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Tisztelt Közgyűlés!
I.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 13. § (1) bekezdés 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.
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 2. § 1. pontja alapján 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.
A határozati javaslat megfogalmazása előtt megtörtént az adott területek térképmásolatainak,
tulajdoni lapjainak beszerzése és az elnevezéshez szükséges szakvélemények megkérése.
A térképmásolatok, a tulajdoni lapok, illetve a szakvélemények Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala (4025 Debrecen, Barna utca 23.) Szervezési Osztályának fszt. 5. számú
helyiségében rendelkezésre állnak.
1.
A 11432/32, a 11432/21, a 11432/40, a 11432/58, a 11432/59 hrsz.-ú földterületek és a
11432/13 hrsz.-ú földterület K–Ny-i szakasza a Kulacs utca folytatása. Elnevezésére
javaslom a Kulacs utca nevet (az előterjesztés 1. számú melléklete).
2.
A 33377/2 hrsz.-ú földterület, a 33388/3 hrsz.-ú földterület K-Ny irányú szakasza, a
33384/4, a 33383/2, a 33389/10, a 33381/1, a 33380/4, a 33380/6, a 33378/2, a 33390/8, a
33390/6 hrsz.-ú földterületek, a 33390/7 hrsz.-ú földterület K-Ny irányú szakasza, a

33379/3, a 33389/8 és a 33382/1 hrsz.-ú földterületek a Golyó utca folytatásai. Elnevezésükre
javaslom a Golyó utca nevet (az előterjesztés 2. számú melléklete).
3.
A 33359/6 hrsz.-ú földterület a Bárd utca folytatása. Elnevezésére javaslom a Bárd utca nevet
(az előterjesztés 3. számú melléklete).
4.
A 11738/333 és a 11738/335 hrsz.-ú földterületek a Szentes utca részének tekinthető
közterületek. Elnevezésükre javaslom a Szentes utca nevet (az előterjesztés 4. számú
melléklete).
5.
A 30232/215 hrsz.-ú földterület a Pohl Ferenc utca folytatása. Elnevezésére javaslom a Pohl
Ferenc utca nevet (az előterjesztés 5. számú melléklete).
A 30232/212 hrsz.-ú földterület a Nagydobos utca folytatása. Elnevezésére javaslom a
Nagydobos utca nevet (az előterjesztés 5. számú melléklete).
6.
A 10693 és a 10691/47 hrsz.-ú földterület a Damjanich utca folytatása. Elnevezésére javaslom
a Damjanich utca nevet (az előterjesztés 6. számú melléklete).
7.
A 64222/21 hrsz.-ú földterület a Kör utca azonos nyomvonalú folytatása. Elnevezésére
javaslom a Kör utca nevet (az előterjesztés 7. számú melléklete).
8.
A 66052/13 hrsz.-ú földterület ÉNy-DK irányú szakasza, a 66052/10 és a 66053/3 hrsz.-ú
földterületek a Daróczi Vilmos utca folytatásai. Elnevezésükre javaslom a Daróczi Vilmos
utca nevet (az előterjesztés 8. számú melléklete).
9.
A 15486/1 hrsz.-ú földterület a Gyár utcából nyíló zsákutca része. Elnevezésére javaslom a
Gyár köz nevet (az előterjesztés 9. számú melléklete).
10.
A 19385/26, a 19385/253, a 19385/259 és a 19385/260 hrsz.-ú földterületek a Károli Gáspár
utca folytatásának tekinthetők, ezért elnevezésükre javaslom a Károli Gáspár utca nevet (az
előterjesztés 10. számú melléklete).
11.
A 16752/5, a 16746/21 és a 16746/11 hrsz.-ú földterületek a Bíbor utcából nyíló új utcát
alkotják. Elnevezésükre javaslom a megszűnt és megőrzésre javasolt utcanevek közül a
Baranyi utca nevet (az előterjesztés 11. számú melléklete).
12.
A 01020/33 hrsz.-ú földterület 01028 és 54040/1 hrsz.-ú földterületek közötti K-Ny irányú
szakasza a Kálló vízfolyás partján futó Erdőspuszta utcából nyíló közterület. Elnevezésére
javaslom a Kálló utca nevet (az előterjesztés 12. számú melléklete).

13.
Az 50535/5, az 50535/15 és az 50535/16 hrsz.-ú földterületek a hajdani (Pallag) Tornyostanya
városi birtokon kialakult szigetszerű telekrendszer közterületei. Elnevezésükre – a majorság
leltárában használt területleírás visszaidézésére – javaslom a Csenderes utca nevet
(az előterjesztés 13. számú melléklete).
14.
A 0606/21 hrsz.-ú földterület Fancsika külterületi városrész kis utcája. Elnevezésére javaslom
a Lepke utca nevet (az előterjesztés 14. számú melléklete).
15.
A 34074 hrsz.-ú közterület az Estike utca és Füzes út összekötő utcája. Elnevezésére javaslom
az Illatos utca nevet (az előterjesztés 15. számú melléklete).
16.
A 32546 hrsz.-ú földterület az Árnika utca folytatását képezi, elnevezésre javaslom az Árnika
utca nevet (az előterjesztés 16. számú melléklete).
17.
A 02201/6 hrsz.-ú földterület a Zúzmara utcából nyíló, a Pirkadat utcával párhuzamos
erdőszéli közterület. Elnevezésére javaslom a megszűnt és megőrzésre javasolt utcanevek közül
a Bogdányi sor nevet (az előterjesztés 17. számú melléklete).
18.
A 0538/283 hrsz.-ú földterület az Alma utca külterületi szakaszával párhuzamos
vonalvezetésű közterület. Elnevezésére javaslom a megszűnt és megőrzésre javasolt utcanevek
közül a Fésűs utca nevet (az előterjesztés 18. számú melléklete).
19.
A 30439/9 hrsz.-ú földterület a Pacikert utca keleti oldali egyik kiágazása, mindössze négy
ingatlant érintve, ezért elnevezésére javaslom a Pacikert utca nevet (az előterjesztés 19.
számú melléklete).
20.
A 60010/76 hrsz.-ú földterület Nagycsere belterület új osztású részének belső feltáró utcája a
Makkos utca folytatásában. Elnevezésére javaslom a Makkos utca nevet (az előterjesztés 20.
számú melléklete).
A 60010/115 hrsz.-ú földterület Nagycsere belterületi lakónegyedének nyugati határoló
főutcája. Elnevezésére javaslom a megszűnt és megőrzésre javasolt utcanevek közül a
Nagycsere utca nevet (az előterjesztés 20. számú melléklete).
21.
A 0620/10 hrsz.-ú földterület Pac külterületi városrész szigetszerű lakónegyedének feltáró
utcája. Elnevezésére javaslom a megszűnt és megőrzésre javasolt utcanevek közül a Bundi utca
nevet
(az előterjesztés 21. számú melléklete).
22.
A nyugati kiskörút egyes szakaszainak megvalósításához igazodóan a közterületi részek
elnevezése is több ütemben történik.

A Közgyűlés a Széchenyi utca – Arany János utca közötti szakaszt a 282/2005. (XI. 17.) Kh.
határozatával, az Arany János utca – Erzsébet utca közötti szakaszt a 252/2015. (XII. 17.)
határozatával Antall József utcának, a Hatvan utca – Széchenyi utca közötti szakaszt a
104/2012. (V. 31.) határozatával Tisza István utcának nevezte el.
Mivel a kiskörút III. üteme elkészült, lehetőség nyílik a Hatvan utca – Mester utca közötti
szakaszának – a 8245, a 8246 , a 8247, a 8148/2, a 8148/3, a 8109/3, a 8103/1, a 8104/2, a
8141/1, a 8120 és a a 8121/1 hrsz.-ú földterületek elnevezésére, valamint a 8108 hrsz.-ú
földterület 8114 és 7882 hrsz.-ú földterülek közötti szakasza (jelenleg Cserepes utca) –
átnevezésére.
A Közgyűlés 104/2012. (V. 31.) határozata 4./ pontjában tett szándéknyilatkozatára tekintettel
javaslom a nyugati kiskörút Hatvan utca – Mester utca közötti szakaszának elnevezésére a Nagy
Imre utca nevet (az előterjesztés 22-23. számú mellékletei). A Közgyűlés hivatkozott számú
határozata jelen előterjesztés 25. számú mellékletét képezi.
23.
A 0552/10 hrsz.-ú földterület – Szalmafonó utca – Puttony utcára történő átnevezése iránt
érkezett kérelem. A kérelmet azzal indokolták, hogy az itt lakók a közterület elnevezését és a
házszámozási eljárást megelőzően korábban Puttony utcai címeket használtak. Bár a 0552/10
hrsz.-ú földterület a Puttony utca egyenes vonalvezetésű folytatásának nem tekinthető, azonban
az azt keresztező Kaskötő utcából nyíló, így a Puttony utca jelenlegi területéről átvezetve
megközelíthető – mintegy eltolt folytatásként értelmezhető – közterület, a lakossági kérésre
figyelemmel javaslom a közterület átnevezését Puttony utca névre (az előterjesztés 24. számú
melléklete).
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen előterjesztés 1-21. pontjában foglalt
elnevezési eljárásra címkezelési eljárás keretében megküldött hivatalbóli kezdeményezésre
kerül sor.
II.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint: „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét
maga gyakorolja.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §a alapján
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontja
alapján, figyelemmel a 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésére, a 10/2015. (II.
26.) önkormányzati rendeletre
1./ Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén az alábbi új közterület neveket
határozza meg:
1.1. a 11432/32, a 11432/21, a 11432/40, a 11432/58, a 11432/59 hrsz.-ú földterületek és a
11432/13 hrsz.-ú földterület K–Ny-i szakaszának neve a Kulacs utca folytatásaként:
Kulacs utca

József Attila telep,

1.2. a 33377/2 hrsz.-ú földterület, a 33388/3 hrsz.-ú földterület K-Ny irányú szakasza, a
33384/4, a 33383/2, a 33389/10, a 33381/1, a 33380/4, a 33380/6, a 33378/2, a 33390/8, a
33390/6 hrsz.-ú földterületek, a 33390/7 hrsz.-ú földterület K-Ny irányú szakasza, a
33379/3, a 33389/8 és a 33382/1 hrsz.-ú földterületek neve a Golyó utca folytatásaként:
Golyó utca

Júliatelep,

1.3. a 33359/6 hrsz.-ú földterület neve a Bárd utca folytatásaként:
Bárd utca

Júliatelep,

1.4. a 11738/333 és a 11738/335 hrsz.-ú földterületek neve a Szentes utca folytatásaként:
Szentes utca
1.5.

Lencztelep,

a 30232/215 hrsz.-ú földterület neve a Pohl Ferenc utca folytatásaként:
Pohl Ferenc utca

Lencztelep,

1.6. a 30232/212 hrsz.-ú földterület neve a Nagydobos utca folytatásaként:
Nagydobos utca

Lencztelep,

1.7. a 10693 és a 10691/47 hrsz.-ú földterület neve a Damjanich utca folytatásaként:
Damjanich utca

Nagyerdőalja,

1.8. a 64222/21 hrsz.-ú földterület neve a Kör utca folytatásaként:
Kör utca

Ondód,

1.9. a 66052/13 hrsz.-ú földterület ÉNy-DK irányú szakasza, a 66052/10 és a 66053/3 hrsz.-ú
földterületek neve a Daróczi Vilmos utca folytatásaként:
Daróczi Vilmos utca

Pallag,

1.10. a 15486/1 hrsz.-ú földterület neve:
Gyár köz

Postakert,

1.11. a 19385/26, a 19385/253, a 19385/259 és a 19385/260 hrsz.-ú földterületek neve a
Károli Gáspár utca folytatásaként:
Károli Gáspár utca

Tócóliget,

1.12. a 16752/5, a 16746/21 és a 16746/11 hrsz.-ú földterületek neve:
Baranyi utca

Tócóvölgy,

1.13. a 01020/33 hrsz.-ú földterület 01028 és 54040/1 hrsz.-ú földterületek közötti K-Ny
irányú szakaszának neve:
Kálló utca

Bánk,

1.14. az 50535/5, az 50535/15 és az 50535/16 hrsz.-ú földterületek neve:
Csenderes utca

Dombos,

1.15. a 0606/21 hrsz.-ú földterület neve:
Lepke utca

Fancsika,

1.16. a 34074 hrsz.-ú közterület neve:
Illatos utca

Bayk András kert,

1.17. a 32546 hrsz.-ú földterület neve az Árnika utca folytatásaként:
Árnika utca

Bayk András kert,

1.18. a 02201/6 hrsz.-ú földterület neve:
Bogdányi sor

Bellegelő kert,

1.19. a 0538/283 hrsz.-ú földterület neve:
Fésűs utca

Biczó István kert,

1.20. a 30439/9 hrsz.-ú földterület neve a Pacikert utca folytatásaként:
Pacikert utca

Biczó István kert,

1.21. a 60010/76 hrsz.-ú földterület neve a Makkos utca folytatásaként:
Makkos utca

Nagycsere (belterület),

1.22. a 60010/115 hrsz.-ú földterület neve:
Nagycsere utca

Nagycsere (belterület),

1.23. a 0620/10 hrsz.-ú földterület neve:
Bundi utca

Pac,

1.24. a 8245, a 8246, a 8247, a 8148/2, a 8148/3, a 8109/3, a 8103/1, a 8104/2, a 8141/1, a 8120
és a 8121/1 hrsz.-ú földterületek neve:
Nagy Imre utca

Belváros-Mesterfalva.

2./ A 8108 hrsz.-ú földterület 8114 és 7882 hrsz.-ú földterületek közötti szakaszának nevét
Cserepes utca
Nagy Imre utca

Mesterfalva-Belváros-ról
Mesterfalva-Belváros-ra,

a 0552/10 hrsz.-ú földterület nevét
Szalmafonó utca
Puttony utca

Biczó István kert-ről
Biczó István kert -re

változtatja.
3./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály, a Szervezési 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
az Igazgatási Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2022. május 19.

Dr. Papp László
polgármester

