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Előteriesztés
A Felszabadulás utca nevének megváltoztatásához"

a XX. századi
önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezésének tilalmával összefüggő módosításáről"
szólő 2OI2, évi CLXV|l. törvény (továbbiakban: Törvény), mely 201,3. január 1-jén lépett
2012. november 23-án kihirdetésre került az ,,Egyes törvényeknek

hatályba.
A tÖrvény 4.§ alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szólő 2OtL évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) 1a.§-a a következő szöveggel lépett hatályba:
,,t4.§ (1) A 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait,
ha e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák.
(2) A 1-3.§ (1) bekezdés 3. pontjában meghatározoit közierület, illetve közintézmény nem
viselheti

a) olyan

személy nevét, aki

a XX.

századi önkényuralmi politikai rendszerek

megalapozásában, kiépítésében
vagy fenntartásában rész vett, vagy
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX, századi önkényuralmi politikai
rendszerre közvetlenül utal.
(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétségmerül fel a tekintetben, hogy a közterület
neve megfe|el-e a {2l bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia
á llásfogla lását."
Berzence Nagyközség közigazgatási területén eddig konkrétan a Felszabadulás utca esetében
merült fel, hogy az említett elnevezés a fentiekben idézett törvényi tilalom alá esik.
A Somogy Megyei Kormányhivatal ez év márciusában, levélben kereste meg Berzence
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületét és javaslattal élt a felülvizsgálati
kötelezettség elvégzésére.
Az Mötv,14.§ (3) bekezdése szerint, ha kétségmerül fel abban, hogy a közterület neve
megfelel-e az előírásoknak, akkor arről be kell szerezni a Magyar Tudományos Akadémia
á llásfogla lását,
Felszabadulás utca:

A Magyar Tudományos Akadémia - megkeresésre - a XX. századi önkényuralmi rendszerhez
köthető elnevezésekkel összefüggő szakmai vizsgálatáról készült összefoglalójában az
alábbiak szerint alakította ki állásfoglalását a Felszabadulás utca elnevezésről:
Az ldeiglenes Nemzeti Kormány már 1945-ben a felszabadulás ünnepévényilvánította április
4-ét, de az csak 1950-től, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 10. számú
törvényerejű rendeletével vált kiemelt állami ünneppé a kommunista diktatúra idején, A

törvényerejű rendelet szerint ,,április 4. a legdöntőbb fordulat Magyarország ezeréves
történetében és a magyar nép küzdelmekben gazdag életében(...) Április 4. a magyar nép
soha el nem múló hálájának, forró szeretetének, a baráti és szövetségi hűségnek ünnepe,
felszabadítója. oéldaképe,függetlenségének oltalmazója, a béke legfőbb őre és legerősebb
támasza a Szovjetunió, a dicsőséges szovjet hadsereg, népünk és a haiadó emberiség tanítója
s igaz barátja, a nagy Sztálin iránt." Bár az idegen ország fegyveres erejének számító német
hadsereg kiűzése és az önkényuralmi nyilaskeresztes hatalom megtörése számos civilt
mentett meg a haláltól vagy közvetlen életveszélytől, más civil emberek vagy néha
ugyanazok életétviszont a szovjet hadsereg, vagyis szintén egy idegen országfegyveres ereje
sodort életveszélybevagy ölt meg. Utóbbiak hozzátartozói számára a felszabadulás kifejezés
használata kegyeletsértő is lehet. A kifejezés a kommunista diktatúra egyik legfontosabb
állami ünnepére, ezzel az önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal, ezért nem
használható.

A Felszabadulás utcai lakókat levélben tájékoztattuk arról, hogy a törvényben előírtaknak
megfelelően a Képviselő-testület köteles megváltoztatni az utcájuk elnevezését.Egyben
kértük, jutassák el javaslataikat az új elnevezésre vonatkozóan.
Két javaslat érkezett:

-

Kert utca (Az utca végénvalamikor csemetekert működött,

-

foglalkoznak csemeték termesztésével, illetve ez egy rövid, könnyen használható név)
Festetics utca (Berzencén még nincs Festetics Györgyről közterü|et elnevezve).

jelenleg is többen

tol201,4. (lX,23.) önkormányzati rendelet szól ,,A közterületek elnevezéséről, valamint az
^
elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezésés házszám megállapítás szabályairól".
A rendelet 4.§-a az alábbiakat tartalmazza."
(1) A közterület elnevezésénélfigyelemmel kell lenni Berzence Nagyközség jellegére,
történel m ére, hagyom ánya i ra és föld rajzi sajátosságai ra.
(2) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és
közérthető legyen. A közterületnevet a magyar nyelvhelyesség szabályainak
megfelelően kell megállapítani.
(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről,földrajzi
névről vagy fogalomról lehet elnevezni. A személyről történő elnevezés során
törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket,
a) akinek közismert tevékenységea nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű
volt és személye közmegbecsülésnek örvend,
b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén
kimagaslóan jelentőset alkotott, és ezáltal személyének emléke megőr,zésre
méltó,
c) akinek a település életében, történetében kiemelkedő szerepe volt.
(4) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet."

Az előterjesztésünkben a Kert utca elnevezésre teszünk javaslatot, amely a fentiekben
idézett helyi szabályozóin knak maradéktalanu l megfelel.

Rendeletünk alapján (6.§) az elnevezésre vonatkozó előterjesztést, annak benyújtása előtt 8
napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott
észrevételeketis a képviselő-testület elé kell terjeszteni,
A közzététel helvei:
- Berzencei Polgármesteri Hivatal hirdetője,
- Berzence Nagyközséghonlapja (www.berzence.hu),
A közzététel nyomán benyújtott észrevételeket, javaslatokat, amennyiben lesznek,
bizottsági-, illetve a Képviselő-testületi ülésen szóban fogjuk ismertetni.
Lakosságot érintő változásokat az alábbiakban soroljuk fel:

1.

Lakcímváltozás átvezetése a központi nyilvántartó rendszerben
A polgárok személyi adatainak és lakcíméneknyilvántartásáról szóló L992. évi LXV|. törvény
végrehajtására vonatkoző 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet szerint:
,,37. § (1) A központi címregiszterbe bejegyzett címelemek megváltozása miatt költözéssel nem
járó lakcímváltozásról vagy éftesítésicím-változásrőla polgárnak nem kell bejelentést tennie.
(2) A lakcímadat (1) bekezdés szerinti megváltozása nem minősül adatváltozásnak, arről az
eredeti bejegyzési időpont változatlanul hagyásával - az Nytv. 13/A. §-ban meghatározott kivétellel
- a változással érintett lakcím szerint illetékes járási hivatalnál előterjesáett kérelenre a lakcím
szerint illetékes járási hivatal a címvá]tozásnak megfelelő hatósági igazoIván1t. állít ki és kézbesíta
polgár részére.

(3)A járási hivatal az

(l)

és (2) bekezdés szerinti címadatok módostrlásához kapcsolódó

változást hivatalból vezeti át a nyilvántaftáson."

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló t992. évi LXV|. törvény
13/A.§-a az alábbiak szerint rendelkezik:
,r13lA. § A helységnév, postai irányítőszám, köáerület elnevezés, köáerület jelleg változása
vagy területszervezési eljárásban hozott döntés rniatt költözéssel nem járó lakcímváItozás esetén a

címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatóságí igazolványt a
címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki
és kézbesítia polgár részére."

Az

utcanéwáltozással érintett lakos lakcímigazolványába (vagy régi típusú
személyazonosító igazolvánnyal rendelkező személy esetén lakcímigazolvánnyal történő
ellátása) a régi megnevezés helyett az új közterületnév nyilvántartásba vétele szükséges. A
lakosoknak fentiek értelmébena teendője, hogy felkeresi a helyi okmányirodát és az új
lakcímigazolvány kiállításával kapcsolatosan aláírja a szükséges nyomtatványokat a régi
lakcímigazolványok leadásával egyidejűleg.

2,

Gépjárművek forgalmi engedélyébentörténő átíratás

Amelyik lakos rendelkezik gépkocsival, a forgalmi engedélyében történő lakcímváltozás
iránt intézkednie kell. A lakosok ezt csak azután tudják kezdeményezni, miután a járási
hivatal átvezette a személyi adat-nyilvántartásban az adatváltozást. Az ezután kiállított
lakcímigazolvánnyal és forgalmi engedéllyel kell az illetékes okmányirodát felkeresni, ahol
i l letékmentesen történ i k a forga l m i e ngedély kicserélése.

3.

Gazdasági társaságokat, egyéni vállalkozásokat érintő változások
3

Amennyiben az utcában egyéni vállalkozása, gazdasági társasága van, akkor annak

székhelr7ének/telephelyének/postaicímének megváltozásának bejegyzése szükséges, Ha a
gazdasági tevékenységvégzéseműködési engedély, telepengedély vagy más hatósági
engedélv köteles, akkor az azokban megjelölt közterületnevek megváltozása miatti cseréjét
is meg keii tenni a teiepengedéiy valamint a működési engedély cseréje az illetékekről szóló
1990. évi XClll.tv. alapján illetékmentes,
Gazdasági társaság esetén azonban az alapító okiratot/alapszabályt is kell módosítani,
amikor is a közjegyzői, az ügyvédi költség, esetleges cégbírósági eljárás díja már az ügyfelet
terheli.

4.

Egyéb hatóságoknál, hivataloknál, közszolgáltatóknál

történő adatváltozás

A lakosok különböző pénzintézetekkelkötött szerződéseikben, illetve a közszolgáltatók
irányába az adatok megváltozását be kell jelenteni. Az adott hatóságnál, szervnél,
pénzintézetnélaz új adatok bejegyzésének eljárása az ügyfél bejelentése alapján indul meg.

5.

lngatlan-nyilvántartás adatainak megváltozása
Az ingatlan-nyilvántartásról szőló L997, évi CXL|.tv. (továbbiakban: lnytv) 27.§ (1)
bekezdése szerint az ingatlan adatainak, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
jogosult nevének (cégnevének),illetve lakcímének(székhelyének vagy telephelyének) a
megváltozását az ingatlanügyi hatóság az érdekelt bejelentése alapján vagv hivatalból
(he|vszíni e||enőrzés. adatátvéte|i hatósáei nvilvántartásbó|. kü|önösen a szemé|vi adat- és
!akcímnvilvántartásból vagv a célnvilvántartásból történő adatátvétellel) vezeti át az
ingatlan-nyilvántartásban, Az lnytv 27.§ (29 bekezdés szerint az ingatlan tulajdonosa, az
állami tulajdonosi jogait gyakorló szerv vagy a vagyonkezelő, illetve a használó, a változás
bekövetkezésétől, va8y a tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles
bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak. Az lnytv 27.§ (5) bekezdése alapján az ingatlan
adataiban hatósági határozattal, továbbá a település igazgatási, belterületi határának
módosításával kapcsolatban bekövetkezett változásokat az eljárő hatóság jelenti be az
ingatlanügyi hatóságnak. Az utcanév vá|tozás esetén tehát a képviselő-testület határozata
alapián fogia a Földhivatal az ingatlan-nvilvántartásban az ineatlanra vonatkozó adatokat
megváltoztatni.

Az 1-5. pontokban leírtakat névre szóló tájékoztatóban küldtük ki a Felszabadulás

utca

lakóinak,
ön kormánvzatot érintő változások:

A névváltozást követően szükségessé válik a közterületnév táblák kihelyezése a közterület
végén,illetve a meglévő tájékoztató tábla módosítása. Erről a Polgármesteri Hivatal

gondoskodik, amelynek költségkihatásai is lesznek.
10/2Ot4. (lX.23.) önkormányzati rendelet 8.§ (2) bekezdésébenfelsorolt szerveket,
^
szolgáltatókat, valamint az érintett lakókat értesítenikell a névváltoztatásról.
Javasoljuk, hogy a képviselő-testület a Felszabadulás utca nevének megváltoztatásáról
döntsön, és az utca megnevezését 201-5. november ]"-elváltoztassa Kert utcára.

Határozati javaslat:

1) Berzence

Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv.13,§

{1) bekezdés

meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a 14,§ (2)
bekezdésére a Berzence, Felszabadulás utca megnevezését 2Ot5. november 1-el
megváltoztatja Kert utca elnevezésre.
2\ A KépviselŐ-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a közterületek
elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezésés
a házszám megállapítás szabályairól szóló 1,0l20L4, (lX.23.) önkormányzati rendelet
6.§ értelmébena helyben szokásos módon tegyék közzé a testület döntését.
Továbbá gondoskodjanak a 8.§ (2) bekezdésében felsorolt szervek, szolgáltatók,
valamint az érintett lakók értesítéséről.
A jegyzőt, hogy a központi címregiszterről és a címképzésrőlszóló 345/201,4,
(Xl l, 23. ) Korm ányrendelet szeri nti feladatokat végezze el.
Felelős: Kovács Zoltán polgármester, Cseh lstván jegyző
Határidő: értelem szerint.

3) pontjában

Berzence, 2015. szeptember 3.
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