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Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 30/2003. (VII. 1.) sz. rendelettel módosított 
15/2003.  (IV.  7.)  sz.  rendelete  4.§  (2)  pontja  szerint  „A  város  belterületén  minden 
közterületet  el  kell  nevezni.“  E  rendelet  értelmében  egy utca  elnevezését,  egy elnevezés 
visszaállítását és egy utcanév helyesbítését terjesztem a Közgyűlés elé.

1. A Misk-Hejőliget 40605/15 hrsz-ú közterület elnevezését kérelmezik a névtelen utca lakói. 
Javasolják, hogy a telkekről nyíló szép kilátás miatt a közterület neve Panoráma utca legyen.
A  terület  önkormányzati  képviselőjével  egyeztetés  történt,  támogatja  a  javaslatot.  A 
Polgármesteri  Hivatal  térinformatikai  rendszerének nyilvántartása  szerint  még nincs  ilyen 
utcanév Miskolcon. 
A fentiek alapján a Panoráma utca elnevezést javaslom elfogadásra. 

2. Diósgyőrben a Kuruc és Tóth Árpád utcák közötti utcát (30687, 30519/8 hrsz.) Fülepp 
Józsefről nevezték el. Az utcanév hibásan szerepel a városi nyilvántartásban és az utcanév 
táblán egyaránt, Fülep Józsefként. 
A névadó Fülepp József bányajogász, 1780 körül Diósgyőrben, vagy környékén született. Az 
utcanevet  valószínű,  hogy a bányászat  terén kifejtett  tevékenységéért  kapta.  A bányászati 
szaknyelv magyarosításáért ajánlotta Széchenyi István az MTA levelező tagjának. Jelentős 
szerepet  játszott  a  magyar  bányajog  kialakításában,  részt  vett  a  haladó  társadalmi 
mozgalmakban, bányászati műszógyűjteménye kéziratban az MTA kézirattárában van.
Történelmi  neveket a  neves  személyiség  által  használt  formában  kell  alkalmazni,  ezért 
javaslom az utcanév helyesbítését Fülepp József utca névre.

3. Miskolc-Bodótetőn az 1289, 1296, 1303, 1308, 1320, 1286 hrsz-ú Közdomb I., II., III., 
IV.,  V.,  VI.,  sorként  használt  közterületek  nevét  a  VI-95/23.546/1997.  sz.   határozattal 
Dombalja elnevezésre változtatta a Közgyűlés. Az új utcanév az elmúlt  években az utcák 
lakói,  a  mentők  és  a  tűzoltók  számára  gondot  okozott,  ezért  kérésükre  az  Építési  és 
Környezetvédelmi  Osztály  az  eredeti  Közdomb  I.,  II.,  III.,  IV.,  V.,  VI.,  sor  elnevezés 
visszaállítását javasolja.
Kérem a  Dombalja  elnevezés  helyett  a  Közdomb I.,  II.,  III.,  IV.,  V.,  VI.,  sor  elnevezés 
visszaállításának elfogadását.

II. Az önkormányzat stratégiájához való viszony

Miskolc  kulturális  stratégiája  kiemeli  a  hagyományápolást,  az  identitástudat  erősítését,  a 
kiemelkedő személyiségek emlékének ápolását, ezért a város új utcáinak elnevezése esetén 
célszerű a környezethez illő, vagy a terület hagyományait tükröző utcanevet választani.

III. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 30/2003. (VII. 1.) sz. rendelettel módosított 
15/2003. (IV. 7.) sz. rendelete határoz a közterületek elnevezéséről.
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IV. Várható szakmai hatások

Az utcák elnevezésének közvetlen szakmai hatása nincs.

V. Várható gazdasági hatások

Közvetlen gazdasági hatás nincs, költségvonzata az utcanév-táblák elkészíttetése.

VI. Kapcsolódások

A város közterületeinek elnevezéséről (földrajzi nevekről) a Polgármesterei Hivatal köteles 
naprakész  nyilvántartást  vezetni  és  abban  a  változásokat  folyamatosan  feltüntetni.  A 
nyilvántartást  és  az  abban  bekövetkező  változásokat  a  Hivatal  közzéteszi,  biztosítja 
nyilvánosságát,  illetve  hozzáférhetőségét.  A  Közgyűlés  döntéséről  a  Hivatal  soron  kívül 
tájékoztatja a Városi Földhivatalt.

VII. Fennmaradt vitás kérdések

Vitás kérdés nem maradt.

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Az elnevezéssel kapcsolatos közgyűlési döntésről a sajtót tájékoztatni szükséges.

Tisztelt Képviselőtársaim, Tisztelt Közgyűlés!

Kérem,  hogy a „Javaslat  közterület  elnevezésére”  című előterjesztést  megtárgyalni,  és  az 
alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Miskolc, 2007. március 12.

Káli Sándor
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Határozati javaslat:

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megtárgyalta  a  „Javaslat  közterület 
elnevezésére” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. Miskolc-Hejőliget 40605/15 hrsz-ú közterület a Panoráma utca elnevezést kapja.

2. Diósgyőrben a Kuruc és Tóth Árpád utcák közötti Fülep József utcanév (30687, 
30519/8 hrsz.) a továbbiakban helyesen Fülepp József utcaként szerepeljen.

3. Miskolc-Bodótetőn  (1289,  1296,  1303,  1308,  1320,  1286 hrsz.)  a  Dombalja 
elnevezés helyett a Közdomb I., II., III., IV., V., VI., sor elnevezés szerepeljen.

4. Az  elnevezésekről  névtáblát  kell  készíteni,  és  azokat  a  közterületre  ki  kell 
helyezni.

5. Az új közterületek elnevezését a médiában közzé kell tenni.

6. A  változásokat  a  rendezési  terveken  és  az  informatikai  adatbázisban  át  kell 
vezetni.

Felelős: Polgármester

Közreműködik: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály
Polgármesteri Kabinet
Közigazgatási és Jogi Főosztály

Határidő: azonnal
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