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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2019. december 12-i ülésére 
 
Tárgy: Ságvári utca közterület nevének megváltoztatása 
Iktatószám: LMKOH/4709/7/2019 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A Képviselő-testület 2019. szeptember 26-i ülésén foglalkozott a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatalhoz a „Magyar Patrióták Közössége” bejelentése nyomán a lajosmizsei Ságvári 
utca közterület elnevezésével kapcsolatban. 

A bejelentés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 14. §-ával volt összefüggésben, mivel 
„(…) 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.” 

Az MTA illetékes bizottsága szerint Ságvári Endre a törvény szerinti személynek 
minősül, azaz neve nem használható közterület- vagy intézmény nevének. 

 
A képviselő-testület 126/2019. (IX.26.) határozatában arról döntött, hogy nem fogadja el, 

hogy a „Ságvári” elnevezés földrajzi névi utalás lenne és 2020. január 1-i hatállyal új nevet ad a 
közterületnek. 

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő-asszony azon az ülésen magára vállalta, hogy lakossági 
felmérést végez a közterület elnevezéséről. A leköszönt képviselő-asszony vállalásának 
megfelelően november elején az utca 45 lakott ingatlanából 37 család nyilatkozatát gyűjtötte 
össze, amely úgy oszlott meg, hogy 

- 29 család kéri az eddigi utcanév megtartását, a változtatást nem szeretné, mert nem 
zavarja, a Ságvári Endre utcanév;a Ságvári utca név számukra elfogadható. 

- 8 fő szavazó elfogadja, javasolja változtatás esetén a Vasvári Pál utca nevet. 
 
A fentiekből következően szükséges az utcanév megváltoztatásáról dönteni. Az utcanév 

változatlanul hagyása ellentétes az Mötv. hivatkozott előírásával. 
Új névként a térség XIX. századi neves személyiségeinek a sorába (Táncsics, Kölcsey, 

Katona József, Eötvös Lóránd) merült fel javaslatként Vasvári Pál neve. 
Vasvári Pál (eredeti nevén Fejér Pál; Bűd, 1826. július 14. – Havasnagyfalu, 1849. július 

6.) író, történész, pedagógus, filozófus, politikus, forradalmár, a „márciusi ifjak” egyik 
vezéralakja, honvéd őrnagy. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közterületet meg kell osztani, mert a 
Budapesti Kormányhivatal (FÖMI) nem vezeti át a névváltozást, csak ha önálló helyrajzi számra 
kerül, a Sport utcától függetlenül.  

 
 

 
Kérem T. Képviselő-testületet az alábbi határozat elfogadására, a közterület nevének 
eldöntésével! 
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Határozat-tervezet 

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

 
H a t á r o z a t 

 
 

1) 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) Vasvári Pál  / ……………………. utca nevet adja. A házszámozás rendje 
a korábbival megegyező marad. 
 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a határozat 1) pontjában foglalt közterületi szakasz ingatlan-nyilvántartási szerinti 
megosztásáról intézkedjen, azzal kapcsolatban valamennyi teendőt ellásson, nyilatkozatot 
megtegyen. 
 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 2) pontjában foglalt 
megosztás fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületének a 
2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 
„Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai” táblázat 1.3. Dologi kiadások 
sora terhére biztosítja. 

 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. december 12. 
 
Lajosmizse, 2019. november 27. 
 
 
        Basky András sk. 
          polgármester 

 


