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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 az alábbi utca-, illetve térelnevezéseket 
terjesztem a Közgyűlés elé: 

1.  Miskolc-Hejőligetben  az  alábbi  közterületek  elnevezését  kérelmezik  a  névtelen  utcák 
lakói:

- a 6093/201, 6093/206, 6093/354, 6093/207 hrsz-ú területek Tavirózsa utca, 
- a 6093/200 hrsz-ú terület Kamilla utca,
- a 6093/217 hrsz-ú terület Vadvirág utca neveket kapják.

A  terület  önkormányzati  képviselőjével  egyeztetés  történt,  támogatja  a  javaslatot.  A 
Polgármesteri  Hivatal  térinformatikai  rendszerének  nyilvántartása  szerint  még  nincsenek 
ilyen utcanevek Miskolcon. 
A fenti elnevezéseket javaslom elfogadásra. 

2. A Miskolc-Hejőliget 40600/25 hrsz-ú közterület elnevezéséről a Közgyűlés a 2007. évi 
júniusi ülésén határozott, az utca a lakosság kérésére a Panoráma utca elnevezést kapta. A 
Polgármesteri  Hivatal  térinformatikai  rendszerének  nyilvántartása  szerint  azonban  ez  a 
névtelen utca két helyrajzi számon szereplő területen helyezkedik el, a korábbi határozatot a 
40605/15  hrsz-ú  közterület  elnevezésével  kérem  kiegészíteni.  Ezek  szerint  Miskolc-
Hejőligetben a Panoráma utca elnevezést a 40600/25 és a 40605/15 hrsz-ú közterület kapja. 

3. A miskolci Diósgyőri Gimnázium igazgatósága, tantestülete, szülői munkaközössége és 
tanulóifjúsága javasolja az iskolájuk előtti, a Kiss tábornok út, a Lorántffy Zsuzsanna utca, az 
Irinyi János utca és a Kandó Kálmán utca által határolt, eddig névtelen, az ingatlan jellege 
szerint a 33902 és a 33904 hrsz-ú közpark, valamint a 33903 hrsz-ú kiszolgáló és lakóút Dr. 
Peja Győző földrajztudósról történő elnevezését, Dr. Peja Győző emlékpark néven. 
Dr.  Peja  Győző  a  Diósgyőri  Gimnázium  egykori  Kossuth-díjas  igazgatója,  a 
földrajztudományok kandidátusa, 100 évvel ezelőtt, 1907. június 24-én született, és 1952-től 
969-ig  volt  a  miskolci  Kilián  György  Gimnázium  igazgatója.  Gazdag  tudományos, 
pedagógiai és közéleti tevékenysége alapján tartják méltónak arra, hogy az egykori iskolája 
előtti park a nevét viselje.
A fentiek alapján a Dr. Peja Győző emlékpark elnevezést javaslom elfogadásra. 

4.  A Hatósági és Ügyfélszolgálati  Főosztály javasolja a 71673 hrsz-ú, az ingatlan jellege 
szerint  zártkertet  (külterület  a  Lyukóbányára  vezető út  jobb oldalán)  Drenka dűlő néven, 
közterületként elnevezni, ugyanis a Drenka dűlő nem szerepel a címnyilvántartásukban, így a 
közgyűlés határozata előtt az ott lakók bejelentkezése nem lehetséges.
A fentiek alapján a Drenka dűlő elnevezést javaslom elfogadásra. 
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5.  Az  Európai  Bizottság  Magyarországi  Képviselete  és  az  Európai  Parlament  Budapesti 
Tájékoztatási Irodája kezdeményezte, hogy az Európai Uniót megalapító Római Szerződés 
50.  évfordulója  alkalmából  magyarországi  városok közterületet  nevezzenek  el  Európáról, 
vagy az európai integráció előmozdításában érdemeket szerzett személyiségről. A felhívás 
célja,  a  magyar  állampolgárok  európai  tudatának  erősítése.  Képviseletük  –  a  közterület 
európai jellegét erősítendő – emléktáblával, műalkotással járul hozzá a közterület ünnepélyes 
felavatásához. A támogatás módjának és mértékének pontosítása folyamatban van, a testület 
döntésének függvénye, amennyiben a Közgyűlés a tervezett közterületelnevezést jóváhagyja, 
a tárgyalásokat véglegesíthetjük az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletével.
Javaslom,  hogy  a  Miskolc  építészeti  szabályzatában  zöldterületként  szabályozott  2456/3 
hrsz-ú ingatlan (a Művészetek Háza mögött épülő mélygarázs fölötti terület) neve  Európa 
park legyen.
A terület önkormányzati képviselőjével és a B-A-Z Megyei Levéltár igazgatójával egyeztetés 
történt,  támogatják  a  javaslatot.  A  Polgármesteri  Hivatal  térinformatikai  rendszerének 
nyilvántartása szerint még nincs ilyen utcanév Miskolcon. 
A fentiek alapján javaslom az Európa park elnevezést elfogadásra.

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.

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.
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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. szeptember 28.

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-Hejőligetben 
a 6093/201, 6093/206, 6093/354, 6093/207 hrsz-ú területek a Tavirózsa utca, 
a 6093/200 hrsz-ú terület a Kamilla utca,
a 6093/217 hrsz-ú terület a Vadvirág utca neveket kapják.

2. Miskolc-Hejőliget 40600/25 és a 40605/15 hrsz-ú közterület a Panoráma utca 
elnevezést kapja.

3. Kilián városrészben a 33902 és a 33904 hrsz-ú közpark, valamint a 33903 hrsz-ú 
kiszolgáló és lakóút a Dr. Peja Győző emlékpark elnevezést kapja.

4. A 71673 hrsz-ú zártkert a Drenka dűlő elnevezést kapja.

5. Miskolc 2456/3 hrsz-ú zöldterület az Európa park elnevezést kapja.

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

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

8. 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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