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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

A döntéshez egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen

Az előterjesztés rövid tartalma:
Az UNIX AUTÓ Kft fejlesztésének megvalósítása során a KSZT-ben tervezett utcát 
jelenetős ráfordítással megvalósította magánútként. A kialakított utcáról jelenleg csak 
a  cég  telephelye  közelíthető  meg.  A  magánút  jelenleg  még  nincs  megnyitva 
közforgalom számára. A cég a mellékelt kérelmében elvi nyilatkozatot kér arról, hogy 
a magánút közforgalom számára történő megnyitása esetén elnevezhető-e cégükről 
Unix-nak, vagy Unix Autónak.



ELŐTERJESZTÉS

A 38226/17 helyrajzi számú magánút elnevezéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Linde telephely és környéke című, 24/2004. (VI: 28.) számú rendelettel jóváhagyott  
KSZT új  utca kialakítását írta elő a Gubacsi úttal  közel párhuzamosan a fővárosi  
iskola mögött, a Timót és a Fegyvergyár utcák zsákutcás részének összekötésére. 
(melléklet térkép)
A szomszédos telephellyel rendelkező UNIX AUTÓ Kft fejlesztésének megvalósítása 
során  a  fenti  KSZT-ben  tervezett  utcát  jelenetős  ráfordítással  megvalósította 
magánútként. A kialakított utcáról jelenleg csak a cég telephelye közelíthető meg. A 
magánút jelenleg még nincs megnyitva közforgalom számára.

A  cég  a  mellékelt  kérelmében  elvi  nyilatkozatot  kér  arról,  hogy  a  magánút 
közforgalom számára történő megnyitása esetén elnevezhető-e cégükről Unix-nak, 
vagy Unix Autónak.
A jelenleg is hatályos 9/1989. (1990. I. 31.) Fővárosi Tanács rendelet a közterület-,  
és  városrésznevek  megállapításáról,  valamint  azok  jelöléséről  a  magánutak 
elnevezésére  nem  tér  ki,  hiszen  akkor  még  nem  voltak  magánutak,  melyek 
szabályozását  későbbi  jogszabályok  tartalmazzák.  Ezekben  viszont  az 
elnevezésekre nincsenek előírások. A fővárosi rendelet főszabálya, hogy a minden 
utcát el kell nevezni. 
Kevés  történeti  példa  hozható  cégekről  történő  utca  elnevezésre.  A  cégről  való 
elnevezéshez  a  fővárosi  rendeletnek  a  személyekről  szóló  elnevezés  előírásai 
lehetnek irányadóak.
Tekintettel  arra, hogy közforgalom számára megnyitott  magánút, ill.  cégről történő 
elnevezésre  egyaránt  nincsenek  egyértelmű  hatályos  jogszabályi  előírások  a 
főjegyző állásfoglalását kell kikérni a kérelmezett elnevezéssel kapcsolatban.
A  hosszadalmas  eljárásokat  megelőzően  a  cég  szeretné  megismerni  a  T. 
Képviselőtestület véleményét a kérelmezett utca elnevezésről.

Utca  cégről  való  elnevezése ugyan  szokatlan,  és  a név idegen hangzású is,  de 
figyelembe véve az utca sajátos elhelyezkedését, méltányolva a cég általi jelentős 
ráfordítást a kiépítésére, javasolható az Unix utcanév előzetes elvi elfogadása.

Kérem a T.  Képviselőtestületet,  hogy alakítsa  ki  álláspontját  az  utca  kérelmezett 
elnevezéséről, döntsön a határozati javaslat változatairól.

Budapest, 2011. május 23.

Formanek Gyula s.k.
alpolgármester

Melléklet: az utca elhelyezkedését bemutató térkép
az UNIX AUTÓ Kft. kérelme



1. számú határozati javaslat:

A. változat:
Budapest  Főváros IX.  kerület  Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
előzetes  elvi  hozzájárulását  adja  a  38226/17  helyrajzi  számú  magánút  Unix 
elnevezéséhez.

B. változat:
Budapest  Főváros IX.  kerület  Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
előzetes elvi  hozzájárulását adja a 38226/17 helyrajzi  számú magánút  Unix Autó 
elnevezéséhez.

C. változat:
Budapest  Főváros IX.  kerület  Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem támogatja az UNIX AUTÓ Kft kérelmét a 38226/17 helyrajzi  számú magánút 
elnevezésére.

2. számú határozati javaslat:
az 1/A vagy 1/B elfogadása esetén:
Budapest  Főváros IX.  kerület  Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri  a  Polgármestert,  hogy  intézkedjen  a  38226/17  helyrajzi  számú  magánút 
elnevezésével kapcsolatban a főjegyző nyilatkozatának megkéréséről.



UNIX utca elhelyezkedése a IX. kerületben

áttekintő térkép

Ferencvárosi rendező-
pályaudvar

Lágymányosi híd

Ráckevei-Soroksári 
Dunaág
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