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Minısített többség!

Tisztelt Közgyőlés!
Szekszárd városban a közterületek elnevezését Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének a 25/2011. (V.4.) önkormányzati rendelete szabályozza. Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban Mötv). 42. § 8. pontja alapján
e feladat a közgyőlés át nem ruházható hatásköre.
Az Mötv. 14/A. § -a értelmében:
14/A. § (1) Minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan
ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló törvény szerinti
épület található.
(2) Közterület elnevezéseként nem alkalmazható
a) ugyanazon településen vagy a fıvárosban ugyanazon a kerületen belül azonos jellegő
közterületre alkalmazandó azonos,
b) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek megkülönböztetését lehetıvé
tevı szabályokkal való ellentét miatt összetéveszthetı, vagy
c) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek elnevezésére vonatkozó
technikai feltételekkel ellentétes
elnevezés.
(3) Közterület élı személyrıl nem nevezhetı el.
(4) Települések egyesítése, területrész átadása, a kerület határainak megváltoztatása után
szükség esetén átnevezéssel kell gondoskodni arról, hogy az új település közterületnevei
megfeleljenek a (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek.
A központi címregiszterrıl és a címkezelésrıl szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdése szerint:
A Magyarország területén található ingatlannak e rendeletben rögzített eljárási rend szerint
megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie. E rendelet
értelmében ingatlan minden
a) beépítésre szánt területen fekvı telek;
b) beépítésre szánt területen fekvı telken
ba) létesített épület,
bb) létesített épületen belül található lakás,
bc) létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince;
c) beépítésre nem szánt területen fekvı telek, ha azon
ca) épületet létesítettek,
cb) létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található [a
továbbiakban a bc) és cb) alpontok együtt: pince];
d) olyan, a b) és c) pontban meghatározott telekkel alkotórészi kapcsolatban lévı önálló
rendeltetési egység, amelynek e rendelet céljával összhangban a címképzésért felelıs szerv cím
képzését szükségesnek tartja [a továbbiakban: az a)–d) pontok együtt: ingatlan].
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E rendelet 10. § értelmében a központi címregiszterben csak az 1. sz. mellékletben felsorolt
közterületjelleg rögzíthetı.
Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13)
pontja szerint: „13. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy
önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart
nyilván.”
Pesti Józsefné szekszárdi lakos Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlésénél közterület elnevezés iránt eljárást kezdeményezett. Mellékelt levelében elıadta,
hogy 20 éve lakik a Szilas utca 4. sz. alatt. A tavalyi évben egy építkezés kapcsán derült fény
arra, hogy az ingatlan, melyben laknak, hivatalosan nem a Szilas utcához tartozik, mivel az
érintett útszakasz még nem került elnevezésre.
Beadványát megvizsgálva megállapítást nyert, hogy a szekszárdi 11853 hrsz-ú út még nem
rendelkezik önálló közterület elnevezéssel. Az út melletti területen több lakóingatlan épült,
melyek többsége jelenleg – tévesen – a „Szilas utca” közterület nevet használja.
Pesti Józsefné javasolta, hogy a kérdéses utcát „Szilas dőlınek” nevezzék el, vagy legyen az a
Szilas utca folytatása. A kérését azzal indokolta, hogy a régi idıkben ezt a közterületet így
hívták.
Összhangban a 25/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdésével, valamint a
kialakult gyakorlattal, a Jegyzı javaslattétel céljából megkereste
- a Lakható Szekszárdért Egyesületet
- a Szekszárdi Civil Kerekasztalt
- a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesületet
- több, érintett lakót.
A visszaérkezett javaslatok az alábbiak voltak:
Széki József szekszárdi lakos mellékelt levelében tájékoztatott, hogy 1988-ban tartottak
falugyőlést Szılıhegyen, hogy az addig el nem nevezett, de lakott közutakat utcanevekkel lássák
el. Ezen a falugyőlésen nevezték el az utat Szilas utcának. Eredetileg tehát a 11853. hrsz-ú,
valamint az 5765. hrsz-ú út Óvoda utcával párhuzamos részét nevezték Szilas utcának. Mostanra
azonban Szilas utcaként az 5765. hrsz-ú közterület van elnevezve.
Széki József javasolta, hogy az 5765. hrsz-ú út Óvoda utcára merıleges szakaszát „Boldizsár
Teréz utcának” nevezzék át. Boldizsár Teréz a közeli Harang utcában lakó hölgy volt, aki egész
életét arra tette fel, hogy intézeti gyermekeket vegyen magához, és azoknak megfelelı
körülményeket teremtsen, felnevelje ıket. Tudomása szerint neki köszönhetıen több mint
huszonöt, korábban intézetben nevelt gyermek nıtt fel az otthonában.
Javasolta továbbá, hogy az 5765. hrsz-ú út Óvoda utcával párhuzamos részét (5792. hrsz.
ingatlantól 6201/3. hrsz-ú ingatlanig), továbbá a 11853. hrsz-ú utat, valamint a 11852 hrsz-ú
útnak a 11875/1. hrsz-ú ingatlanig terjedı szakaszát nevezzék el „Szilas utcának”, ahogy az
1988 óta volt. A javaslatot – Széki Józsefen kívül – 13 érintett ott lakó is aláírta.
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A Lakható Szekszárdért Egyesület nem élt javaslattételi lehetıségével.
A Szekszárdi Civil Kerekasztal támogatja a lakók kérést akként, hogy a hosszú utca (11853.
hrsz, és az 5765. hrsz-ú ingatlan Óvoda utcával párhuzamos része) a „Szilas utca” nevet, míg az
5765. hrsz-ú útnak az Óvoda utcára merıleges része - melyet jelenleg Szilas utcaként használnak
- a rövidsége miatt a „Szilas köz” nevet kapja.
A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület javaslata szerint a 11853 hrsz-ú út neve
legyen a továbbiakban „Szilas utca”, a jelenlegi Szilas utca pedig a „Szilas köz” nevet kapja.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy a javaslattal érintett utcák elnevezésében szíveskedjék
dönteni.

Szekszárd, 2015. március 20.
Ács Rezsı
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tárgy: A szekszárdi 11853 hrsz-ú utca elnevezése, kiterjesztve az 5765 hrsz-ú utca Óvoda
utcával párhuzamos szakaszára - az 5792 hrsz-ú ingatlantól a 6201/3 hrsz-ú ingatlanig
terjedıen - , valamint a 11852 hrsz-ú út északi szakaszára, amely a 11.874 hrsz-ú telek déli
telekhatáráig tart.
A kiterjesztések indokai:
- az 5765 hrsz. utca Óvoda utcával párhuzamos szakasza a 11853 hrsz-ú utca
természetes folytatása;
- a Szekszárdi Belterületi Szabályozási terv szerint a belterületbe csatolás a 11.874
hrsz-ú telek déli telekhatáráig tart majd.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a fenti közterületet az
alábbiak szerint nevezi el:
A) „SZILAS UTCA”
B) „SZILAS DŐLİ”

II.
Tárgy: A szekszárdi 5765 hrsz-ú, a 11853 hrsz-ú útra merıleges szakaszának elnevezése.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a fenti közterületet az
alábbiak szerint nevezi el:
A)
B)

„ SZILAS KÖZ”
„BOLDIZSÁR TERÉZ UTCA”

Határidık:
1. A szükséges telekmegosztás lebonyolítása
Felelıs: Herr Teréz fıépítész
Határidı: 2015. május 31.
2. Az utcaelnevezéssel kapcsolatos hirdetmény közzététele
Felelıs: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı
Határidı: Döntés után haladéktalanul
3.Házszámok rendezése
Felelıs: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı
Határidı: 2015. május 31.
4. Utca- és házszámtáblák legyártatása és kihelyezése:
Felelıs: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı
Határidı: 2015. július 15.
5. Az illetékes Okmányiroda, valamint a közüzemi szervek értesítése a változásról:
Felelıs: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı
Határidı: 2015. június 15.

