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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 Katolikus Egyház képviseletében azzal a javaslattal keresték meg önkormányzatunkat, hogy a
Katolikus Emlékév alkalmából a városban egy arra méltó közterület II. János Pál pápáról kerüljön
elnevezésre, így emlékezve a katolikus egyház meghatározó alakjára, aki a történelem eddig
legismertebb és legközkedveltebb pápája volt. II. János Pál pápa tevékenységét végigkísérte a népek
és vallások közötti egyetértés elősegítése. A béke híve volt, többször felemelte hangját a háborúk
ellen. Halálát követően 2011-ben boldoggá, majd 2014-ben szentté avatták. 1991-ben Debrecenbe is
ellátogatott.
Az emlékállító elnevezésre az Oláh Gábor utca és az Ady Endre út kereszteződésénél kialakított
teret javasolják (1. melléklet).
II.
DMJV Önkormányzata Közgyűlése 149/2015. (VI. 25.) határozatával a 17078/7 hrsz.-ú
földterületet, a 17081/12 hrsz.-ú földterület K-Ny irányú szakaszát és a 17081/39 hrsz.-ú
földterületet Gólyahír utcának, a 17081/6 és a 17081/16 hrsz.-ú földterületet Tőzike utcának nevezte
el. Lakossági kérelem érkezett a két utca nevének Kishegyesi útra történő átnevezésére. A
Kishegyesi út-ra történő átnevezés indoka, hogy sok lakó, illetve vállalkozó ezt a címet használja,
ezért a körülmények indokolják a közterületek nevének megváltoztatását (2. melléklet).

III.
A Közgyűlés a nyugati kiskörút már elkészült, Széchenyi utca-Arany János utca közötti szakaszát
282/2005. (XI. 17.) Kh. határozatával Antall József utcának, Széchenyi utca-Hatvan utca közötti
szakaszát 104/2012. (V. 31.) Kh. határozatával Tisza István utcának nevezte el. A Közgyűlés
104/2012. (V. 31.) Kh. határozatával azt is kimondta, hogy „Kinyilvánítja azon szándékát, hogy
amennyiben a nyugati kiskörút Hatvan utca – Mester utca közötti szakaszát megnyitják, a
megnyitást követően a Közgyűlés az új közterületet Nagy Imréről nevezi el.”
2015. november 25-én átadásra került a közforgalom számára a nyugati kiskörút II. üteme a
Nemzetőr utca, a Szalkai utca és a Boldogfalva utca szélesítésével (Arany János utca-Erzsébet utca
közötti szakasz), így lehetőség nyílik az elnevezésére. Az új közterület javasolt neve az Antall
József utca folytatásaként Antall József utca – így a nyugati kiskörút három szakasza Magyarország
három miniszterelnökéről lenne elnevezve.
Mivel a Nemzetőr utcai szakasz esetében a telekalakítás megtörtént, a Boldogfalva utca és a Szalkai
utca esetében pedig folyamatban van, elsőként az említett három utca nevének megváltoztatásáról
dönthet a Közgyűlés (3. 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 nevet határozza
meg:
a 22250 hrsz.-ú földterület 22338, 22344, 22345, 22293 és 22337 hrsz.-ú földterületek által határolt
félkör alakú területrészének neve:
II. János Pál pápa tér

Nagyerdőpark.

2./
A 17078/7 hrsz.-ú földterület, a 17081/12 hrsz.-ú földterület K-Ny irányú szakasza és
a 17081/39 hrsz.-ú földterület nevét
Gólyahír utca
Kishegyesi út

Téglagyár-ról
Téglagyár-ra,

a 17081/6 hrsz.-ú földterület és a 17081/16 hrsz.-ú földterület nevét
Tőzike utca
Kishegyesi

Téglagyár-ról
út

Téglagyár-ra
a 9188 hrsz.-ú földterület nevét
Nemzetőr utca
Antall

Tizenháromváros-ról
József

utca

Belváros-ról
József

utca

Belváros, Miklóskapu-ról
József

utca

Tizenháromváros-ra,
a 9242 hrsz.-ú földterület nevét
Szalkai utca
Antall
Belváros-ra,
a 9374 hrsz.-ú földterület nevét
Boldogfalva utca
Antall

Belváros, Miklóskapu-ra
változtatja.
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, 2015. december 4.

Dr. Papp László
polgármester

