
 

 
 
 
 
Szám:  1-22 /2015.     A döntés meghozatala minősített 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban 
Mötv.) 13.§ (1) bekezdésének 3. pontja a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között nevesíti a közterületek, 
valamint az önkormányzati tulajdonban álló közintézmények elnevezését. A törvény 14.§ (2) 
bekezdése szerint közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a 
XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében, 
fenntartásában részt vett, illetőleg olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. 
századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.   
 
  Az önkormányzatnak kell mérlegelnie, hogy az adott elnevezés megfelel-e a XX. századi 
önkényuralmi politikai rendszerekkel összefüggő jogszabályi rendelkezéseknek.  
 
 A közterületek elnevezéséről szóló rendelet előkészítése során tapasztaltuk, hogy fenti 
törvény rendelkezései értelmében  és a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása alapján  
nem javasolt  Sallairól és Mező Imréről a közterületek, utcák elnevezése. Erre való tekintettel 
javasolom az Önkormányzat Képviselő-testületének a Mötv.-ből eredő törvényi 
kötelezettségünknek eleget téve.  ezen utcanevek megváltoztatását 
 
Az utcanév változtatás előkészítése során az erre vonatkozó eljárásrendet betartva a Sallai 
utcában és Mező Imre utcában lakó állampolgárokat írásban megkerestük  a névváltozással 
kapcsolatosan, de lakossági észrevétel sem írásban, sem szóban nem érkezett. 
 
 
A Mátrakeresztes városrészben a Békástó részen található Mező Imre utcában 80 %-ban 
családi lakóházak vannak állandó lakossággal, míg a Sólyom utca a Mező Imre utca 
folytatásaként üdülőházas beépítésű.  A Mező Imre utca név helyett a Sólyom utca elnevezést 
javasoljuk, mivel a Mező Imre utca közvetlen folytatása a Sólyom utca. A közterületek 
elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről 
17/2013.(IX.27.).számú rendelet 2. §. (4) bekezdését figyelembe véve, amennyiben az utca 
folytatólagos, úgy az utca nevének is  azonosnak kell lennie.   
 
A Nagymező utcáról nyíló Sallai utca környezetében több virágról elnevezett utca található,  
- Virág utca, Nefelejcs utca, Nárcisz utca, Muskátli utca -  ,ezért utca névnek a Levendula 
utca elnevezést javasoljuk. 
 
Az új közterületi elnevezéseket a testületi döntés előtt 15 nappal a helyben szokásos módon ( 
hirdetőtáblán, városi honlapon, helyi tv) közzétettük. 
 
Vallus Tibor és felesége Vallusné Erdős Anikó a Pásztó, Vörösmarty utca  melletti 0115/127 
hrsz.-ú külterületi földrészleten épített használatbavételi engedéllyel rendelkező családi 
házukra kértek ingatlan elnevezést, mivel szeretnének az ingatlanra bejelentkezni.  Ez az 
ingatlan közvetlenül a belterületi határ mellett van, tulajdonképpen a Vörösmarty utca 
folytatásában a Vörösmarty utcai lakóépületek folytatásában épült a lakóépület. . 
 A kérelmezők javaslata az ingatlanra a  Vallus major elnevezés mivel a család több évtizede 
műveli ezt a szántó területet és 2006 óta a  tulajdonukba is került. A  központi címregiszterről 
és a címkezelésről szóló 345/2014.(XII.23.) Kormányrendelet 19.§  értelmében a külterületen 
fekvő tanya címét elsősorban a tulajdonos által javasolt elnevezés szerint kell megállapítani. 
A tulajdonos elnevezésre irányuló javaslatát el kell fogadni, ha az elnevezés a tulajdonos 
vezetékneve szerepeltetésére irányul, és a település közigazgatási területén nincsen másik 
tanya ugyanezzel a névvel.   



Az új közterületi elnevezéseket  a  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatala felé le kell jelenteni és csak ezután kerülhet sor az át  - és  bejelentkezésekre.   
 
Kürti Zoltán Pásztó, Táncsics utca 68.szám alatti lakostól érkezett írásban javaslat, hogy az 
1956-os forradalom pásztói események két halálra ítéltjéről Alapi Lászlóról és Geczkó 
Istvánról legyenek elnevezve utcák. Javaslom a Képviselő-testületnek amennyiben 
emlékpark, utca kerül kialakításra a város területén amely méltó a két mártír emlékére, róluk 
legyen elnevezve. 
 
Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek állapítsa meg a javaslatban szereplő 
utcák (közterületek) átnevezését és új ingatlan név adását. 
 
 I. Határozati javaslat:  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó város közterületeinek névváltoztatásáról és 
névadásáról szóló javaslatot megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:: 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mező Imre utca névvel szereplő   

    utcának Sólyom utcanevet állapít meg. 
 
2. Az utca név változást a cím nyilvántartásban fel kell dolgozni, a Járási Földhivatal   

          részére a változás jelentést meg kell küldeni. 
 

Felelős: Dr. Sándor Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 
  

II. Határozati javaslat:  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó város közterületeinek névváltoztatásáról és 
névadásáról szóló javaslatot megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz: 
 
           1.Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sallai  utca névvel szereplő 
              utcának Levendula  utcanevet állapít meg. 
 
2.Az utca név változást a cím nyilvántartásban fel kell dolgozni, a Járási Földhivatal  

         részére a  változás jelentést meg kell küldeni. 
 
Felelős: Dr. Sándor Balázs jegyző 
Határidő: azonnal 
 

III. Határozati javaslat:  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó város a névadásáról szóló javaslatot 
megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 0115/127 hrsz.-ú ingatlannak a 
Vallus major  nevet állapít meg.  

2. Az utca név változást a cím nyilvántartásban fel kell dolgozni, a Járási 
Földhivatalrészére a változás jelentést meg kell küldeni. 

 
      Felelős: Dr. Sándor Balázs jegyző 

Határidő: azonnal 
 
 



IV. Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kürti Zoltán Pásztó Táncsics utca 68.szám alatti 
lakos javaslatát megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz: 
 
A város területén amennyiben új emlékpark, utca kerül kialakításra úgy az 1956-os 
események  két mártírjáról Geczkó Istvánról és Alapi Lászlóról történő elnevezést a 
Képviselő-testület újra megvitatja.  
 
Pásztó, 2015. február 18. 
 
 
 
 Dömsödi Gábor 
 polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 Dr. Sándor Balázs 
        főjegyző 
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