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Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 3. pontja értelmében a közterületek elnevezése a helyi közügyek,
valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok
közé tartozik.
A Mötv. 14/A. § (1) bekezdése alapján minden belterületi és olyan külterületi közterületet el
kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló törvény szerinti épület található.
A közterületek elnevezéséről, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről,
valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
2. § 1. pontja alapján a közterület elnevezés során a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni minden olyan természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet tulajdonában álló földrészletre is, amely a tulajdoni lapon útként van
nyilvántartva (pl. saját használatú út).
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.
Jelen határozati javaslat előkészítése során az idézett központi jogszabályok, valamint
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek elnevezéséről, az
elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás
szabályairól szóló 10/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete szerint jártunk el.
A határozati javaslat megfogalmazása előtt megtörtént az adott területek térképmásolatai és a
tulajdoni lapok beszerzése és az elnevezéshez szükséges szakvélemények megkérése.
A térképmásolatok, a tulajdoni lapok, illetve a szakvélemények a Polgármesteri Hivatal
(4024 Debrecen, Piac u. 20.) Szervezési Osztályának 52. számú helyiségében megtekinthetők.
A fentiek alapján az alábbi elnevezésekre teszek javaslatot:

1.
A 27694/42, a 27694/49, a 27694/52, a 27694/69, a 27694/70, a 27694/82, a 27694/83 és a
27694/94 hrsz.-ú földterületek egységes vonalvezetésű közterületet képeznek a Platán utcával,
ezért elnevezésére javaslom a Platán utca nevet. (1. melléklet).
2.
A Közgyűlés 152/2017. (VI. 22.) határozatával a 17074/7 hrsz.-ú közterületet Balogh Tamás utcának
nevezte el, azonban telekalakítás alkalmával a 17074/7 hrsz.-ú földterület megszűnt és beolvadt a
17074/16 hrsz.-ú közforgalom elől el nem zárt magánútba. Az utca nevének, valamint a már az utcára
megállapított címek megtartása érdekében a 17074/16 hrsz.-ú földterület K-Ny irányú szakaszának
javasolt neve Balogh Tamás utca (2. melléklet).

3.
A 19373/87 hrsz.-ú földterület neves személyekről elnevezett utcák környezetében fekszik (Lipták
András utca, Karinthy Frigyes utca, Szabó Lőrinc utca stb.), ennek megfelelően javaslom, hogy kapja a
Görömbei András utca nevet, a Debreceni Egyetem egykori irodalomprofesszoráról, az MTA rendes
tagjáról, aki többek között a Kossuth-díj (2000) és a Magyar Örökség díj (2013) kitüntetettje. A
rendszerváltás előtti és utáni évtizedek egyik legjelentősebb hatású magyar tudósa volt a humán
tudományok területén (3. melléklet).

4.
A 17232/15, a 17232/17 és a 17232/22 hrsz.-ú földterületek a Balmazújvárosi út mellett fekvő
közterületek, ahol a házszámozás már ma is ennek megfelelően történik. Javaslom, hogy kapja a
Balmazújvárosi út nevet. (4. melléklet).

5.
A 22213/2 hrsz.-ú földterület a Hangyás közzel egységes vonalvezetésű közterületet képez, ezért
elnevezésére javaslom a Hangyás köz elnevezést (5. melléklet).

6.
Javaslat érkezett arra vonatkozóan, hogy a Közgyűlés Debrecen első állatorvosáról, dr. Dely Mátyásról
nevezzen el közterületet. A Pallagon található 66014/8 hrsz.-ú földterület elnevezése lehetőséget ad a
képviselői javaslat teljesítésére. A Hajdú-Bihar Megyei Értéktár megyei értékeket nyilvántartó
adatbázisában szereplő, a javasolt személy munkásságára vonatkozó adatokat is figyelembe véve a
javaslatot támogatandónak tartom. A 66014/8 hrsz.-ú földterület javasolt neve Dely Mátyás utca (6.
melléklet).

7.
A 4571/2 és a 4568/4 hrsz.-ú földterületek a Lőtér utcából nyílnak L alakban, ezért javaslom, hogy
kapják a Lőtér köz nevet (7. melléklet).

8.
A Continental Powertrain Hungary Kft. részéről kérelem érkezett a cég új debreceni gyárához vezető
közterület elnevezésére. A Continental kérelmének teljesítéséhez a 0502/7 hrsz.-ú földterületnek a
0504 és a 0499/1 hrsz.-ú földterületek közötti szakasza, a 0502/9 hrsz.-ú földterületnek a 0503/7 és a
0499/1 hrsz.-ú földterületek közötti szakasza, valamint a 0503/33 és a 0499/1 hrsz.-ú földterületek
elnevezése szükséges. A Társaság arra is tesz javaslatot, hogy az érintett közterületet Jedlik Ányosról, a
magyar természettudósról, feltalálóról, kiváló oktatóról nevezze el a Közgyűlés, akinek nevéhez fűződik

többek között az első villanymotor megalkotása, az öngerjesztés elve, a dinamóelv első leírása és a
feszültségsokszorozás felismerése. A megjelölt közterületi szakaszok javasolt neve: Jedlik Ányos utca.
A 0507/78, a 0507/129, a 0499/3, a 0499/4 és a 0499/5 hrsz.-ú földterületek elnevezésére a Krones
Hungary Kft. részéről érkezett kérelem és javaslat. Javasolják, hogy a közterület a vállalatról kapja a
Krones utca, vagy pedig a cég alapítójáról a Dr. Hermann Kronseder utca nevet. Dr. Hermann Kronseder
mérnök 1949-ben alapította meg az akkor félautomata jelölőgépek gyártására szolgáló céget és 2010-es
elhunytáig a vállalat mindennapjainak részese volt. A közterületek javasolt neve: Hermann Kronseder
utca (8. melléklet).

9.
A 0785/11 hrsz.-ú földterület külterületen, ritkán lakott környezetben fekszik, javaslom, hogy kapja a
Vizsla utca nevet (9. melléklet).

10.
A 01089 hrsz.-ú földterület elnevezésére lakossági kérés okán javaslom a Fancsika út nevet, mivel a
Diószegi út felől a Fancsikai-tavak felé vezet. A név emléket állítana az ezen a területen az Árpádkorban létezett Fancsika településnek is.
A 01076/15 hrsz.-ú földterület elnevezésére szintén lakossági kérés alapján javaslom a Tündérlak
utca nevet, mivel a közelében több „Tündér” előtagú utcanév található – Tündérhegy utca, Tündérkert
utca stb. (10. melléklet).

11.
A 31863/3 hrsz.-ú közterület É-D irányú szakasza a Fürtös közre merőlegesen fekszik, javaslom, hogy
kapja a Fürtös utca nevet. A földterület K-Ny irányú szakasza a Külső Vámospércsi út mentén fekszik,
annak folytatásaként, ezért javasolt neve Külső Vámospércsi út (11. melléklet).

12.
A 30449/5 hrsz.-ú földterület a Szajkó utcából nyíló rövid, egy-két ingatlant érintő utcaszakasz, ezért
lakossági kérés alapján javasolt neve Szajkó utca (12. melléklet).

13.
A 30576/17 hrsz.-ú földterület ÉNy-DK irányú szakasza és a 30577 hrsz.-ú földterület környékén
vadon élő állatokról elnevezett utcák találhatók (Sikló utca, Őzgida utca, Vakond utca), ezért javasolt
neve Hiúz utca a Magyarország északi erdeiben újra megjelenő állatról (13. melléklet).

14.
A 0400/11 és a 0389/3 hrsz.-ú földterületek külterületen, szántók környezetében találhatók, ezért
javaslom, hogy kapja a Rozsos utca nevet (14. melléklet).

15.
Az alsójózsai Tokaji utcából nyíló, Templom utca és Óiskola utca között található 27246/4 hrsz.-ú
földterület elnevezésére lakossági kérés alapján javaslom az Ezerjó utca nevet (15. melléklet).

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a közterületek
elnevezésére vonatkozó határozati javaslatot 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:

1.1. a 27694/42, a 27694/49, a 27694/52, a 27694/69, a 27694/70, a 27694/82, a 27694/83 és
a 27694/94 hrsz.-ú földterületek neve a Platán utca folytatásaként:
Platán utca

Alsójózsa,

1.2. a 17074/16 hrsz.-ú földterület K-Ny irányú szakaszának neve:
Balogh Tamás utca

Téglagyár,

1.3. a 19373/87 hrsz.-ú földterület neve:
Görömbei András utca

Tócóliget,

1.4. a 17232/15, a 17232/17 hrsz.-ú földterületnek a 17232/4 és 17232/10 hrsz.-ú földterületek
közötti szakasza valamint a 17232/22 hrsz.-ú földterület neve a Balmazújvárosi út
folytatásaként:
Balmazújvárosi út

Tócórét,

1.5. a 22213/2 hrsz.-ú földterület neve a Hangyás köz folytatásaként:
Hangyás köz

Nyulas,

1.6. a 66014/8 hrsz.-ú földterület neve:
Dely Mátyás utca

Pallag,

1.7. a 4571/2 és a 4568/4 hrsz.-ú földterületek neve:
Lőtér köz

Júliatelep,

1.8. a 0502/7 hrsz.-ú földterületnek a 0504 és a 0499/1 hrsz.-ú földterületek közötti szakasza,
a 0502/9 hrsz.-ú földterületnek a 0503/7 és a 0499/1 hrsz.-ú földterületek közötti
szakasza,
valamint a 0503/33 és a 0499/1 hrsz.-ú földterületek neve:
Jedlik Ányos utca

Mészáros Gergely kert,

1.9. a 0507/78, a 0507/129, a 0499/3, a 0499/4 és a 0499/5 hrsz.-ú földterületek neve:
Hermann Kronseder utca

Mészáros Gergely kert,

1.10. a 0785/11 hrsz.-ú földterület:
Vizsla utca

Bánk (külterület),

1.11. a 01089 hrsz.-ú földterület neve:
Fancsika út

Fancsika,

1.12. a 01076/15 hrsz.-ú földterület neve:
Tündérlak utca

Fancsika,

1.13. a 31863/3 hrsz.-ú földterület É-D irányú szakaszának neve:
Fürtös utca

Bayk András kert,

1.14. a 31863/3 hrsz.-ú földterület K-Ny irányú szakaszának neve a Külső Vámospércsi út
folytatásaként:
Külső Vámospércsi út

Bayk András kert,

1.15. a 30449/5 hrsz.-ú földterület neve a Szajkó utca folytatásaként:
Szajkó utca

Biczó István kert kert,

1.16. a 30576/17 hrsz.-ú földterület ÉNy-DK irányú szakasza és a 30577 hrsz.-ú földterület
neve:
Hiúz utca

Biczó István kert kert,

1.17. a 0400/11 és a 0389/3 hrsz.-ú földterületek neve:
Rozsos utca

Nagy Mihály kert,

1.18. a 27246/4 hrsz.-ú földterület neve:
Ezerjó utca

Alsójózsa.

2./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály, a Szervezési Osztály, a Műszaki Osztály, valamint az Igazgatási
Osztály vezetőjét, hogy a közterületek elnevezéséhez kapcsolódó intézkedéseket tegyék meg.
Határidő: azonnal
Felelős:
a Városfejlesztési Főosztály vezetője
a Szervezési Osztály vezetője
a Műszaki Osztály vezetője
az Igazgatási Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2019. január 14.

Dr. Papp László
polgármester

