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E l ő t e r j e s z t é s 

 

utcanév megváltoztatásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával össze-

függő módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény 4. §-a 2013. január 1-jei hatállyal módosította a Ma-

gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §-át, amely az alábbiakat tar-

talmazza:  

„(2) A 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott 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 köz-

vetlenül utal. 

(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e 

a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.” 

 

Az MTA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felha-

talmazás alapján április végén a sajtóban állásfoglalást tett közzé Magyarország önkormányzatai közterülete-

inek elnevezéseiről. Az MTA által kiadott listán egy olyan utcanév található, amelyet egyértelműen nem 

javasolnak utcanévként használni. Így ezen állásfoglalásra való tekintettel a Felszabadulás utcát át kell ne-

veznie a képviselő-testületnek.   

 

Az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával össze-

függő módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény módosította az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi 

LXXXV. törvényt, továbbá a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvényt is.   

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazga-

tási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/C. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egé-

szül ki: 

(Tárgyánál fogva díjmentes:) 

„m) az ingatlan közigazgatási címének közterületnév-változás miatt történő átvezetése iránti megkeresés 

alapján indult eljárás díja, ha az eljárás megindítására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésébe foglalt tilalomba ütközés miatti közterületnév-változás miatt 

kerül sor.” 

 

A  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13/A. § az 

alábbiakat tartalmazza: „A helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg változása 

vagy területszervezési eljárásban hozott döntés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a címválto-

zásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó 

vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére.” 

 

Kérem a határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását. 
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___/2013.(……….) képviselő-testületi h a t á r o z a t  

 

utcanév megváltoztatásáról 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 13. § (1) bekezdés 3. pontja, tovább 14. §-a alapján – 

 

- a Felszabadulás utca nevét ___________ utca névre, 

 

változtatja. 

A szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Boldog István polgármester 

   dr. Szűcs Attila jegyző 

 

Erről: 

 

1. Boldog István polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. JNSZM Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatala, Helyben  

4. JNSZM Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Járási Földhivatal Mezőtúri Kirendelt-

sége, Helyben 

5. a volt Felszabadulás utca lakói, Helyben 

6. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda, Helyben 

7. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

 

 

Kétpó, 2013. december 05. 

 

 

Boldog István 

     polgármester 

  


