elnevezésének módosítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
I. Budakalászon két „Töltés utca” található. A Budakalász 0209/138 hrsz.-ú, a Duna sétány és az 
árvízvédelmi gát között, az árvíztől nem mentett oldalon található az egyik „Töltés utca”. A másik, a 
Budakalász 1759/2 hrsz.-ú ingatlan a Barát-patak mentén végigfutó gáton található „Töltés utca” 
árvízvédelmi töltésként funkcionál, nem közterület. Ennek értelmében és a duplikáció megszüntetése 
érdekében javaslom Budakalász 1759/2 hrsz.-ú ingatlan „Töltés utca” elnevezésének törlését. 
 
II. Megállapítottuk, hogy a HÉV vonala mellett húzódó „Vasutsor” elnevezés nem felel meg a 
21/2007. (X.18.) sz. Kpvt rendelettel módosított 19/2003. (XII.18.) sz. kpvt. rendelet utcanév 
utótagjára vonatkozó előírásainak, valamint a magyar helyesírás szabályainak sem. Ennek értelmében 
javaslom, hogy a Budakalász 2116, 1236/10, 2036/1, 1757/2, 1236/14, 1236/11 és 2252/2 hrsz.-ú 
ingatlanokból álló közterületet a Képviselő-testület nevezze át. A közterület új elnevezésének a 
„Vasút sor” elnevezést javaslom. 
 
III. A „Lupaszigeti utca” elnevezés helytelenül jelenik meg a személy- és lakcímnyilvántartásban. 
Helyesen Luppa-szigeti út az elnevezés. Ennek értelmében javaslom, hogy a Budakalász 4186, 4187 és 
4051 hrsz.-ú ingatlanokból álló közterületet a Képviselő-testület nevezze át. A közterület új 
elnevezésének a Luppa-szigeti út elnevezést javaslom. 
 
Ezek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő: 

 
1. sz. Határozati javaslat  

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász, 1759/2 hrsz.-ú „Töltés utca” 
elnevezést megszünteti. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megszüntetéssel 
kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

2. sz. Határozati javaslat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász, 2116, 1236/10, 2036/1, 1757/2, 

1236/14, 1236/11 és 2252/2 hrsz.-ú ingatlanokból álló közterületet átnevezi. A közterületnek a 

„Vasút sor” nevet adja. Ezzel egyidejűleg a Képviselő- testület a 19/1991 számú határozat 

„Vasutsorra” vonatkozó rendelkezését módosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

új elnevezés földhivatali bejegyzésével kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

3. sz. Határozati javaslat  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász, 4186, 4187 és 4051 hrsz.-ú 

ingatlanokból álló közterületet átnevezi. A közterületnek a „Luppa-szigeti út” nevet adja. A testület 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az új elnevezés földhivatali bejegyzésével kapcsolatos 

intézkedéseket megtegye. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Budakalász, 2016. december 6.     Rogán László polgármester  


