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T E R V E Z E T 
Előterjesztés 

a képviselő-testület 2015. március 10-i nyilvános ülésére. 

 

Tárgy: A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületek átnevezése. 

 

Előterjesztő:   Bazan Tibor polgármester 

Előkészítette:  Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 

Megtárgyalja:  Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó Bizottság 

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A rendszerváltozás egyik velejárója volt, hogy a diktatúra emblematikus alakjairól elnevezett 

utcák neveit megváltoztatták. Így volt ez az ország több részén, és a környező településeken is. 

Hévízgyörkön egy utca nevét változtatták meg 1990. november 26-án, a Felszabadulás teret 

átnevezték. Az új név: Templom tér lett. Törvényi szabályozás csak 2011-ben született meg a 

2011. évi 189. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, melyet 2011. december 28-án 

hirdettek ki. Ennek a törvénynek a 14.§-a 2013. január 1-én lépett hatályba, és az alábbiak szerint 

rendelkezik: 

 

14. §1(1) A 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes 

szabályait, ha e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák. 

(2) A 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem 

viselheti 

a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek 

megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy 

b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi 

politikai rendszerre közvetlenül utal. 

(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a 

közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos 

Akadémia állásfoglalását. 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja 2015.január 28-án kelt, PEB/030/518-

13/2015. sz. törvényességi felhívásában írásban kért tájékoztatást a Polgármester úrtól, amelyben 

felszólították a képviselő-testületet, hogy határozathozatali kötelezettségének tegyen eleget, 

melyről tájékoztattuk a képviselő-testületet. A levélben foglaltak szerint az alábbi közterület-

elnevezések sértik az Mötv. 14.§ (2-3) bekezdését: 

- Úttörő utca 

- Úttörő köz 

- Ságvári Endre utca 

- Sallai Imre utca 

- Fürst Sándor utca 

 

Mellékeljük a kormányhivatal által megküldött táblázatban foglaltakat az 1. számú 

mellékletben: 
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Az Mötv. 13.§ (1) bek.3. pontja szerint a közterületek elnevezéséről kizárólag a helyi 

önkormányzatok dönthetnek. Az utcák elnevezésénél kellő körültekintéssel kell eljárnunk, hiszen 

olyan nevet kell választanunk, amelyet hosszú évtizedeken keresztül visel majd az adott 

közterület. Nagyon pontos, időigényes feladat hárul a polgármesteri hivatal és az aszódi járási 

hivatal köztisztviselői részére, valamint a lakosságnak is időt vesz igénybe az okmánycsere, és a 

szükséges adatváltozások bejelentése. 

Ennek kapcsán, az alábbi jogszabályokat kell figyelembe venni: 

 

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: 

Mötv.),  

- az 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

(továbbiakban: Nytv.), 

- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról,  

- 146/1993. (X.26.) Korm.rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról,  

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 

- 303/2007. (XI.14.) Korm.rendelet a magyarországi hivatalos földrajzi nevek 

megállapításáról és nyilvántartásáról,  

- Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.1.) önkormányzati 

rendelete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről. 

 

 

303/2007. (XI.14.) Korm.rendelet: 

5. § (1)2 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. 

 

 

8/2014. (X.11.) önkormányzati rendelet: 

4.§. (2) Közterület nevezhető el arról a személyről: 

a. akinek a község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, hozzájárult a 

település fejlődéséhez, 

b. akinek tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását 

szolgálta és személye közmegbecsülésnek örvend, 

c. aki a tudomány, irodalom, képző- és előadóművészet, sport vagy a társadalmi élet 

egyéb területén kimagaslóan jelentőset alkotott, 

d. olyan nem magyar személyről, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes 

történelmében kiemelkedő jelentőségű volt. 
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 (3) Fogalomról vagy tárgyról való elnevezés esetén törekedni kell arra, hogy az elnevezés 

rövid, közérthető legyen, utaljon a község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi 

környezetére. 

5.§ (1) Közterületnév, településrész-név, helyi jelentőségű közlekedési név megállapítása, 

megváltoztatása, megszüntetése Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-

testületének hatáskörébe tartozik. (2) A közterület elnevezésére, illetve nevének 

megváltoztatására az ott lakó ingatlantulajdonos választópolgárok és a Képviselő-testület 

tagjai tehetnek javaslatot. (3) Kérelemre a közterület nevét megváltoztatni csak akkor 

lehet, ha az érintett közterülettel határos ingatlanon lakó ingatlan-tulajdonos 

választópolgárok több, mint a fele írásban kéri. (4) Amennyiben a Képviselő-testület 

indokoltnak tartja a közterület nevének megváltoztatását, a (3) bekezdésben foglalt feltétel 

hiányában is jogosult a névváltoztatásról dönteni. (5) Az elnevezésre vonatkozó 

előterjesztést annak benyújtása előtt 15 napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 

Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket is a képviselő-testület elé kell 

terjeszteni. (6) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon 

közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell a helyi címnyilvántartást, az 

okmányirodát, az illetékes földhivatalt, katasztrófavédelmi szerveket, mentőket, 

egészségügyi ügyeleti szolgálatot, háziorvosokat, fogorvosokat, a rendőrséget, postahivatalt, 

valamint a közmű-szolgáltatókat. (7) A földrajzi neveket érintő döntéstől számított 60 

napon belül a közterületi névtáblákat az e rendeletben foglalt szabályok szerint ki kell 

helyezni. Kihelyezésükről a polgármester  köteles gondoskodni. 

LAKOSSÁGOT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 

1./ Lakcímváltozás átvezetése a központi nyilvántartó rendszerben 

 A lakcímkártya kiadása illeték- és költségmentes. Az új lakcímeket a címnyilvántartóban a 

polgármesteri hivatal átvezeti. Az aszódi járási hivatal ezután kiállítja a lakosság részére az új 

lakcímkártyákat, a régi lakcímkártyákat pedig le kell adni. A lakosságnak tudunk segiteni abban, 

hogy az új lakcímkártyákat a Hévízgyörki Polgármesteri Hivatalban adjuk át részükre, úgy hogy 

a régi kártyát leadják. Így nem kell beutazni a lakosoknak Aszódra, és postaköltséget nem kell 

fizetni. 

1992. évi LXVI.  Törvény: 

13/A. §3A helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg változása 

vagy területszervezési eljárásban hozott döntés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás 

esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági 

igazolványt a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal 

hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére. 

 

146/1993. (X.26.) Korm. Rendelet: 
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 37. §. (1) A központi címregiszterbe bejegyzett címelemek megváltozása miatt költözéssel 

nem járó lakcímváltozásról vagy értesítési cím-változásról a polgárnak nem kell bejelentést 

tennie. 

(2) A lakcímadat (1) bekezdés szerinti megváltozása nem minősül adatváltozásnak, arról 

az eredeti bejegyzési időpont változatlanul hagyásával - az Nytv. 13/A. §-ban 

meghatározott kivétellel - a változással érintett lakcím szerint illetékes járási hivatalnál 

előterjesztett kérelemre a lakcím szerint illetékes járási hivatal a címváltozásnak megfelelő 

hatósági igazolványt állít ki és kézbesít a polgár részére. 

(3)4 A járási hivatal az (1) és (2) bekezdés szerinti címadatok módosulásához kapcsolódó 

változást hivatalból vezeti át a nyilvántartáson. 

 

2./ Gépjárművek forgalmi engedélyében történő átíratás 

Az átíratás illetékmentes. A forgalmi engedélyében történő lakcímváltozás iránt személyesen 

intézkednie kell. A lakosok csak ezt csak azután tudják kezdeményezni, miután a járási hivatal 

átvezette a személyi adat-nyilvántartásban a változást. Ezután a kiállított lakcímigazolvánnyal és 

forgalmi engedéllyel kell az illetékes okmányirodát felkeresni, ahol illetékmentesen történik a 

forgalmi engedély kicserélése. 

 

3./ Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozásokat érintő változások 

Az érintett területen 12 egyéni vállalkozó és 15 cég van. A vállalkozó igazolványban történő 

lakcímváltozást az okmányiroda illetékmentesen elvégzi. Ha a gazdasági tevékenység végzése 

működési engedély, telephelyengedély, vagy más hatósági engedély köteles, akkor az azokban 

megjelölt közterületek megváltozása miatti cseréjét is meg kell tenni, ami szintén illetékmentes. 

A működési engedély és telephelyengedély módosítására a helyi polgármesteri hivatal az 

illetékes. Az ügyfél kérelmére az ügyintéző a változást a működési engedélyben és a 

telephelyengedélyben érintett összes szakhatóságot értesíti. 

 

Gazdasági társaság esetén azonban az alapító okiratot/alapszabályt is kell módosítani. A 

cégeknek nem kell illetéket és közzétételi díjat fizetni, ha a változás kizárólag az önkormányzat 

döntése miatt történik és a változás csak a székhely címet érinti, de ha a társaság tagjainak, vagy 

az ügyvezetőjének lakcíme is változik ezzel, akkor az már illetékköteles bejelentés.   

 

4./ Egyéb szervek, hatóságok  értesítése 

A helyi rendelet 5.§ (6) bekezdése alapján az alábbi hatóságokat értesítjük a változásról: 

Helyi címnyilvántartás, aszódi okmányiroda, gödöllői földhivatal, gödöllői 

katasztrófavédelem, mentők, egészségügyi ügyelet Tura, dr.Hanák Klára háziorvos, dr.Majoros 

Valéria gyermekorvos, dr. Sulyán Pál fogorvos, a rendőrséget, postahivatalt, valamint a közmű-

szolgáltatókat. 

Az 1997. évi CXLI. Tv. 27.§-a alapján a képviselő-testület határozata alapján fogja a 

földhivatal az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlanra vonatkozó adatokat megváltoztatni. 

 

A változás napján az érintett lakók részére lakásonként egy általános tájékoztató levélben a 

polgármesteri hivatal adna információt arról, hogy mely adatváltozás bejelentését, melyik 

hatóságnál szükséges kezdeményezni. 
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 Ezen felül természetesen az ott lakó kötelezettsége minden olyan szervet, intézményt, 

közszolgáltatót értesíteni a változásról, amellyel kapcsolatban, jogviszonyban van (pl: hallgatói, 

munkavállalói jogviszonyban, pénzintézetnél szerződése van, biztosítónál szerződése van, stb.)  

Az új adatok bejegyzésének eljárása az ügyfél bejelentése alapján indul meg. 

 

ÖNKORMÁNYZATOT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 

1./ Közterület névtábláinak elhelyezése 

A helyi rendelet 6.§(1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületi névtáblán kell 

feltüntetni.(2) A névtáblán fel kell tüntetni a közterület pontos nevét (rövidítés nélkül).(3) A 

névtáblát az utca kezdetén és a végén, útkereszteződésnél a saroktelkek mindkét oldalán el kell 

helyezni, továbbá egy oldalról betorkolló utcatengelyében az átellenes oldalon is fel kell 

szerelni.(4) A névtáblát épületen, kerítésen vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten, jól 

látható helyen kell elhelyezni.(5) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője,használója) a névtábla 

elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. A tábla kihelyezéséről az 

ingatlan tulajdonosát (kezelőjét, használóját) a kihelyezésért felelős szerv a kihelyezés előtt 15 

nappal köteles értesíteni.(6) A közterületi névtáblák elkészítésének, elhelyezésének, 

karbantartásának költségei az Önkormányzatot terhelik. 

7.§: A megváltozott közterületnevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az 

elnevezéstől számított két évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű, átlós áthúzással kell 

ellátni. Az új névtáblát az áthúzott régi tábla mellé, vagy alá kell felszerelni. 

2./ A névváltozás következtében szükségessé válik a község térképek megváltoztatása is, 

amelyről gondoskodni kell. 

Az új utca nevekről a bizottságok javaslata alapján, a képviselő-testület dönt. 

 

Határozati javaslat: 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.§ (1) 

bek. 3.pontja, valamint 14.§ (1-3) bekezdései alapján, a közterületek átnevezéséről az alábbiak 

szerint dönt: 

Közterület helyrajzi  száma, régi közterület név, javasolt közterület név: 

Közterület helyrajzi száma Régi közterületnév Javasolt közterületnév 

1156/1. és 45. Fürst Sándor utca …………………….. 

15. és 30. Sallai Imre utca …………………….. 

930. Ságvári Endre utca …………………….. 

1280/17. Úttörő köz ……………………. 

1280/40. és 1281/14. Úttörő utca ……………………. 
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A képviselő-testület felhatalmazza Hévízgyörk Község Polgármesterét és Jegyzőjét, az utcák 

elnevezésével kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Az utcák átnevezésével kapcsolatos költségeket a 2015. évi tartalék-keretből biztosítja. 

 

Felelős: Bazan Tibor polgármester 

Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezető 

Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: folyamatos 

 

 

Hévízgyörk, 2015. február 23. 

 

Bazan Tibor sk.      Lukesné Csábi Ágnes sk. 

  polgármester      jegyző 
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  A Magyar Tudományos Akadémia                                                                                1.sz.melléklet 

állásfoglalása Magyarország önkormányzatai közterületeinek elnevezéseiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás alapján 

Megnevezés MTA állásfoglalás Állásfoglalás száma Indoklás 

Fürst Sándor nem javasolt MTA BTK-T/1833-3-1/2012 Kommunista tisztviselő (1903—1932). 1926-tól a Kommunisták Magyarországi Pártja tagja, 1929-től az 

illegális párt titkárságának tagja. Fő feladata a szakszervezetekben tevékenykedő kommunisták irányítása 

volt. 1932 júliusában letartóztatták, és egy rögtönítélő bíróság halálra ítélte. Neve a vele egy időben 

kivégzett Sallai Imréével együtt a kommunista ellenállás jelképe lett, így közterület elnevezésére nem 

használható, mivel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) 

bekezdése szerint XX. századi önkényuralmi politikai rendszer megalapozásához kapcsolható. 

Sallai nem javasolt MTA BTK-T/1833-3-1/2012 Sallai Imre kommunista magántisztviselő (1897—1937). Részt vett a Kommunisták Magyarországi Pártja 

megalakításában, a Tanácsköztársaság idején a Belügyi Népbiztosságon dolgozott. Az 1920-as években 

Bécsben és Moszkvában látott el pártmegbízatásokat. 1931-ben illegális pártmunkára hazatért, 1932 

júliusában letartóztatták és egy rögtönítélő bíróság ítélete alapján kivégezték. Neve a vele egyidőben 

kivégzett Fürst Sándoréval együtt a kommunista ellenállás jelképe lett, így közterület elnevezésére nem 

használható, mivel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) 

bekezdése alapján XX. századi önkényuralmi politikai rendszer fenntartáshoz kapcsolható. 

Sallai Imre nem javasolt MTA BTK-T/1833-3-1/2012 Sallai Imre kommunista magántisztviselő (1897—1937). Részt vett a Kommunisták Magyarországi Pártja 

megalakításában, a Tanácsköztársaság idején a Belügyi Népbiztosságon dolgozott. Az 1920-as években 

Bécsben és Moszkvában látott el pártmegbízatásokat. 1931-ben illegális pártmunkára hazatért, 1932 

júliusában letartóztatták és egy rögtönítélő bíróság ítélete alapján kivégezték. Neve a vele egyidőben 

kivégzett Fürst Sándoré- 

   val együtt a kommunista ellenállás jelképe lett, így közterület elnevezésére nem használható, mivel a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdése alapján 

XX. századi önkényuralmi politikai rendszer fenntartáshoz kapcsolható. 

Ságvári Endre nem javasolt MTA BTK-T/1833-4-1/2012 Jogász, fővárosi tisztviselő (1913—1944). Az 1930-as évek második felétől kapcsolódott be az antifasiszta 

illegális kommunista mozgalomba. Az Országos Ifjúsági Bizottság egyik vezetője. 1942-től illegalitásba 

vonult. 1944-ben a Békepárt Béke és Szabadság című lapjának szerkesztője. Tevékenységét a csendőrség 

felfedte, és a letartóztatására tett kísérletkor fegyveres harcban halálos sebet kapott. Neve a kommunista 

áldozatvállalás jelképe lett, így közterület elnevezésére nem használható, mivel a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdése alapján XX. századi 

önkényuralmi politikai rendszer fenntartáshoz kapcsolható. 

Úttörő nem javasolt MTA BTK-T/1833-8-1/2012 A kifejezés közterület vagy közintézmény neveként a Magyar Úttörők Szövetségének egykori tagjára 

vonatkozik. A Magyar Úttörők Szövetségének legfontosabb feladata az iskolás gyermekek kommunista 

ideológia szerinti nevelése, valamint a DISZ (Dolgozó Ifjúság Szövetsége), illetve 1957-től a KISZ 

(Kommunista Ifjúsági Szövetség) tagságra történő felkészítés volt. E két utóbbi szervezet az 

önkényuralmi politikai rendszerben meghatározó szereppel bíró kommunista párt (Magyar Dolgozók 

Pártja, majd Magyar Szocialista Munkáspárt) ifjúsági szervezete volt. Mivel a kifejezés a kommunista 

diktatúrára, így XX. századi önkényuralmi rendszerre közvetlenül utal, közterület vagy közintézmény 

neveként nem használható. 

 


