
 Marcali Város Önkormányzatának  
Polgármestere 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
Tel.: 85/501-000 

 
Ügyiratszáma: 3370/5/2015.                             
Ügyintéző: Simonné Hajgató Ágnes                                   19. sz. előterjesztés 
Tel.: 85/501-073 
Email: nepesseg@marcali.hu 
 

Tárgy: Marcali, Karikás Frigyes utca közterület 
elnevezésének megváltoztatása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének  

2015. április 16-i soron következő ülésére 
 

a Marcali, Karikás Frigyes utca közterület elnevezésének a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez 
köthető elnevezések tilalmával összefüggésben történő megváltoztatásáról 

 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 

2015. február 3. napján kelt levelében a Somogy Megyei Kormányhivatal Főigazgatója (a 
továbbiakban: Főigazgató) törvényességi javaslattal élt Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 
felé Marcali város kettő közterület elnevezésével (Karikás Frigyes és Gorkij utca) kapcsolatban. A Főigazgató 
javaslatát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésében 
foglaltakra alapozta, miszerint:  

 
„(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.” 

 
A képviselő- testület a javaslatban foglaltakat 2015. február 26- i ülésén megtárgyalta, majd felkérte a 

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a Marcali, Karikás Frigyes utca elnevezésével 
kapcsolatban Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a 
címmegállapításról szóló 30/2009.(XI.30.) önkormányzati rendelete 12. §- ában meghatározott vélemény- 
nyilvánítási eljárást folytassa le. 

A közterületek elnevezésének megváltoztatása esetén Marcali Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a közterületek elnevezéséről és a címmegállapításról szóló 30/2009.(XI.30.) számú rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet) szabályai az irányadók. A Rendelet 9. § (3) bekezdése értelmében „Nem lakossági 
kezdeményezés esetében a Képviselő- testület köteles kikérni a közterület 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.” 

A közterület elnevezése (vagy elnevezés megváltoztatása) során a Rendelet 4. § -a értelmében: 
„figyelemmel kell lenni a város lakosságának körében élő névhasználatra, érintettség esetén a kisebbségi 
önkormányzat és az egyéb szervezetek véleményére, továbbá a történelmi hagyományokra, különösen a 
helytörténeti kutatásokra, a nyelvi és nyelvhelyességi követelményekre. Közterület élő személyről nem 
nevezhető el. Közterületet elsősorban köztiszteletben álló, kiemelkedő országos vagy a városban végzett 
munkája, életműve miatt általános elismerést szerzett személyről kell elnevezni. A Képviselő- testület ettől 
eltérően – az érintett közterületen élő lakosság névhasználata vagy más szempont alapján – nem személynév 
elnevezést is adhat a közterületnek. A közterület elnevezése során névazonosság nem állhat elő.”  

Fentiek figyelembe vételével a Karikás Frigyes utca neve helyett az alábbi javaslat hangzott el a 
képviselő- testület ülésén: 

 
Jelenlegi közterület 

elnevezés 
Javasolt közterület 

elnevezés 
Karikás Frigyes utca Karikás utca 
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A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal a Rendelet 9. § (4) bekezdése alapján 2015. március 24-én 
felhívást tett közzé a marcali állampolgárok vélemény- nyilvánítása érdekében. A vélemény- nyilvánításra az 
érintett közterületek lakóinak és Marcali bármely polgárának 2015. április 10-én 10 óráig volt lehetősége. 

Az érintett utca lakó- illetve tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú állampolgárainak levélben lett 
kiküldve a vélemény- nyilvánításhoz szükséges nyomtatvány, illetve azt bárki elkérhette a Marcali Polgármesteri 
Hivatal fsz. 26. sz. irodájában, aki véleményt kívánt nyilvánítani. 
 A vélemény- nyilvánítás eredményét az alábbiakban összegzem. 
 
 

I. Karikás Frigyes utca 
 
IV.1. Az érintett lakosságnak kiküldött kérdőívek száma: 17 db, ebből visszaérkezett 5 db 
IV.2. Egyéb vélemény- nyilvánítások száma: 0 db 
IV.3. A vélemény- nyilvánítás eredménye:   
 IV.3.1. Az érintett lakosság véleménye:  

1. Karikás utca (5 db) 
 

 
A Rendelet 8. § (1) bekezdése értelmében „Közterület elnevezése és megváltoztatása a 

Képviselőtestület hatáskörébe tartozik. Az elnevezésről, illetőleg az elnevezés megváltoztatásáról a 
Képviselőtestület – a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének figyelembevételével – határozattal dönt.” 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2015. április 13- i ülésén megfogalmazott véleményét a képviselő- 
testületi ülésen szóban ismertetem. 

Fentiek alapján javaslom a tisztelt Képviselő- testületnek, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 
Karikás Frigyes utca elnevezését Karikás utcára változtassa meg.  
 
 
Marcali, 2015. április 10. 
 
          Dr. Sütő László 
            polgármester 
 

Határozati javaslat 
 
Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta, és a Jogi és Ügyrendi 
Bizottság véleményét figyelembe véve úgy határoz, hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésére 
tekintettel a 13. § (1) bekezdés 3. pontjában foglalt feladatkörében: 
 

a Marcali, Karikás Frigyes utca elnevezésének Karikás utcára 
 

változtatja 2015. május 15. napjával.  
A megváltozott közterület elnevezését jelölő utcanévtábla kihelyezésének határideje 2015. június 1. napja.  
Egyúttal felkéri a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az új közterület elnevezést a 
címnyilvántartásban vezesse át és az elnevezésről értesítse a városi közszolgáltatást nyújtó (oktatási, 
egészségügyi, szociális intézményeket, a postai szolgáltatót stb.) szerveket, az ingatlan-nyilvántartó szervet 
(KCR- en keresztül), a közüzemi szolgáltatást nyújtó szervezetek központjait, az érintett közterület lakosságát, a 
GPS szolgáltatókat, továbbá a rendőrséget, a tűzoltóságot és a mentőket. 
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