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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.

A Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya a címkezelési eljárással összefüggő jegyzői hatáskörből eredő feladatkörében kezdeményez utcaelnevezést.
1.
A 14969/1 hrsz.-ú földterület a Gázvezeték utca folytatását képezi nyugati irányban. Ennek megfelelően a földterület javasolt neve Gázvezeték utca (1. melléklet).
2.
A 0493/35 hrsz.-ú földterület elnevezése a Műszaki Osztály szakvéleménye szerint a 0463/1 hrsz-ú
földterülettől a körforgalomig javasolt. Mivel az utca a Debreceni Repülőtér mellett halad el,
javasolt neve Repülőtéri út (2. melléklet).

3.

A 11112/4 hrsz.-ú földterület a Sebes utca természetes folytatását képezi északi irányban. Mivel
azonban a Sebes utca számozása az északi, az elnevezendő területtel érintkező részén kezdődik, az
elnevezendő közterület ugyanazt a nevet nem kaphatja, ezért javasolt neve Sebes zug. A Debreceni
Értéktár Bizottság állást foglalt a hagyományos debreceni utcanevek használata mellett, amelybe e
földrajzi köznévi utótag is szervesen beleillik (3. melléklet).
4.
A 17189/131 és a 17189/132 hrsz.-ú földterületek a Balmazújvárosi úttal párhuzamosan, a Harsona
utcára merőlegesen helyezkednek el, az utca javasolt neve Fuvola utca (4. melléklet).
5.
A 17119/87 hrsz.-ú földterület az M35-ös autópályával párhuzamosan, a Kishegyesi útra
merőlegesen helyezkedik el, a város nyugati részén lévő ipari terület szélén. A terület északi részén
a közelmúltban egy közterület a Nyomdász utca nevet kapta. Célszerű lenne, ha a térség utcái a
Debrecenben folytatott hagyományos mesterségekről kaphatnák nevüket. Ennek megfelelően az
földterület javasolt neve Fuvaros utca (5. melléklet).
6.
A 22234/12, a 22233/9 és a 22233/8 hrsz.-ú földterületek a Kartács utcától jobbra, a Doberdó
utcával szemben elhelyezkedő, kis parkot körbefogó, térszerű utcát alkotnak. A földterületek
javasolt neve a városrész nevéről Auguszta tér (6. melléklet).
7.
A 17077/19, a 17078/59, a 17078/54 és a 17078/21 hrsz.-ú földterületek a Nádsíp utca folytatását
képezik déli irányban, ennek megfelelően a közterület javasolt neve Nádsíp utca (7. melléklet).
8.
Több kezdeményezés érkezett a 18456/7, a 18471/1, a 18236/3, a 18456/8, a 18457/3 hrsz.-ú
földterületek elnevezésére. A Műszaki Osztály szakvéleményében leírta, hogy a földterületek a
Bartók Béla utat a Kishegyesi úttal összekötő tervezett utca közterületi szakaszai, melyek
elnevezését együtt javasolja. Mivel az utca egy szakaszát – 18457/5 hrsz – a Közgyűlés 51/2015.
(III. 26.) határozatával József utcának nevezte el, ezért indokolt a további szakaszokat is József
utcaként elnevezni (8. 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 14969/1 hrsz.-ú földterület neve:
Gázvezeték utca Basahalom,
a 0493/35 hrsz.-ú földterületnek a 0463/1 hrsz.-ú földterülettől a körforgalomig terjedő szakaszának
neve:
Repülőtéri út
Mészáros Gergely kert,
a 11112/4 hrsz.-ú földterület neve:
Sebes zug
Homokkert,
a 17189/131 és a 17189/132 hrsz.-ú földterületek neve:
Fuvola utca
Köntösgát,
a 17119/87 hrsz.-ú földterület neve:
Fuvaros utca
Köntösgát,
a 22234/12, a 22233/9 és a 22233/8 hrsz.-ú földterületek neve:
Auguszta tér
Auguszta,
a 17077/19, a 17078/59, a 17078/54 és a 17078/21 hrsz.-ú földterületek neve:
Nádsíp utca
Téglagyár,
a 18456/7, a 18471/1, a 18236/3, a 18456/8, a 18457/3 hrsz.-ú földterületek neve:
József utca
Hatvan utcai kert,
2./ 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. június 10.

Dr. Papp László
polgármester

