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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.
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 (4024 Debrecen, Piac u. 20.) Szervezési Osztályának 53. számú
helyiségében rendelkezésre állnak.
1.
Dr. Puskás István alpolgármester úr kezdeményezte, hogy a 22324 hrsz.-ú földterület
Nagyerdei körút és Vígadó tér közötti sétaútként kialakított szakaszát Debrecen díszpolgáráról,
Szabó Magda Kossuth-díjas írónőről nevezze el a Közgyűlés. A kezdeményezést támogatom.
A földterület javasolt neve Szabó Magda sétány (1. melléklet).

2.
A 33392/8 és a 33391/14 hrsz.-ú földterületek a Kard utcát és Zólyom utcát összekötő
közterületeket alkotják, elnevezésükre a közelben található utcanevekre tekintettel – Kard utca,
Golyó utca, Töltény utca – javaslom a Markolat utca nevet (2. melléklet).
3.
A 33376 és a 33375/4 hrsz.-ú földterületek a Kard utcából nyíló és a Golyó utcával
párhuzamos vonalvezetésű közterületet képeznek, elnevezésükre javasolom a Penge utca
nevet (3. melléklet).
4.
A 19373/8 és a 19365/35 hrsz.-ú földterületek a Gyires Béla utca folytatását képező
közterületet jelentik, elnevezésükre javasolom a Gyires Béla utca nevet (4. melléklet).
5.
A 17189/28 hrsz.-ú földterület a Nyugati Ipari Park területén a Hegedű utcából nyíló
közterület. Elnevezésére a Hegedű utca, valamint a szintén közeli Harsona utca és Fuvola utca
fogalomkörére utalva a Brácsa utca nevet javasolom (5. melléklet).
6.
A 0552/10 hrsz.-ú földterület a Kaskötő utcából nyíló és a Korcsolyás utcával párhuzamos
vonalvezetésű utca. Elnevezésére javasolom a Szalmafonó utca nevet (6. melléklet).
7.
A Domokos Márton kertben elhelyezkedő, 0247/6 hrsz.-ú földterület a Cukros út egyenes
vonalú folytatása, ezért javasolt neve Cukros út (7. melléklet).
8.
A 0505/108 hrsz.-ú földterület K-Ny irányú szakasza a Déli Ipari Parkban helyezkedik el, a
Dinamó utca és a Jedlik Ányos utca közelében. Az ipari parkban telephellyel már rendelkező
kérelmező Globiz International Kft. közterület elnevezési javaslatát figyelembe véve a Bánki
Donát utca elnevezést támogatom (8. melléklet).
9.
A 0367/125 hrsz.-ú földterület a Határ úti Ipari Park közterülete, amely a sztyeppei
növénytársulását máig megőrző Görbehalom nevű kunhalom közelében helyezkedik el.
Elnevezésére javasolom a sztyeppei népek temetkezési helyeiről a Kurgán utca nevet (9.
melléklet).
10.
A Debreceni Postaigazgatóság 100 éves jubileuma alkalmából 100 fa elültetéséről született
döntés a Tócóskertben, melyről a Magyar Posta Zrt. területi igazgatósága tájékoztatott
bennünket, egyben kérelmezve, hogy a faültetés helyét a Közgyűlés Postás ligetnek nevezze el.
A kérelmet támogatom. A határozati javaslatban szereplő közterület javasolt neve Postás liget
(10. melléklet).
A 2-7. és a 9. pontban foglalt elnevezési eljárásra címkezelési eljárás keretében megküldött
hivatalbóli kezdeményezésre kerül sor.

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 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 Kat. tv. egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet
1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselőtestülete, 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:
A Közgyűlés
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 22324 hrsz.-ú földterület Nagyerdei körút és Vígadó tér közötti sétaútként kialakított
szakaszának neve:
Szabó Magda sétány

1.2.

a 33392/8 és a 33391/14 hrsz.-ú földterületek neve:
Markolat utca

1.3.

Domokos Márton kert,

a 0505/108 hrsz.-ú földterület K-Ny irányú szakaszának neve:
Bánki Donát utca

1.9.

Biczó István kert,

a 0247/6 hrsz.-ú földterület neve a Cukros út folytatásaként:
Cukros út

1.8.

Köntösgát,

a 0552/10 hrsz.-ú földterület neve:
Szalmafonó utca

1.7.

Kertváros,

a 17189/28 hrsz.-ú földterület neve:
Brácsa utca

1.6.

Júliatelep,

a 19373/8 és a 19365/35 hrsz.-ú földterületek neve a Gyires Béla utca folytatásaként:
Gyires Béla utca

1.5.

Júliatelep,

a 33376 és a 33375/4 hrsz.-ú földterületek neve:
Penge utca

1.4.

Nagyerdőpark,

Mészáros Gergely kert,

a 0367/125 hrsz.-ú földterület neve:
Kurgán utca

Nagy Mihály kert.

2./ Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén – a mellékelt változási vázrajz szerinti
telekalakítási engedély véglegessé válását követően – a 15855/167 hrsz.-ú „(kivett) lakótelep”
megnevezésű ingatlanból kialakuló 15855/170 hrsz.-ú „(kivett) közpark” megnevezésű földterület nevét
a telekalakítás átvezetése napját követő nappal a következők szerint állapítja meg:
Postás liget

Tócóskert.

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, 2021. július 15.

Dr. Papp László
polgármester

