
             
 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

Iktató szám: 16/2/2022. 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. január 27-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Módosító javaslat a 16/2022 számú előterjesztéshez 
 
Előterjesztő:    Jancsó Andrea önkormányzati képviselő 
    Torzsa Sándor önkormányzati képviselő 
 

Előzetesen tárgyalja:  VIK, KOEN 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Dr. Oláh Eleonóra s.k.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 

  



             
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben 

biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat különösen a 

közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése. 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2022. január 27-i képviselő-

testületi ülésre előterjesztett 16/2022 számú, közterületek átnevezéséről szóló javaslatban 

Karácsony Gergely főpolgármester Kornai János Széchenyi-díjas közgazdász emlékére 

közterület átnevezésére, illetve amennyiben ez nem lehetséges, valamely közterület 

elnevezésére kéri a Képviselő-testületet. Tekintettel arra, hogy a javaslatban szereplő Czuczor 

utca Kornai János utcára történő átnevezését a szakmai állásfoglalás alapján sem támogatja a 

Képviselő-testület, ezért az alábbi módosító javaslattal élünk: 

Javasoljuk a 37060 helyrajzi számú közterület megosztását a jelen módosító javaslat 1. számú 

melléklete szerint oly módon, hogy a térképen 37060/1 helyrajzi számmal jelzett közterület 

viselje Kornai János nevét.  

A fentiekre tekintettel ezért kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen módosító 

javaslatot támogatni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2022. január 24.  

 

Melléklet:  

1.sz. melléklet – térkép  

Jancsó Andrea s.k. 

önkormányzati képviselő 

 

Torzsa Sándor s.k. 

önkormányzati képviselő 

 

 



             
 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy javasolja a Budapest IX., 37060 helyrajzi számú közterület megosztását, és a 16/2/2022. 

számú előterjesztés mellékletét képező  térképen …………opcióként jelölt telekmegosztással  

létrejövő 37060/1 helyrajzi számú közterület Kornai János sétányra történő elnevezését.  

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 2022. január 27. 


