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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.
Az egyik oldalán beépített, rövid, 7673/1 és 7672/1 hrsz.-ú földterületek a Honvéd és a Thaly
Kálmán utcát kötik össze, ezért a javasolt nevük Honvéd köz (1. melléklet).
2.
A 19402/16 hrsz.-ú utca javasolt neve a környéken található, honfoglaló törzsekről elnevezett (Tarján, Jenő, Nyék, Kürtgyarmat utca, továbbá ide kapcsolódóan Varsány, Fejedelem, Vezér utca) utcákhoz kapcsolódóan Keszi utca, mivel ez az egyetlen egykori magyar törzs, amelyről még nincs
utca elnevezve Debrecenben (2. melléklet).
3.
Az alábbi utcák a Lencztelepen egy csoportban, a Marokszedő utca, illetve a Présház utca és Puttony utca környezetében találhatók: a javasolt elnevezések ebbe az asszociációs körbe tartoznak.
3/1. A 30215/73 hrsz.-ú utca kelet-nyugati szakasza a Présház utca folytatását képezi, ezért javasolt
neve Szőlőprés utca (3. melléklet).

3/2. A 0553/25 és a 30215/72 hrsz.-ú közterület T alakú, ezért mindkét esetben külön nevet célszerű
adni az egyes részeinek. A 0553/25 hrsz.-ú földterület kelet-nyugati irányú szakasza és a
30215/72 hrsz.-ú földterület kelet-nyugati irányú szakasza egységes vonalvezetésű utcát képez,
amely a Marokszedő utca folytatásánál található, ezért javasolt neve Vízhordó utca (3. melléklet).
3/3. A 30215/74 hrsz.-ú utca a javasolt Szőlőprés utcához kapcsolódik, javasolt neve Sajtár utca
(3. melléklet).
4.
A 0542/1 hrsz.-ú földterület észak-déli irányú szakasza és a 0543 hrsz.-ú földterület az Alma
utca folytatását képezi déli irányban, vele egységes vonalvezetésű utcát alkot, ezért javasolt neve
Alma utca (4. melléklet).
5.
A 18274/16 hrsz.-ú közterület T alakban húzódik a tócóvölgyi vasútállomással szemben. Egyik része a Tas utca folytatását képezi nyugati irányban, vele egységes vonalvezetésű utcát alkot, ezért javasolt neve Tas utca.
A T alakban húzódó közterületnek a tócóvölgyi vasútállomással szembeni szakaszát külön névvel
célszerű elnevezni, mivel a fent említett résszel nem alkot egységes vonalvezetésű utcát. A
18274/16 hrsz.-ú közterület észak-dél irányú szakaszának javasolt neve Kisállomás utca
(5. melléklet).
6.
Az alábbi utcák a Tócóvölgyben, egy csoportban levő közterületek, amelyek a Bíbor utca, illetve a
Bársony utca környezetében találhatók – az új megnevezési javaslatok ebbe az asszociációs körbe
tartoznak.
6/1. A 16739/5, a 16728/4 és a 16726/2 hrsz.-ú közterületek a Bársony utca folytatását képezik déli
irányban, vele egységes vonalvezetésű utcát alkotnak, ezért javasolt nevük Bársony utca (6. melléklet).
6/2. A 16745/16, a 16741/6 és a 16728/7 hrsz.-ú közterületek a Bársony utcától keletre, azzal párhuzamosan húzódnak, és egységes vonalvezetésű utcát alkotnak, javasolt nevük Gyöngy utca
(6. melléklet).
6/3. A 16741/14 és a 16728/10 hrsz.-ú közterületek ugyancsak a Bársony utcától keletre, azzal párhuzamosan húzódnak, és egységes vonalvezetésű utcát alkotnak. A közterületek javasolt neve
Gyémánt utca (6. melléklet).
II.
A Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya kezdeményezi a Tubarózsa utca keleti irányba történő
folytatását képező 30155 és 30184 hrsz.-ú közterületek Tubarózsa utcaként történő elnevezését
(7. melléklet).
III.
Az 54010/14 hrsz.-ú utca elnevezésére lakossági kérelem érkezett. A lakossági névjavaslat alapján a
Csaba vezér utca elnevezés támogatható (8. melléklet).

IV.
Lakossági kérelem érkezett a 9548/6 hrsz.-ú földterület – Raktár utca – nevének megváltoztatására.
A kérelmező indítványozza, hogy a vasútvonal mellett haladó Raktár utca az Ispotály 16. századi
alapítójának, Boncz Lászlónak a nevét viselje. A névváltoztatási javaslatot nem támogatom, mivel a
jelzett közterület 1927 óta viseli a Raktár utca nevet, amelyet az ott lévő raktártelepekre utalóan
kapott. A közismert, a lakosság tudatában régóta megrögzült nevek megváltoztatása ilyen esetekben
nem indokolt.

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 7672/1 hrsz.-ú földterületek neve:
Honvéd köz

Péterfia,

a 19402/16 hrsz.-ú földterület neve:
Keszi utca

Úrrétje,

a 30215/73 hrsz.-ú földterület K-Ny irányú szakaszának neve:
Szőlőprés utca

Lencztelep,

a 0553/25 hrsz.-ú földterület K-Ny irányú szakaszának és a 30215/72 hrsz.-ú földterület K-Ny irányú szakaszának neve:
Vízhordó utca

Lencztelep,

a 30215/74 hrsz.-ú hrsz.-ú földterület neve:
Sajtár utca

Lencztelep,

a 0542/1 földterület É-D irányú szakaszának és a 0543 hrsz.-ú földterület neve:
Alma utca

Biczó István kert,

a 18274/16 hrsz.-ú földterület K-Ny irányú szakaszának neve:
Tas utca

Hatvan utcai kert,

a 18274/16 hrsz.-ú földterület É-D irányú szakaszának neve:
Kisállomás utca

Hatvan utcai kert,

a 16739/5, a 16728/4 és a 16726/2 hrsz.-ú földterületek neve:
Bársony utca

Tócóvölgy,

a 16745/16, a 16741/6 és a 16728/7 hrsz.-ú földterületek neve:
Gyöngy utca

Tócóvölgy,

a 16741/14 és a 16728/10 hrsz.-ú földterületek neve:
Gyémánt utca

Tócóvölgy,

a 30155 és 30184 hrsz.-ú földterületek neve:
Tubarózsa utca

Kerekestelep,

az 54010/14 hrsz.-ú földterület neve:
Csaba vezér utca Nagycsere.
2./ A 9548/6 hrsz.-ú földterület – Raktár utca – nevét nem változtatja meg.
3./ 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. február 12.

Dr. Papp László
polgármester

