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Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdésének 3. pontja értelmében a közterületek elnevezése a helyi közügyek, valamint a
helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §
13./ pontja szerint „Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.”
A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.
14.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint „A hivatalos földrajzi nevek megállapításakor
figyelemmel kell lenni a helyi lakosság élő névhasználatára, a települési önkormányzat és a
nemzetiségi önkormányzat, az egyéb szervezetek véleményére, továbbá a természet- és
társadalomtudományok eredményeire, a történelmi hagyományokra, különösen a helytörténeti
kutatásokra, az elpusztult települések nevére, ezen kívül a földrajzi környezetre, a mező- és
erdőgazdasági művelési szerkezetre, a nemzetiségi viszonyokra, a nyelvi és nyelvhelyességi
követelményekre. A nyelvhelyességi követelmények magukba foglalják a mindenkori akadémiai
helyesírás követését és az arra épülő szabályok betartását.”
A közterület elnevezés helyi szabályait, annak eljárásrendjét Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése a közterületek elnevezéséről, az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) határozta meg.

I./ Közterületek elnevezése
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat keretében 9 közterület elnevezéséről, valamint egy
közterület elnevezésének megváltoztatásáról szóló javaslatot terjesztek a Tisztelt Közgyűlés elé – az
alábbi 1-7. alpontokban szereplő indokolással. A határozati javaslat előkészítése során az idézett
központi jogszabályok, valamint a Rendeletben foglalt eljárási rend szerint jártunk el.
A határozati javaslat megfogalmazása előtt megtörtént az adott területek térképmásolatainak
beszerzése, a tulajdonjog vizsgálata és az elnevezéshez szükséges szakvélemények beszerzése.
A térképmásolatok, a tulajdoni lapok, illetve a szakvélemények a Polgármesteri Hivatal
(4024 Debrecen, Piac u. 20.) Szervezési Osztályának 52. számú helyiségében megtekinthetők.
1.
A 18274/16 hrsz.-ú földterület T alakban húzódik a Tócóvölgyi vasútállomással szemben
elhelyezkedő területen. E terület K-Ny irányú szakasza a Tas utca folytatását képezi, vele egységes
vonalvezetésű utcát alkot. Ezt a szakaszt a Közgyűlés 34/2016. (II. 25.) határozatával Tas utcának
nevezte el. Lakossági kezdeményezés érkezett a földterület É-D irányú szakaszának elnevezésére – a
kezdeményezés névjavaslatot nem tartalmaz. Az utca a Tócóvölgyi vasútállomással szemben
helyezkedik el, ezért a közterületek elnevezése körében szükséges névjavaslatok megtételére
megbízott nyelvész szakértő által javasolt neve Kisállomás utca (1. melléklet).

2.
Pallag területén található utcák esetében érkezett néhány olyan kérelem, amelyek már elnevezett
közterületek folytatásában elhelyezkedő további földrészletek elnevezésére tesznek javaslatot.
A 022 és a 029/179 hrsz.-ú földterületek egységes vonalvezetésű utcát képeznek a Fekete István
utcával (66010 hrsz.), ezért a földterületek javasolt neve Fekete István utca.
A 66016/78, a 66016/80 és a 66016/82 hrsz.-ú földterületek egységes vonalvezetésű utcát képeznek
a Mathiász János utcával (66016/7 hrsz.), ezért a földterületek javasolt neve Mathiász János utca.
A 020 hrsz.-ú földterület egységes vonalvezetésű utcát képez a Mezőgazdász utcával (66037 hrsz.),
ezért a földterület javasolt neve Mezőgazdász utca (2. melléklet).
3.
A 14575/19 hrsz.-ú földterület a Patak utcával egységes vonalvezetésű utcát alkot, ezért javasolt
neve Patak utca (3. melléklet).
4.
A felsőjózsai 26420/159 hrsz.-ú földrészlet derékszög alakban húzódik a 35. sz. főút mellett.
É-D irányú szakasza a Vashámor utca egyik ágával alkot egyenes vonalvezetésű utcát, így ennek a
szakasznak a javasolt neve Vashámor utca, a földterület K-Ny irányú szakaszának javasolt neve
pedig Vashámor köz (4. melléklet).

5.
A 0517 hrsz.-ú földterület a Mészáros Gergely kert központi útja, ezért javasolt neve Mészáros
Gergely utca (5. melléklet).

6.
A Kékperje utcából nyíló 54077/41 hrsz.-ú földrészlet javasolt neve a lakossági javaslattal egyetértve
Kékcsillag utca (6. melléklet).
7.
A 17118/11, a 17118/46, a 0376/3, a 0376/32 és a 0367/66 hrsz.-ú földterületek – a jelenlegi
Medvefű utca részei – a Debreceni Regionális és Innovációs Tudományos Technológiai Park területén
találhatók. A park üzemeltetőjeként és fejlesztőjeként működő DIPA Kft.-től érkezett javaslat a fenti
közterület Richter Gedeon utcára történő átnevezésére, az itt működő kiemelkedő jelentőségű Richter
Gedeon Nyrt. vállalat alapítójáról és névadójáról. A Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója, Bogsch
Erik úr levelében támogatta a kezdeményezést. A magyar gyógyszeripar kiemelkedő jelentőségű
alakjáról szóló elnevezési javaslat feltétlenül támogatandó, ezért a fenti földterületek nevét javaslom
Richter Gedeon utcaként meghatározni (7. melléklet).

II./ A közterületek elnevezéséről, az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosítása
Városunkban az elmúlt időszakban a közterület elnevezés iránti kezdeményezések tekintetében
jelentős növekedést tapasztaltunk, melyhez a lakossági kérelmek mellett hozzájárul az is, hogy
számos esetben a közterület elnevezési eljárás megindítására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatala Földhivatali Osztályának megkeresése alapján indult címkezelési
eljárásból eredően, hivatalból kerül sor.
Annak érdekében, hogy az egyre nagyobb számban jelentkező közterület elnevezési igényekhez
alkalmazkodva az eljárás folyamata gördülékenyebbé váljon, a közterület elnevezések jelenlegi
eljárásrendjét illetően egy jogtechnikai jellegű módosításra teszek javaslatot a rendelettervezetben
foglaltak szerint.
A módosítás indoka, hogy a 10/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése értelmében
az eddigiekben a közterület elnevezési eljárás során a Közgyűlés elé előterjesztésre kerülő konkrét
névjavaslatot, illetve annak indokolását az önkormányzat által megbízott nyelvész szakértőnek kellett
megadnia - így amennyiben az elnevezési javaslat tekintetében eltérő álláspontok fogalmazódtak meg
(például a kezdeményezők és a szakértő álláspontja eltért az elnevezésről), az egyeztetési folyamatot
gyakran többszörösen is le kellett folytatni, több esetben elhúzódó eljárást eredményezve, melyben
végül a szakértő nyelvész javaslatához kellett igazodni a testületi döntés során.
A javasolt módosítás lényege tehát, hogy a Közgyűlés számára előterjesztendő javaslat megtétele
során a szakértő által tett névjavaslat – mintegy általános értelemben vett – szakértői vélemény
formájában álljon rendelkezésre a döntések előkészítéséhez, egyszerűsítve ezáltal az eljárások
lefolytatását.
Előzetes hatásvizsgálat:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint a
jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a Közgyűlést tájékoztatni kell.
A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A Jat. idézett rendelkezése alapján a rendelet módosításának várható következményeiről – az előzetes
hatásvizsgálat szempontrendszerére tekintettel – az alábbi tájékoztatást adom:
a) A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A módosító rendelet megalkotása egyszerűsíti a közterület elnevezéssel kapcsolatos kérelmek
elbírálására irányadó jogi környezetet, ezáltal kisebb volumenű, azonban kedvező társadalmi,
gazdasági hatásai lehetnek (házszámozási, címképzési eljárás hamarabb történő lefolytatása).
ab) környezeti és egészségi következményei:
A módosító rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következményei tartalmilag nem
értékelhető szempontok.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendeletmódosítás az adminisztratív terhek vonatkozásában nem jelent számottevő változást,
azonban az egyes eljárások lefolytatását követően kisebb mértékű csökkenés bekövetkezhet az
adminisztrációs költségek tekintetében.
b) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az előterjesztés szöveges részében ismertetett gyakorlati szempontok indokolják a rendeletmódosítás
megalkotásának szükségességét. A jogalkotás elmaradásának következménye a rendelet jelenlegi
szabályához igazodó jogalkalmazásból eredő gyakorlati problémákat, elhúzódó eljárásokat
eredményezne.
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, és pénzügyi feltételek:
A módosítandó rendeleti szabályozás alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a közterületek elnevezésére
vonatkozó határozati javaslatot, valamint a közterületek elnevezéséről, az elnevezésük
megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól
szóló 10/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének
3. pontja értelmében, figyelemmel a 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésére és a
10/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletre
1./ Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén az alábbi új közterület neveket határozza
meg:
a 18274/16 hrsz.-ú földterület É-D irányú szakaszának neve:
Kisállomás utca
Hatvan utcai kert,
a 022 és a 029/179 hrsz.-ú földterületek neve:
Fekete István utca
Pallag,
a 66016/78, a 66016/80 és a 66016/82 hrsz.-ú földterületek neve:
Mathiász János utca
Pallag,

a 020 hrsz.-ú földterület neve:
Mezőgazdász utca
Pallag,
a 14575/19 hrsz.-ú földterület neve:
Patak utca
Tégláskert,
a 26420/159 hrsz.-ú földterület É-D irányú szakaszának neve:
Vashámor utca
Felsőjózsa,
a 26420/159 hrsz.-ú földterület K-Ny irányú szakaszának neve:
Vashámor köz
Felsőjózsa,
a 0517 hrsz.-ú földterület neve:
Mészáros Gergely utca
Mészáros Gergely kert,
a 54077/41 hrsz.-ú földterület neve:
Kékcsillag utca
Bellegelő kert.
2./ A 17118/11, a 17118/46, a 0376/3, a 0376/32 és a 0367/66 hrsz.-ú földterületek nevét
Medvefű utca
Richter Gedeon utca

Téglagyár-Nagy Mihály kert-ről
Téglagyár-Nagy Mihály kert-re

változtatja.
3./ Felkéri a Szervezési Osztály, a Városfejlesztési Főosztály valamint az Igazgatási Osztály vezetőjét,
hogy a közterületek elnevezéséhez kapcsolódó intézkedéseket tegyék meg.
Határidő: azonnal
Felelős: a Szervezési Osztály vezetője
a Városfejlesztési Főosztály vezetője
az Igazgatási Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2017. április 19.

Dr. Papp László
polgármester

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
…/2017. ( …… ) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről,
valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva,
a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.
(I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési
Bizottsága, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 60. § (3) bekezdés d) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Kulturális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A közterületek elnevezéséről, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről,
valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A szükséges dokumentumok beszerzését követően a konkrét névjavaslatot, illetve annak
indokolását – figyelembe véve a lakossági igényeket és megkérve a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata által megbízott szakértő véleményét – a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé.”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal

Dr. Papp László

jegyző

polgármester

