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AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

          POLGÁRMESTER 
 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

(88) 521-100       fax:(88) 212-794 

Ügyszám: 1/86-16/2021. 

Tárgy: Közterületek elnevezése 

Készítette: Szőke Melinda irodavezető 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

        a képviselő-testület 2021. október 29-i rendkívüli ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kúria, mint másodfokú bíróság az ajkai közterületek elnevezése tárgyában a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal által indított perben a 2021. február 18-án meghozott 

Kfv.39.11/2021/4. számú ítéletével az I. fokú ítéletet helybenhagyta, amely ezzel jogerőssé 

vált. Az I. fokú ítélet Ajka város Önkormányzatát, mint pervesztes alperest kötelezte arra, 

hogy az elmulasztott közigazgatási cselekményt, vagyis az ajkai Élmunkás telep, Fürst 

Sándor utca, Hámán Kató utca, Kállai Éva utca, Lőwy Sándor utca, Marx Károly utca, 

Partizán utca, Ságvári Endre utca, Úttörő utca, Úttörő tér elnevezésű közterületek nevének 

megváltoztatását 30 napon belül valósítsa meg. 

 

Mivel Ajka város Önkormányzata - az érintett közterületek lakóinak véleményét tiszteletben 

tartva - 2021. május 7-ig megadott határidőig nem tett eleget az utcanevek 

megváltoztatásának, ezért a Veszprém Megyei Kormányhivatal kérelmére a Veszprémi 

Törvényszék 10.kpk.750.070/2021/3. számú, 2021. szeptember 17. napján kelt végzésében 

felhatalmazta a kormányhivatalt a nevesített közterületek elnevezésének megváltoztatására. 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal aktuspótló, 315/2021. (X.4.) határozatával 2021. 

október 11-ei hatállyal az alábbiak szerint változtatta meg a közterületek elnevezését:   
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Élmunkás telep – Erdei telep,   

Fürst Sándor utca – Berzsenyi Dániel utca  

Hámán Kató utca – Neumann János utca,  

Kállai Éva utca – Reitmüller Ármin utca,  

Lőwy Sándor utca – Király utca,  

Marx Károly utca – Kikelet utca,  

Partizán utca – Cserkész utca,  

Ságvári Endre utca – Szent Borbála utca,  

Úttörő utca – Nárcisz utca,  

Úttörő tér – Cserháti István tér. 

Mivel a Veszprém Megyei Kormányhivatal arról tájékoztatta Ajka város Jegyzőjét, hogy 

amennyiben az intézkedés végrehajtása elmarad, úgy a teljesítés kikényszerítése érdekében a 

Veszprémi Törvényszékhez fog fordulni, ezért a kormányhivatal által megváltoztatott 

közterület-elnevezéseket a központi címregiszterben a mai napon átvezettük  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2021. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 

szerint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok 

közé tartozik a hivatkozott jogszabályi hely 3. pontja értelmében a közterületek, valamint az 

önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése. Ezért javasolom a Képviselő-

testületnek az új közterületnevek közül az Erdei telep, a Cserkész utca és a Király utca 

nevének alábbiak szerinti megváltoztatását:  

Erdei telep – Középcsinger lakótelep, 

Cserkész utca – Hazafi utca, 

Király utca – Csillag utca. 
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A megváltoztatott közterület-elnevezéseket a képviselő-testület ülését követően azonnal 

átvezetjük a központi címregiszterbe.  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék! 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2021. 

évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 3. 

pontjában biztosított feladatkörében eljárva az 

Erdei telep, Cserkész utca és Király utca 

közterületek elnevezését 2021. október 29-i 

hatállyal az alábbiak szerint változtatja meg: 

 

Erdei telep – Középcsinger lakótelep, 

Cserkész utca – Hazafi utca, 

Király utca – Csillag utca. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

gondoskodjon a megváltoztatott közterület-

elnevezések központi címregiszterben történő 

átvezetésétől. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Ajka, 2021. október 29.  

         Schwartz Béla 

         polgármester 
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