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ELŐTERJESZTÉS – TERVEZET – KÍSÉRŐLAP 
 
E-szám: 18/2021. 
 
Tárgy: Döntés a Nagykovácsi 4561/7 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan 
elnevezéséről 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester  
Előadó neve: Györgyi Zoltán főépítész 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
                                                                                               előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
                                                                                              pénzügyi osztályvezető 
 
Törvényességi ellenőrzés  
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
Nagykovácsi, 2021. február 22.                                           
 

jegyző 
 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2021. február 22. 
 
 
         polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az elmúlt év decemberében kértük ki a lakosság véleményét a 4561/10 önkormányzati 
tulajdonú közút közterületi elnevezésével kapcsolatban. A karácsonyi ünnepek 
ellenére a rendelkezésre álló három hét alatt sok vélemény, észrevétel érkezett. 
Összefoglalva elmondható, hogy állást foglaló lakosaink nem tartották szerencsésnek 
azt, hogy egy közterület neve egy magánberuházás nevével egyezzen, illetve, hogy 
így a számunkra is oly fontos és a Nagykovácsi „brand”-hez tartozó LINUM közterületi 
elnevezést ilyen célra használjuk fel. 

Mindezeket megfontolva korábbi elnevezési javaslatunktól elállunk. Egyetértve 
ugyanakkor az erre vonatkozó lakossági javaslattal, az új településközpont középső 
részén, a Nagyszénás és Kaszáló utcák között, a bölcsőde, új iskola, bevásárlóudvar, 
és református templom mellett elhelyezkedő 4561/7 hrsz-ú 1,2 ha területű – 
hosszútávú elképzeléseink szerint is közpark funkciójú – önkormányzati tulajdonú 
ingatlant Linum parknak neveznénk el. Ez lesz Nagykovácsi legnagyobb 
önkormányzati tulajdonú közparkja. Az ingatlant a Szabályozási Terv (SzT) alábbi 
részlete ábrázolja. 
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Amint az a tervrészletről is látszik, a főutca és a településközpont között, illetve a 
központon belül kelet-nyugati irányba gyalogos összeköttetés létesül, melyből ebben 
az évben már meg fog valósulni – a bevásárló udvar beruházójának finanszírozásával 
– a Kossuth Lajos és Nagyszénás utca közötti szakasz. A leendő közparkra a tavasz 
folyamán – a pandémia helyzethez igazítottan – közösségi tervezés keretében, a 
Szent István Egyetem hallgatóinak és oktatóinak bevonásával koncepcióterv készül. 

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 25/2017. (XI. 27.) 
önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése szerint a közterület elnevezésére vonatkozó 
előterjesztést annak benyújtása előtt 15 napra a helyben szokásos módon közzé kell 
tenni. 
 
Nagykovácsi, 2021. február 22.     
 

 Kiszelné Mohos Katalin 
     polgármester 

Mellékletek: 
1. Drónfotó 2020  
2. Tulajdoni lap 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Tárgy: Döntés a Nagykovácsi 4561/7 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közterület 
elnevezéséről 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi 
határozatot hozom. 
A Nagykovácsi 4561/7 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú (12239 m2, kivett beépítetlen 
terület) közterület a „Linum park” elnevezést kapja. 
Intézkedem a közterületi elnevezés átvezetéséről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 


