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78/2019 (VI.27.) sz. előterjesztés 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. június 27.-i rendes ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat közterületek elnevezésére 
 

 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 
 
Készítette:  Lovas Nikolett főépítészi munkatárs  
 
 
Egyeztetve:     Hegyvári János városfejlesztési osztályvezető 
                          dr. Udvarhelyi István jegyző 
 
 
Ellenőrizte: dr. Papp Judit aljegyző 
 
 
 
 
Tárgyalja: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
 
 
 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
Tárgy:  Javaslat közterületek elnevezésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
1. A Budakalász 2441/6 hrsz.-ú ingatlan, mely a szabályozási vonal szerinti 

telekalakítások során keletkezett, s fizikailag az Áfonya utca része, az Önkormányzat 
tulajdonát képezi. Az ingatlan földhivatali besorolása „kivett út”, hivatalos elnevezése 
Gerinc utca. A 2441/6 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapján szereplő Gerinc utca 
elnevezésének módosítására javaslat: Áfonya utca, mivel a tárgyi út településünk 
2440 hrsz-ú, Áfonya utcaként nyilvántartott közterület része.  
 

2. A Budakalász 3530/5 hrsz.-ú, Dolinai utcáról nyíló ingatlan az Önkormányzat 
tulajdonát képezi. Az ingatlan földhivatali besorolása „kivett út”, melynek hivatalos 
elnevezése még nem történt meg. Az utca nevére a „Medve köz” javaslat érkezett. A 
lakossági beadványban szereplő utcanév helyett javaslatom a környező utcák 
neveihez hasonlóan valamely, a környéken is megtalálható gyógynövényről elnevezni 
a közterületet. Előzőek szerint a 3530/5 hrsz.-ú útnak a „Kakukkfű köz” nevet 
javaslom adni.  

 
3. Hunya László utca elnevezés iránti kérelmet nyújtott be a Keskeny utcáról nyíló, 

Budakalász, 3087/12 hrsz.-ú, kivett magánútra vonatkozóan, amellyel kapcsolatban a 
Fészek utca elnevezés javaslattal élt. A Helyi Építési Szabályzat Szabályozási terv 
mellékletén a 3087/12 hrsz.-ú ingatlan nem szerepel általános közlekedési 
területként. Az ingatlan Budakalász Önkormányzat tulajdonát képezi, művelési ága 
kivett közforgalom elől el nem zárt magánút, és az innen nyíló 3087/9, 3087/10, 
3087/11, 3087/13 és a 3087/14 hrsz.-ú ingatlanok megközelítését szolgálja. 

 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  

a Budakalász 2441/6 hrsz.-ú közterületet „Áfonya utcának” nevezi át, 
a Budakalász 3530/5 hrsz.-ú közterületet „Kakukkfű köz”-nek, és 
a Budakalász 3087/12 hrsz.-ú közterületet „Fészek utcának” nevezi el. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közterületek új elnevezését az 
ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
Budakalász, 2019. június 13. 
 Rogán László 
 polgármester 










