
HIRDETMÉNY! 
 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével 
közterület elnevezésének megváltoztatása vált szükségessé. A közterületek elnevezéséről és a házszám- megállapítás szabályairól 
szóló 7/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-ában foglaltak szerint a közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztést, annak 
benyújtása előtt 15 napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni.  
 
A Magyar Tudományos Akadémia hivatalos állásfoglalása a következő: 
 
„Népfront: Általában különböző irányzatok széleskörű politikai együttműködését jelenti, többnyire kommunista kezdeményezésre, 
valamilyen közös cél elérése érdekében (így pl. háború-ellenesség, antifasizmus). A kifejezés Magyarországon a Magyar 
Függetlenségi Népfronthoz (1949-1954), illetve a Hazafias Népfronthoz (1954) kapcsolódik. Előbbi a Magyar Nemzeti Függetlenségi 
Frontból alakult meg Rákosi Mátyás elnökségével, kommunista túlsúllyal. Az 1949-es országgyűlési választáson a Népfront listáin 
kívül másra nem is lehetett szavazni, ezért az önkényuralmi rendszer kiépülésének szimbóluma. Ebből a szervezetből alapult 
társadalmi szervezetként a Hazafias Népfront, amelynek a Kádár korszakban elsődleges szerepe a tanácsi és országgyűlési 
áldemokratikus választások lebonyolítása és a látszólagos társadalmi mozgósítás volt. Nem javasoljuk a kifejezés használatát, mivel 
értelmezésünk szerint az a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdése szerint 
XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.” 
 
A fenti állásfoglalás és a törvényi előírások miatt szükségessé vált a Népfront út átnevezése. A képviselő-testület a 2013. november 
28-i ülésén tárgyalja a közterület átnevezését, melyre az alábbi előterjesztés készült: 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2013. november 28-án tartandó ülésére 

 
közterület elnevezésének módosításáról 

 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a 
7/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján módosítani szükséges a Népfront út elnevezését. A Magyar 
Tudományos Akadémia hivatalos állásfoglalásában nem javasolta a közterületnév használatát, mivel az közvetlenül utal XX. századi 
önkényuralmi politikai rendszerre. 
 
A lakosságtól beérkezett javaslatok alapján, tekintettel a közterület múltjára, a Malom út elnevezés merült fel. 
 
Ennek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 

Határozati javaslat 
 

……/2013. (XI. 28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 
 

közterület elnevezésének módosításáról 
 
 
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
14. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a 7/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a következő 
határozatot hozta: 
 

A szajoli 523 hrsz-ú Népfront út elnevezése 2013. december 1-től Malom útra módosul. 
 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a közterület elnevezésének módosításával összefüggő további feladatok ellátására. 
 
Határidő: 2014. január 1. 
 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
 Dr. Bartók László jegyző 
 
 
Szajol, 2013. november 6. 
 
 

 
 
    Szöllősi József        Dr. Bartók László 
     polgármester          jegyző 


