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Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

2015. február 26-i soron következő ülésére 
 

Marcali kettő közterület- nevével kapcsolatban érkezett törvényességi javaslatról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2015. február 3. napján kelt, jelen előterjesztéshez mellékelt (1. melléklet) levelében a Somogy 
Megyei Kormányhivatal Főigazgatója (a továbbiakban: Főigazgató) törvényességi javaslattal élt Marcali 
Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felé Marcali város kettő közterület elnevezésével 
kapcsolatban.  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Törvény) 14. § (2) bekezdése értelmében: 

„(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 
közvetlenül 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."  
 

A Törvény 133. §- a alapján pedig: 
 
„133. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozóan az érintettől 

információt, adatot kérhet, konzultációt kezdeményezhet, amelyeknek az érintett a megadott határidőn 
belül köteles eleget tenni. 

(2) A kormányhivatal javaslattal élhet az érintett működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására 
vonatkozóan. A javaslatot a helyi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a társulási tanács köteles megtárgyalni és arról 
döntést hozni. A javaslat elutasításának indokát a helyi önkormányzat, illetve a társulási tanács köteles a 
kormányhivatallal ismertetni. 

(3) A kormányhivatal szakmai segítséget nyújt az érintett részére az általa alkalmazandó jogszabályok 
tartalmával összefüggésben az érintett jogszerű működése céljából.” 
 

A fent említett jogszabály helyek alapján tehát a Főigazgató azzal a javaslattal fordult a képviselő- 
testülethez, hogy a Marcali, Gorkij és a Marcali, Karikás Frigyes utca elnevezését a Törvény 14. § (2) 
bekezdése alapján változtassa meg. Törvényességi javaslatát azzal indokolta, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia állásfoglalása (lásd az előterjesztés 2. mellékletében) szerint a fenti személyek összeköthetők a 
XX. századi önkényuralmi rendszerekkel, ezért nevük közterület és közintézmény elnevezésére nem 
használható. A képviselő- testület a döntése meghozatalára 2015. március 31- i határidőt kapott. 
 Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Marcali Város Önkormányzata Képviselő- 
testületének, a közterületek elnevezéséről és a címmegállapításról szóló 30/2009.(XI.30.) számú rendelete 
(a továbbiakban: Rendelet) szabályai jelen helyzetben is irányadók. A Rendelet 9. § (3) bekezdése 
értelmében pedig „Nem lakossági kezdeményezés esetében a Képviselő- testület köteles kikérni a közterület 
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elnevezésével, megváltoztatásával érintett lakosság véleményét, azonban a lakosság véleményének a 
Képviselő- testület döntésére nincsen kötelező ereje. A lakosság vélemény-nyilvánítása e rendelet 12. §-a 
alapján történik.” A Rendelet 9. § (4) szerint pedig „Az érintett lakosság véleményének kikérése esetén a 
Polgármesteri Hivatal hirdetményt tesz közzé – az Önkormányzat honlapján, illetőleg a Hivatal 
hirdetőfalán – a tervezett névváltozásról, amelyre a helyi érdekeltségű civil szervezetek, illetve bármely 
helyi lakos észrevételt tehet.” 

Fentiek figyelembe vételével javaslom, hogy a Képviselő- testület a Karikás Frigyes utca 
elnevezésének Karikás utcára történő megváltoztatása érdekében a lakossági vélemény-nyilvánítási eljárás 
lefolytatására kérje fel a Jegyzőt, és ezzel egyidejűleg kérjen határidő hosszabbítást az eljárásra tekintettel a 
Főigazgatótól. 

A Gorkij utca elnevezésének megváltoztatását azonban nem támogatom, ezzel kapcsolatban 
írásban a Főigazgatóhoz fogok fordulni. 

Kérem, hogy a Képviselő-testület jelen előterjesztést tárgyalja és az alábbi határozati javaslatot 
fogadja el. 
 
Marcali, 2015. február 20. 
 
          Dr. Sütő László 
            polgármester 
 
 

Határozati javaslat 
 

1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta, 
egyben felkéri a Jegyzőt, hogy a Karikás Frigyes utca Karikás utcára történő elnevezésével 
kapcsolatos lakossági vélemény- nyilvánítási eljárást folytassa le, és erre tekintettel kérjen 
határidő hosszabbítást a Főigazgatótól. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr Sütő László polgármester és Bödőné dr Molnár Irén jegyző 

 
2. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta és 

úgy határoz, hogy a Gorkij utca elnevezésének megváltoztatására irányuló javaslatot nem 
fogadja el. A képviselő-testület felkéri dr Sütő László polgármestert, hogy a Főigazgató 
felé jelezze a közterület elnevezésének megváltoztatásával kapcsolatos aggályait. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr Sütő László polgármester  
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