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Minısített többség!

Tisztelt Közgyőlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a 25/2011. (V.4.) önkormányzati
rendelete szabályozza Szekszárd városban a közterületek elnevezését és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. §. 8. pontja alapján e feladat a közgyőlés át
nem ruházható hatásköre.
Tekintettel arra, hogy több közterület- elnevezéssel kapcsolatos döntés vált idıszerővé és
indokolttá, az elıterjesztést – a könnyebb áttekinthetıség érdekében, az alábbiak szerint - külön
alpontokba soroltuk, és a határozati javaslatokat alpontonként tettük meg.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

I.

A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı utcák új nevének
megállapítása
a szekszárdi 15607 hrsz-ú közterület elnevezése (Tanyamacska)
a szekszárdi 6313/28 hrsz-ú közterület elnevezése (Napfény-köz)
a szekszárdi 2283/2. hrsz-ú közterület elnevezése (Bukovinai székelyek
kérelme)
a szekszárdi 8732 hrsz-ú közterület elnevezése (Kodály Zoltán)
a szekszárdi 5320/29. hrsz-ú, 5304/7. hrsz-ú és az 5324/2. hrsz-ú közterület
elnevezése (Cinege)

A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı utcák új nevének megállapítása

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyőlése – az elızıleg létrehozott
munkacsoport javaslatát figyelembe véve - a 27/2013.(II.28.) határozatával döntést hozott a XX.
századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı, azaz megváltoztatni szükséges közterületek
körérıl, és az alábbi közterületek nevének megváltoztatását rendelte el:

1. Allende
2. Alpári Gyula
3. Bencze Ferenc
4. Bertók Róbertné
5. Cséby fiúk
6. Flach Imre
7. Gróf Pál
8. Halasi Andor
9. Halász Béla
10. Kecskés Ferenc
11. Kemény Sándor
12. Kövendi Sándor
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13. Landler Jenı
14. Martos Flóra
15. Népfront
16. Ocskó László
17. Prantner János
18. Ságvári Endre
19. Soós Sándor
20. Szakály testvérek
A Közgyőlés felhatalmazásának megfelelıen az aljegyzı széles körben nyilvánosságra hozta a
Közgyőlés fenti döntését, és részletes tájékoztatást adott az új utcanevekre vonatkozó javaslatok
benyújtásának módjáról, valamint határidejérıl.
A nagy számban beérkezett vélemények és javaslatok – az érintett utcák szerint
rendszerezve – a következık szerint összegezhetık (zárójelben a javaslat sorszámát jelöltük):

1.

Jelenlegi utcanév: Allende
a. Csengey Dénes: író, politikus, ogy. képviselı (27. számú javaslat)
b. Bakta: Szekszárd egyik szép részének, a Baktának állítana emléket (37. sz. j.)
c. Perger Sándor: városunk elsı nyomdásza (50. sz. j.)

Jelenlegi utcanév: Alpári Gyula

2.
a.
b.
c.
d.
3.

Vaskapu: (1. sz. javaslat)
Harang: (1. sz. j.)
Napfény: (1. sz. j.) megjegyzés: már van ilyen nevő utca
Sipos Márton: városunk szülötte, világbajnok úszó (37. sz. j.)

Jelenlegi utcanév: Bencze Ferenc
a. Csengey Dénes: rendszerváltó politikus, az alsóvárosi temetıben nyugszik (37. sz. j.)
b. Szent-Györgyi Albert: (19. sz. j.) (20. sz. j.- tagintézmény igazgató) (22. sz. j.)(24. sz. j.)

4.

Jelenlegi utcanév: Bertók Róbertné
a. Pálinkás István: a város sportéletéért nagyon sokat tevékenykedı, közelmúltban hunyt el.
(37. sz. j)

5.

Jelenlegi utcanév: Cséby fiúk
Értékelhetı javaslat nem érkezett.

6.

Jelenlegi utcanév: Flach Imre
a. Husek Rezsı: a város zenei életében töltött be jelentıs szerepet (37. sz. j.)

7.

Jelenlegi utcanév: Gróf Pál
a. Gróf: (2. sz. j.)
b. Atom: Sok atomerımőben dolgozó család élt itt. (9. sz. j.)

4
c. Dr. Pósta Bekény: szekszárdi orvos, a hazai és a nemzetközi urológus társadalom
megbecsült, elismert tagja volt, a Gróf Pál u-ban lakott (40 -42. sz. j. - nagyon sok aláíró)
d. Vendel István: városunk polgármestere volt ( 37. sz. j.) megjegyzés: már van ilyen
utca
e. Mattioni Eszter: szekszárdi születéső festı, grafikus (52. sz. j.)
8.

Jelenlegi utcanév: Halasi Andor
a. Bogár István: a Sárköz szülötte, a népmővelésért dolgozott (37. sz. j.)
b. Halas: az utca kettéválasztásával, a 4395 hrszú közterület elnevezése lenne (45. sz. j.- az
érintett lakók részérıl), míg a 4252 hrsz út a Halasi Andor utca új elnevezését kapná.
Az utca kettéválasztását indokolja, hogy külön helyrajzi számon szerepelnek.

9.

Jelenlegi utcanév: Halász Béla
a. Dr. Hollós László: hosszú ideig Szekszárdon élt, itt halt meg, világhírő gombaszakértı
volt, a MTA levelezı tagja (37. sz. j.)

10.

Jelenlegi utcanév: Kecskés Ferenc
a. Szent-Györgyi Albert: az Egészségügyi Szakközépiskola viselte ezt a nevet, a szobra az
iskola udvarában van (16. sz. j.)
b. Dr. Kelemen Endre: (19. sz. j.) (20. sz. j. – tagintézmény igazgató) (22. sz. j.) (24. sz. j.)
c. Kertvárosi: Ez a név kapcsolódik ehhez a városrészhez és a tagóvoda nevéhez (26. sz. j.
– Óvoda dolgozói):
d. Dr. Kelemen József: tisztifıorvos, a szegények orvosa volt (37. sz. j.)
e. Dienes Valéria: író, táncpedagógus, filozófus, az elsı magyar nıi egyetemi tanár (52. sz.
j.)

11.

Jelenlegi utcanév: Kemény Sándor
a. Töttös Pál: (34. sz. j.) (megjegyzés: a POFOSZ volt Tolna Megyei Elnöke)
b. vitéz Nagy Sándor: a polgári iskola volt igazgatója (34. sz. j.)
c. Varsádi Andor: a polgári iskola volt tanára (34. sz. j.)

12.

Jelenlegi utcanév: Kövendi Sándor
Értékelhetı javaslat nem érkezett.

13.
Eredeti utcanév: Landler Jenı
a. Landerer Lajos: nyomdász, a neve hasonlít a Landlerre (5. sz. j.- közös képviselı)
b. Leander: a hasonló hangzás okán (15. sz. j.);(17. sz. j.) (33. sz. j – az utca több lakója)
c. Bikavér: a szekszárdi bornak állítana emléket (37. sz. j.)
d. Landler: kedvelt német tánc, hangzása hasonlít az eredeti névre (30. sz. j.)
(helyesen: ländler)
e. Mészöly Miklós: szekszárdi születéső költı, író, mőfordító (52. sz. j.)
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Jelenlegi utcanév: Martos Flóra

14.
a.
b.
c.
d.

15.

Jobb Parászta: az utca a Parásztán van (28. sz. j.)
Csengey Dénes: (31. sz. j.)
Lázár Ervin: a megye szülötte, író, sok gyermekmeséje van (37. sz. j.)
Roboz Zoltán: zoológus, levéltáros, a filoxéra járvány Tolna megyei megfékezıje (52. sz.
j.)

Jelenlegi utcanév: Ocskó László
a. Glykais Gyula: a II. világháború elıtt kétszeres olimpiai tırvívó,(megjegyzés:
Szekszárdon a Városi Számvevıség irányítója, itt halt meg) (37. sz. j.)

16.
Jelenlegi utcanév: Prantner János
a. Baka István: (10. sz. j.) A kölı, író, mőfordító ebben az utcában lakott (11. sz. j.)(52. sz. j.)
b. Dr. Fenyıházy László: a kórház fıorvosa volt, megszervezte a vívószakosztályt, a nıiférfi kézilabda szakosztályt (37. sz. j.)
17.

Jelenlegi utcanév: Ságvári Endre
a. Sió: a közelben van, könnyen megjegyezhetı név (29. sz. j.)
b. Mészöly Miklós: városunk szülötte, ismert író (37. sz.j.)
c. Ságvári: Somogy megyei község, lelkésze társalapítója volt a gyönki gimnáziumnak, ahol
sok szekszárdi diák tanult (44. sz. j.)
d. Cseresznyefa: jellemzı fája az utcának (51. sz. j. -6 család aláírásával)
e. Csengey Génes: Író, politikus, az MDF alapító tagja (52. sz. j.)

18.

Jelenlegi utcanév: Soós Sándor
a. Kirsch János: nemrégiben elhunyt köztiszteletben álló lelkipásztor (14. sz. j.-5 család)
b. Aranyfürt: az utca lakói kötıdnek a szılıhöz és borhoz (23. sz. j. – az utca lakói)(35. sz.
j.)
c. Husek Rezsı: A szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola alapítója, zongoramővész, zeneszerzı
(52. sz. j.)

19.

Jelenlegi utcanév: Szakály testvérek
a. Szakály Ferenc: történész, az MTA levelezı tagja volt (37. sz. j.)(49. sz. j.)
b. Horváth Károly: 44 évig látott el Szekszárdon elkötelezett papi szolgálatot, (46. sz.
részletes javaslat – Katolikus Társaskör a 297 tag nevében)
c. Árvaház: az utcában régebben árvaház mőködött és sokáig így is emlegették (48. sz. j.)
d. Hollós László: világhírő mikológus, a magyarországi gombaflóra kutatója (52. sz. j.)

Jelenlegi utcanév: Népfront
a. Terméskı köz: (21. sz. j.)
b. Dr. Kovács Gyızı: az elsı magyar számítógép létrehozásában szerzett maradandó
érdemeket, a közelben (Bem u.) nıtt fel (37. sz. j.)
c. Dr. Hadnagy Albert: Tolna megye Levéltárának Igazgatója (52. sz. j.)

20.
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Utcához nem kötött elnevezési javaslatok:
Bódi László (Cipı): A Republic együttes nemrég elhunyt vezetıje (3. sz. j.)
Magyar Királyi Udvar e-mailje: (7. sz. j.)
Mészöly Miklós, Benedek Elek, İszike: (8. sz. j.)
Csengey Dénes: (9. sz. j.)
Husek Rezsı: (11. sz. j.);
Létay Menyhért: kiváló tanár és ember, részese volt Szekszárd zenei életének, emlékét régi
diákjai is ırzik (12. sz. j.- Szd-i GJG Öregdiákjainak Szövetségi titkára)(38. sz. j.)
az utcák számokat és ne neveket viseljenek (13. sz. j.)
Gemenc utca, Pannónia utca, Fesztivál utca, Pünkösdi utca, Alany utca, Szlanka utca, Saszla
utca, Oportó utca, Kékfrankos utca, Szürkebarát utca, Zenit utca, Burgundi utca, Furmint utca,
Tramini utca, Leányka utca, Szılıszem utca, Szılımag utca, Szemzı utca, Must utca, Hordókötı
(vagy Hordó) utca, Metszı utca, Pezsgı utca, Nemes utca, Seprő utca, Vitorla utca, Pintér utca,
Kötözés utca, Hegyhát utca, Kordonos utca, (vagy egyéb borászattal kapcsolatos
kifejezések),Matthias Jánosné (szılıskertek királynéja), Mészöly Miklós utca, Dienes Valéria
utca, Diófa utca, Tölgy utca, Nyírfa utca, Hárs utca, Fenyı utca (és egyéb fanevek) Barack utca,
Alma utca, Cseresznye utca, Körte utca, Málna utca, Eper utca, Szilva utca, Meggy utca, (egyéb
magyar gyümölcsnevek) (18. sz. j.)
Mattioni Eszter: (39. sz. j.) ( megjegyzés: Szekszárd szülötte, neves képzımővész)
Dr. Pataki József: a diákok által is elismert és megbecsült gimnáziumi tanár volt (38. sz.j.)
Dr. Hollós László: híres gombaszakértı volt (38. sz. j.)
Dr. Boda Vilmos: Tolna Vármegye aljegyzıje, majd járásbíró. Javaslatára alakult meg a
Szegzárdi Tőzoltóegylet, majd a Megyei Tőzoltótestületek Szövetsége (36. sz. j.- tőzoltók
ajánlották részletes indokolással és életrajzzal)
Kırösi Sándor: szekszárdi születéső honvédtiszt (részletes 47. sz. javaslat - a Honvéd
Hagyományırzı Egyesület részérıl)
Dr. Scherer Sándor; Dr. Sasné dr. Nagy Eleonóra: szekszárdi köztiszteletben álló
gyermekorvosok (49. sz. j. )
Kékfrankos utca; Duna utca; Sió utca (52. sz. j.)
A beérkezett javaslatok – nagy terjedelmük miatt - nem kerültek kinyomtatásra, megtekinthetık a
Jegyzıi Titkárságon.
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HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tárgy: A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı utcák új nevének
megállapítása

I/1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az alábbi új utcanevekrıl
dönt:

1.

Jelenlegi utcanév: Allende
Új utcanév: ………………………………….

2.

Jelenlegi utcanév: Alpári Gyula
Új utcanév: ………………………………….

3.

Jelenlegi utcanév: Bencze Ferenc
Új utcanév: ………………………………….

4.

Jelenlegi utcanév: Bertók Róbertné
Új utcanév: ………………………………….

5.

Jelenlegi utcanév: Cséby fiúk
Új utcanév: ………………………………….

6.

Jelenlegi utcanév: Flach Imre
Új utcanév: ………………………………….

7.

Jelenlegi utcanév: Gróf Pál
Új utcanév: ………………………………….

8.

Jelenlegi utcanév: Halasi Andor (figyelemmel az utca megosztására is irányuló
kérésre)

Új utcanév: ………………………………….
9.

Jelenlegi utcanév: Halász Béla
Új utcanév: ………………………………….

10.

Jelenlegi utcanév: Kecskés Ferenc
Új utcanév: ………………………………….
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11.

Jelenlegi utcanév: Kemény Sándor
Új utcanév: ………………………………….

12.

Jelenlegi utcanév: Kövendi Sándor
Új utcanév: ………………………………….

13.

Eredeti utcanév: Landler Jenı
Új utcanév: ………………………………….

14.

Jelenlegi utcanév: Martos Flóra
Új utcanév: ………………………………….

15.

Jelenlegi utcanév: Népfront
Új utcanév: ………………………………….

16.

Jelenlegi utcanév: Ocskó László
Új utcanév: ………………………………….

17.

Jelenlegi utcanév: Prantner János
Új utcanév: ………………………………….

18.

Jelenlegi utcanév: Ságvári Endre
Új utcanév: ………………………………….

19.

Jelenlegi utcanév: Soós Sándor
Új utcanév: ………………………………….

20.

Jelenlegi utcanév: Szakály testvérek
Új utcanév: ………………………………….

I/2. A Közgyőlés felhatalmazza az aljegyzıt, hogy az utcanévváltozásról értesítse a
közhivatalokat (kiemelten a Szekszárdi Járási Hivatal Okmányirodáját), a közintézményeket,
közszolgáltatókat. Tájékoztassa az érintett polgárokat az utcanévváltozással kapcsolatos
teendıkrıl.

Határidı: I/2. pont tekintetében: 2013. május 10.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
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II.

A szekszárdi 15607 hrsz-ú közterület elnevezése
Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13)
pontja szerint közterület: „13. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy
önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart
nyilván.
Eszterbauer János szekszárdi lakos Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlésénél közterület elnevezését kezdeményezte, mivel a Szekszárd, Palánki hegyen a
15607 hrsz-ú belterületi út még nem rendelkezik közterület névvel. Az út melletti területen több
lakóingatlan épült, eddig az ingatlanok csak a helyrajzi számot használhatták, ezért indokolttá
vált az út elnevezése.
Eszterbauer János a mellékelt levéllel kereste meg a Közgyőlést, és javasolta, hogy a kérdéses
utcát „TANYAMACSKA” utcának nevezzék el. A kérését azzal indokolta, hogy a régi idıkben
azokat a pincetulajdonosokat illeték a „tanyamacska” névvel, akik az indokoltnál több idıt
töltöttek a présházukban.
A javasolt utcanévrıl véleményt nyilvánított a Szekszárdi Civil Kerekasztal akként, hogy –
amennyiben az ott lakók sem emelnek kifogást ez ellen – elfogadható ez a különleges név. Ezen
túl javasolta, hogy – amennyiben nem tetszik az ottlakóknak a javasolt név -növényrıl/
gyógynövényrıl nevezzék el a kérdéses utcát. (pl. Bodza, Csipkebogyó)
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HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: A szekszárdi 15607 hrsz-ú közterület elnevezése

I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a szekszárdi 15607 hrsz-ú
közterületet az alábbiak szerint nevezi el:
……………………………utca

II.

A Közgyőlés megbízza az aljegyzıt, hogy lássa el az új utcanév adásával kapcsolatos
hatósági feladatokat.

Határidı: II. pont tekintetében: 2013. május 10.
Felelıs: Dr. Göttlinger István aljegyzı
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III.

A szekszárdi 6313/28 hrsz-ú közterület elnevezése

Szekszárdon a belterület 6313/27. hrsz-ú ingatlanon társasház épült a HGT Invest Kft.
kivitelezésében. A társasház építése Napfény utca 18. szám alatt indult. A használatbavételi
engedély után derült ki, hogy a Napfény utca felıl a lakóknak nincs bejárási lehetıségük, az
ingatlant csak a 6313/28. hrsz-ú (közút) ingatlan felıl lehet megközelíteni. Ez a közterület a
Barátság utca és az Alisca utca között helyezkedik el. Tekintettel arra, hogy a lakók be akartak
jelentkezni, ezért az építési hatóság a társasházat a Szekszárd, Barátság u. 44. szám alatti
ingatlanként határozta meg.
A társasház tulajdonosai ragaszkodnak a „Napfény” elnevezéshez, ezért kérték, hogy a
Közgyőlés azt a közterületet, ahonnan a társasház megközelíthetı nevezze el új közterületként,
Napfény köz-nek, és így kerülhessen be a szekszárdi közterületszótárba és a lakcímők a Barátság
utca 44 helyett Napfény köz 1. lehessen. Az új közterület elnevezésével az Építési Osztály is
egyetért.

A határozati javaslat megfogalmazása elıtt megtörtént az adott terület térképmásolatának
beszerzése, a tulajdonjog vizsgálata – ez alapján az ingatlan közterületnek minısül, és eddig nem
került elnevezésre. A kérést jogosnak, teljesítésüket indokoltnak tartjuk.
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HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: A szekszárdi 6313/28 hrsz-ú közterület elnevezése

I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a szekszárdi 6313/28 hrsz-ú utat
az alábbiak szerint nevezi el:
……………………………utca

II. A Közgyőlés megbízza az aljegyzıt, hogy lássa el az új utcanév adásával kapcsolatos hatósági
feladatokat.

Határidı: II. pont tekintetében: 2013. május 10.
Felelıs: Dr. Göttlinger István aljegyzı
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IV. A szekszárdi 2283/2. hrsz-ú közterület elnevezése (Bukovinai székelyek kérelme)

A Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületének kezdeményezésére, az önkormányzat
támogatásával készült el a székelyek egységességét, hazatérését kifejezı mementó, hat oszlop,
Törı György fafaragó munkája, melyet 2012. január 6-án felavattak Szekszárdon az Újvárosi
ABC elıtti parkban. „Hazaértünk.” Ez a felirat áll a felavatott emlékmő középsı kopjafáján,
körülötte a bukovinai települések nevét ırzı emlékfák: Andrásfalva, Hadikfalva, Istensegíts,
Fogadjisten és Józseffalva. Szekszárdon is sok család él, akik onnan származnak.
Az Egyesület a városban ıseik emlékére állította fel a kopjafákat és egyúttal kezdeményezte,
hogy ennek emlékére azt a helyet, ahol a kopjafák felállításra kerültek, a Közgyőlés rájuk
emlékezı közterület névvel nevezze el.
A kopjafákat Szekszárdon a 2283/2. hrsz-ú önkormányzat tulajdonát képezı közterületen, (mely
a valóságban az Újvárosi ABC elıtti park) állították fel. Az ingatlan-nyilvántartás szerint ennek a
közterületnek még nincs neve.
A Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete az alábbi javaslatot tette.
1.
2.
3.
4.
5.

Bukovinai székelyek tere
Bukovinai tér
Bukovina tér
Székelyek tere
Székely tér

A határozati javaslat megfogalmazása elıtt megtörtént az adott terület térképmásolatának
beszerzése, a tulajdonjog vizsgálata – ez alapján az ingatlan közterületnek minısül, és eddig nem
került elnevezésre. A kérést jogosnak, teljesítésüket indokoltnak tartjuk.
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HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: A szekszárdi 2283/2. hrsz-ú közterület elnevezése

I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a szekszárdi 2283/2. hrsz-ú
közterületet az alábbiak szerint nevezi el:
……………………………utca

II. A Közgyőlés megbízza az aljegyzıt, hogy lássa el az új utcanév adásával kapcsolatos hatósági
feladatokat.

Határidı: II. pont tekintetében: 2013. május 10.
Felelıs: Dr. Göttlinger István aljegyzı
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V. a szekszárdi 8732 hrsz-ú közterület elnevezése

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a már hivatkozott 25/2011. (V.4.)
önkormányzati rendelete szabályozza Szekszárd városban a közterületek elnevezését.
A rendelet szerint:
3. § (1) Minden utcát el kell nevezni, közterületet és közforgalom elıtt megnyitott magánutat
egyaránt. Az utcanevet megváltoztatni csak különösen indokolt esetben szabad.
4. § (3) Az elnevezett utca természetes folytatásaként létesülı új útszakasz, külön elnevezési
eljárás nélkül, a már elnevezett utca nevét veszi fel.

Dr. Brunn Ágnes és férje, Dr. Farkas Gábor a szekszárdi 8749/2 hrsz-ú ingatlanon családi házat
épített, melyre jogerıs használatba vételi engedéllyel rendelkeznek. Dr. Brunn Ágnes és férje az
ingatlannal határos szekszárdi 8732 hrsz-ú névtelen út elnevezésére tett javaslatot oly módon,
hogy azt a Közgyőlés tekintse a Kodály Zoltán utca folytatásának.
A Városi Fıépítész, Herr Teréz véleménye szerint is a 8732 hrsz-ú út a Kodály Zoltán utca
természetes folytatásának tekintendı.
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HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: a szekszárdi 8732 hrsz-ú közterület elnevezése

I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a szekszárdi 8732 hrsz-ú
közterületet az alábbiak szerint nevezi el:
……………………………utca

II.

A Közgyőlés megbízza az aljegyzıt, hogy lássa el az új utcanév adásával kapcsolatos
hatósági feladatokat.

Határidı: II. pont tekintetében: 2013. május 10.
Felelıs: Dr. Göttlinger István aljegyzı
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VI. a szekszárdi 5320/29; 5324/2. és az 5304/7. hrsz-ú közterületek elnevezése

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 70/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
határozatával a szekszárdi belterületi 5313 hrsz utcát Cinege utcának nevezte el. A házszámok
megállapítása során vált nyilvánvalóvá, hogy a szekszárdi 5320/29. és az 5324/2. és a 5304/7.
hrsz-ú területeket is a Cinege utca részének kellene elnevezni, mivel ezek egy egységet képeznek
és így a rendezetlen házszámokat is rendezni lehet. Az Építési Osztály ennek megfelelıen már
meg is állapította a Cinege utca egységes házszámait.
Ismételten hivatkozunk a 25/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet alábbi rendelkezéseire:
3. § (1) Minden utcát el kell nevezni, közterületet és közforgalom elıtt megnyitott magánutat
egyaránt. Az utcanevet megváltoztatni csak különösen indokolt esetben szabad.
4. § (3) Az elnevezett utca természetes folytatásaként létesülı új útszakasz, külön elnevezési
eljárás nélkül, a már elnevezett utca nevét veszi fel.
A helyi rendelet fenti szakaszai lehetıvé teszik, hogy a Közgyőlés ezeket a közterületeket a
Cinege utca folyatatásaként nevezze el.

Szekszárd, 2013. április 19.
Horváth István
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: a szekszárdi 5320/29; 5324/2. és az 5304/7. hrsz-ú közterületek elnevezése

I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a szekszárdi 5320/29; 5324/2. és a
5304/7. hrsz-ú közterületeket az alábbiak szerint nevezi el:
……………………………utca

II.A Közgyőlés megbízza az aljegyzıt, hogy lássa el az új utcanév adásával kapcsolatos hatósági
feladatokat.

Határidı: II. pont tekintetében: 2013. május 10.
Felelıs: Dr. Göttlinger István aljegyzı

