
Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Közterület elnevezésének megváltoztatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza városában két utca viseli a Kisszik utca elnevezést, így szükséges és 
indokolt azok egyikének átnevezése. Az érintett közterületek az előterjesztéshez 
mellékelt 3 db térképen (előterjesztés 1. melléklete) színes kihúzással kerültek 
megjelölésre: az Orosháza 7508 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű ingatlan zöld 
színnel, az Orosháza 7468 és 1292 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű 
ingatlanokból álló utca narancs színnel.

A közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló 
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2015. (III.30.) 
önkormányzati rendelet 19. § (1)-(2) bekezdésében írtak alapján a közterület 
elnevezésének megváltoztatása Orosháza Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörébe tartozik, valamint az elnevezés, illetve névváltoztatás 
indokoltságát a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága előzetesen véleményezi.

A közterületek elnevezésével összefüggésben az alábbi jogszabályi előírásokra kell 
figyelemmel lenni:
- a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról 
szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet, valamint
- a közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló 
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2015. (III.30.) 
önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
(előterjesztés 2. melléklete)

Az új utcanévre vonatkozó javaslat kialakítása céljából ad hoc bizottság alakult 
Verasztó Antal helytörténész, Koszorús Oszkár helytörténész, Józó Tamásné, a 
Nagy Gyula Területi Múzeum igazgatója, Horváth József, az Orosháza és Térsége 
Gazdakör alelnöke és Antal László, helyi önkormányzati képviselő részvételével, aki 
a vírushelyzetre tekintettel írásban tettek javaslatot arra vonatkozóan, hogy melyik 
közterület elnevezése kerüljön megváltoztatásra és mi legyen a javasolt új 
közterületnév. Majd ezt követően szintén a személyes találkozást mellőzve alakult ki 
a végleges javaslat az alábbiak szerint:
Tekintettel arra, hogy Orosháza lakossága kezdetektől fogva a narancs színnel jelölt 
utcát ismeri Kisszik utcaként, ez a közterület a történeti térképeken is „Szikes utca” 
vagy „Kisszik utca” neveken szerepel, célszerű ezen közterület nevének változatlanul 
hagyása és a zöld színnel megjelölt közterület elnevezésének megváltoztatása. Az 
egységes, minden javaslattevő által elfogadható javaslat az érintett közterület új 
elnevezésére: Méhészmadár utca. A méhészmadár a gyurgyalag magyar neve. A 
Kisszik és a laktanyák háta mögötti fás, ligetes, gyepes területen a homokkitermelés 



maradványának löszfalába vájt üregekben telepedett meg már régebben. Mivel a 
környékbeli utcák között található madarakról elnevezett utca is, így beleillik a többi 
utcanév sorába, és ezáltal egy helyi orosházi értékről, fokozottan védett madárról 
kapná az utca a nevét.

2021. június 04. napján a javasolt elnevezés megküldésre került a Földrajzinév 
Bizottság számára véleményezés céljából. A Földrajzinév Bizottság 2022. február 15. 
napján meghozott döntésében hozzájárult az elnevezésekhez (előterjesztés 3. 
melléklete).

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 79. § (2) bekezdésébe írtak 
alapján a választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet szavazókor sorszámát 
megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbá 
település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület 
vagy lépcsöház jelének megváltozását a címnyilvántartásba átvezetni.
A fentiek alapján közterület nevének megváltoztatására sor kerülhet e tilalmi 
időszakban is, azonban a változást a címnyilvántartásban csak a szavazást követően 
lehet átvezetni.

Az előbbiekben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az 
előterjesztés megvitatására, majd döntése meghozatalára.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosháza 
7508 hrsz-ú, 8261 m2 nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan 
megnevezését Méhészmadár utcára változtatja meg.

Végrehajtásért felelős: Dr. Burai Mihály jegyző a címnyilvántartásban történő 
rögzítésért, valamint a közintézmények, az 
ingatlan-nyilvántartó szervek, a helyi személyi adat és 
lakcímnyilvántartó, továbbá a közüzemi szolgáltatók 
értesítéséért, továbbá a lakosság helyben szokásos 
módon történő értesítéséért.

Határidő: a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő
választást követően azonnal, illetve értelem szerinti

Orosháza, 2022. március 01. ,

DávidZoitcin
polgármester
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2. melléklet

A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról 
szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései:
2. § (3) A hivatalos földrajzi nevek típusai a kővetkezők:

j) közterületnév: az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott közterületnek a központi 
címregiszterröl és a címkezelésröl szóló kormányrendeletben meghatározott 
közterület jelleget is tartalmazó neve,

A Földrajzinév-bizottság feladatai
4. § (2) A Bizottság véleményezi a 2. § (3) bekezdés f)-k) pontjaiban meghatározott 
hivatalos földrajzi nevekre vonatkozó javaslatokat.

(3) A Bizottság megkeresésre állást foglal
b) a hozzá forduló szervezet vagy magánszemély kérésére a hivatalos földrajzi 
nevek megállapításának és használatának jogszabályban nem szabályozott 
kérdéseiről és a külföldi földrajzi nevek magyar megfelelője hazai használatáról.

(4a) A Bizottság a feladatkörébe tartozó hivatalos földrajzi neveket illetően a javaslat 
benyújtásától számított kilencven napon belül hoz döntést, formál véleményt vagy 
foglal állást.

5. § (1) 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.

(3a) A közterület elnevezése - a közterületjelleg nélkül, de a szóközöket 
beleszámítva - ötven betűhelynél hosszabb nem lehet.

(7) A 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti szakmai véleményezés során gondot 
kell fordítani arra, hogy

c) a közterületek elnevezésének lehetőleg a közvetlen környezet hagyományait, 
sajátosságait kell tükröznie, vagy a helyhez kötődő személyekkel kell kapcsolatosnak 
lennie.

A közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására 
irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2015. 
(III.30.) önkormányzati rendelet 4-8. és 19-20. §-ai rendelkeznek a közterület 
elnevezésének megváltoztatásáról:

4. § (1) Az új utcanév elnevezéseknél betűk, vagy számjegyek nem helyettesíthetik az 
utcaneveket.

(2) Meglévő utcanevet az új elnevezéseknél nem szabad felhasználni.
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5. § (1) Az utcanév megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi 
hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre.

(2) A közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni az irányjelölö és a helyhez 
kötödö neveket, az emlékállító utcanevekkel szemben.

6. § (1) Személyről közterületet elnevezni halála után legalább 10 év elmúltával lehet.
(2) Személyről elnevezett utcanév előtagjának meg kell egyeznie a személy által 

használt családi és utónévvel.
(3) Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség 

így is, vagy így ismert, vagy ha az elnevezés egy családról történik.
(4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak akkor lehet, ha a személy felvett 

nevén vált ismertté.
(5) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása, vagy egyéb ismertető jegye 

szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez az utcanévben is feltüntethető.

7. § (1) Közterület elnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet:
a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő 

jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend,
b) aki tudomány, művelődés, sport vagy társadalmi élet egyéb területén 

kimagaslóan jelentősei tett, vagy alkotott, s ezáltal személyének az emléke 
megőrzésre méltó,

c) akinek a város életében, történelmében kiemelkedő szerepe volt, 
tevékenységével hozzájárult Orosháza város egészének vagy egy részének 
fejlődéséhez.

(2 ) Közterületet elnevezni olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete, 
munkássága az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt.

8. § (1) Közterület elnevezését bárki kezdeményezheti.
(2) A közterület elnevezésének megváltoztatására a 4-7. §-t értelemszerűen 

alkalmazni kell.

19. § (1) Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:
a) a településrész név megállapítása,
b) közterület elnevezése, az elnevezés megváltoztatása.
(2 ) Az elnevezés, illetve névváltoztatás indokoltságát a Társadalmi Kapcsolatok 

Bizottság előzetesen véleményezi.

20. § A Képviselő-testület döntéséről értesíteni kell a közintézményeket, az ingatlan
nyilvántartó szerveket, a helyi személyi adat és lakcímnyilvántartót továbbá ingatlan
nyilvántartó szerveket, valamint a közüzemi szolgáltatókat, továbbá a közterületek új 
megnevezéséről, illetve a régiek megváltoztatásáról a helyben szokásos módon 
értesíteni kell a lakosságot.
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Tisztelt Polgármester Úr!

Polgármester Ür Orosháza város nevében megkereséssel fordult a Földrajzinév-bizottsághoz 
(továbbiakban: bizottság). Orosháza egyik, korábban egységes szerkezetű utcája jelenleg természetben 
elkülönül, ugyanakkor továbbra is azonos néven szerepelnek ezek az utcaszakaszok. 
Megkülönböztetésük érdekében Polgármester Úr névváltoztatásra tett javaslatot Méhészmadár (mint a 
gyurgyalag népies elnevezése) formán. A bizottság a 117. ülésén foglalkozott a beadvánnyal, mellyel 
kapcsolatban a kővetkezőkről tájékoztatom.

117/1029. (2021. IX. 28.) FNB. Vél.: A Földrajzinév-bizottság Orosháza polgármesterének kérésére 
megállapítja, hogy a „Méhészmadár utca" név alkalmas közterület megnevezésére.

Budapest, 2022. február

Tisztelettel:

1055 Budapest. Kossuth Lajos tér 2-4. E-mail: hatosagi@me.gov hu




