Átkeresztelte az önkormányzat a Ságvári
Endre utcát – Üdülő utca az új név
Az Arborétummal szembeni terület a Szent István tér elnevezést kapta
Törvényi kötelezettségnek tett eleget Zirc város képviselő-testülete azzal, hogy
átkeresztelte a Ságvári Endre utcát. Az új elnevezéssel kapcsolatban az önkormányzat
kikérte a lakóközösség véleményét. Legtöbben az Üdülő utcára szavaztak.
Közterület vagy az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény nem viselheti olyan
személy nevét, aki a huszadik századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában,
kiépítésében vagy fenntartásában részt vett – rendelkezik a törvény. Zircen egyetlen
közterületet érint a jogszabályi változás: a Ságvári Endre utca olyan személyről kapta a nevét,
aki az illegális kommunista mozgalom tagja volt.
Önkormányzatunk szerette volna megismerni az érintett állampolgárok véleményét is,
ezért levélben és egy ahhoz csatolt véleménykérő lappal fordult az utca lakóihoz. A február
11-ig beérkezett vélemények alapján a legtöbb javaslatot az Üdülő elnevezés kapta. A
lakóközösségnek az volt a kérése, hogy a képviselő-testület olyan névváltozást hagyjon jóvá,
amely nem kötődik személyekhez, mozgalmakhoz, ünnepekhez, eseményekhez,
évfordulókhoz, dátumokhoz. Úgy vélték, az új névvel megőrzik a már évek óta nem működő,
de nagy múlttal rendelkező Postás Üdülő emlékét, egyben utcájuk is könnyen megtalálható
lesz így, hiszen az egykori vendéglátó-ipari egységet szinte mindenki ismeri.
Az utcanév változásával kapcsolatban az ott lakóknak további teendőik lesznek. Új
lakcímigazolványt, forgalmi engedélyt kell igényelniük, és be kell jelenteni a változást egyéb
hatóságoknak, szolgáltatóknak. Az utcában működő vállalkozásoknak pedig a cégbíróság felé
kell intézkedni a székhely és telephely elnevezés változásával kapcsolatban.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy megtéríti az érintettek részére a felmerülő
költségeket. Utcanév-változás esetében a forgalmi engedélyek cseréje jelenik meg kiadásként,
az egyéb adatok átvezetése általában illetékmentes. Vállalkozásoknak a cégbírósági
nyilvántartásban történő átvezetés ügyvédi munkaköltségét kell megfizetniük. Ez utóbbi tételt
– árajánlatok bekérését követően – tízezer forintig vállalta az önkormányzat. A költségek
megtérítésének határideje június 30-a, eddig kell benyújtani a kérelmet Zirc város jegyzőjéhez
a névre kiállított számlával együtt – tájékoztatott a képviselő-testületi ülésen Ottó Péter
polgármester. A kérelmek automatikusan elbírálásra kerülnek – tette hozzá.
Az önkormányzat minden állampolgárnak megköszönte a közterület-elnevezésekre
vonatkozó javaslattételt.
A képviselő-testület a napirendi pont keretében döntött a Damjanich utca és a Gyóni Géza utca
találkozásánál lévő közterület Szent István térre történő elnevezéséről is. Az új tér telekalakítással, új
helyrajzi számmal jön létre, a Damjanich utcai házszámok változatlanul hagyása mellett. Korábban már
történtek városunkban hasonló közterület-elnevezések, így például a római katolikus templom körüli
terület az I. András nevet kapta, az 1158-as helyrajzi számú Ady Endre utca és az 1178-as helyrajzi számú
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca megosztása révén pedig létrejött a Wilde tér.

Innen már csak pár lépés a Postás... Az üdülőről elkeresztelt közterület a kezdetektől Ságvári Endre nevét
viselte. Ikertelep 1957-es megépülését követően kezdett benépesülni az utca
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