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Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
2022. szeptember 29. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 

 
97/2022. (IX. 29.) számú határozat 

 
Tárgy:  Közterületek elnevezése 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat 
közterületek elnevezésére” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc zártkerti 73536 

helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő „kivett közút” megnevezésű közterületnek 

a „Táncihegy dűlő” elnevezést állapítja meg. 

 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc egyéb belterület 

településrészben lévő, Miskolc, 4605 helyrajzi számú „kivett önkormányzati út” területet 

átnevezi; Kruspér István utca helyett „Földmérő utca” elnevezést állapítja meg. 

 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc, zártkerti 75057/2   

helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő „kivett közút” megnevezésű közterületnek 

a „Szarkahegy dűlő” - elnevezést állapítja meg. 

 

4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc egyéb belterület 

településrészben lévő, 32487 helyrajzi számú Nagy Lajos király útja elnevezésű 

önkormányzati tulajdonú kivett közterület megnevezésének megtartása mellett, a terület 

keleti részén lévő park vonatkozásában az „Aranykapu kert” elnevezést állapítja meg. 

 

5. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc egyéb belterület 

településrészben lévő, Diósgyőri stadion melletti 21681/5, 33936/2, 33935/6 helyrajzi 

számú önkormányzati tulajdonú „kivett közút” elnevezésére a „Vanger Vilmos utca” 

elnevezést állapítja meg. 

 

6. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc egyéb belterület 

településrészben lévő, Miskolc- Hejőcsabai Bárczay-kastély mögötti 41022/1 helyrajzi 

számú, ingatlannyilvántartásban „sporttelep” megnevezésű területnek az „Angyal park” 

elnevezést állapítja meg. 

 

7. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc egyéb belterület 

településrészben lévő, Miskolc, 13343 hrsz-ú „kivett önkormányzati út” közterületnek a 

„Pagony utca” elnevezést állapítja meg. 
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8. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Miskolc egyéb belterület 

településrészben lévő, Miskolc, 47511/3 helyrajzi számú közterületnek „Gellért Károly 

utca” elnevezést állapítja meg. 

 

9. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy gondoskodjon a jelen határozat 1-8. pontjában meghatározott címkezeléshez 

kapcsolódó egyéb szükséges intézkedések megtételéről. 

 

Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Közreműködik: 
 
 
Határidő: 

 Polgármester 
 Főépítészi Kabinet 
 Városfejlesztési Főosztály 
 Hatósági Osztály 
 Építési és Környezetvédelmi Osztály 
 a határozat 1-8. pontja esetében azonnal, 
 a határozat 9. pontja esetében jogszabályban előírt határidőn belül 
  

 
k.m.f. 

 
 

 Dr. Ignácz Dávid sk. Veres Pál sk. 
 jegyző polgármester 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 

………………………. 
kiadó 


