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E l ő t e r j e s z t é s 
 

 
Tárgy: Sárbogárd 01243/1 hrsz-ú magánút elnevezése 
 
ifj. Bakonyi István a SZÉRA Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. (7019 
Sárbogárd, Nagyhörcsök, Ország út 4.) ügyvezetője kérelmet nyújtott be, annak 
érdekében, hogy szülessen döntés a SZÉRA Kft. tulajdonát képező, Sárbogárd 
01243/1 hrsz-ú magánút elnevezéséről (mely természetben Sárbogárd Nagyhörcsök 
településrészén található). 

 
A Sárbogárd 01243/1 hrsz-ú aszfalt burkolatú magánút a nagyhörcsöki Ország út és 
a Zichy kastély között teremt kapcsolatot, (más lakóingatlan az út mentén nem 
található). Bakonyi István javaslata az út elnevezésére Zichy János utca lenne.  
 
Indokolásként leírta, hogy Zichy János az egyik olyan utolsó tagja a Zichy családnak, 
aki a nagyhörcsöki kastélyban született. Élete, munkássága során a világ vezető öt 
részecskefizikusa egyikeként hozzájárult a cern-i Nagy Hadronütköztető 
létrehozásához, aktívan közreműködött annak tervezésében és kivitelezésében. A 
nagyhörcsöki birtokra gyakran hazalátogatott és szívén viselte annak sorsát. Halálát 
követően a nagyhörcsöki temetőben helyezték örök nyugalomra. 
 
Zichy János életútja és nagyhörcsöki kötődése alapján mindenképpen méltó, hogy 
nevét munkásságát megőrzendően, egykori otthonához vezető út a nevét viselje. A 
kezdeményezéssel feltétlenül egyet lehet érteni, támogatom a Sárbogárd 01243/1 
hrsz-ú magán út Zichy János utcára történő elnevezését.  
 
A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 2/2015. (I. 29.) 
önkormányzati rendelet alapján az utcanév felvételéről vagy megváltozásáról 
Sárbogárd közigazgatási területén a képviselőtestület dönt, melyre a 
Képviselőtestületen kívül, annak bizottsága, képviselő, és egyéb természetes személy, 
civil szervezet tehet javaslatot. A rendeletben megfogalmazott feltételeknek a „Zichy 
János utca név” eleget tesz. 
 

 

Határozati javaslat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete feladat és hatáskörében eljáró 
polgármester a „Sárbogárd 01243/1 hrsz-ú magánút elnevezése” tárgyú előterjesztést 

megtárgyaltam és az alábbi döntést hoztam: 
 
ifj. Bakonyi István a SZÉRA Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. (7019 
Sárbogárd, Nagyhörcsök, Ország út 4.) ügyvezetője azon kezdeményezésével 
egyetértek, mely szerint a nagyhörcsöki településrészen található Sárbogárd 01243/1 
hrsz-ú magánút Zichy Jánosról kerüljön elnevezésre. 
 
Zichy János az egyik olyan utolsó tagja a Zichy családnak, aki a nagyhörcsöki 
kastélyban született. Élete, munkássága során a világ vezető öt részecskefizikusa 



egyikeként hozzájárult a cern-i Nagy Hadronütköztető létrehozásához, aktívan 
közreműködött, annak tervezésében és kivitelezésében. A nagyhörcsöki birtokra 
gyakran hazalátogatott és szívén viselte annak sorsét. Halálát követően a 
nagyhörcsöki temetőben helyezték örök nyugalomra. 
 
Zichy János életútja és nagyhörcsöki kötődése alapján mindenképpen méltó, hogy 
nevét munkásságát megőrzendően, egykori otthonához vezető út a nevét viselje. 
 
A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 2/2015. (I. 29.) 
önkormányzati rendelet, utcanév megállapítására vonatkozó előírásainak a javasolt 
elnevezés maradéktalanul eleget tesz. 
 
Ezért úgy döntöttem, hogy a SZÉRA Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. 
tulajdonát képező Sárbogárd 01243/1 hrsz-ú magánút elnevezése 2021. március 1-
től: „Zichy János utca” legyen. 
 

Az új utcanévtáblát a döntést követően 90 napon belül kell kihelyezni az út két 
végéhez. Magán út esetében a táblák kihelyezése a tulajdonos kötelessége.  
 
A döntésről ifj. Bakonyi István tájékoztatom. 
 
Felkérem a Jegyzőt, hogy a Sárbogárd 01243/1 hrsz-ú út elnevezését a közterületek 
elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet mellékletét 
képező Utcanévjegyzékben vezesse át. A Rendelet tervezetet készítse el. 
 
Felkérem a Jegyzőt, hogy ezen határozat szerinti út elnevezést a Központi 
Címregiszterben vezesse át. Ezt követően a változásról tájékoztassa az érintett 
szervezeteket, valamint a lakosságot, helyben szokásos módon történő közzététellel.  
 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Sárbogárd, 2021. 02. 02. 
 
                                                                                         Dr. Sükösd Tamás 
                  polgármester 

 


