
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármcstere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

__ . számú előterjesztés 

a Budapest X. kerület, Óhegy park elnevezésének Moszkva parkra történő 
megváltozta tásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Tarlós István úr, Budapest Főváros Főpolgármestere az FPH003/94-10/2015. számú levelével a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 23. § (4) bekezdés 6. pontja szerinti véleménykéréssel kereste meg Önkormányzatunkat 
a Budapest X. kerület, Óhegy park nevének Moszkva parkra történő tervezett megváltoztatása 
tárgyában. A kérését azzal indokolta, hogy a Budapesten jelenleg 17 különböző főváros nevét 
viselik közterületek, és az elmúlt időszakban számos jelzést kapott a Főváros arra vonatkozóan, 
hogy Oroszország fővárosáról is nevezzen el a korábbihoz hasonló méretű, méltó közterületet A 
Moszkváról elnevezett közterületnek olyan helyet kerestek, amely megfelelő nagyságú, az 
esetleges átnevezés a területen élőket hátrányosan nem érinti, jelenleg nem térnek hívják, így 
nem keverhető össze a régi Moszkva térrel, és nem külső kerületben található. A főpolgármester 
utal arra, hogy az Óhegy park megfelel az elvárásoknak, a park mérete, elhelyezkedése ideális 
lenne a l 0,5 milliós lélekszámú orosz főváros nevének viselésére. A park 1975. április 4-én a 
Magyar-Szavjet Barátság parkja elnevezést kapta, a rendszerváltás után 1992 szeptemberében 
kapta az Óhegy park elnevezést. A főpolgármester megkeresése az előterjesztés 2. melléklete. 

A közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám
megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 6. § (l) bekezdése szerint a főpolgármester kikéri az érintett kerületi önkormányzatok 
véleményét- a rendelet előírásainak megfelelő és általa támogatott- kezdeményezésekről. A 6. 
§ (4) bekezdése szerint a közterület-elnevezéssel kapcsolatos javaslatot a főpolgármester 

terjeszti Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése elé. 

A Rendelet 4. § (l) bekezdése szerint a közterületnév megállapításakor figyelemmel kelllenni a 
történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre. A (2) 
bekezdés szerint a közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni az irányjelölő és a helyhez 
kötődö neveket. 

Az Óhegy park Kőbánya Óhegy városrészének központi parkja, ezáltal a park jelenlegi 
elnevezése teljes mértékben megfelel a Rendelet idézett rendelkezéseinek, a megváltoztatásra 
vonatkozó javaslat a Rendelet elveivel nem áll összhangban. 

Az Óhegy park területe és elnevezése jelentős szerepet játszik Kőbánya közéletében. A park 
önkormányzati és egyéb rendezvények színhelye, a lakosság kedvelt szabadidőparkja, amelynek 
neve az óhegyi polgárok számára identitásuk része. 

A fentiekre tekintettel nem javasalom az Óhegy park elnevezésének Moszkva parkra történő 
megváltoztatását 
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II. Hatásvizsgálat 

Az Óhegy park közterülethez cím nem kapcsolódik, ezáltal a közterületnév megváltoztatása 
lakcímek megváltozását nem eredményezné. 

Az Mötv. 42. § 8. pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik a 
közterületek elnevezése. 

Az Óhegy park közterület tulajdoni lapja az előterjesztés 3. mellékletét képezi. 

III. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2015. február 9. 

J._,lL 
Kovács Róbert 

J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

.. .12015. ( ...... ) határozata 

a Budapest X. kerület, Óhegy park elnevezésének Moszkva parkra történő 
megváltoztatásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Óhegy park 
közterület elnevezésének Moszkva park elnevezésre történő megváltoztatásával nem ért egyet. 

Határidő: 2015. február 12. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 
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BUD8~P9ST Budapest Főváros Főpolgármestere 
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Kovács Róbert úr 
polgármester részére 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

1102 Budapest, Sze nt László tér 29. 

Tisztelt Polglumester Úr! 

~j{.,/ 
~ '~ ._ ~ ,vts,'(U'--l::_\) 
/~L 

ikt. szám: FPH003 /94- 10/2015 

A Fővárosi Közgyűlés 917/2011. (IV. 27.) számú határozatával a ll. kerületi Moszkva 
tér nevét - a korábbi elnevezésének megfelelően - Széll Kálmán térre változtatta. 

Budapesten jelenleg 17 különböző főváros nevét viselik közterületek, és az elmúlt 
időszakban számos jelzést kaptunk arra vonatkozóan, hogy Oroszország fővárosáról 
is nevezzünk el a korábbihoz hasonló méretű, méltó közterületet 

A Moszkváról elnevezendő közterületnek olyan helyet kerestünk, amely megfelelő 
nagyságú, az esetleges átnevezés a területen élőket hátrányosan nem érinti (nem 
kell okmányokat cserélni, nem kell székhelyváltozásokat bejelenteni), jelenleg nem 
térnek hívják (így nem keverhető össze a régivel) és nem külső kerületben található. 

A Budapest X. kerületi Óhegy park megfelel az elvárásoknak. A park mérete, 
elhelyezkedése ideális lenne a 10,5 milliós lélekszámú orosz főváros nevének 
viselésére. A park 1975. április 4-én a Magyar-Szovjet barátság parkja elnevezést 
kapta, arra emlékezve, hogy a kerület lakói az akkor még itt állomásozó szovjet 
katonákkal együtt építették. A rendszerváltás után 1992 szeptemberében kapta az 
Óhegy park elnevezést. Az Óhegy nevet egyébként egy közelben fekvő utca és egy 
városrész is viseli még, így ez a régi elnevezés nem veszne el. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) 
bekezdés 6. pontja, továbbá a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok 
jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) 
Főv. Kgy. rendelet 6. § (5) bekezdés b) pontja alapján a Fővárosi Közgyűlés 

hatáskörébe tartozik a közterületek elnevezése, elnevezésük megváltoztatása a 
kerületi önkormányzatok véleményének kikérése mellett. 

1052 Budapest, Városház utca 9-11. 1 levélcím: 1840 Budapest 1 telefon: +36 1 327-1023 l fax: +36 1 327-1819 
e-mail: tarlosistvan@budapest. hu 



A hivatkozott jogszabályok alapján kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy 
szíveskedjék közölni véleményüket a 42033/50 hrsz-ú Óhegy park nevének Moszkva 
parkra történő megváltoztatásáróL 

Budapest, 2015. február"."(,·" 

!... l 

Ti~elettel: 

.. · ... (()/$b 
, _ ,Jrarlós lstvá~ 

,:{:~/'főpolgármester 
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Nem hiteles tulaj doni lap 

Budapesti l. Sz.ám.ií Földhi.v:atal 

Budapest,XI .• Budafoki út 59. l 519 Pi. :415. 

Nem bitele.s tulajOOai lap - S:zedlle nlá.sobt 

M=~ szám: 80 00004/54466/2015 

2015.02.09 

BUDAPEST X.KER. 

Belterület 42033/50 helyrajzi szám 

l. Az ingatlan adatai: 
alrészlet adatok 

rnővelési ág/kivett negnevezés/ 

- Kivett park 

Ul ÉSZ 

teriilet 
ha m2 

o 14 .H 51 

Szektor 

R.RÉSZ ----""':' 
l. tulajdoni hányad: l/l 

bejegyző határozat, érkezési idő: llllB9/3/2012/l2.05.03 
jogeim: eredeti felvétel 80070/l/2000/00.02.29 
jogeim: telekalakitás 
jogeim: megosztás 
jogállás: tulajdonos r név: StJDAE>ES'l' f<ŐSÁNYAI ÖNKO~YZAT 

f eim: 1102 BUCAPEST K.KeR. Szent László tér 29 

bejegyző határozat, érkezési idő: 111199/3/2012/12.0 

Nem hiteles tulaj doni lap 

Oldal: lll 

53 

- a T-95279 azámú térrajz alapján a 42033/49 hrsz 
ingatlanokra. 

a 42033/50-51 helyrajzi számú 

2 .. bejegy;~o határcnat, érke;~éai 

Vezetékjog 
az ingatlan 1017 m2 nagyságú területére. 
jogose~lt: 

név: BUDAPESTI TÁVHOSZOLGÁLTATÓ ZR 
eim : 1116 BUDAPeST XI.KER. Ka 

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 
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