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Névváltoztatás indokolt esetben
A polgármesteri hivatalban kijavítják a helyesírási hibákat, elírásokat
• Bár sokan szeret-

A 2003-ból származó 41. számú kormányhatározat
szabályozza a névváltoztatás lehetőségét

nék nevüket a magyar
helyesírás szabályai
szerint látni a személyi
irataikban, kevésbé
vannak tisztában azzal,
hogy ez miként lehetséges. Pedig törvény szabályozza a névváltoztatást, amely ha indokolt,
akkor lehetséges.
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egyeznie. Meg kell indokolni a névváltoztatást. A polgármesteri hivatal
anyakönyvi hivatalában egy új anyakönyvi kivonatot adnak, a régit pedig
megsemmisítik.

Vállalják a macerát is

ANTAL ERIKA

Íme néhány ok
„Többféle okból szoktak névváltoztatást kérni: elsősorban a helyesírási,
illetve nyelvi szabályok miatt, továbbá akkor, ha a család- vagy személy-

nevük nem felel meg, mert idegenül
cseng, vagy az illető megismeri a vér
szerinti szüleit és szeretné felvenni
azt a nevet, amit születésekor adtak
neki” – sorolta az igazgatónő, hozzátéve, valamennyi esetben jól meg kell
indokolni, miért döntött valaki a névváltoztatás mellett. A törvény szerint
lehet kérni a névváltoztatást abban az
esetben is, ha az igénylőnek a szülei
korábban nevet változtattak és szeretné ő is azt a nevet viselni a továbbiakban, vagy ha a család egyik tagjának
eltérő neve van és szeretné, ha az a név
szerepelne az irataiban, mint a többi
családtagé. Vagy ha házasságkötéskor

a felek egymás nevét felvették, de később, mondjuk válás után ki-ki szeretné a saját nevét visszaszerezni. Akkor
is igényelhető a névcsere, ha valaki a
szakmai vagy művésznevén válik ismertté, népszerűvé, és szeretné azt a
nevét hivatalosítani.

A polgármesteri hivatalban
kérvényezhető
Aki tehát elhatározza magát, hogy
Alexandruból Sándor vagy Elisabetből Erzsébet lesz hivatalosan is, ezt
annak a városnak vagy községnek a
polgármesteri hivatalánál kell kérvé-

nyeznie, ahol lakik. A kérvényhez a
következő iratokat kell csatolni: személyi igazolvány eredetije és másolata, a külföldön élő román állampolgároknak az útlevelüket, vagy ha az
nincs, egy igazolást az igazságügyi
minisztériumtól az állampolgárságukról; esetenként házasságlevelet
és a kiskorú gyerekek születési bizonyítványát, engedélyezett fordítótól egy igazolást, hogy a helyesírás
szerint miként írják a nevét. Amenynyiben a házastársak ugyanazt a
családnevet viselik, mindkettőjük
és a gyerekeik neve is megváltozik,
ezért a házastársnak is bele kell ebbe

lehetőség
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Maros megyei lakosság-nyilvántartó hivatalban érdeklődtünk arról, hogy aki meg
szeretné változtatni a nevét, hová fordulhat és milyen lehetőségei vannak.
Codruța Sava igazgató elmondta, a
polgármesteri hivatalok feladatkörébe tartozik a névváltoztatás. A 2003ból származó 41. számú kormányhatározat pontosan leírja, milyen
esetekben kérheti valaki nevének
megváltoztatását.

Érdeklődésünkre a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatalban megtudtuk, hogy idén mindössze kilenc
alkalommal kértek névváltoztatást.
Ezek közül három esetben külföldön
élő személy az illető ország hivatalos nyelvére változtatta meg a nevét,
például Nicolae helyett Nick-re. „Nem
jellemző, hogy névváltoztatást
igényelnek Székelyudvarhelyen” – summázta Zörgő Noémi sajtószóvivő.
A Maros megyei nagyközségben, Vámosgálfalván
sokan élnek a lehetőséggel,
akár a magyar helyesírás szabályai
szerint kérik nevük átírását, akár mert
csúnyán hangzik a nevük – válaszolta érdeklődésünkre Balogh Elemér
polgármester, hozzátéve, hogy nem a
névváltoztatás a macerás, hanem az,
ami utána következik: az összes hivatalos iratot ki kell cserélni. Ez idő- és
pénzigényes, de sokan ennek ellenére
is vállalják, hogy a múlt rendszerben
helytelenül írt vagy román nyelvre fordított nevüket kijavítsák.

Bonyolultabb lett a megválasztott önkormányzati képviselők beiktatása
• Nemcsak a koronavírus-járvány, hanem a közigazga-

tási törvénykönyv legutóbbi módosítása is bonyolultabbá, sőt helyenként többfordulóssá teszi a szeptember
27-ei helyhatósági választásokon mandátumot nyert
önkormányzati képviselők beiktatását. Csak ott lesz
egyfordulós az alakuló ülés, ahol a jelöltlistán bejutott
összes képviselő vállalja is a mandátumot.
KOVÁCS ESZTER

a megválasztott tanácsosok tehetik le
az esküt, akiknek a mandátumát első
körben a bíróság érvényesítette.
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Az eljárás menete

beiktatás

közigazgatási törvénykönyv módosítása jelentős újdonságot hoz
az új önkormányzati testületek beiktatásának módszertanában – jelezte
a Székelyhonnak Venczel Attila. Mint
Székelyudvarhely
jegyzője
kifejtette: korábban a helyi
tanácsosok mandátumát egy
belőlük álló mandátumérvényesítő bizottság érvényesítette az alakuló ülésen. Most
azonban az önkormányzati
képviselők és a polgármester
mandátumérvényesítését
bírósági
hatáskörbe utalja a törvény. Tehát a
vonatkozó jogszabály előírásai értelmében az első tanácsülésen csak azok

Az eljárás így a következő: a választások lejárta után 15 napon belül minden önkormányzati képviselőnek a
törvény által előírt dokumentumokat le kell tennie az adott település
jegyzőjéhez, aki azokat továbbítja a
bíróságnak. A bíróság érvényesíti, de
csak a megválasztott képviselőknek
a mandátumát. Tehát ha a bejutók
közül valaki a törvényes határidőn
belül szintén a jegyzőhöz eljuttatott
nyilatkozatban lemond a mandátumáról, akkor az ő mandátumát érvénytelenítik. „A testület megalakulása tehát azért lesz többfelvonásos,

mert ugyanazon bírósági ülés keretein belül a mandátum érvénytelenítéséről és a póttagok mandátumának
érvényesítéséről nem születhet döntés” – magyarázta a jegyző.

Székelyudvarhelyi példa
Székelyudvarhelyen például az önkormányzati testületbe bejutott három párt mindegyikét érinti ez a változás. A választást megnyerő Szabad
Emberek Pártjának (POL) listáján
első helyen Gálfi Árpád szerepelt,
aki lemond önkormányzati képviselői mandátumáról, hiszen ő polgármesterként is mandátumhoz jutott
– értelemszerűen azt választja. Így
a POL listáján 12 helyből első körben
11-et érvényesít a bíróság. Az RMDSZnél lemondott mandátumáról Arros
Orsolya, így a hat helyből ötöt érvényesítettek, az MPP-ből pedig Mike
Levente lemondott, így a bíróság érvénytelenítette a mandátumát, tehát
az első alakuló ülésen nem iktatják
be az egyetlen polgári párti tagot a
helyi testületbe – sorolta még a városi jegyző. Mindemellett Székelyudvarhely így is szerencsés helyzetben
van, mivel a 19 tagból legalább 11-et

kell beiktatni ahhoz, hogy a testület
megalakulhasson és döntésképes legyen, ez a szám pedig adott.
A második körben áttérnek a póttagok mandátumának érvényesítésére,
amely ugyanolyan eljárás lesz, mint a
megválasztott képviselők esetében. Ellenben ahhoz, hogy a már megalakult
testület döntéseket hozhasson, szük-

ség van egy második tanácsülésre,
amelyen megalakulnak a szakbizottságok (szakbizottságok nélkül egyetlen
tanácsi határozatot sem lehet elfogadni). Újszerű továbbá, hogy a korábbi
gyakorlattal ellentétben, miszerint az
alpolgármestert az alakuló ülésen választotta meg a testület, az új törvény
ezt már nem köti határidőhöz.

A nevekről
A POL listájáról tehát Pál Dénes, Pálfi Kinga, Albert Sándor, dr. Kurtus
István, Szabó Zsuzsa, András Lehel, Ölvedi Zsolt, Bíró Edith, Józsa Levente,
Péter Balázs, Bíró Jolán és Major Sándor foglalja el helyét az önkormányzati
testületben. Az RMDSZ-nél Arros Orsolya visszalépésével Szakács Tibor,
Jakab Zoltán, Benedek Árpád Csaba, Darabont Gergely és Dávid Endre helye
biztos, a listán a következő, azaz a hetedik helyen Berde Zoltán van. Az
MPP jelöltlistájának második helyét Orbán Árpád leköszönő alpolgármester
foglalja el, de a párt helyi szervezetének legutóbbi közlése cáfolni látszik
azt az elméletet, hogy Mike helyett Orbán foglalja el. Mint az MPP helyi
szervezete közölte: az újratervezés jegyében az elkövetkezőkben egy megújuló csapattal kívánnak a helyi közéletben részt venni, ennek értelmében
„a nemsokára kezdődő új mandátum során szervezetünket a helyi tanács
munkálataiban korábban részt nem vett személy fogja képviselni az önkormányzati testületben”. A közlemény arra enged következtetni, hogy vagy a
lista harmadik helyén lévő Hadnagy Gábor, vagy az őt követő Bindea Dániel
veheti át Mike helyét. Mivel azonban Hadnagy a város tulajdonában lévő
közmű (Urbana Rt.) igazgatója, az összeférhetetlenség miatt a mandátumérvényesítésért le kellene mondania igazgatói állásáról.

