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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2019. szeptember 26-i ülésére 
 
Tárgy: Ságvári utca közterület nevének megerősítése 
Iktatószám: LMKOH/4709/4/2019 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz bejelentést tett a Magyar Patrióták Közössége 

bejelentéssel élt, miszerint (egyebek mellett) Lajosmizse Város közigazgatási területén Ságvári utca 
elnevezésű közterület található. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 14. §-a szerint 
„(…) 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.” 

A képviselő-testület a törvénynek megfelelően 2013.09.12-i és 2013.10.31-i ülésén foglalkozott a 
témával. A Ságvári utca esetében a lakosság részére kiküldött kérdőívre adott 31 válasz közül 30 az 
utcanév változatlanul hagyását kérte. 

Mindezeket figyelembe véve a képviselő-testület 165/2013. (X.31.) határozatával úgy döntött, 
hogy a Ságvári utca nevét változatlanul hagyja. Erről 2019. április 17-i levelében Jegyező Úr tájékoztatta 
a Kormányhivatalt.  

A Kormányhivatal 2019. szeptember 6-i – 1. mellékletben csatolt – válaszában kérte a képviselő-
testület tájékoztatását a folyamatban lévő tárgyi ügyről. A Kormányhivatal válaszlevele szerint 
indokoltnak látja egy külön képviselő-testületi döntést hozni arról, hogy a „Ságvári” kifejezést a 
képviselő-testület nem Ságvári Endre személyéhez köti, hanem más kifejezést ért alatta, az Mötv. 14. §-
ának való megfelelés érdekében indokolt egy képviselő-testületi döntés meghozatala a „Ságvári” 
elnevezés használt jelentéstartalmáról. Pl. a képviselő-testület a környező közterület-elnevezési 
hasonlóságok (pl. Ceglédi, Mizsei) alapján döntést hoz arról, hogy a „Ságvári utca” közterület-elnevezés 
Ságvár településhez kapcsolódik. E döntésben javasolt a közterületet helyrajzi szám alapján megjelölni és 
a határozat-kivonatot helyben, a közterület elnevezésével kapcsolatos aktában is elhelyezni. 

 
I. változat 
A lakosság korábbi szavazásának megfelelően, a felesleges adminisztrációt elkerülendő az utca 

nevét változatlanul hagyva a Képviselő-testület döntést hoz arról, hogy az elnevezést földrajzi névi 
utalásnak tekinti, figyelembe véve azt, hogy a környező utcák neve is településhez, településrészhez 
kötődő (pl. Mizsei utca, Ceglédi út, stb.). 

 
II. változat 
Az utca neve megváltoztatásra kerül. 
Az új utcanevek közül lehetséges a korábbihoz hasonló hangzású, történelmi csatahelyszín 

Segesvárra utalva Segesvári utcává, avagy más, Lajosmizséhez, illetve a magyar történelem, kultúra 
fontos eseményére, fogalmára utaló egyéb névre. 

Az önkormányzati választásokra tekintettel a változás átvezetése kizárólag a választások után 
lehetséges. 

 
 

Kérem T. Képviselő-testületet az alábbi két határozat-változat közül az egyik elfogadására! 
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I. Határozat-tervezet 
 

…../2019. (….) ÖH. 
Ságvári utca közterület nevének megerősítése 

 
H a t á r o z a t 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lajosmizsei 699 helyrajzi szám alatti 
közterület Május 1 úttól északra lévő szakaszának nevét Ságvári utcaként változatlanul hagyja, 
mivel azt földrajzi névi utalásnak tekinti, figyelembe véve azt, hogy a környező utcák neve is 
településhez, településrészhez kötődő (pl. Mizsei utca, Ceglédi út, stb.). 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. szeptember 26. 
 
 
 

II. Határozat-tervezet 
 

…../2019. (….) ÖH. 
Ságvári utca közterület nevének megváltoztatása 

 
H a t á r o z a t 

 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lajosmizsei 699 hrsz-ú közterület 
Május 1 úttól északra lévő szakaszának (jelenleg Ságvári utca) 2020. január 1-i hatállyal a(z) 
………………………..utca nevet adja. A házszámozás a korábbival megegyező marad. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. szeptember 26. 
 
 
 
Lajosmizse, 2019. szeptember 17. 
 
 
        Basky András sk. 
          polgármester
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1. melléklet   
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