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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 

Tárgy:  Javaslat az Mötv. 14. § (2) bekezdés értelmében az Úttörő utca átnevezésé-
re ………….. utca megnevezéssel  

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest Főváros Főjegyzője az 1. számú mellékletben szereplő levelében kereste meg 
Önkormányzatunk Jegyzőjét és kérte, hogy az Mötv. 14. § (2) bekezdés szerint a Képvi-
selő-testület tegyen javaslatot az Úttörő utca átnevezésére. 
 
Az átnevezés kapcsán megállapítható, hogy az utca korábbi neve Új Úttörő köz volt, 
majd ezt követően kapta az Úttörő utca nevet, mely tévesen több térképen Úttörő köz-
ként használt. A Magyar Tudományos Akadémia 2013. áprilisi állásfoglalása alapján az 
Úttörő utca nevet közterületi elnevezésként nem javasolt használni. 
 
A közterület és városrésznevek megállapítását, valamint azok jelölését a 94/2012. (XII. 
27.) Főv. Kgy. rendelet szabályozza. E szerint a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozik a 
közterületek elnevezése. A Fővárosi Közgyűlés rendeletének 2. § (1) bekezdése alapján 
minden közterületet el kell nevezni. A közterület-elnevezéssel kapcsolatos javaslatot a 
Főpolgármester terjeszti Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése elé. 
 
Az utcanevek megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a 
földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre és emellett be kell tartani a 
Mötv. 14. § (2) bekezdésben foglaltakat. Az utca Új Úttörő köz megnevezés előtti nevét 
nem leltük fel, valószínűleg az utca korábbi névvel nem rendelkezik. 
 
Az Úttörő utca megnevezés további használatát fentiek alapján nem javaslom, és ja-
vaslatot teszek arra, hogy a jövőben az utca új neveként a …… utca megnevezés ke-
rüljön elfogadásra a Fővárosi Közgyűlés által. 
 
A …………… utca elnevezését egyeztettük a fővárosi utcajegyzékkel, a tervezett utca-
nevet a fővárosban nem találtuk.  
 
Fentiek alapján az Úttörő utca átnevezése ügyében az alábbi határozati javaslatot ter-
jesztem a képviselő-testület elé, és kérem annak elfogadását. 
 
Határozati javaslat 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a …/2015. 
(V.28.) határozata az Úttörő utca átnevezésére … utca megnevezéssel : 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának a Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy: 
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1. Az Mötv. 14. § (2) bekezdése alapján támogatja az Úttörő utca átnevezését és 
javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy az Úttörő utca közterület elnevezése to-
vábbiakban … utca legyen. Felkéri a Polgármestert, hogy a Főpolgármestert a 
döntésről tájékoztassa. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntését 
követően  
a) a jegyző útján gondoskodjon az utcanév átnevezéssel kapcsolatos adminiszt-
ratív feladatokról, 
b) a Városüzemeltetési Főosztály útján gondoskodjon az utcanév táblák elkészít-
tetéséről és kihelyezéséről. 

 
Felelős:   polgármester 
Határidő:   
1. esetében   2015. július 10. 
2. a) esetében  folyamatosan 
2. b) esetében  fővárosi döntést követő 120 napon belül 
 
Újpest, 2015. június ….. 
 
 
 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 
 
Melléklet: 
1. Budapest Főváros Főjegyzője tájékoztatása közterületnév megváltoztatásával 

kapcsolatban – IV. kerület 
 
 
Az előterjesztést Szesztai György főépítész készítette. 
 


