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Közterületek  elnevezése 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
2013. május 30-ai képviselő-testületi ülésen foglalkozott a képviselő-testület Szetmár Balázs 

ingatlanforgalmazó vállalkozó beadványával, melynek során kérte a nagycenki 259/92 hrsz-ú és a 

259/86 hrsz-ú területek, mint közterületek elnevezését. Az elnevezésre javaslatot is tett, Szederfa 

utcának javasolta elnevezni. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi 

CLXXXIX.tv. 42.§.8. pontja alapján át nem ruházható hatáskör a képviselő-testület döntési 

joga a közterület elnevezhet.  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fent nevezett testületi ülésen 

úgy döntött, hogy javaslatokat vár közterületek neveire, és a felhívást a lakók, társadalmi 

szervezetek felé a Cenki Híradóban és a település honlapján közzétette. 

 

Összesen 4 személytől érkezett javaslat (1 esetben több közterületnevére is) utcanevek 

elnevezésére, melyet az 1. számú mellékletben összesítettünk.   

 

Mérlegelve a Földrajznév Bizottság  névadási ajánlásait a következő javaslatot teszem a 

közterületek elnevezésére: 

 

-nagycenki 259/86 és 259/92 hrsz-ú út- Cukorgyári út 

 

-nagycenki 380 és a 303 hrsz-ú út- Vízimalom utca (sor)  

 

-nagycenki 259/50 hrsz-ú út- Köveserdei vagy Kövesmezei út 

 

-nagycenki 259/58 hrsz-ú út- Luft Ede köz 

 

-nagycenki 259/65 hrsz-ú út- Nemes Tompa István köz 

 

-nagycenki 259/33 hrsz-ú út –Lunkányi utca  

 

( Emlékeztetőül az elnevezések ajánlásai:  

 

Közterületnevek 

 

a) A Bizottság különösen hasznos névadási tendenciának tartja a helyi kulturális, természeti vagy 

történeti értékekre, sajátosságokra (pl.: szőlőfajtára, kézművességre, hagyományra –Kiscelli köz, 

Kakasdombi körút, Bakator utca, Hárslevelű utca,Sonkázó utca, Hegybíró utca, stb.)  
utaló elnevezést,ami elősegíti ezeknek az értékeknek a szélesebb körű megismertetését. 

Személyek esetében is különösen támogatja a Bizottság a helyben jól ismert, a településhez  

születése vagy munkássága folytán erősen kötődő, a helyi társadalom körében is elismert  

emberekről való névadást (pl.: Melis György utca Szarvason), különös tekintettel a nemzeti  

kisebbségek személyeire (pl.: Popovits Jusztin utca Gyulán).  
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b) Az önkényuralmi rendszerekhez köthető személyekről, fogalmakról az önkényuralmi 

rendszerekhez köthető személyekről, fogalmakról való elnevezést kerülni kell, a meglévő ilyen 

neveket célszerű megváltoztatni.  

 

c) Új névről való döntés előtt szükséges átgondolni, hogy leginkább kik, és mely névhasználati 

színtereken fogják az új nevet használni. Sűrűn beépített, sok postai címmel bíró, vagy forgalmas 

közintézményeknek otthont adó közterületek neve esetében kifejezetten hátrányos és ezért 

mellőzendő a hosszú, sok elemből felépülő, bonyolult szerkesztésű vagy  idegen írásmódú név. 

Idegen nevek esetében csak a vezetéknév használata indokolt. 

 

d) Intézmény, cég-vagy márkanév közterületi névként való használatát a Bizottság  

kifejezetten kerülendőnek tartja, figyelemmel az ilyen nevek változásainak viszonylagos 

gyakoriságára, valamint a névadó megítélésében esetlegesen bekövetkező kedvezőtlen 

változásokra. 

 

e) Közterület nevekben kerülendő a nemesi előnév, rang, titulus, foglalkozás, egyéb identifikálók 

(pl.: dr., gróf, bíboros, kormányzó, jegyző, id., ifj. stb.) feltüntetése. Ajánlatos a nevet viselő 

személy rövid életútjának ismertető táblán való bemutatása az utca elején. 

 

f)Városrészek, utcanevek elnevezése során a Bizottság nem javasolja a lakópark névelem 

alkalmazását. Helyette az adott területhez kötődő hagyományos elnevezés átvételét vagy az utcák 

elnevezésének követelményei szerinti nevek alkalmazását tartja indokoltnak. 

 

g) Nem támogatja a Bizottság a csak betűvel (pl.: T utca) történő közterület megnevezéseket.) 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycenken működő civil 

szervezetek és magánszemélyek javaslatára  

nagycenki 259/86 és 259/92 hrsz- ú utat - Cukorgyári útnak, 

 

-nagycenki 380 és a 303 hrsz-ú utat - Vízimalom utcának (sornak) 

 

-nagycenki 259/50 hrsz-ú utat  - Köveserdei vagy Kövesmezei útnak 

 

-nagycenki 259/58 hrsz-ú utat  - Luft Ede köznek 

 

-nagycenki 259/65 hrsz-ú utat  -  Nemes Tompa István köznek 

 

-nagycenki 259/33 hrsz-ú utat   – Lunkányi utcának 

 nevezi el.  

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közterület elnevezés bejegyzésével kapcsolatos 

földhivatali és címnyilvántartási eljárást folytassa le.  

 

Felelős: Percze Szilvia jegyző 

Határidő: folyamatos   

  

A javaslat elfogadásához egyszerű többségű szavazás szükséges.  

 

Nagycenk, 2013. október 24. 

Csorba János s.k. 



 3 

                                                      polgármester 


