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~[~ . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
egyes közterületek nevének védettségéről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdése 
alapján a Fővárosi Közgyűlés a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok 
jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Fővárosi Tanácsi rendelet hatályon kívül helyezését és új 
önkormányzati rendelet megalkotását tervezi 2012. őszén. Terveik szerint a megalkotásra kerülő 
rendelet mellékletei között szerepel majd a védett utcanevek listája kerületenként, illetve a 
városrészek nevei és területi lehatárolásuk is. 

A Tarlós István főpolgármester úr által küldött levél mellékletében foglalt, a városrészek 
lehatárolására vonatkozó listát a Hatósági Iroda munkatársai felülvizsgálták, és egy javítást tartanak 
szükségesnek. A javítás az l. Felsőrákos városrész alatt található "Határmalom utca" megnevezésre 
vonatkozik, amely helyesen "Határ halom utca". 

Kerületünkben az elmúlt évtizedek során összesen 31 darab utca, illetve közterület neve került 
védelem alá. A jelenleg védett közterületi nevek mellett azonban feltétlenül védeni javasolom azokat 
a közterületi neveket, amelyek több évtizede megtalálhatóak kerületünk térképén, és amelyek nem 
csak az itt lakók, de az idelátogatók számára is Kőbányát jelképezik. 
A lista összeállításakor figyelembe vettem, hogy a védendő nevek által jelzett utcák kötődjenek 
Kőbánya történetéhez és fontos közlekedési útvonalak legyenek. 

Tarlós István főpolgármester úr levele az előterjesztés 2. mellékletét képezi. 

A védelemre javasolt közterületi nevek listáját, elnevezésük időpontját, az utca esetleges korábbi 
nevét az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. 

II. Hatásvizsgálat 

Az előterjesztésben szereplő javaslat megvalósítása esetén a jelenlegiek mellett ll újabb, Kőbánya 
múltja és jelenlegi élete szempontjából fontos közterület elnevezése válik védetté és ezzel 
megváltoztatásukra nem kerülhet sor. 

III. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2012. szeptember 10. L\L 
Kovács Róbert 

Törvényessé i szempontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

... /2012. ( ...... ) határozata 
egyes közterületek nevének védettségéről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
9/1989. (1990. l. 31.) Fővárosi Tanácsi rendeletben felsorolt, a Budapest X. kerület közigazgatási 
területén található, jelenleg védett közterületnevek védettsége fennmaradjon, továbbá védelemre 
javasolja az alábbi közterületek elnevezését: 

a) Bánya utca 
b) Gergely utca 
c) Kozma utca 
d) Kőér utca 
e) Liget utca 
f) Maglódi út 
g) Óhegy utca 
h) Pongrác utca 
i) Salgótarjáni utca 
j) Sírkert utca 
k) Vaspálya utca 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. szeptember 30. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester, 
a Hatósági Iroda vezetője 
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1105 Budapest Szent László tér 29. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

hiv. szám: 

ügyintéző: dr. Pozbai Viola 

telefon: +36 1 999-93-22 

e-mail: Pozbai.Viola@budapest.hu _____________________ ___, 

tárgy: Egyeztetés a közterületek 
elnevezésére vonatkozó új 
önkormányzati rendeletről - védett 
utcanevek, városrésznevek és 
területi lehatárolásuk 

~~~~~w. út____ 
M~~\,; 

M~<jcr(~~ 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXI~. tö~VJV" 
(továbbiakban: Mötv.) 143. § (3) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés a 
közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 
9/1989. (1990. l. 31.) Főv. Tan. rendelet hatályon kívül helyezését és új 
önkormányzati rendelet megalkotását tervezi 2012 őszén, amely az Mötv. vonatkozó 
rendelkezéseivel egyidőben, 2013. január elsején lép hatályba. 

Terveink szerint a megalkotásra kerülő rendelet mellékletei között szerepel maja a 
védett utcanevek listája kerületenként, illetve a városrészek nevei és területi 
lehatárolásuk is, melyek pontosításához szükségessé vált egy átfogó egyeztetés. 

Levelemhez csatolva mellékelten megküldöm a Főpolgármesteri Hivatal által 
összeállított listát a X. kerületben jelenleg védelem alatt álló (védett, többes védett, 
illetve meg nem változtatható kategóriákba sorolt) utcanevekrőL 

Kérem szíveskedjen a listát áttekinteni és jelezni, ha az Önök kerületében a 
felsoroltakon kívül található még olyan utca, amelyet helytörténeti, várostörténeti 
értéke alapján védetté nyilvánításra, elnevezésének megőrzésére javasol. 

A védelem alatt álló utcanevek jelenlegi különböző kategóriáit az új rendeletben 
megszüntetjük, csak védett utcanevek lesznek, amelyek elnevezését nem lehet majd 
megváltoztatn i. 

1052 Budapest, Városház utca 9-11. 1 levélcím: 1840 Budapest 1 telefon: + 36 1 327-1023 1 fax: + 36 1 327-1819[ 

e-mail: tarlosistvan@budapest.hu i 



mellékletek: 

Megküldöm Önnek továbbá a kerületben található városrészneveket és azok területi 
lehatárolását is. 

A városrészek pontos elkülönítése szintén fontos kérdés, szükséges, hogy az új 
rendelet a mai valós állapotnak megfelelő, legfrissebb adatokat tartalmazza. 

Kérem szíveskedjen a városrészek elnevezéseit és lehatárolásukat összevetni az 
Önök által nyilvántartott adatokkal, különös tekintettel a városrészek elnevezését, 
azok lehatárolását megállapító döntés óta történt változásokra és észrevételeit 
szintén közölje velünk. 

Együttműködését és segítségét előre is köszönöm, és kérem, hogy az új rendelet 
előkészítése érdekében szeptember 30-áig a Főpolgármesteri Hivatalnak megküldeni 
szíveskedjék a kerület által javasolt változtatásokat. 

1'T Budapest, 2012. augusztus " · · " 

Tisztelettel: ..___ 

~·· 

főpolgármester 

1. Védett utcanevek listája 
2. Kerületi városrészek nevei és területi lehatárolásuk 
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Védett és meg nem változtatható utcanevek listája 

Védetté, illetve meg nem változtathatóvá nyilvánító határozatok: 

Fővárosi Tanács VB. 672/1965. számú határozata (1965. december 31. Fővárosi 
Közlöny) 

Fővárosi Tanács VB. 385/1966. számú határozata (1966. október 31. Fővárosi 

Közlöny) 

Fővárosi Tanács VB. 312/1967. számú határozata (1969. január 31. Fővárosi 

Közlöny) 

Fővárosi Tanács VB. 117/1968. számú határozata (1968. május 31. Fővárosi 

Közlöny) 

Fővárosi Tanács VB. 484/1968. számú határozata (1969. január 31. Fővárosi 

Közlöny) 

Fővárosi Közgyűlés 69/1999. (1.28.) számú határozata (1999. március 19. 
Fővárosi Közlöny) 

A táblázat az egyedi, illetve többes védett, valamint a meg nem változtatható 
utcaneveket tartalmazza. 

Védett utca nevét a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok 
jelöléséről szóló 9/1989. (1990. l. 31.) Főv. Tan. rendelet 13. §(3) bekezdése alapján 
nem lehet megváltoztatni. 

Az egyedi védett kategória azt jelenti, hogy az előtag a fővárosi közterület
elnevezések között egyszer fordul elő. 

A többes védett kategória a fővárosi elnevezések között az adott előtag többszöri 
előfordulását jelenti. 

A Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága 1967-es intézkedésében a meg nem 
változtatható kategóriába sorolt utcanevek tekintetében kimondta, hogy bár azok 
védettnek nem tekintendők, elnevezésük időpontját figyelembe véve azonban ezek 
az elnevezések ugyancsak nem változtathatóak meg. 

Terveink szerint az új rendeletben egységesen kerül majd felsorolásra a védetté 
nyilvánított közterületnevek listája. 



X. kerü et egyedi védett 
Előtag Utótag Kerületek Elnevezés dátuma Elöző elnevezése 

Akna utca X. 1899.01.26. 
Arpa utca X. 1884.01.01. 

IAszok utca x. 1988.12.05 

Basa utca x. 1884.11.20. 
Bolgár utca x. 1893.06.22. 
Ceglédi út X. 1884.07.24. 
Endre utca x. 1875.09.16. Andreas Gasse 

Füzér utca x. 1875.09.16. Uri utca 

Gém utca x. 1884.07.24. 
Hidas köz x. 1875.09.16. 
Hölgy utca X. 1879.01.01. Frauen Gasse 

Keresztúri út X. 1899.01.26. 

Makk utca X. 1884.07.24. 

Maláta utca x. 1899.01.26. 

Márga utca x. 1899.01.26. 
Monori utca X. 1884.11.20. 

Sörgyár utca x. 1879.01.01. Sörfőző utca 

Szállás utca x. 1875.09.16. Gyömröi út 

Tárna utca x. 1899.01.26. 



X. kerület me_g_ nem változtatható 
Előtag Utótag Kerületek Elnevezés dátuma l Elöző elnevezése 
Fertő utca X. 1884.07.24. l 



X kerület többes védett 
Előtag Utótag Kerületek Elnevezés dátuma Elöző elnevezése 

Allemás utca x. 1879.05.06. Batthyány utca 

Fehér köz x. 1953.01.01 143. utca 

Fehér út x. 1879.05.06. 
Halom utca x. 1875.09.16. 
Harmat köz x. 1953.01.08 

Harmat utca X. 1875.09.16. 

Hős utca VIli. , X. 1899.01.26. 

Jegenye utca X. 1875.09.16. 

Kápolna utca x. 1874.01.01. Kapellen Gasse 

Mázsa tér x. 1879.01.01. 

Mázsa utca x. 1875.09.16. 



VÁROSRÉSZEK- X. kerület 

1.) Felsőrákos X. kerület- Fővárosi Közgyűlés 1992. (IV. 30.) 552. számú határozat 
Kerepesi út a Fehér úttól- Sárgarózsa utca- Pesti határút-Határmalom utca- Jászberényi út 
-Fehér út a Kerepesi útig. 

2.) Gyárdűlő X. kerület - Fővárosi Közgyűlés 1992. (IV. 30.) 552. számú határozat 
MÁV szolnoki vonala a Mázsa tértől - Száva utca - Üllői út - a MÁV hegyeshalmi vonala 
Kőbányai út a Mázsa térig. 

3.) Keresztúri dűlő X. kerület- Fővárosi Közgyűlés 1992. (IV. 30.) 552. számú határozat 
Meténg utca a Kozma utcától -Fátyolka utca- Bogáncsvirág utca- Tarkarét utca- a temető 
északi fala és meghosszabbított vonala- Álmos utca-Maglódi út- Sírkert út- Kozma utca a 
Meténg utcáig. 

4.) Kőbánya - Kertváros X. kerület - Fővárosi Közgyűlés 1992. (IV. 30.) 552. számú 
határozat 
Jászberényi út a Kozma utcától - Vadszőlő utca- Eszterlánc utca- a temető északi fala
Tarkarét utca- Bogáncsvirág utca- Fátyolka utca- Meténg utca- Kozma utca a Jászberényi 
útig. 

5.) Kúttó X. kerület - Fővárosi Közgyűlés 1992. (IV. 30.) 552. számú határozat 
A MÁV szolnoki vonala a Száva utcától- a MÁV lajosmizsei vonala- Ferihegyi repülőtérre 
vezető út- Üllői út- Száva utcaMÁV szolnoki vonaláig. 

6.) Laposdűlő X. kerület - Fővárosi Közgyűlés 1992. (IV. 30.) 552. számú hatá;ozat 
Kerepesi út a Hungária körúttól - a MÁV szolnoki vonala - Kőbányai út - Könyves Kálmán 
körút - Hungária körút a Kerepesi útig. 

7.) Ligettelek X. kerület - Fővárosi Közgyűlés 1992. (IV. 30.) 552. számú határozat 
Kerepesi út a MÁV szolnoki vonalától- Fehér út- Körösi Csoma sétány és Körösi Csoma 
Sándor út- Liget tér a MÁV szolnoki vonala a Kerepesi útig. 

8.) Népliget X. kerület - Fővárosi Közgyűlés 1992. (IV. 30.) 552. számú határozat 
A MÁV hegyeshalmi vonala a Kőbányai úttól - Üllői út- Könyves Kálmán körút - Kőbányai 

út a MÁV hegyeshalmi vonaláig. 

9.) Óhegy X. kerület - Fővárosi Közgyűlés 1992. (IV. 30.) 552. számú határozat 
Maglódi út a Jászberényi úttól-Sibrik Miklós út-MÁV szolnoki vonala- Liget tér- Körösi 
Csoma sétány és Körösi Csoma Sándor út- Jászberényi út aMaglódi útig. 

10.) Téglagyárdűlő X. kerület- Fővárosi Közgyűlés 1992. (IV. 30.) 552. számú határozat 
Jászberényi út aMaglódi úttól- Kozma utca- Sírkertút-Maglódi út a Jászberényi útig. 



10.) Újhegy X. kerület - Fővárosi Közgyűlés 1992. (IV. 30.) 552. számú határozat 
Maglódi út a Sibrik Miklós úttól - a X. és XVIII. kerület közigazgatási határa - a MÁV 

szolnoki vonala-Sibrik Miklós út aMaglódi útig. 



sz. közterület elnevezése 

l. Bánya utca 

2. Gergely utca 

3. Kozma utca 

4. Kőér utca 

5. Liget utca 

6. Maglódi út 

7. Óhegy utca 

8. Pongrác út 

9. Salgótarjáni utca 

10. Sírkert utca 

ll. Vaspálya utca 

BUDAPEST X. KERÜLET 
védelemre javasolt közterületnevei 

3. melléklet az előterjesztéshez 

közterület korábbi 
jelenlegi elnevezés dátuma 

elnevezése 

Shul (Iskola) utca 1875. IX. 16. 

Névtelen utca 1893. VI. 22. 

Névtelen utca 1902. I. 7. 

Apaffy utca 1954. II. 9. 

Névtelen utca 1875. IX. 16. 

az út már a XVIII. 
nincs adat 

században is létezett 

Névtelen utca 1875. IX. 16. 

Ligettelki út 1900. VI. 21. 

egy része: 
1884. XI. 2. 

Tomcsányi út 

Névtelen utca 1899. I. 26. 

Barabás utca 1911. VI. 20. 


