AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215.
MELLÉKLET: 3 db.

TÁRGY: Javaslat közterület elnevezésére
ELŐTERJESZTÉS
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2015. szeptember 23-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Steinerné
dr.
Berenkei
Zsuzsanna
osztályvezető/Rózsáné dr. Balogh Vivien
ügyintéző

ELŐADÓ:

Dr. Varga Katalin jegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:
MEGTÁRGYALTA:

HATÁROZAT SZÁMA:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
Humán Bizottság

……./20... (……..) határozat
……./20... (……..) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+ …. oldal

Minősített többség!

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd városban a közterületek elnevezését Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a 25/2011. (V.4.) önkormányzati rendelete szabályozza. Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban Mötv). 42. §. 8. pontja alapján e
feladat a közgyűlés át nem ruházható hatásköre.
Az Mötv. 14/A. § (1) bekezdése értelmében „minden belterületi és olyan külterületi közterületet
el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló törvény szerinti épület található.”
A központi címregiszterről és a címkezelésről 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 fekvő telek;
b) beépítésre szánt területen fekvő 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 fekvő 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 lévő önálló
rendeltetési egység, amelynek e rendelet céljával összhangban a címképzésért felelős szerv cím
képzését szükségesnek tartja [a továbbiakban: az a)–d) pontok együtt: ingatlan].
E rendelet 10. §-a értelmében a központi címregiszterben csak az 1. sz. mellékletben felsorolt
közterületjelleg rögzíthető.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek elnevezéséről szóló
25/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése szerint „Minden utcát el kell nevezni,
közterületet és közforgalom előtt megnyitott magánutat egyaránt. Az utcanevet megváltoztatni
csak különösen indokolt esetben szabad.” E rendelet 4. § (3) bekezdése értelmében: „Az
elnevezett utca természetes folytatásaként létesülő új útszakasz, külön elnevezési eljárás nélkül, a
már elnevezett utca nevét veszi fel. „
2
215elot

Sztojka Zoltánné Szekszárd, Cinka 11024. hrsz. alatti lakos kéréssel fordult Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felé, miszerint ingatlanuk azonosítására jelenleg
külterületi név, és helyrajzi szám szolgál, ami miatt a szolgáltatók, mentők nehezen tudják azt
beazonosítani. Fentiekre tekintettel szeretné, ha ingatlana olyan megjelölést (utca, házszám)
kapna, amely alapján az könnyen megtalálhatóvá, beazonosíthatóvá válna.
A kérelmet megvizsgálva megállapítást nyert, hogy a kérelmező ingatlana felé vezető, Szekszárd,
zártkert 11017. hrsz-ú, Szekszárd MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő közút még nem
került elnevezésre.
A helyszíni bejárás alapján megállapítható, hogy a legkönnyebb megközelíthetőség biztosítása
érdekében az érintett, 11017. hrsz-ú útra célszerű és szükséges a Cinege utca elnevezést
kiterjeszteni.
A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. §
értelmében: „Ha a címképzés tárgyát képező ingatlan közterületről közvetlenül nem, csak másik
telken keresztül közelíthető meg, a címkeletkeztetés szempontjából úgy kell tekinteni, mintha
megközelíthető lenne közterületről is. Ebben az esetben az ingatlan címében közterületnévként
annak a közterületnek a nevét kell feltüntetni, amelyhez az ingatlan megközelítését szolgáló
telek csatlakozik. Ha a közterülettel való kapcsolatot több telek biztosítja, akkor az ingatlanhoz
közelebb eső közterülethez megközelítést biztosító telek címében feltüntetett közterületnevet
kell a címképzés során figyelembe venni.”
A fentiek figyelembevételével a Szekszárd, zártkert 11017. hrsz. közút mellett fekvő
ingatlanokon túl a kérelmező ingatlana is e közterületről házszámozásra kerülhet.

Szekszárd, 2015. szeptember 17.
Ács Rezső
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: A Szekszárd, zártkert 11017 hrsz-ú közút elnevezése

I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a Cinege utca elnevezést
(jelenleg 5313. hrsz, 5304/7. hrsz, 5324/2. hrsz., 5304/14. hrsz.) a Szekszárd, zártkert 11017
hrsz-ú közútra is kiterjeszti.
II.
A Közgyűlés megbízza az jegyzőt, hogy lássa el az új utcanév adásával kapcsolatos
hatósági feladatokat.

Határidő:

2015. november 30.

Felelős:

Dr. Varga Katalin jegyző
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