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S z e n t e s  
 
 
Tisztelt Képviselõ-testület! 
 
 
A Petõfi Sándor Általános Iskola tantestülete, a Városszépítõ Egyesület és a város számos 
polgára kezdeményezte, hogy az iskola elõtti, a Vásárhelyi, a Petõfi és a Szent Imre herceg 
utca által határolt tér Lõrincz Mártonról kerüljön elnevezésre.  
A kezdeményezés szerint Lõrincz Márton az 1936-os berlini olimpia légsúlyú birkózóbajnoka 
70 éve, 1937. március 29-én Szentesen, az akkori Polgári Leányiskola (ma Petõfi Sándor 
Általános Iskola) elõtt ültette el az olimpiai tölgycsemetét, ami azóta terebélyes fává nõtt. 
Hirdeti a városban a sport és az olimpia eszméjét (a kezdeményezés: 1. sz. melléklet). 
 
Az utcanév és településrésznév megállapításának, továbbá létesítmények elnevezésének 
általános szabályairól szóló többször módosított 6/1977.(X.14.) T. számú helyi rendelet 17-
18. §-aiban foglaltak alapján megkértük a Levéltár elõzetes véleményét a tér elnevezésének 
érdekében (2. sz. melléklet). 
 
A fenti helyi rendelet 2. § (1) bekezdés d./ pontja szerint: tér: épületekkel körülvett terület. 
A rendelet 7. § (1) bekezdése kimondja, hogy az utcanévnél a nyelvhelyességi követelmények 
mellett figyelemmel kell lenni arra, hogy az utcanév betöltse a tájékozódást elõsegítõ 
szerepét, kapcsolódjon a város történetéhez, hagyományaihoz és sajátos földrajzi 
környezetéhez.  
8. § (1) bekezdés szerint Személyrõl utca nevezhetõ el: 
a/ a magyar és a nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedõ személyérõl 
b/ arról a személyrõl, akinek tevékenysége /életmûve/ nagymértékben elõmozdította a magyar 
nép szabadságáért, felemelkedéséért folytatott küzdelem sikerét 
c/ a magyar tudomány, irodalom, képzõ- és elõadómûvészet azon kiemelkedõ alakjáról, 
akinek tevékenysége /életmûve/ jelentõs mértékben hozzájárult a mûveltség fejlesztéséhez, 
bõvítéséhez, illetõleg a feltárásához és ezek révén kultúránk nemzetközi elismertetéséhez 
d/ arról az állampolgárról, akinek Szentes város életében, történetében kiemelkedõ szerepe 
volt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, foglaljon állást a közterület elnevezésével 
kapcsolatosan. 
 
 



……/2007. (III.30.) Kt. 
 
Tárgy: Közterület elnevezése Lõrincz Mártonról 
 

H a t á r o z a t i – j a v a s l a t 
 

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 10. § h) pontjában biztosított jogkörében, emléket állítva az 1936-os berlini 
olimpia légsúlyú birkózóbajnokának, a Vásárhelyi és a Petõfi és Szent Imre herceg utca által 
határolt teret Lõrincz Mártonról nevezi el. 
 
2./ Felkéri a jegyzõt a közterület elnevezésével kapcsolatos további intézkedések megtételére. 
 
Határidõ. Folyamatos 
Felelõs: dr. Sztantics Csaba jegyzõ 
 
A határozatról értesítést kap: 
1/ Petõfi Sándor Általános Iskola Szentes, Petõfi S. u. 15. 
2/ Városszépítõ Egyesület Szentes, Bercsényi u. 42. 
3/ Polgármesteri Hivatal Jegyzõi Irodája és általa az érintett Osztály- és Irodavezetõk 
 
 
Szentes, 2007. március 21. 
 
 
 
 
       Dr. Sztantics Csaba 
        jegyzõ 
 
 
 
 








