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Zsuzsanna

Minősített többség!
Tisztelt Közgyűlés!
Szekszárd városban a közterületek elnevezését a közterületek elnevezésének rendjéről és a
házszámok megállapításának szabályairól szóló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének 11/2017. (IV. 4.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) szabályozza.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban Mötv). 42. §
8. pontja alapján e feladat a közgyűlés 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 védelméről szóló törvény szerinti
épület található.
(2) Közterület elnevezéseként nem alkalmazható
a) ugyanazon településen vagy a fővárosban ugyanazon a kerületen belül azonos jellegű
közterületre alkalmazandó azonos,
b) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek megkülönböztetését lehetővé
tevő szabályokkal való ellentét miatt összetéveszthető, vagy
c) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek elnevezésére vonatkozó
technikai feltételekkel ellentétes
elnevezés.
(3) Közterület élő személyről nem nevezhető 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.
(5) Minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot.
(6) Minden, az (1) bekezdés szerint elnevezett közterületet az elnevezése feltüntetésével kell
megjelölni.

Az Ör. értelmében:
2. § A városban új közterületet elnevezni, a korábban megállapított közterületnevet megváltoztatni, az ingatlanok házszámát megállapítani, utcanév- és házszám-táblát elhelyezni e
rendelet szabályai szerint lehet.
8. § (1) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.
(2) Közterület-elnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet,
a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű
volt és személye közmegbecsülésnek örvend;
b) aki a magyar tudomány, művészet, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén
kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke
megőrzésre méltó;
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c) akinek Szekszárd város életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, illetve
tevékenységével hozzájárult a település fejlődéséhez.
(3) Közterületet elnevezni kivételesen indokolt esetben olyan nem magyar személyről is lehet,
akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes történelmében, illetőleg Magyarország vagy
Szekszárd vonatkozásában kiemelkedő jelentőségű volt.
(4) A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.
(5) Kizárólag a családi nevet csak akkor lehet alkalmazni, ha a névadó személye így is, vagy így
ismert.
(6) A (4)-(5) bekezdésben foglaltaktól csak abban az esetben lehet eltérni, ha a személy nem
eredeti nevén vált ismertté.
(7) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertetőjegye szorosan kapcsolódik
a személynévhez, akkor ez a közterületnévben is feltüntethető.
9. § (1) Közterületnevet kivételesen indokolt esetben lehet megváltoztatni.
(2) A közterületnév megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
11. § A közterület elnevezése, az elnevezés megváltoztatása Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyűlésének át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Az erre vonatkozó javaslatokat a
polgármester terjeszti a közgyűlés elé, a feladatköre szerint érintett bizottság, valamint a 12. §
(2) bekezdésében foglaltak véleményével együtt.
12. § (1) Közterület elnevezését, vagy meglévő közterületnév megváltoztatását
kezdeményezheti, illetőleg arra javaslatot tehet:
a) a közgyűlés tagja,
b) Szekszárdon működő civilszervezet,
c) Szekszárdon lakóhellyel rendelkező személy,
d) a közforgalom elől el nem zárt magánút tulajdonosa a magánút tekintetében,
e) a város közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi
személy.
A Szekszárd, Halas u. 1-13. szám alatti ingatlanok tulajdonosai Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteréhez fordultak abból a célból, hogy a jelenleg Halas u. 1-13. szám alatti címmel
jelzett 4395 hrsz-ú közterület nevét Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése változtassa meg
– a javaslat szerint – „Vasvári köz”-re.
Az érintettek kérésüket azzal indokolták, hogy a Halas utca ezen szakaszát sok esetben a Tartsay
Vilmos utca felől közelítenék meg (pl. mentő, vagy valamely szolgáltató), de sikertelenül, mert
az utca másik része – az ott lakók által - le van zárva.
A fentieken túl a 4395 hrsz-ú közterület szervesebben kapcsolódik a Vasvári utcához, mint a
Halas utcához, tekintettel arra, hogy a Halas utca két szakaszát (a 4252 hrsz-ú és a 4395 hrsz-ú
területet) a 4429 hrsz-ú közterület (Csengey Dénes utca) ketté is szakítja.
Az előterjesztés melléklete:
1. Az ingatlantulajdonosok kezdeményezése;
2. A 4395 hrsz-ú közterület tulajdoni lapjának másolata;
3. A terület térképrészlete – 2 db.
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Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a javaslattal érintett utca elnevezésének megváltoztatásáról
szíveskedjék dönteni.

Szekszárd, 2018. június 12.
Ács Rezső
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ….../2018 (….) határozata
a Szekszárd, 4395 hrsz-ú közterület (jelenleg Halas utca) nevének megváltoztatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1)

a 4395 hrsz-ú közterület nevét az alábbiak szerint változtatja meg:
„Vasvári köz”

Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2)
felhívja a jegyzőt, hogy lássa el a közterületnév változásával kapcsolatos hatósági
feladatokat.

Határidő:
1. Az utcaelnevezéssel kapcsolatos hirdetmény közzététele: 2018. július 10.
2. Házszámok rendezése: 2018. augusztus 31.
3. Utca- és házszámtáblák legyártatása és kihelyezése: 2018. augusztus 31.
4. Illetékes Okmányiroda, a közüzemi szervek értesítése a változásról: 2018. augusztus 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
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