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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.”
Az előkészítés során az idézett 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 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.

I.
A Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya a címkezelési eljárással összefüggő jegyzői hatáskörből eredő feladatkörében kezdeményez utcaelnevezést.
1.
A 7673/1 és a 7672/1 hrsz.-ú közterület egyik oldalán beépített, rövid utcaszakasz, a Honvéd és a
Thaly Kálmán utcát köti össze. Megnevezésére önkormányzati képviselők részéről elnevezési javaslat érkezett: a megszűnt Nemzetőr utca nevét a Honvéd utca szomszédságában javasolják újra
felhasználni. A javaslatot támogatom, azzal a pontosítással, hogy a közterület kapja a
Nemzetőr köz megnevezést. Ez egyrészt jobban megfelel a közterület jellegének, másfelől el is tér
a közelmúltig használt utcanévtől, így elkerülhetővé válnak az átmeneti időszakban esetleg adódó
félreértések (1. melléklet).

2.
A 18802/2 hrsz.-ú közterület a Lilla tér déli oldalán helyezkedik el – a közterületre egyetlen ingatlan nyílik. A földrészlet javasolt neve Lilla köz (2. melléklet).
3.
A 18456/36 hrsz.-ú közterületet az élesen kanyarodó vonalvezetésű Sándor utca fogja közre. Ennek
alapján az utca javasolt neve Sándor köz (3. melléklet).
4.
Az 54040/40 hrsz.-ú közterület a Toboz utcától délre lévő rövid kis utca. Javasolt neve a Toboz utca
nevéhez igazodva Fenyőmag utca (4. melléklet).
5.
Az alsójózsai 095 hrsz.-ú közterület az Alsójózsa, Pallag, Bocskaikert határán elterülő Szordas
nevű területre vezet, amely a helybeliek szerint egykori falu helyét őrzi (Bába Barbara szerk.
A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei. Debrecen, 2015). A közterület javasolt
neve Szordasi út (5. melléklet).
6.
A 0216/20 és a 0216/62 hrsz.-ú földrészletek Felsőjózsa településrész belterületétől dél felé eső,
szélső, egységes vonalvezetésű utcát alkotnak. A település egykori földesuráról, az egri és nagyváradi várkapitányról elnevezett Nyáry Pál utcától délre fekszik. A földrészletek javasolt neve erre
emlékeztetően Várkapitány utca (6. melléklet).
7.
A 02072/2 hrsz.-ú közterület a Vámospércsi út folytatását képezi keleti irányban, vele egységes vonalvezetésű közterületet képezve – ennek alapján az út javasolt neve Külső Vámospércsi út
(7. melléklet).
8.
A 01124 hrsz.-ú utca a Kisbánya utca folytatását képezi, vele egységes vonalvezetésű utcát alkot
ezért a közterület javasolt neve Kisbánya utca (8. melléklet).
A 32884 hrsz.-ú kis köz a Kisbánya utcából nyílik, mindössze egyetlen telekre vezet, önálló, eltérő
név adása nem indokolt, ezért a földrészlet javasolt neve Kisbánya utca (8. melléklet).
9.
A 48718/1 hrsz.-ú földrészlet a Remény utcából nyílik, és derékszögben elkanyarodva halad
tovább, ezért javasolt neve Remény köz (9. melléklet).
10.
A 49607 hrsz.-ú rövid kis utca a Szeklice utca végére merőlegesen nyílik, ezért javasolt neve
Szeklice köz (10. melléklet).
11.
A 49688 hrsz.-ú rövid utca a Csombor utca végét zárja le, ezért javasolt neve Csombor köz
(11. melléklet).
12.
A 49917 hrsz.ú és a 49905 hrsz.-ú kis utcák az Almáskert utcából nyílnak. Mivel a közelben almafajtákról elnevezett utcák is találhatók, ezért a 49917 hrsz.-ú közterület javasolt neve Aranyalma

utca, a 49905 hrsz.-ú közterület javasolt neve Csörgőalma utca. Ezek a Cívis szótár szerint egyegy Debrecenben ismert almafajta népi megnevezései (12. melléklet).
13.
A 31695 hrsz.-ú közterület környékén lévő utcák szőlőfajtákról (kadarka, bakator) kaptak nevet –
ezekhez igazodva az utca javasolt neve a régi magyar szőlőfajtára utaló Juhfark utca
(13. melléklet).
14.
A 01059 hrsz.-ú közterület a Külső Létai út folytatását képezi délkeleti irányban, vele egységes
vonalvezetésű közterületet képezve. Ennek alapján az út javasolt neve Külső Létai út
(14. melléklet).
15.
A 01187 hrsz.-ú közterület a Felsőpércsi utca folytatását képezi keleti irányban, vele egységes vonalvezetésű közterületet képezve, ennek alapján az utca javasolt neve Felsőpércsi utca
(15. melléklet).
16.
A 0551 hrsz.-ú utca a Szeged utca folytatását képezi, vele egységes vonalvezetésű utcát alkot, a
házszámozás miatt azonban nem viselhet vele azonos nevet. Mivel a környéken lévő utcák dél-alföldi települések nevét viselik, a közterület javasolt neve Kalocsa utca (16. melléklet).
17.
A 0820 hrsz.-ú közterület a Debrecen déli határrészén található Sás-tótól délkelet felé,
Monostorpályiba vezető hosszú út – javasolt neve ehhez igazodva Sástavi út (17. melléklet).
18.
A 059 hrsz.-ú útszakasz a Böszörményi út folytatását képezi a város külterületén. Javasolt neve – a
Külső Létai út, Külső Sámsoni út, Külső Szoboszlói út mintájára – Külső Böszörményi út
(18. melléklet).
19.
A 0108 hrsz.-ú közterület Alsójózsa településrész belterületéről dél felé vezető út, amely az egykor
itt folyó Csukás-éren vezetett át. A hangulatos név megőrzése érdekében a közterület javasolt neve
Csukáséri út (19. melléklet).
20.
A 0126 hrsz.-ú közterület Alsójózsa településrész belterületétől észak felé, a fenti közterülettel
párhuzamosan vezető út, amelyet nyugatról erdő határol. Javaslom, hogy a fenti terület az egykor itt
található (Hajdú)Szentgyörgy településre emlékeztetően kapja a Szentgyörgyi erdősor
megnevezést. Ilyen formájában a közterületi név kellő mértékben eltér a Falóger területén lévő
Szentgyörgyi utca nevétől (20. melléklet).
21.
A 0160/27 hrsz.-ú közterület Felsőjózsa településrész belterületétől dél felé eső, szélső utca, amely
az egykor Figyelő-halomnak nevezett domb környékén fekszik. (A dombot a múlt század közepén
elhordták.) Az utca javasolt neve erre emlékeztetően Figyelőhalmi út (21. melléklet).
22.

A 47902 hrsz.-ú közterület a Pempő utcából nyíló kis köz, javasolt neve Pempő köz
(22. melléklet).

II.
Lakossági közterület elnevezési kezdeményezések:
1.
A 27362, a 28040 és a 28041 hrsz.-ú közterületek Alsójózsa belterületének keleti szélén húzódnak,
az út keleti oldalán a Monostori-erdő fekszik. A középkorban ezen a területen a Monostor, később
pedig Szólátmonostora nevű, elpusztult falu feküdt. Az utca javasolt neve a középkori falu emlékére
Szólátmonostori utca (23. melléklet).
2.
A 46329 hrsz.-ú utca környezetében egyelőre nincsenek elnevezett utcák. Megnevezésére lakossági
javaslatok érkeztek, melyek közül egyedül a Szegfűszeg utca megnevezés elfogadható, mivel a
többi javasolt név már létezik a városban. A közterület javasolt neve Szegfűszeg utca
(24. melléklet).
A 46339 hrsz.-ú utca a 46329 hrsz.-ú utca mellett fekszik, ezért javasolt neve Fahéj utca
(24. melléklet).
A 46310 hrsz.-ú kis utca ugyancsak a 46329 hrsz.-ú utca mellett fekszik, ezért javasolt neve Bors
utca (24. melléklet).
3.
A 17049/1 hrsz.-ú kis köz a Hámfa utcából nyílik, ezért javasolt neve Hámfa köz (25. melléklet).
4.
Lakossági javaslat érkezett a 0100 hrsz.-ú utca É-D irányú szakaszának Lévai Béla utcaként történő
elnevezésére.
Lévai Béla Józsa helytörténetéről tett közre publikációkat, többek között összegyűjtötte és kis
füzetben közzétette Józsa helyneveit is, s ezzel fontos helyi nyelvi-kulturális értékeket tett ismertté,
amelyek jól használhatók a közterületek hagyományőrző szemléletű elnevezésében is.
Szellemiségéhez jobban illene az a gyakorlat, ha a névadásban éppen az általa felgyűjtött és
publikált régi helybeli névanyagot emelnénk hivatalos státusba.
A 0100 hrsz.-ú utca fő ága Alsójózsa településrész belterületéről dél felé vezet, párhuzamos a
Meszesi utcával. Mivel a jelzett közterület az egykor Kis-Meszesnek nevezett területen halad, a
közterület É-D irányú szakaszának javasolt neve Kismeszesi utca (26. melléklet).
5.
Debreceni lakos a 30529 és a 30545 hrsz.-ú utca elnevezését kéri. A kérelméből kitűnik, hogy a
közterületet – amely egységes vonalvezetésű utcát képez a Vadaskert utca és a Farkas utca között –

az ott lakók Mihály utcaként ismerik, s ugyanilyen néven szerepel a Google online térképén is.
Mivel ilyen névvel közterület nincs elnevezve Debrecenben, a már meglévő névhasználatot
figyelembe véve a közterület javasolt neve Mihály utca (27. 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:
a 7673/1 és a 7672/1 hrsz.-ú földterület neve:
Nemzetőr köz
Péterfia,
a 18802/2 hrsz.-ú földterület neve:
Lilla köz
Hatvan utcai kert,
a 18456/36 hrsz.-ú földterület neve:
Sándor köz
Hatvan utcai kert,
az 54040/40 hrsz.-ú földterület neve:
Fenyőmag utca Bánk,
a 095 hrsz.-ú földterület neve:
Szordasi út

Alsójózsa-Domokos Márton kert,

a 0216/20 és a 0216/62 hrsz.-ú földterületek neve:
Várkapitány utca Felsőjózsa-Domokos Márton kert,
a 02072/2 hrsz.-ú földterület neve:
Külső Vámospércsi út
Nagycsere,
a 01124 és a 32884 hrsz.-ú földterületek neve:
Kisbánya utca
Bayk András kert,
a 48718/1 hrsz.-ú földterület neve:
Remény köz
Bayk András kert,
a 49607 hrsz.-ú földterület neve:
Szeklice köz
Bayk András kert,
a 49688 hrsz.-ú földterület neve:
Csombor köz
Bayk András kert,

a 49917 hrsz.-ú földterület neve:
Aranyalma utca Bayk András kert,
a 49905 hrsz.-ú földterület neve:
Csörgőalma utca Bayk András kert,
a 31695 hrsz.-ú földterület neve:
Juhfark utca
Bayk András kert,
a 01059 hrsz.-ú földterület neve:
Külső Létai út
Bayk András kert,
a 01187 hrsz.-ú földterület neve:
Felsőpércsi utca Bayk András kert,
a 0551 hrsz.-ú földterület neve:
Kalocsa utca
Biczó István kert,
a 0820 hrsz.-ú földterület neve:
Sástavi út
Biczó István kert,
a 059 hrsz.-ú földterület neve:
Külső Böszörményi út

Domokos Márton kert,

a 0108 hrsz.-ú földterület neve:
Csukáséri út
Domokos Márton kert,
a 0126 hrsz.-ú földterület neve:
Szentgyörgyi erdősor
Domokos Márton kert,
a 0160/27 hrsz.-ú földterület neve:
Figyelőhalmi út Domokos Márton kert,
a 47902 hrsz.-ú földterület neve:
Pempő köz
Gáspár György kert,
a 27362, a 28040 és a 28041 hrsz.-ú földterületek neve:
Szólátmonostori utca
Alsójózsa,
a 46329 hrsz.-ú földterület neve:
Szegfűszeg utca Dombos,
a 46339 hrsz.-ú földterület neve:
Fahéj utca
Dombos,
a 46310 hrsz.-ú földterület neve:
Bors utca

Dombos,

a 17049/1 hrsz.-ú földterület neve:
Hámfa köz
Téglagyár,
a 0100 hrsz.-ú földterület É-D irányú szakaszának neve:
Kismeszesi utca Alsójózsa-Domokos Márton kert,
a 30529 és a 30545 hrsz.-ú földterületek neve:
Mihály utca
Biczó István kert.
2./ Felkéri a Szervezési Osztály, valamint a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a
közterületek elnevezéséhez kapcsolódó intézkedéseket tegyék meg.
Határidő: azonnal
Felelős: a Szervezési Osztály vezetője
a Városfejlesztési Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2016. április 15.

Dr. Papp László
polgármester

