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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.
A közterületek elnevezéséről, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről,
valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
2.
§
1. pontja alapján a 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 központi 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
megkérése, a tulajdoni lapok 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.

1.
A 30191/8, a 30190/6 és a 30192/15 hrsz.-ú földterületek a Birsalma utca folytatását képezik,
ezért javasolt nevük Birsalma utca (1. melléklet).
2.
A 17081/12 hrsz.-ú földterület É-D irányú szakasza, a 17078/15 hrsz.-ú földterület
É-D irányú szakasza, valamint a 17032/2, a 17030/104, a 17030/13, a 17030/17, a 17030/42 és a
17030/102 hrsz.-ú földterületek a Tócópart utcával egybeeső területek, javaslom, hogy kapják a
Tócópart utca nevet (2. melléklet).

3.
A 01539/7 hrsz.-ú földterület elnevezésére a közelben található utcanevekhez igazodva (Sármány utca,
Harkály utca, Seregély utca, Csíz utca) javaslom a Lilik utca elnevezést (3. melléklet).

4.
A 32183/4 hrsz.-ú földterület a Komló utca folytatását képezi, ezért javaslom a Komló utca nevet (4.
melléklet).

5.
A 0881/7 hrsz.-ú földterület a 46644 hrsz.-ú, Szárcsásér utca elnevezésű közterületnek a folytatása. A
már elnevezett utcára 9 telek nyílik, a sorban 10. előtt húzódik az elnevezendő közterület, ezért a
Szárcsásér utca folytatásaként javaslom a Szárcsásér utca elnevezést (5. melléklet).
A 46601 hrsz.-ú földterületnek a 0882 és a 46619 hrsz.-ú földterületek közötti szakasza a Vöcsök
utca folytatása, Vöcsök utcaként történő elnevezésére lakossági kérelem érkezett, ezért az utca javasolt
neve Vöcsök utca (5. melléklet).

6.
A 0580/5 hrsz.-ú földterület ÉK-DNy irányú szakasza valamint a 0580/4 hrsz.-ú földterület az
Olajfa utcával párhuzamosan húzódik. Javaslom, hogy kapjon nevet az olajfa családjába tartozó, nálunk
dísznövényként gyakori aranycserjéről. Az utca javasolt neve Aranycserje utca (6. melléklet).

7.
A 02526 és a 02533 hrsz.-ú földterületek a Dombosi út folytatását képezik, ezért javaslom a Dombosi
út elnevezést (7. melléklet).

8.
Az 52679/3 hrsz.-ú földterület a Tisztás utcából nyíló, néhány ingatlant számláló zsákutca, ezért
javaslom, hogy kapja a Tisztás utca folytatásaként a Tisztás utca nevet (8. melléklet).

9.
A 01571 és a 01572 hrsz.-ú földterületek a Külső Vámospércsi út folytatását képezik, ezért javaslom,
hogy kapják a Külső Vámospércsi út nevet (9. 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 30191/8, a 30190/6 és a 30192/15 hrsz.-ú földterületek neve a Birsalma utca folytatásaként:
Birsalma utca
Kerekestelep,
a 17081/12 hrsz.-ú földterület É-D irányú szakasza, a 17078/15 hrsz.-ú földterület
É-D irányú szakasza, valamint a 17032/2, a 17030/104, a 17030/13, a 17030/17, a 17030/42 és a
17030/102 hrsz.-ú földterületek neve a Tócópart utca folytatásaként:
Tócópart utca
Téglagyár,
a 01539/7 hrsz.-ú földterület neve:
Lilik utca

Haláp (külterület),

a 32183/4 hrsz.-ú földterület neve a Komló utca folytatásaként:
Komló utca
Bayk András kert,
a 0881/7 hrsz.-ú földterület neve a Szárcsásér utca folytatásaként:
Szárcsásér utca
Biczó István kert,
a 46601 hrsz.-ú földterületnek a 0882 és a 46619 hrsz.-ú földterületek közötti szakasza neve a Vöcsök
utca folytatásaként:
Vöcsök utca
Biczó István kert,
a 0580/5 hrsz.-ú földterület ÉK-DNy irányú szakasza, valamint a 0580/4 hrsz.-ú földterület neve:
Aranycserje utca
Biczó István kert,
a 02526 és a 02533 hrsz.-ú földterületek neve a Dombosi út folytatásaként:
Dombosi út
Dombos,
az 52679/3 hrsz.-ú földterület neve a Tisztás utca folytatásaként:
Tisztás utca
Gáspár György kert,

a 01571 és a 01572 hrsz.-ú földterületek neve a Külső Vámospércsi út folytatásaként:
Külső Vámospércsi út
Nagycsere-Haláp (külterület).
2./ Felkéri a Szervezési Osztály, a Városfejlesztési Főosztály, a Műszaki Osztály, valamint az Igazgatási
Osztály vezetőjét, hogy a közterületek elnevezéséhez kapcsolódó intézkedéseket tegyék meg.
Határidő: azonnal
Felelős:
a Szervezési Osztály vezetője
a Városfejlesztési Főosztály vezetője
a Műszaki Osztály vezetője
az Igazgatási Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2018. szeptember 20.
Dr. Papp László
polgármester

