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Budapest J őzsefváľosi Onko rmányzat
Képviselő.testiilet e számára

Tisztelt Képviselő-testůilet!

Tarlós Istvĺĺn főpolgĺírmesteľ úr megkereséssel fordult a Józsefuaľosi onkormányzat felé,
hogy a Fővárosi onkoľmányzatKozgyl,slése a Budapest, VIII. keľület Nap utca és a Leonardo
da Vinci utca találkozásétĺá| lévő névtelęn közerületet (hĺsz.: 35703ll) Tbiliszi tétré, a Vagon
teret (hĺsz.: 388|9139) Asztana téľré kívárja ęlnevezni és kérte az onkormźnyzat javaslatát'
véleményét.

A Magyaľotszág helyi <inkormźnyzatairól szóló 20|I. évi CLX)O(IX. tcirvény 23. $ (4)

bekezdés 6. pontja, valamint a közterĹilet- és varosľésznevek megá||apitźlsaľól, azok
jelöléseiről, valamint aházszźtm-megá||apítás szabáIyairól szóló 94120|2. (XII.27.) Főv. Kgy.
ręndelet 6. $ (5) bekezdés b) pontja értelmébęn a Fővárosi onkormanyzat Kozgýlésének
hatáskörébe 1artozik a fővarosi közteľületek ęlnevezése, valamint elnevezésfü
megvźitoztatása. A rendelet 6. $ (1) bekezdésę értelmében a főpolgĺĺrmesteľ kikéri az &intett
keľiileti önkormányzatok véleményét _ a rendelet előírásainak megfelelő és áItalatámogatotí
_kezđeményezésękľől.
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Előtcľjcsztő: đľ. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2013. február f0. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Nap utca és a Leonardo da Vinci utca taIá|kozástnáI Iévő névtelen
köZtertilet elnevezéséľe és a Vagon tér nevének megváItoztatására

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszeru szavazattobbség
szükséses.
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Hu m ánszo l gáltatá s i Blzotts ág v éIemény ezi



A 9412012. (XII. 27) Fóv. Kgy. renđelet 11. $ (1) bekezdése a|apján a közterĹilet- és

vaľosrészneveket az e|nevezéstóI sztnnitott 15 éven belül nem lehet megváItoztatĺi, a Vagyon
tér elnevezésę 1974. évtől é1.

Tbiliszi a Gruz Köztársaság fővaľosa. Grazia a Fekete-tenger keleti partsán, a Kaukazus
hegységben, Európa és Ázsia hatźrźn fekszik. Az ország lakosságának nagy részę _ mintegy
84oÁ-a_ oľtodox keresztény.
Magyaľorsz,źlg és Grńzia máľ a. koľa kĺizépkortól kapcsolatban állt egymással: mindkét otszág
ľészt vett a keresztes háborúkban, Gruzía összefogott Erdéllyel az oszmźtn Birodalom ellen,
il. Rákóczi Ferenc erđélyi fejedelem a politikai együttműködés lehetőségét keľeste a
grúzokkal, Kossuth Lajosnak pedig rokonai vannak az országbarl. A Grűz fővarosban szobrot
á|IítottakZichy Mihálynak, aki néhány évig ott élt.
Budapest és Tbiliszi 20II. május 4-én egyĹittmiĺködési megállapodást kötött. Az
együttmfüĺidési megállapodást a főpolgáľmester úľ irta aIá.

Tbiliszi varosában ta|áIhatő a Buđapest utca, melyet amagyar fővaľosról neveztek el.

Asztana aKazahKoztársaság fővaľosa, körĹilbelül 538.000 lakossal rendelkezik. Kazahsztźln
Kozép-Áłzsiaíkoztźrsaséry az eurazsiai ftjldrész mélyén fekszik. Teľiiletét tekintve Kazahsńźn
a Fĺjld kilencedik legnagyobb á|Iaĺrla.
Kazahsńźn és Magyaĺország kozott állandó politikai párbeszéđ folyik, a két ország
álláspontja a ĺemzetkĺizi politika legtöbb kéľdéséről egyezik. A kétoldalú kapcsolatokĺa
jellemző a hagyományos baĺáti jelleg, ami jó talajt ad a kapcsolatok további szélesítéséľe.

Asztana és Budapest szoros kapcsolatot ápol egymással mind gazdaságí, mind kulturális
téren. 2001-ben és 2002-ben megrendezték a ,,Kazah Kulturális Napok''-at Magyarországon
és a Budapesti Kulturális Napokat Asztanában valamint ,,A Kazahsztáni kultura napjai _

Almati minden jót kíván Budapestnek'' nevű rendezvéný.

Mivel a Kazah Köztaľsaság lakosságának mintegy fele muzulmán vallású és a teľvęzętt
Asztana téren (a jelenlegi Vagon téren) a katolikus Kisboldogasszony templom źlI, így a
megkeresésben foglaltaktól eltérően azt javasolom a Tisĺelt Képviselő-testĹiletnęk, hogy a
Fővárosi Közgnilés felé a kdvętkező javaslattal éljen: a Vagon tér nevét Tbiliszi téne
változtassa, a Nap utca és a Leonardo da Vinci utca találkozźsźná| lévő névtelen ktjĺeľĹiletet
pedig Asztana téĺĺe nevezze ęI.

A főpolgĺáľmesteľ úr javaslatai segítségével megvalósíthatővá vźiik az ország, a fővĺíros és

Józsefuaľos éľdekęit szolgáló, a nemzetkĺjzi kapcsolatok építését segítő kezdeményezés.

A Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály megvizsgá|ta az utcanevek
me gv á|to ztatźsźnak kö ltsé g e it.
Az Asńarlatérľe 3 db. oszloprarogzĺtetttźh|a keľiil kihelyezésre, melynek becsült költsége
mintegy bruttó 120.000 Ft. Mivel csak a kdztęľiilet (a tér) kerül elnevezéste, így a lakosságot
nem éńnti az adatvá|tozás és ehhez kapcsolódó kciltségek.
A Tbiliszi téľ:e 6 db. utcanév tábla és 5 đb.házszárrltáb|a kerül kihelyezéste, melynek becsült
költsége bruttó 60.000 Ft. A lakosságot érintő okmánycsęrék lebonyolítása a Kormĺĺnyhivatal
KeľĹileti hivatalának fe|adata, így az onkormanyzatottovábbi kĺjzvetlen költség nem terheli.

Az utcanév tźh|źt< elhelyezésére, cseľéjére az onkormźnyzat a II404 kciltségvetési címen
különített el fedezetet.

A Képviselő-testĹilet hatásköre 9412012. (XII.27.) Főv. Kgy. ľendelet 6. $ (1) bekezdésén
alapul.

A fentiek a|apján az a\źhbíhatározatijavaslatot terjesztem elő.



Hĺ'rÁnoz,ą'TI JAvASLAT

A Képviselő-testĺilet úgy dĺ!nt, hogy

1. javasolja a Fővaĺosi onkoľmĺĺnyzatKozgyulésének, hogy a Budapest, V[I. Nap utca és a
Leonardo da Vinci utca találkozźsźnźi lévő névtęlen köztertiletet Asztana téľnek nevezze
el.

2. javasolja a Fővárosi onkoľmanyzat Kozgyulésének, hogy a Budapest, VIII. Vagon tér
nevét Tbiliszi térĺ.e váItoztassa.

3. felkéri a Polgármestert, hogy a hatźrozatban foglaltakat a Fővźtosi onkormáĺyzat fe|é
továbbítsa.

Felelős: Polgármesteľ
Hataridő: 2013. február 28,

A döntés végrehajtását végző szewezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ugyosztály LétesítményĹizemeltetési Iroda

Budapest, 2013. februáľ 19.
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Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábĺíl:

a|jegyző
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