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Törvényességi észrevétel a Bereczki Miklós Képviselő Úr által 2020. június 20. napján 

benyújtott határozati javaslathoz 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Bereczki Miklós Képviselő Úr által 2020. június 20. napján elektronikus úton benyújtott 

határozati javaslathoz a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 76. § (2) bekezdése 

alapján az alábbi  

 

törvényességi észrevételt 

teszem. 

 

A képviselői határozati javaslat tárgya közterület elnevezése Budapest Főváros XXIII. kerület 

területén Pongrátz Gergely egykori soroksári lakosról, az 1956-os forradalomban a Corvin közi 

felkelőcsoport egyik főparancsnokáról. 

 

 

Az önálló képviselői indítvány az alábbiak szerint alakilag és tartalmilag is kiegészítésre, 

korrekcióra szorul. 

 

 

1. Alaki szempontok: 

 

Az SZMSZ 53. § alapján a határozati javaslat megjelöléseként annak számot és címet kell adni: 

 

„... A határozat megjelölése ennek alapján: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Képviselő-testületének …/….. (... . ….) határozata a(z) ……………….-

ról/ről.” 

 

A határozati javaslat javasolt megjelölése ennek megfelelően: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2020. (VII.14.) határozata a kerület közigazgatási területén lévő közterület 

elnevezésével kapcsolatos kezdeményezés elvi támogatásáról 
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2. Tartalmi kiegészítés, pontosítás: 

 

A határozati javaslat tartalmára vonatkozó általános észrevétel, hogy az SZMSZ 52. §-a szerint 

a határozati javaslat megfogalmazásakor az egyszerűségre, közérthetőségre kell törekedni úgy, 

hogy arra szavazás esetén egyértelmű „igen” vagy „nem” válasz legyen adható.  

 

A határozat tartalma tekintetében a közterületek elnevezésére vonatkozó speciális jogszabályi 

rendelkezéseket is figyelembe kell venni. 

 

Budapesten a közterületek elnevezése Budapest Főváros Önkormányzata hatáskörébe 

tartozik, a közterület elnevezését és az elnevezés megváltoztatását bárki kezdeményezheti 

az érintett közterület helye szerinti kerületi önkormányzatnál vagy a Fővárosi 

Önkormányzatnál, a kerületi önkormányzathoz benyújtott kezdeményezést a kerület 

támogatása esetén kell a főpolgármester részére megküldeni az alábbi jogszabályhelyek 

alapján. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései 

szerint: 

 

„23. § (1) A fővárosi önkormányzat az e törvényben meghatározottak szerint ellátja mindazokat 

a terület- és településfejlesztési, valamint területrendezési, településrendezési és 

településüzemeltetési feladatokat, amelyek a főváros egészét érintik, vagy amelyek a fővárosnak 

az országban betöltött különleges szerepköréhez kapcsolódnak. 

[…] 

(4) A fővárosi önkormányzat feladata különösen: 

6. az érintett kerületek véleményének kikérésével közutak, közparkok, közterek elnevezése; 

 

51. § (5) Közterület elnevezésének rendjét a települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat 

rendeletben állapítja meg.” 

 

A vonatkozó fővárosi rendelet Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a közterület- 

és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás 

szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Főv. Kgy. 

rendelet), amely előírja: 

 

„5. § Közterület elnevezését és az elnevezés megváltoztatását bárki kezdeményezheti az érintett 

közterület helye szerinti kerületi önkormányzatnál vagy a Fővárosi Önkormányzatnál. 

 

6. § (1) A főpolgármester kikéri az érintett kerületi önkormányzatok véleményét - a rendelet 

előírásainak megfelelő és általa támogatott - kezdeményezésekről. 

(2) Ha a közterület-elnevezés valamely nemzetiséget e minőségében érinti, akkor a 

kezdeményezésről a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzat - vagy, ha ilyen nincs, akkor a 

kerületi nemzetiségi önkormányzat - véleményét is ki kell kérni. 

(3) A kerületi önkormányzathoz benyújtott kezdeményezést a kerület támogatása esetén kell a 

főpolgármester részére megküldeni. 

(4) A közterület-elnevezéssel kapcsolatos javaslatot a főpolgármester terjeszti Budapest 

Főváros Önkormányzata Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) elé. 

(5) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a) a városrésznév és területének megállapítása, megváltoztatása, 

b) a közterületek elnevezése, elnevezésük megváltoztatása, 
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c) közterületnevek védetté nyilvánítása. 

 

7. § A Közgyűlés döntéséről a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője (továbbiakban: főjegyző) 

értesíti a kerületi önkormányzatokat, a fővárosi közszolgáltató szerveket, az illetékes 

ingatlanügyi hatóságot és a közüzemek központjait, valamint gondoskodik az új és megszűnt 

közterületneveknek a Fővárosi Közlönyben való közzétételéről. 

8. § A megállapított közterületnév, városrésznév, illetve a védetté nyilvánítás a Fővárosi 

Közlönyben való kihirdetés napjától hatályos.” 

 

A közterület-elnevezés általános szabályait a Főv. Kgy. rendelet 2-4.§-ai, a személyről való  

közterület-elnevezés szabályait a Főv. Kgy. rendelet 9-10. §-ai tartalmazzák: 

 

„2. § (1) Minden közterületet el kell nevezni. 

(2) A közterületnév előtagból (pl. személynév, fogalom, tárgy) és utótagból áll. A 

közterületnevek utótagjait a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(3) Az újonnan kialakított közterület nevét a lejegyzést követően egy éven belül meg kell 

állapítani. 

(4) Ha egy közterület a városrendezés vagy a beépítés következtében két vagy több részre 

tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrész(ek)nek - az 

elkülönüléstől számított egy éven belül - más nevet kell adni. 

(5) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új útszakasz a már elnevezett 

közterület nevét veszi fel, annak meghosszabbításaként. 

3. § (1) Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületneveket. 

(2) Nem lehet dátumot tartalmazó elnevezést közterületnévként felhasználni. 

(3)  Meglévő utcanév előtagját felhasználni új elnevezéseknél - ide nem értve a „tér”, „tere” új 

elnevezést - nem szabad, kivéve, ha a meglévő utcanévi előtag az adott kerületben még nem 

fordul elő, továbbá az utcából, valamint az egyéb, a rendelet 1. mellékletében szereplő utcanévi 

utótagú közterületről nyíló köz esetét. 

4. § (1) A közterületnév megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, 

a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre. A kezdeményezéseket a 

szokatlanság és ejtésbeli bizonytalanság szempontjából is vizsgálni szükséges. 

(2) A közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni az irányjelölő és a helyhez kötődő 

neveket. 

 

9. § (1) Személyről közterületet elnevezni halála után, legalább 5 év elmúltával lehet. 

(2) Az (1) bekezdésben rögzített 5 éves időbeli korlá-tozást nem kell alkalmazni a Közgyűlés 

által rendeletében meghatározottak szerint díszpolgári cím kitüntetésben részesített 

személyekről történő közterület-elnevezésnél. 

(3) A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel. 

(4) Kizárólag a családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség így is, 

vagy így ismert, illetőleg ha az elnevezés egy családról történik. 

(5) A (3) és (4) bekezdésben foglaltaktól eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti nevén 

vált ismertté. 

(6) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertetőjegye szorosan 

kapcsolódik a személynévhez, akkor ez a közterületnévben is feltüntethető. 

10. § (1) Közterület-elnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet, 

a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt, és 

személye közmegbecsülésnek örvend; 

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan 

jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó; 
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c) akinek a főváros vagy annak egy kerülete életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, 

tevékenységével hozzájárult Budapest egészének vagy egy részének fejlődéséhez. 

(2) Közterületet elnevezni olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete, munkássága az 

emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt. 

 

11. § (1) A közterület- és városrészneveket az elnevezéstől számított 15 éven belül - a Fővárosi 

Közgyűlés által díszpolgári cím kitüntetésben részesített személyről történő közterület-

átnevezés esetét kivéve - nem lehet megváltoztatni. 

(2) Közterületnév-változtatás esetén törekedni kell a többes (a főváros kettő vagy több 

kerületében előforduló) közterületnevek számának csökkentésére. 

(3) Közterületnév- vagy házszámváltozás esetén - a lakcímbejelentésre irányadó jogszabályi 

rendelkezések alapján - az érintett lakosságot lakcímbejelentési kötelezettség nem terheli.” 

 

Az önálló képviselői indítvány közterület elnevezésére csak általánosságban tartalmaz 

javaslatot, konkrét közterületre nézve nem. 

 

Jelenleg olyan elnevezésre váró közterületet, ami a kezdeményezés céljára megfelelő lehet, 

a Hivatal részéről javasolni nem tudunk. Ennek oka részben, hogy a névtelen közterületek 

a közelmúltban már elnevezésre kerültek, részben pedig az, hogy még nem teljes 

mértékben rendezettek. Elnevezésre javasolható lesz például Apostolhegyen a Máté apostol 

és az Apostolhegyi dűlő között a szabályozási terv szerint már részben kiszabályozott út, aztán 

a Sínpár utca folytatásaként kiszabályozandó út, ami egészen a Grassalkovich útig (Zsellér 

dűlő) tart, valamint a Szőlődomb utca „elkanyarodó ága”, ami még egyazon helyrajzi számhoz 

tartozik, mint a Házikert utcától kezdődő szakasza, de ennek egyenes folytatása is Szőlődomb 

utcaként szerepel az alaptérképen. Ezen új közterületek elnevezését akkor javasoljuk, ha 

telekalakítással már külön helyrajzi számra kerülnek. 

 

A határozati javaslat tehát fentiek szerint a kezdeményezés támogatására és a 

főpolgármester részére történő megküldésre vonatkozhat. 

 

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Budapest közterületnév-

jegyzéke szerint a XIV. kerületben található Pongrátz Gergely tér, amellyel 

összefüggésben külön felhívom a Tisztelt Képviselő- testület figyelmét a Főv. Kgy. rendelet 

11. § (2) bekezdésére, amely szerint közterületnév-változtatás esetén törekedni kell a 

többes (a főváros kettő vagy több kerületében előforduló) közterületnevek számának 

csökkentésére. 

 

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület egy konkrét, jövőben elnevezendő közterület 

elnevezése tárgyában javaslatot kíván tenni Budapest Főváros Önkormányzata részére, 

kérjük az I. sorszámmal ellátott határozati javaslatot szíveskedjenek figyelembe venni. 

Közterületek elnevezésével kapcsolatos kifejezett jogszabályi előírás a család hozzájáruló 

nyilatkozatának beszerzését nem írja elő, azonban a kegyeleti jogokra való tekintettel ezt 

beszerezni javasoljuk.  

A II. határozati javaslat alternatív döntési lehetőséget kíván. 

 

Fentiek alapján javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület döntésének meghozatala során a 

következő határozati javaslatokat - mint alternatív határozati javaslatokat - figyelembe venni 

szíveskedjék: 
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Határozati javaslatok: 

I. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2020. (VII.14.) határozata a kerület közigazgatási területén lévő közterület 

elnevezésével kapcsolatos kezdeményezés elvi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

elviekben támogatja Bereczki Miklós Képviselő Úr arra irányuló önálló képviselői 

kezdeményezését, hogy Pongrátz Gergely egykori soroksári lakosról, az 1956-os 

forradalomban a Corvin közi felkelőcsoport egyik főparancsnokáról Budapest Főváros 

Önkormányzatának Közgyűlése közterületet nevezzen el Budapest XXIII. kerület Soroksár 

közterületén, azonban jelenleg elnevezésre váró és a névadóhoz méltó közterület hiányában, 

konkrét kezdeményezést Budapest Főpolgármestere részére nem terjeszt elő. 

 

II. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2020. (VII.14.) határozata a kerület közigazgatási területén lévő közterület 

elnevezésével kapcsolatos kezdeményezés elvi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

1. elviekben támogatja Bereczki Miklós Képviselő Úr arra irányuló önálló képviselői 

kezdeményezését, hogy Pongrátz Gergely egykori soroksári lakosról, az 1956-os 

forradalomban a Corvin közi felkelőcsoport egyik főparancsnokáról Budapest Főváros 

Önkormányzatának Közgyűlése közterületet nevezzen el Budapest XXIII. kerület 

Soroksár közterületén, egyúttal 

2. felkéri a Polgármestert, hogy azt követően, hogy …………………………. közterület 

elnevezése jogilag lehetségessé válik, Pongrátz Gergely családjának hozzájárulása 

esetén terjessze a Képviselő-testület elé a támogató javaslatról szóló előterjesztést. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Az önálló képviselői indítványt (jelen észrevétellel együtt) a Képviselő-testület döntési 

hatáskörben nyílt ülésen tárgyalja. A határozati javaslat elfogadása a Képviselő-testület 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 50. § 

a) pontja alapján – a Mötv. 42. § 8. pontjában meghatározott, a Képviselő-testület hatásköréből 

át nem ruházható hatáskörébe tartozó, közterületek elnevezésével kapcsolatos döntés – 

minősített többséget igényel. 

 

Az előterjesztést megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi 

Bizottság  

Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

 

Budapest, 2020. június 25. 

 

dr. Szabó Tibor 

jegyző 


