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Közterületek elnevezése  

 
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a felkérte a Nagycenken működő 

civil szervezeteket és magánszemélyeket, hogy tegyenek javaslatot a Nagycenk 259/128; 

259/149 és 259/158 hrsz ( Új lakóövezet- Kövesmezei út menti önkormányzati telkek- 1. 

számú melléklet  ) útjainak elnevezésére. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv. 42.§.8. pontja alapján át 

nem ruházható hatáskör a képviselő-testület döntési joga a közterület elnevezése.  

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott önkormányzati 

rendelet több iránymutatást is ad a közterület elnevezésére vonatkozóan:  

„4. § 

(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni, és előtérbe kell helyezni Nagycenk Nagyközség község 

jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, 

sajátosságaira, vagy a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére utaló névadást. 

(2) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet. Ez alól kivételt képeznek a 

különböző helyrajzi számon lévő, de természetben egymás folytatásában elhelyezkedő azonos típusú közterületek. 

(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről, elhelyezkedés-

ről, fogalomról lehet elnevezni. 

5. § 

(1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid, közérthető, a magyar nyelvhelyes-

ség szabályainak megfelelő legyen. 

(2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emlé-

ket, aki  

a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, tevékenysége a nemzet szellemi, anyagi 

gyarapodását szolgálta, közmegbecsülésnek örvend, vagy 

b) élete, munkássága Nagycenk nagyközséghez vagy a térséghez kötődik, hozzájárult a település vagy a térség 

fejlődéséhez, vagy példa értékű lehet a település lakói számára. 

A képviselő-testület a hirdetményt a honlapon, a Cenki Híradóban, és a hirdetőtáblán tette 

közzé. A javaslatok végső benyújtási határideje 2017. október 20. volt.  

 

A képviselő-testület a 2017. októberi ülésén tárgyalta az utcanevekre érkező javaslatokat, és 

abban nem tudott állást foglalni, kizárólag  az Aranypatak mellett elhelyezkedő utcát nevezte 

el Aranypatak utcának.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A harmadik ütemben kivitelezett 43 db építési telek értékesítése maradék nélkül megtörtént 

településünkön. A megvásárolt telkek tulajdonosai nagy számban megkezdték a házaik terve-

zését és a hitelek intézését. Szükségessé vált az itt kialakult három utca elnevezése is.  

 

Egy kisebb település életében nagyon ritka, hogy új utcának adjon nevet. Nagycenken az el-

múlt húsz évben 20 új utcanévről kellett dönteni. Az éppen aktuális képviselő testület,  leg-

több esetben  nagyon helyesen a falu történetét vette alapul. Ilyen megfontolásból kapott ne-

vet a Ferenc körút, Pál körút, István körút, Júlia utca, Ilona utca, Hajnóczy utca,  Selyemfono-

da utca, Keresztúri utca, Cukorgyári út, Major utca, Vízimalom utca, Kövesmezei út, 

Lunkányi  utca, Vámház tér, Aranypatak utca. Néhány esetben ettől eltért, mint pl.  Új utca, 

Akácos út, Fűzfa köz, Nyárfa Köz.  

 

Javaslatot szeretnék tenni a képviselő testületnek a 2017-ben nyitott három új utcánk elneve-

zésére.  Nagycenk történelmét alapul véve, a múltszázad viharában megélt eseményekre, tra-

gédiákra emlékeztetve, kérem a tisztelt képviselő testületet javaslatom mérlegelésére. 

 

Határsáv utca: A magyar-osztrák határon 1949-től különböző technikai megoldásokkal véd-

ték a „népi demokráciát”. Először aknamezőt építettek a határvonalon, ezt 1955-ben felszed-

ték, mert sok gond volt vele. Az 1956-os forradalom után így tudtak százezrek nyugatra me-

nekülni. 1957-ben újra telepítették az aknákat, de az időjárás ezeket is bizonytalanná tette, 

ezért 1966-ban ezeket is felszedték. Az aknazár helyébe a szovjet S-100 jelzésű elektronikus 

jelzőrendszert telepítették. Ez egy kerítés volt, ami 24 volt feszültség alatt állt, ha bárki hoz-

záért vagy elvágta, a rendszer jelzett a legközelebbi határőr őrsön. Ez a kerítés az osztrák ha-

tártól több száz méterre, néhol több kilométerre volt kiépítve, ezzel hatalmas területet kisza-

kítva az adott település külterületéből. Nagycenk teljes területének közel egy harmadát, külte-

rületének közel a felét elzárta az itt élők elől. Az elkerített szántók, erdők csak művelés céljá-

ból voltak megközelíthetők, három beléptetési kapun keresztül, és csak határsávi engedéllyel. 

A vasfüggönyt 1989-ben bontották el, 23 éven keresztül nem mehettünk a Kövesmezőre, Új-

tagra, a nagycenki erdőkbe és ha így maradt volna,  nem lenne horgásztavunk se. A lakópark 

nagy része ebben a sávban van, az egyik utcája ,kis eltéréssel, megegyezik a rendszer nyom-

vonalával. Az emlékezet végett fontosnak érzem, ezt az időszakot utcanévvel megörökíteni. 

 

A másik két utcánkat javaslom az 1919-es Tanácsköztársaság alatt kivégzett Fennesz Rezső 

vértanúról és az 1950-es Rákosi rendszerben agyonvert Nagy Gyuláról elnevezni. (történetük 

mellékelve-2. számú mellékletben ). 

 

A két fiatal értelmetlen, kegyetlen halála, kell, hogy emlékeztessen mindnyájunkat ezekre a 

reményeink szerint soha vissza nem térő, demokráciának nevezett véres diktatúrákra. Ezeket a 

fiúkat a maga idejében az egész falu évekig gyászolta.  Fennesz Rezső és a vele együtt kivég-

zett Szántó Róbert  hidegségi lakos  emlékére 1922-ben Sopronban emlékművet emeltek, 

nagycenki sírja a Nemzeti Sírkert része. Nagy Gyula temetése a búcsúzáson kívül néma tünte-

tés volt a rendszer ellen. 

 

Az iparos kör pályázati pénzből egy emlékművet emel a II. világháborúban a nagycenki mun-

kaszolgálatos gyűjtőtáborban, elhunyt zsidók emlékére.  Ez a tábor a Lagerhaus területén volt, 

itt 2600 ember volt szörnyű körülmények között fogvatartva és dolgoztatva. Sokan nem bírták 

és belehaltak, 1945. márciusában a menekülő németek a munkaképteleneket kivégezték, a 

fekvő betegekre - 20-30 fő - rágyújtották a pajtákat.  



3 

 

Ez az emlékmű a huszadik század másik borzalmára a nácizmusra emlékeztet bennünket és az 

útódainkat. Úgy érzem,  a mi generációnk kötelessége ezekről az emberiség ellen elkövetett 

bűnökről   hosszú időre emléket állítani. 

 

Javasolom a közterületek elnevezését, kérem, hogy döntsön róla a képviselő-testület.  

 

…………………./2019.(….) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

 

-nagycenki 259/128 hrsz-ú utat                - Határsáv utcának  

 

-nagycenki  259/149 hrsz-ú utat                 - Nagy Gyula utcának 

 

-nagycenki 259/158 hrsz-ú utat      - Fennesz Rezső utcának 

 

 nevezi el.  

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közterület elnevezés bejegyzésével kapcsola-

tos földhivatali és címnyilvántartási eljárást folytassa le.  

 

Felelős: Percze Szilvia jegyző 

Határidő: folyamatos   
 
 
 
Nagycenk, 2019. február 19. 

 

 

     Csorba János 

 polgármester 


