
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

Készült a 2016. június 22. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. 
Készítette: dr. Temesi István Lászlóné önkormányzati referens 

dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető 

Tárgy: A Budapest XVI. kerület, Lepkevirág utca 
Szendrey Júlia utcára történő átnevezésének 
véleményezése 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros Főpolgármestere, Tarlós István úr arról tájékoztatott, hogy kerületi 
lakosunk részéről megkeresés érkezett hivatalába, amelyben közterület elnevezését 
kezdeményezik Petőfi Sándor hitveséről, Szendrey Júliáról. 

A javaslatot Főpolgármester úr támogatásra érdemesnek tartja, és annak megvalósítására 
kerületünkben a Lepkevirág utca átnevezését javasolja. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) 
bekezdés 6. pontja kimondja: 

„ (4) A fővárosi önkormányzat feladata különösen: 
6. az érintett kerületek véleményének kikérésével közutak, közparkok, közterek 
elnevezése;" 

A közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám
megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 6. § (5) bekezdés b) 
pontja pedig a következőképpen rendelkezik: 

„ (5) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
b) a közterületek elnevezése, elnevezésük megváltoztatása, " 

A fent hivatkozott jogszabályok értelmében a Lepkevirág utca Szendrey Júlia utcára történő 
átnevezése a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozik Önkormányzatunk véleményének 
kikérése mellett. 

Az átnevezés kérdésében kikértük a Lepkevirág utca lakóinak véleményét, és azok közül, 
akiket el tudtunk érni, a többség nem támogatja az átnevezést. Fentiekre tekintettel kérem a 
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltakat támogatni 
szíveskedjen! 

Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a Budapest XVI. kerület. Lepkevirág utca közterületi 
név Szendrey Júlia utca közterületi névre történő átnevezését 
nem támogatja, azzal nem ért egyet. 



Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról 
tájékoztassa Budapest Főváros Főpolgármesterét. 

Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

Budapest, 2016. június 9. 

Kovács Péter 
polgármester 

Encsin László 
jegyző 

Melléklet: 
1. Budapest Főváros Főpolgármesterének megkeresése 
2. térkép a Lepkevirág utca elhelyezkedéséről 
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Kovács Péter úr 
polgármester részére 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
1163 Budapest, Havashalom u. 43. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Megkeresés érkezett hozzám, amelyben Kovacsik László úr — Mátyásföldi 
lokálpatrióta — utca elnevezését kezdeményezte Petőfi Sándor hitveséről, Szendrey 
Júliáról (1828-1868), akinek nevét még nem viseli közterület a fővárosban. Kovacsik 
úr javaslatát támogatásra érdemesnek tartom, megvalósítására a legjobb megoldás a 
XVI. kerületi Petőfi tér közvetlen szomszédságában lévő Lepkevírág utca 
átnevezése lenne. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) 
bekezdés 6. pontja, továbbá a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok 
jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) 
Főv. Kgy. rendelet 6. § (5) bekezdés h) pontja alapján a Fővárosi Közgyűlés 
hatáskörébe tartozik a közterületek elnevezése, elnevezésük megváltoztatása a 
kerületi önkormányzatok véleményének kikérése mellett. 

Kérem, szíveskedjen közölni a kerület véleményét a Lepkevirág utca Szendrey Júlia 
utcára történő átnevezéséről. 

Budapest, 2016. méfekm „ cr . „ 

IsWán î̂  
főpolgármester 
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