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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. június 29-i rendes ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat közterület elnevezésére 
 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 
Készítette:  Varga Rita főépítészi munkatárs  
 
Egyeztetve:   Hegyvári János városfejlesztési osztályvezető 
                           
Ellenőrizte: dr. Papp Judit aljegyző 
 
 
  
 
Tárgyalja: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
   
 
 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A rendelet tervezet elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
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Tárgy:  Javaslat közterület elnevezésére 

 
      Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 049/100 hrsz.-ú ingatlan az Önkormányzat tulajdonát képezi, művelési ága út, és a Mély 
utca és a Köves utca között elhelyezkedő ingatlanok megközelítését szolgálja. Az utcában 
található ingatlanok egyikére lakcím megállapítására vonatkozó kérelem érkezett. 
Az utca elnevezésére Képviselő-testületi határozat nem született, a földhivatali alaptérképen 
Ivó köz elnevezés található. Ez az elnevezés a lakcím nyilvántartásban nem szerepel, és 
jelenleg nincsenek lakók bejelentkezve ide. 
2012. decemberében a szomszédos utcák védett virágok neveit kapták. Ennek megfelelően 
az utca hivatalos elnevezésére a „Kosbor utca” név javasolt, mely szintén egy Budakalászon is 
jellemzően megtalálható védett növény. 
A kosbor az orchideafélék családjának egyik nemzetsége, nagytermetű, igen dekoratív faj, a 
Kőbányai úton kifelé indulva, a Kevély oldalát szegélyező fennsíkon elterjedt. A bíboros 
kosbor 30-60 cm-re nő meg, szára egyenes, 1-2 világoszöld, keskeny szálas-lándzsás szárölelő 
levéllel. Virágzata dús, tömött, 25-150 tagú fürt, 1-1,5 cm nagyságú virágokkal. Május-június 
folyamán virágzik, védett, természetvédelmi értéke 10 000 Ft. 
 
Bíboros kosbor virága: 
 

 

 
 
 



Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján döntésüket meghozni 
szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 049/100 hrsz.-ú utat 
Kosbor utcának nevezi el. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
közterület új elnevezését az ingatlan nyilvántartásba vezettesse át. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
Budakalász, 2017.06.16.   
 

     Rogán László 
      polgármester 

 

 


