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Egyszerű többség
Tisztelt Bizottság!

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014 (XII. 23.) Korm. rendelet,
valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek
elnevezésének rendjéről és a házszámok megállapításának szabályairól szóló 11/2017. (IV.
4.) önkormányzati rendelete szerint szükségessé vált a külterületi közterületek elnevezése.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 158/2017.(VI.22.)
határozatával jóváhagyta a külterületi közterületek elnevezésével kapcsolatos ütemtervet,
mely szerint a Palánki hegy és környékén található közterületek elnevezése a 2017. év
feladata. A terület bejárása az érintett mezőőr segítségével már hetek óta folyt és 27
közterület elnevezésére teszünk javaslatot, illetőleg a Szekszárd, zártkert 7218. hrsz-ú út
esetében az ottlakók kérték a – hagyomány szerinti - „Pál” utca elnevezés Közgyűlés általi
elfogadását. A javaslatokat közzé kívánjuk tenni, hogy az érintetteknek lehetősége legyen
véleményük és esetleg további indítványuk benyújtására.
A végleges javaslatokat előreláthatóan a 2017. novemberi Közgyűlés tárgyalja majd meg.
Az előterjesztés melléklete a 27 közterületre vonatkozó - és a jövőben lakossági
véleményezés céljából közzétételre kerülő – felhívás, a terület beazonosításához szükséges
térképrészlet, a Pál utcára vonatkozó lakossági kezdeményezés, valamint a közterületjellegre
vonatkozó KCR rendelet 1. melléklete.

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Szekszárd, 2017. október 20.
dr. Molnár Kata
jegyző

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának …/2017. (X.24.) határozata
a külterületi közterületek elnevezésére tett javaslatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága megtárgyalta a külterületi közterületek elnevezéséről készült, 27 közterületet
érintő javaslatot, és
a) az előterjesztett javaslatokat elfogadja;
b) az előterjesztett javaslatot elfogadja és ezen túl az alábbi javaslatokat teszi:
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