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ELŐTERJESZTÉS 
 

Marcali Városi Önkormányzata Képviselő- testületének  
2015. április 16-i soron következő ülésére 

 
a Marcali Puskás Tivadar utca egy része elnevezésének megváltoztatásáról 

 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 

A közterület elnevezése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 3. pontja értelmében helyi önkormányzati, a képviselő- testület hatáskörében lévő, át nem 
ruházható feladat. 

A ZIEHL- ABEGG Motor- és Ventillátorgyártó Kft (8700 Marcali, Puskás Tivadar u. 24.) ügyvezetője, 
Szijártó Ferenc azzal kereste meg Marcali Város polgármesterét, hogy a Marcali, Puskás Tivadar utca északi 
részének elnevezését módosítása „ZIEHL- ABEGG utcára”.  

A kérelemmel egyetértve kezdeményezem, hogy a Marcali Városi Önkormányzat tulajdonát képező 
Puskás Tivadar utca északi részét, a 2628/4 hrsz- ú út elnevezését változtassa a képviselő- testület „ZIEHL- 
ABEGG utcára”. 

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 6. § (1) Közterületnév megváltoztatására akkor 
kerülhet sor, ha az azonos hangzású közterületnevek zavart keltőek és a névazonosság másként nem kezelhető, 
továbbá, ha a névhasználatban az érintett lakosság körében kimutatható változás következett be, ha a névvel 
jelölt mesterséges létesítményt megváltoztatták vagy átalakították, vagy ha a névhasználat a közérdek 
szempontjából nem megfelelő. A közérdek szempontjából történő meg nem felelés kérdésében a 
Képviselőtestület dönt. (2) Egyebekben a közterületnév megváltoztatására a közterület elnevezésének szabályait 
kell alkalmazni. A Rendelet 8. § (1) és (2) bekezdései szerint pedig: „(1) Közterület elnevezése és 
megváltoztatása a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik. Az elnevezésről, illetőleg az elnevezés 
megváltoztatásáról a Képviselőtestület – a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének figyelembe vételével – 
határozattal dönt. (2) A közterület elnevezésével, illetőleg megváltoztatásával érintett településrészi 
önkormányzat minden esetben véleményezési jogot gyakorol. A döntési tervezet előkészítője köteles tájékoztatni 
mind a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, mind pedig a Képviselőtestületet a településrészi önkormányzat 
álláspontjáról és annak indokairól. 

A közterület elnevezése 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.”  

A Rendelet 9. § (3) bekezdése értelmében „Nem lakossági kezdeményezés esetében a Képviselőtestület 
köteles kikérni a közterület elnevezésével, megváltoztatásával érintett lakosság véleményét, azonban a lakosság 
véleményének a Képviselőtestület döntésére nincsen kötelező ereje. A lakosság vélemény-nyilvánítása e rendelet 
12. §-a alapján történik.”  

Jelen kérelem esetében nincs érintett lakosság, hiszen a terület iparterület. 
Fentiek figyelembe vételével a Marcali Városi Önkormányzat tulajdonát képező, Marcali belterület 

2628/4 hrsz- ú, a Puskás Tivadar utca északi részét képező út elnevezésének „ZIEHL- ABEGG” utcára történő 
megváltoztatásának jogszabályi akadálya nincs. 

Településrészi önkormányzat a jelenleg hatályos Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 
értelmében nem működik. 
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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 

marcali belterület 2628/4 hrsz- ú út (a Puskás Tivadar utca északi részének) elnevezését „ZIEHL- ABEGG 
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 belterület 2628/4 hrsz- ú út, a 
Puskás Tivadar utca északi része (közterület) elnevezését „ZIEHL- ABEGG 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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