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Tisztelt Képviselő-testület! 

Községünkben a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia melletti útszakasz helyzete és 
elnevezése évtizedek óta rendezetlen. Ennek az utcának a szájhagyomány szerint Kánya utca a 
neve, azonban az ingatlan- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel így. Természetben ez az 
utcarészlet a Fő utca nyúlványa, attól eltérő 193. helyrajzi számon, önkormányzati 
fenntartásban álló módon. 

Az épülő Stadionnal, illetőleg annak átadásával egy időben illő lenne ezt az utcaszakaszt 
méltó módon elnevezni, hiszen sem a hivatalos elnevezése, sem a kialakult „szokásjogi” neve 
nem hivatalos. 

Úgy vélem, hogy településünk és a labdarúgás mind a valóságban, mind a köztudatban 
összefonódott. Az Akadémia nem véletlenül választotta nemzetünk máig élt legnagyobb 
labdarúgóját névadóul, ezért javasolom, hogy az érintett útszakaszt szintén Puskás Ferencről 
nevezzük el. 

Amint mindnyájunk előtt közismert, Puskás Ferenc olimpiai bajnok és világbajnoki 
ezüstérmes magyar labdarúgó, edző, az Aranycsapat kapitánya, a Nemzet Sportolója. 1950 és 
1954 között a magyar futballválogatott csapatkapitánya és a Budapesti Honvéd meghatározó 
egyénisége volt. Az 1956-os forradalom leverésének hírére külföldön maradt, 
Spanyolországba költözött, ahol 1958-ban a Real Madrid legendás játékosa lett. 39 évesen 
hagyott fel aktív játékosi pályafutásával és utána edzőként tevékenykedett. 1991-ben végleg 
hazaköltözött, ahol 1992-től az MLSZ utánpótlás-, majd nemzetközi igazgatója, végül pedig 
1993-tól egy rövid időre a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. 2004-ben 
felkerült a neve a világ legjobb labdarúgóinak névsorát tartalmazó FIFA 100-as listára. 

Fenti rövid összefoglaló alapján azt gondolom, hogy településünk méltóan emlékezne meg 
utcanév-adással erről a világhírű magyar sportemberről, ezért kérem, hogy javaslatomat a 
Tisztelt Képviselő-testület támogató határozatával erősítse meg. 

A választásokig – április 6. napjáig – a 3/2014. (I.20.) KIM rendelet 6.§-a tilalmazza az 
utcanevek megváltoztatását, ezért javasolom, hogy ugyanezen ülésünkön megalkotandó 
rendeletünk hatályba lépését követően mielőbb, külön határozatban döntsünk a közterület 
elnevezéséről.  

Felcsút, 2014. február 25. 

Mészáros Lőrinc 
polgármester  

Határozati javaslat: 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2014. (III. 03.) számú határozata 

az ún. „Kánya utca” közterület hivatalos elnevezéséről 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogató nyilatkozatát fejezi ki arról, hogy 
a Felcsút belterületi 193. hrsz-ú útszakasz Puskás Ferenc nevét vegye fel azzal, hogy az 
utcanév hivatalos elnevezéséről 2014. április 6. napját követően külön döntésben rendelkezik. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: Azonnal 


