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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2020. február 25-i ülésére 
 
Tárgy: Ságvári utca közterület nevének megváltoztatása 
Iktatószám: LMKOH/1338/3/2020 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület 2019. szeptember 26-i, majd december 12-i ülésén is foglalkozott a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz a „Magyar Patrióták Közössége” bejelentése nyomán 
a lajosmizsei Ságvári utca közterület elnevezésével kapcsolatban. 

A Képviselő-testület 207/2019. (XII.12.) határozatában arról döntött, hogy a Hivatal 
nyilatkoztassa az utca lakóit, hogy az utca Vasvári Pálról vagy Teleki Blankáról legyen-e 
elnevezve. A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 28/2013. (XII.20.) rendeletünk 4. § 
(1) bekezdése szerint „A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni a város jellegére, 
történelmére, hagyományaira, földrajzi adottságaira. Az elnevezés lehetőleg utaljon a 
közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére, helytörténeti vonatkozásaira.” (a 
továbbiakban: ÖR.). A korábbi évek testületi, bizottsági munkája kapcsán a Papföld utca merült 
még fel, így a testületi döntés, a rendelet és korábbiak alapján 3 választási lehetőséget (Vasvári 
Pál, Teleki Blanka, Papföld utca) tartalmazó szavazó ívet juttattunk ki az utca lakói, tulajdonosai 
felé. A szavazásra február 10-i határnapot állapítottunk meg. 

 
A beérkezett szavazatok a következőképpen alakultak:  
Vasvári Pál utca: 3 szavazat (6,2 %) 
Teleki Blanka utca: 3 szavazat (6,2 %) 
Papföld utca: 1 szavazat  (2,1 %). 
Ezen kívül a leadott szavazólapokra 22 szavazó (45,8 %) írta rá külön azt, hogy Polyák 

Imre nevét szeretné az utca új nevének. Az utcában összesen 48 db ingatlan van, minden ingatlan 
egy szavazatot adhatott le. 

 
Az ÖR. 6. § (1) bekezdése értelmében: 
„A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: 
c) a közterületen bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgárok legalább 10 %-a, 
d) a közterületen ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.” 
 
Mind a b), mind a c) pont kritériumának megfelel az utcanév kezdeményezése. 

 
Az ÖR. 5. § (1) – (2) bekezdései szerint  

„(1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a 
magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen. 

(2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan 
személynek állítson emléket, aki 
a)  a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett és 
b) élete, munkássága, valamely módon a településhez vagy a térséghez kötődik, 

hozzájárult a település vagy térség fejlődéséhez, vagy példa értékű lehet a város lakói 
számára.” 
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A Wikipédia szerint „Polyák Imre (Kecskemét, 1932. április 16. – Budapest, 2010. 
november 15.) a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett olimpiai bajnok kötöttfogású birkózó. 

Első edzője Lajosmizsén a budapesti születésű Marton László lett, aki Czája János 
segítségével kezdte a birkózást még fiatalon. Később felnőttként, Lajosmizsére kerülése után 
összeszedte az utcán játszó gyerekeket és elkezdte tanítani őket birkózni. Így került a kezei közé 
Polyák Imre is, akiben látta a szorgalmat, ezért tovább segítette az útját Budapestig.  

1949-ben jelentkezett a Budapesti Dózsába, ahol edzője Matura Mihály lett. 1951-ben a 
berlini főiskolai világbajnokságon ezüstérmet szerzett. 1952-ben a Helsinkiben megrendezett 
olimpián ezüstérmes lett pehelysúlyban. 1953-ban a nápolyi birkózó világbajnokságon 
helyezetlenül végzett. 1954-ben Budapesten főiskolai világbajnokságot nyert. 1955-ben 
Karlsruhéban aranyérmes volt a birkózó világbajnokságon. 1956-ban a melbourne-i olimpián 
ezüstérmes lett. 1958-ban megnyerte a budapesti birkózó világbajnokságot. 1960-ban a római 
olimpián ismét második helyen végzett. 1961-ben a jokohamai birkózó világbajnokságon 
könnyűsúlyban második volt. 1962-ben Toledóban – újra pehelysúlyban versenyezve – megnyerte 
a birkózó világbajnokságot. 1963-ban a hälsinborgi világbajnokságról ezüstérmesként térhetett 
haza. 1964-ben a tokiói olimpián – három olimpiai ezüstérem után – sikerült a döntőben is 
győznie, olimpiai bajnokságot nyert; emellett ezen az olimpián már a válogatott segédedzőjeként 
is tevékenykedett Gurics György mellett. 1951 és 1964 között 51 alkalommal volt magyar 
válogatott, 12-szer országos egyéni bajnok (ötször pehelysúlyban, hétszer könnyűsúlyban). 
Kétszer csapatban is magyar bajnokságot nyert.” 

Civil pályafutása 
Budapestre kerülése után a Hordógyár kazánfűtője, majd a Rendőrség tagja lett. 

Tizennyolc évet töltött az V. kerületi rendőrkapitányságon. Rövid ideig a közrendvédelmi 
osztályon, majd a közlekedésrendészeten, 1964-től az útlevélosztályon dolgozott. Rendőr-
akadémiát és a Testnevelési Főiskolán birkózó szakedzői tanfolyamot végezett. 1965-től az 
Újpesti Dózsa edzője, később birkózó-szakosztályvezetője, szaktanácsadója volt. 1982-ben a 
Belügyminisztérium dolgozójaként vonult nyugdíjba. Vállalkozó lett, Budapest VII. kerületében, 
a Dob utcában lévő Olimpiai borozó tulajdonosa volt. 1997-ben nyugállományú rendőr 
alezredessé léptették elő.  
1989-ben a MOB tiszteletbeli tagja, 1990-ben a Magyar Birkózó Szövetség elnökségének 
tiszteletbeli tagja lett. Síremléke a Szent István-bazilika altemplomában található.  

 
Polyák Imre nevét viseli a sportcsarnok is, az Ő személye vitán felül köztiszteletnek 

örvend mind városunkban, mind országosan. A jelenlegi Ságvári utca elhelyezkedése is 
névválasztás helyességét támasztja alá, hiszen a sportcsarnok felől indul. 

 
Fenti közterület elnevezéshez a hozzájárulás beszerzése az örökösöktől folyamatban van.  
 
Kérem T. Képviselő-testületet az alábbi határozat elfogadására. 
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Határozat-tervezet 
 

…../2020. (….) ÖH. 
Ságvári utca közterület nevének megváltoztatása 

 
H a t á r o z a t 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lajosmizsei 699 hrsz-ú 

közterület Május 1 úttól északra lévő szakaszának (jelenleg Ságvári utca) 2020. március 
1-i hatállyal a Polyák Imre utca nevet adja. A házszámozás rendje a korábbival 
megegyező marad. 
 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a határozat 1) pontjában foglalt közterületi szakasz ingatlan-nyilvántartási szerinti 
megosztásáról intézkedjen, azzal kapcsolatban valamennyi teendőt ellásson, nyilatkozatot 
megtegyen. 
 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 2) pontjában foglalt 
megosztás fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. 
évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 2. melléklet „Lajosmizse Város 
Önkormányzat 2020. évi kiadásai” táblázat 1.3. Dologi kiadások sora terhére biztosítja. 

 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. február 25. 
 
Lajosmizse, 2020. február 13. 
 
 
        Basky András sk. 
          polgármester 

 


