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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.
Jelen határozati javaslat előkészítése során az idézett jogszabályok szerint jártunk el.
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 a Polgármesteri Hivatal
(4024 Debrecen, Piac u. 20.) Szervezési Osztályának 52. számú helyiségében megtekinthetők.
A fentiek alapján az alábbi elnevezésekre teszek javaslatot:

1.
Az Arany János utca és a Miklós utca között elhelyezkedő ingatlanok házszámozásához
érkezett hivatalbóli megkeresés alapján a 9213/4 és 9214/2 hrsz.-ú földterületek nevének
javaslom
a
Térey János utca elnevezést (1. melléklet).
Térey János író, költő, drámaíró, műfordító 1970. szeptember 14-én született Debrecenben.
Legjelentősebb munkája a Paulus című verses regény, illetve drámatetralógiája, A Nibelunglakópark. Novellái és versei mellett több regénye is megjelent, amelyeket gyakran verses
formában írt meg, a kortárs magyar irodalomban szinte egyedülálló módon. Színházi
pályafutása is rendkívül jelentős: drámáiért többször is elnyerte az évad legjobb drámája
kitüntetést. Írásait számos idegen nyelvre lefordították, több felolvasásra hívták Ausztriába,
Németországba, Amerikába és Kanadába is. Első díját 1995-ben nyerte el (Déry Tibor-díj), de
azóta kéttucatnyinál is több fontos elismerést kapott, köztük József Attila-díjat, Móricz
Zsigmond-ösztöndíjat, Szép Ernő-jutalmat, Füst Milán-díjat, 2006-ban a Magyar Köztársasági
Érdemrend lovagkeresztjét, 2010-ben a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjat kapta meg.
Térey János Debrecen városával élete végéig szoros kapcsolatot ápolt – erre példa a
Debrecenben született Sajó István építész életművéből 2016-ban a MODEM-ben bemutatott
Art deco a pusztán Sajó István (1896–1961) és műve című tárlat, melynek kurátora volt. 2019ben 48 évesen hunyt el.
2.
A 0499/11 hrsz.-ú földterület a Hermann Kronseder utcából nyílik a Déli Ipari Park területén.
A Deufol Hungary Real Estate Kft. részéről több javaslat is érkezett arra vonatkozóan, hogy az ipari
parkban megvalósuló beruházásuk eredményeként felépülő gyárhoz vezető közterületet a Közgyűlés
hogyan nevezze el. A javaslatok között a Wallau utca (a Deufol székhely városának a neve), Logisztika
utca vagy Export utca (a tevékenységükre utalva) elnevezés szerepelt. A kezdeményezővel egyetértve a
közterület javasolt neve Wallau utca. (2. melléklet).

3.
Az 52660/9 hrsz.-ú földterület – melynek elnevezését a lakosság kéri – a Sávoly közből nyíló, egy-két
ingatlant érintő zsákutca, ezért a Sávoly köz elnevezést javaslom a Közgyűlésnek
(3. melléklet).

4.
A 0409/2 hrsz.-ú földterület egységes vonalvezetésű utcát képez a Szikgáti úttal, ezért a hivatalból
elnevezendő közterület javasolt neve Szikgáti út (4. melléklet).
5.
A 0654 hrsz.-ú földterület 0643 és 0632 hrsz.-ú földterületek közötti szakasza a Mezőség utca és az
Ecetfa utca közelében található. A kezdeményező több névjavaslattal is élt: Remete utca, Fecskefű
utca, Árvácska utca, Hűvös utca. A kezdeményezővel egyetértve a közterület javasolt neve Árvácska
utca. (5. melléklet).
6.
A 30215/19 és a 30232/7 hrsz.-ú földterületek a Pohl Ferenc utca folyatását képezik, ezért az
utcaszakaszok javasolt neve Pohl Ferenc utca (6. melléklet).

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 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, a 10/2015.
(II. 26.) önkormányzati rendeletre, valamint a 92/2004. (IV. 22.) Kh. határozatra
1./ Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén az alábbi új közterület neveket határozza meg:

1.1. a 9213/4 és 9214/2 hrsz.-ú földterületek neve:
Térey János utca

Tizenháromváros,

1.2. a 0499/11 hrsz.-ú földterület neve:
Wallau utca

Mészáros Gergely kert,

1.3. az 52660/9 hrsz.-ú földterület neve a Sávoly köz folytatásaként:
Sávoly köz

Gáspár György kert,

1.4. a 0409/2 hrsz.-ú földterület neve a Szikgáti út folytatásaként:
Szikgáti út

Nagy Mihály kert,

1.5. a 0654 hrsz.-ú földterület 0643 és 0632 hrsz.-ú földterületek közötti szakaszának neve:
Árvácska utca

Biczó István kert

1.6. a 30215/19 és a 30232/7 hrsz.-ú földterületek neve a Pohl Ferenc utca folyatásaként:
Pohl Ferenc utca

Lencztelep

2./ 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 elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2020. június 12.

Dr. Papp László
polgármester

