
  

                                         
                                         

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
                                 
                                 
                                 
                                 

                        
                                 

    Javaslat közterület elnevezésére 
                                 
                                 

                        
                                 

    Jáger József önkormányzati képviselő 
                                 
                                 

                        
                                 

    Jáger József önkormányzati képviselő 
    Dr. Görög István jegyző 
                                 
                                 
                                 
                                 

                   
                                 

    Az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és (2) 
bekezdései alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

                                 
                                 

                   
                                 

    nyílt szavazás, a határozati javaslat elfogadásához – figyelemmel a 
közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól szóló 
18/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésére – a 
Képviselő-testület minősített többségű (az önkormányzati képviselők 
több mint felének) igen szavazata szükséges. 

                                 
                                 
                                 
  Gencsapáti, 2016. október 11.                 
                                 
                                 
                                 

              (: Dr. Görög István s. k. :)     
                 jegyző        
                                 

                                  
 
 



  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
13. § (1) bekezdés 3. pontja alapján a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló 
közintézmény elnevezése helyi közügy, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó helyi önkormányzati feladat. 
 

Az Mötv. 42. § 8. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át közterület 
elnevezése. 
 
A közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól szóló 18/2013. (IX.13.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a közterületek elnevezésével kapcsolatban az alábbi 
rendelkezéseket tartalmazza: 
 

2. §   3. Utcanév: földrajzi név, az út, az utca, a tér, a park, a köz, stb. jellegű közterület neve, mely 
előtagból (pl. személynév, fogalom, tárgy) és utca jelentésű utótagból áll. Az utcanév a 
közterületek megjelölésére, földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál, 
egyúttal emléket állít, és hagyományt őriz. 

 

3. § (1) Minden belterületi közterületet el kell nevezni, és minden külterületi közterületet és 
magánutat el lehet nevezni.  
A közterületek elnevezéséről, elnevezés módosáról a Képviselő-testület minősített 
többséggel meghozott határozattal dönt. 

 

4. § (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Gencsapáti község jellegére, 
történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira. Az elnevezés lehetőleg utaljon a 
közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére, és helytörténeti vonatkozásaira.  

 

        (2) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet. 
 

        (3) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, 
a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen. 

 

        (4) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.  
 

5. § (1) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan 
személynek állítson emléket, aki 

 a) akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi 
gyarapodását szolgálta, és személye közmegbecsülésnek örvend, vagy 

 b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén 
kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ez által személyének emléke 
megőrzésre méltó, vagy 

 c) akinek Gencsapáti életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével 
hozzájárult a település egészének vagy egy részének fejlődéséhez. 

 

        (2) Utcát elnevezni külföldi állampolgárságú személyről is lehet, akinek élete, munkássága az 
emberiség egyetemes értékeit gyarapította, vagy jelentős szerepet játszott hazánk vagy a 
község életében. 

 

        (3) A személyről történő elnevezés esetén az utcanév előtagjának meg kell egyeznie a 
személy által használt családi és utónévvel. 

 

        (4) Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség csak így 
ismert, illetőleg az elnevezés egy családról történik. 

 

6. § (1) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: 



  

 a) polgármester, 

 b) önkormányzati képviselő, 

 c) Képviselő-testület bizottságai, 

 d) Gencsapáti község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező személy, 

 e) Gencsapáti község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel 
rendelkező jogi személy. 

 

6. § (2) A javaslatokat a Képviselő-testület Ügyrendi, Kulturális, Sport és Civil kapcsolatok 
Bizottsága véleményezi. 

 

        (3) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell 
tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell az illetékes Okmányirodát, az illetékes 
földhivatalt, a helyi rendőrkapitányságot, a helyi postahivatalt, a helyi tűzoltóságot, az 
illetékes mentőállomást, a közmű-szolgáltatókat és a cégbíróságot. 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Javaslom és kezdeményezem, hogy a Képviselő-testület a Szent Jakab Apostoli Plébánia körül lévő 
Gencsapáti ...... hrsz.-ú közterületet     

Miszori Zoltán tér  
 

elvezést kapjon. A névviselést az előterjesztés mellékletében foglalt indokok alapján javaslom, és 
kérem a támogató szavazatukat.  

 
Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és csatolt határozati javaslat 
elfogadására.  
 

 

 

 

  

 

 

 

                              
                              

 1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontjában biztosított hatáskörében 
- elismerve és méltányolva Miszori Zoltán közösségteremtő 
lelkipásztori tevékenységét - a Szent Jakab plébánia 
templom körülötti Gencsapáti ........ hrsz.-ú közterületet 
Miszori Zoltán térnek nevezi el. 

   

   

 2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közterületek 
elnevezéséről, a házszámozás szabályairól szóló 18/2013. 
(IX.13.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése alapján 
tegye meg a közterület elnevezésével kapcsolatos 
feladatokat. 

   

                              
     Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester    
          Dr. Görög István jegyző    
     Határidő: azonnal    
                              
                              



  

Miszori Zoltán plébánosi szolgálata Gencsapátiban 
 
 
Miszori Zoltán 1960. április 7-én született Zalaegerszegen, 1985. június 13-án szentelték pappá 
Szombathelyen. 
Élte folyamán a következő helyeken hirdette Isten örömhírét, és szolgálta a Szombathelyi 
Egyházmegye híveit: 
  1985-1988.   káplán, Szombathely, Szent Erzsébet Plébánia 
  1988-1995.   káplán, Zalaegerszeg – Szent Mária Magdolna Plébánia 
  1995-2007.   plébános, Gencsapáti- Szent Jakab Plébánia 
  2007-2012.   plébános, Szombathely- Sarlós Boldogasszony Főplébánia 
 
Miszori Zoltán atya 1995 március 1-jén kezdte el plébánosi szolgálatát Gencsapátiban. 
Zalaegerszegen is kiemelten foglalkozott fiatalokkal, közösségek létrehozásán fáradozott.  
Gencsapátiban is a fiatalokat szólította meg először, 1995 Húsvétja után. A későbbiek során 
megalakította a házas közösséget is.  
1995 nyarán már közös kerékpártúrán is részt vettek Ábrahámhegyen. Ebben az évben már az 
iskolás gyermekeknek is szervezett hittantábort.  
1998-ban létrehozta az idősekből álló lelki közösséget is. 
A közösségek az ő közreműködésével megtanulták a „Karizmatikus megújulás énekeit,” az 
úgynevezett gitáros énekeket. 
Csoportjai részt vettek az Országos Karizmatikus Találkozókon is. 
 
Miszori Zoltán megjelenésével a Gencsapáti hívek egy hitéleti megújulásnak voltak részesei.  
Az Atya rendkívül erős karizmatikus képességekkel rendelkezett, szolgálata révén hitetlenek váltak 
hívővé, az egyházban korábban sebeket szerzett hívek tértek vissza a közösségbe, mások 
ráébredtek, hogy ünnepi hitük kevés, életük egészét át kell járnia Krisztusnak.  
Buzdította azokat is 1990. előtt munkahelyi zaklatásnak voltak kitéve hitük nyílt megvallása, és 
gyermekeik hittanra való beíratása miatt, hirdette, hogy elérkezett a vallásszabadság időszaka. 
 

A hitélet megújítása keretében a világiakat bevonta a közösségekből az olvasmány, szentlecke és 
egyetemes könyörgés felolvasására. A következő években megfelelő ismeretek elsajátítása után 
közreműködtek világiak az áldozásoknál. 
 

Példát mutatott az egyházi törvények tiszteletében is. A Feltámadási Körmenet szertartásait 
sötétedés után kezdte, akkor is, ha ezért kritikával illették. 
 

1998 évben gyalogos zarándoklatot szervezett Mariazellbe.  Ez a zarándoklat 40 főről a következő 
években már 100 főre gyarapodott. Ezen zarándoklatok legendássá váltak az egyszerűségükről. 
 

Az egykori erdőmérnök hallgató természetszeretete és csodálata élete végéig megmaradt. 
Gencsapátiban a Szentkúton keresztül futott az úgynevezett „külső erdőig.” Hagyományt  teremtett 
a ,,Szent Jakab  futással" amely a Kőszegi Jézus Szíve templomtól a Gencsapáti Szent Jakab 
templomig tart. 
 
Minden tevékenységének célja a hívek lelki életének megújítása és a felebaráti szeretet elmélyítése 
volt. Tanulságtevő volt életével és halálával. 
Felvetődik a kérdés: Zoltán atya több, mint 12 éves ittléte alatt hányszor adott áldást, és hányszor 
nyújtotta oda az Élet kenyerét, hány lelket oldozott fel, hány apróságot keresztelt meg, hány fiatal 
életét kötötte össze és készítette utolsó útjára az életből távozót? 
 
Reménytelen vállalkozás e gazdag és példamutató életút teljes körű bemutatása, csak néhány 
közösséget és a települést gazdagító ténykedés ismertetésére vállalkozom: 



  

o Ideérkezése után közvetlenül nem kisebb feladat várta, mint a Szentkútnál a beteg fenyőfák 
kivágásának intézése. 
A kivágott fákból megfelelő munkálatok után újíttatta fel a Plébánia templom 
tetőszerkezetét. 

 

o 1995. Karácsonyára az előírások szerint megújította az Egyházközség Képviselő-testületét, 
személyre szabottan leosztotta a feladatokat. 

o 1996. tavaszán 50 fővel a Szentkútnál bokrokat, fákat telepített hívek közössége. 

o 1997-ben restauráltatta az Apáti templom oltárképét, és megtörtént a harangok 
működtetésének villamosítása is. 

o 1998 évben az Apáti templom takarítója és oltárdíszítője megbetegedett, a továbbiakban egy 
közösségre bízta templomi szolgálatot. 

o 2001 évben megtörtént a Plébániatemplom külső felújítása a tetőszerkezettel együtt.  

o Átalakításra került a Zarándok és Közösségi ház, valamint megújultak a Szentkút stáció és az 
oda vezető út is. 

o 2005 tavaszán a Szentkút Gondnoka Kummer János és segítő társa Pintér Erzsébet 
életkoruknál fogva lemondtak a szolgálatról. Ezt a feladatot, illetve ennek felelőseit a 
Képviselő-testület tagjaiból nevezte ki, és közösség létrehozását javasolta. 

o 2005 évben megtörtént a Szentkút harangjának szükségszerű javítása, és működtetésének 
villamosítása. 

 
Miszori atya mindig mindenki által megszólítható volt. Őszinte, egyenes beszéde és egyszerű, derűs 
és példaértékű élete vonzó lett a különböző korosztályok és különböző gondolkodású emberek 
számára egyaránt.  
Sokoldalú, nagy elméleti tudását csak ritkán - szükséghelyzetekben - csillogtatta meg. Soha nem 
akart más lenni, mint lelkipásztor. 
A Főparancsot, a szeretet parancsát hirdette: halála előtt betegágyán is azt mondta „szeressétek 
egymást, mert a szeretet a legfontosabb, értetek szenvedek”. 
Szeretetből szenvedett értünk, az Atya 2012. augusztus 31- én elhunyt. 
 
Amikor a róla elnevezett térre lépünk jussanak eszünkbe azok az igehirdetései, melyeket a mi lelki 
épülésünkre mondott, annak érdekében, hogy egykor mi is célba érjünk, hisz minden tevékenységét 
ez irányította. 
 
 


