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Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-i ülésére 

 
Tárgy:  Közterületek nevének felülvizsgálata, közterületek névadása 
Iktatószám: I/6670-02/2013 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 

I.  Péli Szilveszter képviselıtársunk a „diktatórikus rendszerek által reánk maradt közterületi 
elnevezések megváltoztatása tárgyában” keresett meg, felhívva a figyelmet, hogy Városunkban a múlt 
rendszerek önkényuralmának kiépítésében tevékenyen közremőködı személyekrıl, illetve fogalmakról 
elnevezett közterületi nevek vannak még használatban. Példaként a Felszabadulás és Ságvári Endre utcát 
említi. Változtatási javaslatként Polyák Imre, Vasvári Pál vagy Iskolató neveket javasolja. A teljes 
beadvány az elıterjesztés 1. sz. mellékletében tekinthetı meg.  
 

Az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı elnevezések tilalmával 
összefüggı módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény 2013. január 1-i hatállyal úgy léptette 
hatályba a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §-át, hogy  
„(…)közterület, illetve közintézmény nem viselheti 

a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, 
kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy 

b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre 
közvetlenül utal. 

(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve 
megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.” 
 

A Magyar Tudományos Akadémia az egyes felmerülı esetekben állást foglalt a név alkalmazhatósága 
tekintetében. A Lajosmizsén megtalálható közterületek közül a következık érintettek az 
állásfoglalásokkal: 
Alkotmány utca    használható  MTA BTK-T/1833-7-1/2012 
Bajcsy-Zsilinszky (Endre) utca  használható MTA BTK-T/5-3-1/2013 
Béke utca    használható MTA BTK-T/1833-1-1/2012 
Felszabadulás utca   nem javasolt MTA BTK-T/1833-1-1/2012 
József Attila utca   használható MTA BTK-T/5/2013 
Május 1 út    használható  MTA BTK-T/1833-7-1/2012 
Ságvári (Endre) utca   nem javasolt MTA BTK-T/1833-4-1/2012 
Szabadság tér    használható MTA BTK-T/1833-1-1/2012 
 

A Felszabadulás utca esetében egyértelmőnek tőnik az MTA állásfoglalása és a törvényhozó szándékának 
kifejezıdése. A Ságvári utca esetében kevésbé egyértelmő a helyzet, mivel a lajosmizsei utca Ságvári, 
azaz nem Ságvári Endre, tehát nem szabálytalan, a törvény szövegét tekintve. (Ságvár település Somogy 
megyében). 
Mindettıl függetlenül szükséges mérlegelni a közterületnevek változásának szükségességét. Az 
illetéktörvény módosításának következtében a fenti tárgyú módosítások tárgyuknál fogva díjmentesek a 
földhivatali átvezetésnél, vagyis költségbe nem kerül az érintett lakóknak, legfeljebb utánajárásba. A 
Felszabadulás utca esetében 10 ingatlan érintett (itt a házszámozással is vannak gondok, tehát a 
változtatást ez is indokolja), a Ságvári utca esetében mintegy 45 ingatlan érintett. Itt nagyobb népesség 
számára jelent intézkedési kényszert a változás. Ez utóbbi esetben különösen, de elıbbi esetben is 
indokolt lehet az érintett lakosok / tulajdonosok megkérdezése pl. írásos kérdıív kiküldésével a változás 
szükségességérıl, illetve az új névrıl, ezért ezt javaslom határozatként elfogadni. 
Keletkezı költség az utcanév táblák cseréje lehet, ami a korábbi mőanyag táblákkal kalkulálva 6 × 1.500 
= 9.000.- Ft körüli összeg. Itt jegyzem meg, hogy a 20 éve város Lajosmizse talán megérdemelné, hogy 
korábbi hiánypótló, takarékos, mőanyag utcatáblák helyett tartósabb és tetszetısebb táblák bevezetésére 
tehetnénk kísérletet. Komolyabb, horganyzott lemezre készülı, nem öntapadós matricával kialakított 
táblákat is kipróbálhatnánk. Ezek összege mintegy 3-4.000.- Ft / darabra tehetı, azaz 2-2,5 szerese csak a 
mőanyagtáblás megoldásnak. 
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II.  A korábbi évek utcanévadási igyekezetei az ún. vasúton túli terület esetében jórészt megoldották 
a problémákat, azonban még mindig vannak rendezetlen keresztutcák. Ezek rendezését a körzet 
képviselıje, Belusz László már többször kérte, jelezve a helyi tulajdonosok igényét.  
Képviselıtársunk konkrét javaslatokat is megfogalmazott a helyi lakosok véleményét kikérve az új 
utcanevekre. Ezek egyike a „Petrás köz” a terület korábbi tulajdonosa és a kúria építtetıje, lakója, egy 
bizonyos Petrás nevő birtokos volt, így a nevének a megırzése, továbbvitele az utókor számára indokolt; 
a többi név pedig a megelızı névadások sorába illeszkedı. 
 
A fentiek értelmében Bartók Béla út felıl haladva a Galagonya, Kökény és Borostyán után következı, 
2533, 2538/7, 2539/8 és a 2531/2 helyrajzi számú közterületnek javaslom a Petrás köz,  
a 2528/17 és 2529/13 hrsz-ú közterületnek a Bodza utca, 
a 2528/13 és 2528/71 hrsz-ú közterületnek pedig a Gesztenye utca neveket, 
a Bodza és Gesztenye utcák közötti összekötı szakasz, a 2528/49 hrsz-nak pedig a Bodza köz nevet. 
A területet a 2. melléklet ábrázolja. 
 
A keletkezı ingatlan-nyilvántartási költséget a korábbiakhoz hasonlóan javaslom, hogy 
Önkormányzatunk vállalja át. Ez a Petrás köz esetében mintegy 4 db, a Bodza utca esetében 6 db, a 
Gesztenye utca esetében 3 db beépített ingatlant érint, összesen: 13 db ingatlan, valamint 8 db közterület, 
azaz 13 × 6.600 + 8 × 2.600 = 106.600.- Ft költséget jelent + az utcanév táblák készíttetése, ami 8 db, a 
választott megoldás függvényében 12-32.000 Ft összegő. 
 

 
 

III.  Egy konkrét ügyhöz érkezett kérelemben az eljáráshoz már igényelte az ingatlan tulajdonosa, 
hogy a (Bartók Béla út folytatásában elhelyezkedı) közhasználat szerint Buckói út melletti telek pontos 
címét is hivatalosan igazolja a Jegyzı. Az út mellett még csak a közelmúltban kezdıdött meg az 
ingatlanok belterületbe vonása, tehát itt már nem utólagos korrekcióról van szó, hanem ezúttal idıben, az 
igényeknek megfelelı ütemben történik a közterület névadása. Az út neveként a közhasználatban használt 
Buckói út megfelelı névnek ígérkezik, mivel a helyi táji hagyományt folytatja, így ismerik most is; az út 
karaktere és fontossága indokolja az út jelleget a névben is. 
A fentiek értelmében 0943 hrsz-ú közterület belterületi szakaszának a Buckói út nevet javaslom. 
Itt két darab érintett beépített ingatlan van, azaz ennek költsége 13.200 + 2.600 = 15.800.- Ft + 1 db 
utcatábla 1.500-4.000 Ft. 
 

 
 

IV.  A térségben még néhány nagyobb út elnevezése szükséges a végleges cél eléréséhez, a 
naprakészséghez, azaz a belterületrıl a külterületi közterületnév (Bene tanya) teljes kiszorításához: 
- a Vasút utcával párhuzamos elsı dőlıút, ami a Bartók Béla út közepébe torkollik – az ún. Szappanos 
dőlı; 
- a következı dőlıút, amely belterületen a Bartók Béla út végétıl a Pacsirta utca végi vasúti átkelıig 
vezet – az ún. Piroska dőlı, 
- illetve a Kerekegyházára/Kunbaracsra vezetı, köznyelvben Baracsi út vagy Ladánybenei út, utóbbi 
azonban megtévesztı elnevezés, hiszen a Ladánybene – Méntelek fıút is Ladánybenei út… 

Ezek elég nagy feladatot és költséget jelentenének, ezért javaslom egy következı egységben dönteni 
róluk. Ez várhatóan már a következı képviselı-testület feladata lesz, mivel a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. tv. 79. § (2) bekezdése alapján: „ A választás kitőzésétıl a szavazás napjáig nem 
lehet szavazókör határát és sorszámát, továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, 
házszámot és - ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma - 
helyrajzi számot megváltoztatni.” 
 A vasút Kecskemét felıli oldalán, az ún. Hobbi kocsma környékén is van még némi teendı, itt két kisebb 
utca vár elnevezésre, azonban az elırelépés már így is igen jelentıs ebben a ciklusban. 
 

 
Kérem T. Képviselı-testületet az határozatok megvitatására és elfogadására. 
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I. Határozat-tervezet 
 

…../2013. (….) ÖH. 
Közterületek nevének felülvizsgálata (Felszabadulás utca) 

 
H a t á r o z a t 

 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei Felszabadulás utca 
esetében írásos, kérdıíves lakossági vélemény-nyilvánítást kezdeményez a tulajdonosok körében 
az utca új nevének kiválasztása érdekében, lehetıségként ajánlva a ………………………. / 
………………………. neveket. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. szeptember 12. 
 
 

II. Határozat-tervezet 
 

…../2013. (….) ÖH. 
Közterületek nevének felülvizsgálata (Ságvári utca) 

 
 

H a t á r o z a t 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei Ságvári utca esetében 
írásos, kérdıíves lakossági vélemény-nyilvánítást kezdeményez a tulajdonosok körében az utca 
nevének megváltoztatása, illetve új nevének kiválasztása érdekében, lehetıségként ajánlva a 
………………………. / ………………………. neveket. 
 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. szeptember 12. 
 
 

III. Határozat-tervezet 
 

…../2013. (….) ÖH. 
Közterületek nevének felülvizsgálata (2533, 2538/7, 2539/8 és a 2531/2 hrsz) 
 

 
H a t á r o z a t 

 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei 2533, 2538/7, 2539/8 és 
a 2531/2 hrsz-ú közterületnek 2013. október 1-i hatállyal a(z) Petrás köz / 
……………………….. nevet adja. A házszámozás páros-páratlan rendszer szerinti lesz. 
 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. szeptember 12. 
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IV. Határozat-tervezet 

 
…../2013. (….) ÖH. 
Közterületek nevének felülvizsgálata (2528/17 és 2529/13 hrsz) 
 

H a t á r o z a t 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei 2528/17 és 2529/13 
hrsz-ú közterületnek 2013. október 1-i hatállyal a(z) Bodza utca / ……………………….. nevet 
adja. A házszámozás páros-páratlan rendszer szerinti lesz. 
 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. szeptember 12. 
 
 

V. Határozat-tervezet 
 

…../2013. (….) ÖH. 
Közterületek nevének felülvizsgálata (2528/13 és 2528/71 hrsz) 
 

H a t á r o z a t 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei 2528/13 és 2528/71 
hrsz-ú közterületnek 2013. október 1-i hatállyal a(z) Gesztenye utca / ……………………….. 
nevet adja. A házszámozás páros-páratlan rendszer szerinti lesz. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. szeptember 12. 
 
 
 

VI. Határozat-tervezet 
 

…../2013. (….) ÖH. 
Közterületek nevének felülvizsgálata (2528/49 hrsz) 
 

H a t á r o z a t 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei 2528/49 hrsz-ú 
közterületnek 2013. október 1-i hatállyal a(z) Bodza köz / ……………………….. nevet adja. A 
házszámozás páros-páratlan rendszer szerinti lesz. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. szeptember 12. 
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VII. Határozat-tervezet 

 
…../2013. (….) ÖH. 
Közterületek nevének felülvizsgálata (0943 hrsz) 
 

H a t á r o z a t 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei 0943 hrsz-ú közterület 
belterületi szakaszának 2013. október 1-i hatállyal a(z) Buckói út / ……………………….. nevet 
adja. A házszámozás páros-páratlan rendszer szerinti lesz. 
 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. szeptember 12. 
 
Lajosmizse, 2013. szeptember 3. 
 
 
        Basky András sk. 
          polgármester
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2. melléklet   
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3. melléklet   
 
 
 

 


