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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  

2013. október 31-i ülésére 
 
Tárgy:  Közterületek nevének felülvizsgálata (Felszabadulás utca, Ságvári utca) 
Iktatószám: I/6670-05/2013 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
I. A 2013. szeptember 12-i képviselı-testületi ülésen döntést hoztunk a Felszabadulás és 
Ságvári utcák névváltoztatásával kapcsolatban, lakossági véleménynyilvánítást kezdeményezve. 
Elıbbi esetben a névváltoztatás alternatíváiról, utóbbi esetben a névváltoztatás szükségességérıl és 
esetleges alternatíváiról. A hivatal munkatársai egy-egy kérdıívet jutattak el az utcák mindegyik 
ingatlanába. 
 A Felszabadulás utca esetében a visszaérkezett 6 válasz közül 3 az általunk is névadásra 
javasolt Gábor Áron utca név elfogadását tartotta helyesnek; további 3 beküldı pedig új nevet 
javasolt: Nyírı József utca formájában. Tájékoztatom képviselı-társaimat, hogy a beérkezett 
vélemények nem kötik a testületet döntésében! Elfogadásra javaslom a Gábor Áron utca nevet, 
tekintettel arra, hogy a szabadságharc tüzértisztje a történelmi távolság okán is támadhatatlan 
személyiség.  
 
II. A Ságvári utca esetében a névváltoztatás a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásának 
értelmezése következtében nem kötelezı (mivel nem Ságvári Endre utca a közterület neve). A 
lakossági véleménynyilvánításra 31 válasz érkezett, ezek túlnyomó többsége (30) a név változatlanul 
hagyását kérte, egy pedig a Papföld utca javaslattal értett egyet. Tekintettel az egyértelmő lakossági 
igényre és arra, hogy értelmezésünk szerint a név változtatása nem kötelezı, javaslom az eredeti 
Ságvári utca név megtartását. 

A nyilvántartási adatok pontosítása érdekében szükség lehet a földhivatalnál pontatlanul 
Ságvári Endre utca néven szereplı közterületnév kijavítására. A hiba önkormányzatunktól független, 
mivel az utca hivatalos elnevezése a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatala nyilvántartásából származik, ami a jelen esetben nem egyezik meg a szintén állami és 
közhiteles földhivatali ingatlan-nyilvántartás adataival (itt Ságvári Endre utca néven szerepelnek az 
ingatlanok). Mivel a díjfizetési kötelezettség a javítás kezdeményezıjét terheli, így mérlegelni kell, 
hogy ezt a díjat felvállalja-e az önkormányzat (48 ingatlan, 48×6.600~320.000 Ft). 
 
Kérem T. Képviselı-testületet a határozatok megvitatására és elfogadására. 
 

I. Határozat-tervezet 
 

…../2013. (….) ÖH. 
Közterület nevének felülvizsgálata (Felszabadulás utca) 

 
H a t á r o z a t 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei Felszabadulás utca nevét az 
egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı elnevezések tilalmával 
összefüggı módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvénnyel 2013. január 1-én hatályba lépett, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §-a értelmében 
Gábor Áron utcára változtatja. Az utca páros-páratlan rendszer szerinti számozású. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. október 31. 
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II. Határozat-tervezet 
 
 

…../2013. (….) ÖH. 
Közterület nevének felülvizsgálata (Ságvári utca) 

 
 

H a t á r o z a t 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei Ságvári utca nevét 
változatlanul hagyja. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. október 31. 
 
 
 
Lajosmizse, 2013. október 22. 
 

 
Basky András sk. 
polgármester 


