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FŐVÁROSI KÖZLÖNY
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA
2011. április 6. LXI. évfolyam 9. szám

TA R TA L O M J E G Y Z É K

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének rendelete

– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 20/2011. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a közterület- és városrésznevek 
megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet módosításáról .................................. 714
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
20/2011. (IV. 6.) önkormányzati rendelete

a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló
9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársa-
ság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § 
(1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói ha-
táskörében és a helyi önkormányzatok és szervei, a köz-
társasági megbízottak, valamint egyes centrális aláren-
deltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi 
XX. törvény 39. § (2) bekezdésében, a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 1. § (3) bekez-
désében meghatározott feladatkörében eljárva a követke-
zőket rendeli el:

1. §

A közterület- és városrésznevek megállapításáról, va-
lamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. 
Tan. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (3) bekezdé-
se helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Meglévő utcanév előtagját felhasználni az új el-
nevezéseknél nem szabad, kivéve 

– az utcából, valamint az egyéb, az e rendelet 1. mel-
lékletében szereplő utcanévi utótagú közterületről 
nyíló köz esetében, 

– ha az utca korábbi nevének visszaállítása történik,

– a 7. § (7) bekezdésében foglalt eseteket.”

2. §

A Rendelet 7. §-a kiegészül a következő új (7) bekez-
déssel:

„(7)  Budapest Főváros Közgyűlése a személyről tör-
ténő utcaelnevezés esetében a 4. § (3) bekezdésében fog-
laltaktól eltérhet.” 

3. §

A rendelet 2011. április 6-án 12.00 órakor lép hatály-
ba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A közterület- és városrésznevek megállapításáról, va-
lamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. 
Tan. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására 
azért van szükség, hogy  rendkívüli méltánylást érdemlő, 
vagy közérdekűnek is tekinthető elnevezési igények tel-
jesítése érdekében Budapest Főváros Közgyűlése részé-
re az egyes korlátozásoktól való eltérés lehetősége bizto-
sítva legyen.

Részletes indokolás

Az 1–2. §-hoz

A Rendelet 4. § (3) bekezdésének módosításával, va-
lamint a 7. § egy új bekezdéssel történő kiegészítésével 
lehetővé válik, hogy Budapest Főváros Közgyűlése sze-
mélyről történő utcaelnevezés esetében a 4. § (3) bekez-
désében rögzített korlátozástól eltérhessen.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról ren-
delkezik. 
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