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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának közigazgatási területén a Csepel-hárosi 
házszámozás előkészítésekor a Városépítési Iroda munkatársai megállapították, hogy a 
folyamatos házszámozás határozatokkal történő elrendelése előtt, két közterület elnevezése 
még elengedhetetlenül szükséges, melyek az alábbiak. 
 
1. A II. Rákóczi Ferenc utca és a Csepeli út között található (214103) hrsz-ú közterület 
jelenlegi elnevezése 8655. dűlőút (1. sz. melléklet). Az utca elnevezésére 2003-ban, a hárosi 
dűlőutak elnevezésével egyidőben azért nem került sor, mert a közterület Budapest Főváros 
Önkormányzatának tulajdonában van. A Főpolgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági 
ügyosztályával 2006. évben lefolytatott egyeztetés alapján (2. sz. melléklet) azonban kiderült, 
hogy az elnevezésre – fővárosi egyeztetés után – a kerületi önkormányzat jogosult. 
 
2. A fenti utcaelnevezéssel egyidőben szükséges a II. Rákóczi Ferenc utcából nyíló és a Duna 
irányába haladó (200072) hrsz-ú közterület elnevezése is, amely jelenleg a 7274. dűlőút (3. sz. 
melléklet). E közterület Bp. XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának tulajdonában áll és 
mindkét oldala beépített. 
 
2007 márciusában Tóth Mihály polgármester felkérte az összes települési képviselő, az összes 
önkormányzati bizottsági tag, valamint egyes Csepelen működő, hivatalosan bejegyzett és 
regisztrált társadalmi, érdekképviseleti és civil szervezetek képviselőit, hogy tegyenek írásban 
javaslatot az utcák nevére. Írásos válasz a Csepel-Háros Lakossági Érdekvédelmi- és 
Érdekképviseleti Egyesülettől érkezett (4. sz. melléklet). Szóban a kerületrész önkormányzati 
képviselője dr. Kiss B. Mihály úr tett javaslatot. 
 
A javaslatok, valamint a Városépítési Iroda munkatársainak ötletei figyelembevételével az 
alábbi elnevezéseket kívánjuk képviselő-testületi döntésre előterjeszteni: 
 
8655. dűlőút: 

• Gyümölcsfa utca (a helyi gyümölcsfákról történt utcaelnevezések miatt) 
• Virágszirom utca (a helyi gyümölcsfákról történt utcaelnevezések miatt) 
• Lámpás utca (a dűlőút két végén közlekedési lámpa van és ez volt az első 

közvilágítással ellátott dűlőút, így a köznyelv így nevezi) 
• Átkötő utca (átkötés a Csepeli út és a II. Rákóczi Ferenc utca között) 
• Hárosi utca (a XXII. kerületben van hasonló elnevezés, bár ez a terület nevére utal) 
• Ezersziget utca (Csepel, mint sziget) 
• Kavicsos utca (a közeli Kavicsos-tó miatt, bár a XV. kerületben van hasonló 

elnevezés) 
 
7274. dűlőút: 

• Fácánhegyi utca (az utcától északra található kiemelkedés földrajzi nevéről) 
• Citromfa utca (igazodva a hárosi gyümölcsfákról történt utcaelnevezésekhez) 

 
A 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. Rendelet 17. § (5) bekezdése szerint lefolytatott írásos 
egyeztetés eredményeként a Főpolgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Ügyosztálya a 
fenti elnevezési javaslatokat megfelelőnek találta, a korábban felmerült „Fatörzs utca” és 
„Barackfa utca meghosszabbítása” elnevezéseket a fővárosi többes elnevezések kerülése okán 
nem támogatta (5. sz. melléklet). 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a közterületek határozattal való elnevezésére! 
 
 
Budapest, 2007. április 26. 
 
 
 
 
           Orosz Ferenc 

  Alpolgármester 
 
Határozati javaslatok: 
 
1/A. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 8655. számú dűlőutat, az ingatlan-nyilvántartás szerint a 214103 hrsz-ú 
közterületet Gyümölcsfa utcának nevezi el. 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: azonnal 
A végrehajtásért felelős: dr. Szeles Gábor jegyző 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges. 
 
1/B. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 8655. számú dűlőutat, az ingatlan-nyilvántartás szerint a (214103) hrsz-ú 
közterületet Virágszirom utcának nevezi el. 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: azonnal 
A végrehajtásért felelős: dr. Szeles Gábor jegyző 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges. 
 
1/C. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 8655. számú dűlőutat, az ingatlan-nyilvántartás szerint a (214103) hrsz-ú 
közterületet Lámpás utcának nevezi el. 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: azonnal 
A végrehajtásért felelős: dr. Szeles Gábor jegyző 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges. 
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1/D. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 8655. számú dűlőutat, az ingatlan-nyilvántartás szerint a (214103) hrsz-ú 
közterületet Átkötő utcának nevezi el. 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: azonnal 
A végrehajtásért felelős: dr. Szeles Gábor jegyző 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges. 
 
1/E. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 8655. számú dűlőutat, az ingatlan-nyilvántartás szerint a (214103) hrsz-ú 
közterületet Hárosi utcának nevezi el. 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: azonnal 
A végrehajtásért felelős: dr. Szeles Gábor jegyző 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges. 
 
1/F. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 8655. számú dűlőutat, az ingatlan-nyilvántartás szerint a (214103) hrsz-ú 
közterületet Ezersziget utcának nevezi el. 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: azonnal 
A végrehajtásért felelős: dr. Szeles Gábor jegyző 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges. 
 
1/G. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 8655. számú dűlőutat, az ingatlan-nyilvántartás szerint a (214103) hrsz-ú 
közterületet Kavicsos utcának nevezi el. 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: azonnal 
A végrehajtásért felelős: dr. Szeles Gábor jegyző 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges. 
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2/A. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 7274. számú dűlőutat, az ingatlan-nyilvántartás szerint a (200072) hrsz-ú 
közterületet Fácánhegyi utcának nevezi el. 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: azonnal 
A végrehajtásért felelős: dr. Szeles Gábor jegyző 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges. 
 
2/B. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 7274. számú dűlőutat, az ingatlan-nyilvántartás szerint a (200072) hrsz-ú 
közterületet Citromfa utcának nevezi el. 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: azonnal 
A végrehajtásért felelős: dr. Szeles Gábor jegyző 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges. 
 
 
 
1,2,3,4 sz. melléklet szkennelve 
 

 
5. számú melléklet 
 
1. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Csertus Mónika Igazgatási ágazatvezetővel.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 
------- 
 
 
 
Budapest, 2007. április  27. 
 
 

dr. Csertus Mónika sk. 
        ágazatvezető 
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