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Tisztelt Közgyűlés! 

Az Igazgatási Osztály ügyintézése során felmerült igények, a városban zajló házszámrendezési eljárás, 
valamint lakossági kérések alapján az alábbi helyrajzi számú közterületek elnevezésére teszünk 
javaslatot. A közterü letek elnevezése a városban történő könnyebb tájékozódás elősegítése, valamint 
az élénkülő lakáspiac miatt felgyorsult beépítés miatt vált aktuálissá, mert a különböző engedélyek 
kiadásához, a közművek kiépítéséhez és a lakáshitel ügyintézéshez szükséges az utcanév és a házszám. 
Az utcanevek vonatkozásában egyeztettünk Urbán Terézzel, a Nyíregyházi Városvédő Egyesület 
alelnökével és figye lembe vettük, illetve felhasználtuk javaslatait az előterjesztés elkészítése során. Az 
előterjesztésben javasolt utcaneveket Dr. Minya Károllyal, a Nyíregyházi Egyetem Magyar Nyelv- és 
Irodalomtudományi Intézet, Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszékének tanárával előzetesen szintén 
egyeztettük. Arra törekedtünk, hogy lehetőség szerint a környéken már meglévő utcanevekhez, illetve 
az adott városrészhez illeszkedő elnevezéseket terjesszünk elő . 

Előterjesztésünk második részében már nem használt közterület-elnevezések törlését indítványozzuk. 

Új közterület-elnevezések: 

1.) Nyíregyháza 0315/71 és 0315/98 hrsz.-ú közterületek : a Westsik Vilmos utcából a Csongor utcai 
elágazástól délre nyíló, a Patak utcáva l és Csongor közzel párhuzamos utca. Elnevezésére javaslatunk: 
Csongor zug (2 . sz. melléklet) 

Az újonnan elneveze ndő utca környezetében vezet a Csongor utca és a Csongor köz. A zug egy régi 
nyíregyházi építkezésmód során létrejött jellegzetes utcácska megnevezése volt, az elnevezendő 

közterület a mai, modern városban ennek a régi utcaformának a nevét őrzi. 

2.) Nyíregyháza 12673/30 hrsz.-ú ingatlannak a 12673/36 és 12673/37 hrsz.-ú ingatlanok közötti 
része és a 12673/62; 12673/102; 12673/111 hrsz.-ú közterületek: Oros városrészben a Csermely 
közből déli irányba nyíló kis utca. Elnevezésére javaslatunk: Forrás utca (3 . sz. melléklet) 

3.) Nyíregyháza 12673/30 hrsz.-ú ingatlannak a 12673/40 és 12673/43 hrsz.-ú ingatlanok közötti 
része és a 12673/67; 12673/109 hrsz.-ú közterületek: Oros városrészben a Csermely közből nyíló, az 
előző utcával párhuzamos kis utca . Elnevezésére javaslatunk: Föveny utca (3. sz . melléklet) 

A két kis utca a Csermely közből nyílik, tőlük északra vezet a Csermely utca. Célszerű vízzel kapcsolatos 
névbokor kialakítása . Mindkét javasolt név megidézi a természetnek a vízhez kapcsolódó egy-egy szép 
elemét: a forrást, illetve a vízpartok finom szemcsés talaját. 

4.) Nyíregyháza 30562/22; 30562/23 és 30562/17 hrsz.-ú közterület: Oros városrészben a Felhő 
utcából enyhén észak-nyugati irányba nyíló, majd 11 L" alakban észak felé forduló utca. Elnevezésére 
javaslatunk: Bükkfa utca (4. sz. melléklet) 

5.) Nyíregyháza 30562/24; 30562/25 hrsz. : Oros városrészben a Felhő utcából nyugati irányba nyíló, 
majd 11 L" alakban észak felé fo rduló, az előzővel párhuzamos utca. Elnevezésére javaslatunk: Égerfa 
utca (4. sz. melléklet) 
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Közterületek törlése: 

1.) Berettyó utca 

2.) Gizella utca 

3.) Gyémánt köz 

4.) Hajnóczy József utca 

5.) Halász utca 

6.) Kádár utca 

7.) Pintes utca 

8.) Rekettye utca 

9.) Telepes utca 

10.) Velence utca 

11.) Bíbic utca 

12.) Barzó tanya 

13.) Házhely II. utca 

A fenti közterület-elnevezések nem beazonosíthatóak a Város területén. A valóságban már nem, csak a 

Központi Címregiszterben szereplő utcanevek, azonban személyek a lakcímnyilvántartás szerint egyik fenti 

utcára sincsenek bejelentkezve lakó-, vagy tartózkodási helyre. A nem használt és nem beazonosítható 

utcanevek törlése a Központi Címregiszter adatállományának aktualizálásához szükséges. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és az új utcaneveket, illetve törléseket 
tartalmazó határozat-tervezet jóváhagyására. 

Nyíregyháza, 2018. június 12. 

Tisztelettel: 

~~<' v, 
j 1J- , L , 

Dr. Grosz Peter 
osztályvezető 
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1. melléklet az IG/233-16/2018. számú előterjesztéshez : 

Határozat-tervezet 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

.. „/2018. ( Vl.21.) számú 

határozata 

közterületek elnevezéséről, valamint törléséről 

A Közgyűlés 

1./ Az alábbi közterület elnevezéseket jóváhagyja: 

Helyrajzi szám 

0315/71; 0315/98 hrsz. 
Nyíregyháza 12673/30 hrsz.-ú ingatlannak a 

12673/36 és 12673/37 hrsz.-ú ingatlanok 
közötti része és a 12673/62; 12673/102; 

12673/111 hrsz.-ú közterületek 
Nyíregyháza 12673/30 hrsz.-ú ingatlannak a 

12673/40 és 12673/43 hrsz.-ú ingatlanok 
közötti része és a 12673/67; 12673/109 

hrsz.-ú közterü letek 
30562/22; 30562/23; 30562/17 hrsz. 

30562/24; 30562/25 hrsz. 

2./ Az alábbi közterület elnevezéseket törli : 

1.) Berettyó utca 
2.) Gizella utca 
3.) Gyémánt köz 
4.) Hajnóczy József utca 
5.) Halász utca 
6.) Kádár utca 
7.) Pintes utca 

Közterület neve 

Csongor zug 

Forrás utca 

Föveny utca 

Bükkfa utca 
Égerfa utca 

8.) Rekettye utca 
9.) Telepes utca 

10.) Velence utca 

11.) Bíbic utca 
12.) Barzó tanya 
13.) Házhely II. utca 

3./ Utasítja az Igazgatási Osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az 1./ pontjában felsorolt elnevezéseknek és 
a 2./ pontjában felsorolt elnevezések törlésének a közterület-jegyzékben és a földhivatali ingatlan
nyilvántartásban történő átvezetéséről. 

Felelős : Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető 
Határidő : 2018. augusztus 31. 

Nyíregyháza, 2018. június 21. 
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Erről értesül: 

1) A Közgyűlés tagjai 
2) A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 
3) Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft . Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. 
4) Magyar Posta Zrt. Hálózati és Logisztikai Ágazati Igazgatóság Feldolgozási Igazgatósága 1540 Budapest 
5) Magyar Posta Zrt. 1. sz. Postahivatal, Nyíregyháza, Bethlen G. u. 4. 
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2. melléklet az IG/233-16/2018. számú előterjesztéshez: 
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3. melléklet az IG/233-16/2018. számú előterjesztéshez: 
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4. melléklet az IG/233-16/2018. számú előterjesztéshez: 
 
 

 
 

 




