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DR.  MÉSZÁR  ERIKA 
JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi - 

Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi X 

Szociális, Egészségügyi  es  Lakásügyi Bizottság véleményezi - 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi 

 

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi _ 

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi X 

Határozati iavaslat a bizottságok számára: 

javasolja a Képviselő-

Képviselő-testületnek az 

A  Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság 
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

A  Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság javasolja a 
előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Szigony utca az 1800-as évek elején alakult ki, eleinte Szeglet utca, majd a XIX. század 
közepétől Horgony utca elnevezéssel. 1874-ben a Fővárosi Közmunkák Tanácsa hivatalosan 
Szigony utcának nevezte el, azóta így szerepel mindenhol. 

A  Szigony utca a Corvin Sétány Program területének keleti határa. Ezen utca mentén he-
lyezkedik a Corvin Tudáspark részeként a Nokia Skypark Irodaház és a Corvin  Technology 
Park. 

1-V° 
2019 NOV 20. 



A  Szigony utcáról a földhivatali alaptérkép szerint  40  db ingatlan számozódik, ami több 
mint  2000  fő lakost és  220  db működő vállalkozás székhelyét érinti. 

Javasoljuk a Szigony utca nevének védetté nyilvánításának kezdeményezését, tekintettel a 
közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-
megállapítás szabályairól szóló  94/2012.  (XII.  27.)  Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Főv. 
Kgy. rendelet)  12.  §  (1)  bekezdésére, mely alapján helytörténeti és várostörténeti értékű köz-
területneveket védetté lehet nyilvánítani.  A  védetté nyilvánításról a Közgyűlés dönt. Mivel a 
Szigony utca  1874  óta viseli ezt a nevet, megfelel a védetté nyilvánítási várostörténeti krité-
riumnak. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  közterületnév védetté nyilvánításának kezdeményezéséről a Képviselő-testület jogosult 
dönteni. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a Szigony utca név védetté nyilvánításának kezdeményezése  Budapest  Fővá-
ros Önkormányzatánál. 

A  döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)  23.§ (4) 
bekezdés  6.  pontja szerint a Fővárosi Önkormányzat feladata különösen az érintett kerületek 
véleményének kikérésével a közutak, közparkok, közterek elnevezése. 

A  Főv. Kgy. rendelet  12.  §-a alapján: 
(I)  A  helytörténeti és várostörténeti értékű közterületneveket - a személyről elnevezett 

közterületnevek kivételével - védetté lehet nyilvánítani, melyről a Közgyűlés dönt. 
(2) Védett közterületnevet nem lehet megváltoztatni. 
(3) A  védetté nyilvánításra a közterület-elnevezés szabályait kell alkalmazni. 
(4) A  védett közterületneveket a rendelet  2.  melléklete tartalmazza. 

A  Főv. Kgy. rendelet  5.  §-a alapján: Közterület elnevezését és az elnevezés megváltoztatását 
bárki kezdeményezheti az érintett közterület helye szerinti kerületi önkormányzatnál vagy a 
Fővárosi Önkormányzatnál. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  kezdeményezi  Budapest  Főváros Önkormányzatánál a  Budapest  VIII. kerület, Szigony 
utca nevének védetté nyilvánítását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  28. 



Czeglédy Ádám 
képviselő 

2.  felkéri a polgármestert,  bogy  a határozat  1.  pontjában foglaltakról értesítse  Budapest 
Főváros főpolgármesterét és tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  december  6. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda 

Budapest, 2019.  november  19. 

t— 7_  
Szili-Darók Ildikó Camara-Bereczki Ferenc Miklós 

alpolgármester képviselő 

Törvényességi ellenőrzés: 

r.  Mészár  Erika 
jegyzőt helyettesítő aljegyző 
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