
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. november 5-én 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  Közterület-elnevezés változása 
 
 
Iktatószám: 23730/2020.  Melléklet: 1 db 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Vikor László irodavezető 
             dr. Fulmer Kristóf jogi ügyintéző  
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság SZMSZ. 1. melléklet II. C.) 9. pont 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
Egyéb megjegyzés: 
 
  ................................................................................................................................  
 
  ................................................................................................................................  
 
  ................................................................................................................................  



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Baranya Megyei Kormányhivatal 2019. áprilisában információkérés formájában jelezte a 
címzetes főjegyzőnek, hogy a kormányhivatalhoz közérdekű bejelentés érkezett, amely szerint 
a város közigazgatási területén kommunista önkényuralmi rendszerre utaló közterületnév: „a 
Gorkij utca” található.  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 14. § (2) bekezdésének b) pontja szerint az Mötv. 13. § (1) bekezdés 3. 
pontjában meghatározott közterület (a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában 
álló közintézmény elnevezése), illetve közintézmény nem viselheti olyan kifejezést vagy olyan 
szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. 
A Kormányhivatal információt kért a közérdekű bejelentést tartalmazó beadvány 
megalapozottságáról, valamint az önkormányzat által tervezett intézkedésekről. A jegyzői 
válaszirat 2019. április 23. napján került kiküldésre, amelyben megállapítást nyert, hogy a 
Gorkij utca elnevezése nem felel meg a közterületek névhasználatával kapcsolatos 
követelményeknek. A tájékoztatás kiterjedt továbbá arra, hogy az Európai Parlament 
tagjainak 2019. május 26-i választását követően a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választási időpontjának kitűzéséig nem áll rendelkezésre elegendő idő a 
közterület átnevezésére irányuló eljárás lefolytatására, így arra csak a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választását követően kerülhet sor. 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településrész-, a közterület-elnevezés 
és a házszámozás rendjéről szóló 13/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet) alapján közterület nevének megváltoztatását írásban, a javasolt 
közterületnév megjelölésével és indoklással kezdeményezheti a polgármester, a Képviselő-
testület bármely bizottsága, bármely települési képviselő, Komló város közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkező polgár (az egyéni választókerületi önkormányzati képviselő útján), 
valamint az adott településrész vonatkozásában a településrészi önkormányzat.  
A fenti szabálynak eleget téve 2020. szeptember 24. napján javaslat készült a Gorkij utca 
átnevezésére vonatkozóan, amelynek értelmében az utca 2021. január 5. napjától Kiss József 
komlói lokálpatrióta, író, költő, kutató, helytörténész, jeles közéleti személyiség nevét viselné 
(tekintettel arra, hogy Kiss József 1999-ben hunyt el, így a javaslat megfelel a Rendelet azon 
szabályának, miszerint személyről közterületet elnevezni legkorábban halála után 10 évvel 
lehet).  
Kezdeményezésemhez mellékeltem a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület (a 
továbbiakban: Egyesület) - jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét is képező – átnevezésre 
vonatkozó javaslatát, amelynek része a Kiss József életrajzát ismertető anyag is. Tekintettel 
arra, hogy a Gorkij utcát övező utcák mind magyar írók és költők neveit viselik, így az 
Egyesület javaslatai - az irodalmi elnevezési sor folytatására is törekedve - a következők 
voltak: Kiss József utca, Alkotók utca, Írók utca, Dávidföldi út (utca) voltak.  Az Egyesület 
minősített javaslata a Kiss József utcanév volt, Kiss József helyi kötődésére tekintettel. 
 
A Rendelet 4. § (3) bekezdése szerint a közterületnév megváltoztatása előtt az önkormányzati 
képviselők útján vagy a médiában közzétett felhívással meg kell ismerni az érintett terület 
lakosságának véleményét. A lakosság javaslatait a lehetőségekhez mérten kell figyelembe 
venni.  
A Képviselő-testület a fenti szabályozásnak eleget téve munkaértekezletet tartott a Gorkij utca 
elnevezésének megváltoztatási-eljárásrendjének kidolgozása céljából. A testületi tagok teljes 
egyetértésben a Kiss József elnevezést támogatták, a többi javasolt lehetőséget elvetették. A 
megbeszélés során felmerült a tervezett elnevezésnek a már meglévő Kiss János utcával való 



összetéveszthetőségének kérdése, azonban a résztvevők arra a konklúzióra jutottak, hogy a két 
utca közti távolság és azok eltérő városrészen való elhelyezkedésének ténye alapján a 
megkülönböztethetőség nem fog akadályba ütközni.  
Az érintett lakosságot a polgármester és a területi önkormányzati képviselő a jelen 
előterjesztés 2. számú mellékletét képező levél, valamint a jelen előterjesztés 3. számú 
mellékletét képező tájékoztató szerint értesítette a várható döntésről. 
 
A lakcímváltozás következtében a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13/A. § értelmében „a központi 
címregiszterbe bejegyzett címelemek megváltozása miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás 
esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági 
igazolványt a címváltozás szerinti lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal 
hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére. 

 
A közterület nevének módosítása során az ingatlanok adatváltozásait a Központi 
Címregiszterben (KCR) a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal automatikusan átvezeti, az 
illetékes földhivatal nem folytat le ingatlan-nyilvántartási eljárást.  
 
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 
törvény 53. § (1) bekezdése értelmében: a változást illeték és közzétételi költségtérítés 
megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak, ha a változás állami vagy 
önkormányzati döntés alapján a cég székhelyének (telephelyének, fióktelepének) más megye 
illetékességi területéhez való csatolására vagy a cégjegyzékbe bejegyzett helységnév, utcanév, 
illetve házszám változására vonatkozik. A cég a változást annak bekövetkezését követő 180 
napon belül köteles bejelenteni a cégbíróságnak. 
 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény „Melléklet”-e szerint illetékmentes  a forgalmi 
engedély cseréjére irányuló eljárás, amennyiben arra a helység, az utca, egyéb 
helymeghatározó adat nevének vagy számának megváltozása miatt kerül sor. 
 
A fentieken túl a vállalkozói engedélyek cseréje mellett számolni kell a szolgáltatóknál, 
közműszolgáltatóknál és pénzintézeteknél keletkező bejelentési kötelezettséggel is.  
 
A Képviselő-testület döntése után – a Városgondnokság útján - gondoskodni szükséges a 
közterületnév-táblák kihelyezéséről a településrész-, a közterület-elnevezés és a házszámozás 
rendjéről szóló 13/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletnek megfelelően. 
 
Mindezek ismeretében javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy – az illetékes bizottság 
véleményének figyelembevételével – az alábbi határozati javaslatot fogadja el. 
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A Képviselő-testület – a polgármester javaslatára, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság állásfoglalása alapján – megtárgyalta a közterület-elnevezés változása tárgyú 
előterjesztést és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
14. § (2) bek. b) pontjában foglaltaknak eleget téve az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Gorkij utca elnevezése Kiss József utca elnevezésre változik 2021. január 5-i 
hatállyal. 



 
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a változást a települési 

címnyilvántartáson vezesse át, továbbá a képviselő-testületi döntésről tájékoztassa a 
Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatalát, a települési 
közszolgáltatókat, szolgáltatókat, pénzintézeteket, a Magyar Posta Zrt.-t, az Országos 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot, valamint hirdetmény közzétételével a város 
lakosságát. 
 
Határid ő: 2021. január 5. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

    
 

3. A Képviselő-testület utasítja a Városgondnokság vezetőjét, hogy a változással érintett 
közterületeken a közterületnév-táblák kihelyezéséről Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a településrész-, a közterület-elnevezés és a házszámozás 
rendjéről szóló 13/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletének 8. §-ában foglaltak 
alapján gondoskodjon. 

 
Határid ő: 2021. január 5. 
Felelős: Bogyay László intézményvezető 

 
 
Komló, 2020. október 9. 
 

Polics József 
polgármester  
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 megváltozása 
 
 
 
 
Tisztelt Gorkij utcai lakosok! 
 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy önkormányzatunknak törvényi kötelezettsége a Gorkij 
utca átnevezése (közterület nem viselhet olyan kifejezést, vagy nem viselheti olyan szervezet 
nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal). 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkaértekezletet tartott a témában, 
amelyen az az előzetes döntés született, miszerint az érintett közterület 2021. január 5. 
napjától Kiss József komlói lokálpatrióta, író, költő, kutató, helytörténész, jeles közéleti 
személyiség nevét viselné. 
 
Az átnevezésről szóló döntést a Képviselő-testület várhatóan az október végén megtartásra 
kerülő képviselő-testületi ülésen hozza meg. 
 
A névváltozás időpontjáig Önnek nincsen semmiféle tennivalója. A döntés hatásaként 
szükségképpen felmerülő okmánycserére vonatkozó tájékoztató anyag a komlo.hu internetes 
oldalon található meg és jelen levélhez is mellékeljük.  
 
A közterület átnevezésével kapcsolatos esetleges észrevételeit, és felmerülő kérdéseit a 
polghiv@komlo.hu e-mail címre küldheti meg. 
 
 
 
Komló, 2020. október 9. 
 
 
Szíves megértésüket és együttműködésüket megköszönve 
 
 
 
 

Jégl Zoltán       Polics József 
önkormányzati képviselő     polgármester 

 
 
 



 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
a Gorkij utca átnevezésével kapcsolatos tudnivalókról 

 
 
A közterület elnevezés változása miatt szükséges személyi azonosítóról és lakcímről szóló 
hatósági igazolványok (lakcímkártyák) cseréjét a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói 
Járási Hivatala térítésmentesen, kérelem benyújtása nélkül, hivatalból állítja ki és kézbesíti a 
polgár részére, a döntés hatálybalépését (2021. január 05.) követő 30 napon belül. 
 
A cég a megváltozott székhelyének/telephelyének címét a változás bekövetkezését követő 
180 napon belül köteles bejelenteni a cégbíróságnak (a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében: a változást 
illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak, ha a 
változás állami vagy önkormányzati döntés alapján a cég székhelyének /telephelyének, 
fióktelepének/ más megye illetékességi területéhez való csatolására vagy a cégjegyzékbe 
bejegyzett helységnév, utcanév, illetve házszám változására vonatkozik). 
 
A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal a közterületnév-változásról szóló döntéséről 
hivatalból tájékoztatja a településen működő közszolgáltatókat, és szolgáltatókat, a Komlón 
fiókkal rendelkező pénzintézetek igazgatóságait, azonban előfordulhat, hogy a személyes 
bejelentés is szükséges lesz a változásnak az adott adatbázisban való átvezetéséhez. 
 
A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal értesíti a Magyar Posta Zrt-t is, hogy a korábbi 
címre érkező küldemények kézbesítése is fennakadás nélkül történjen. 
 
A közterület nevének módosítása során az ingatlanok adatváltozásait a Központi 
Címregiszterben (KCR) a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal átvezeti, ez a Földhivatali 
nyilvántartásban is automatikusan módosításra kerül. 
 
 


