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M inısít et t sz ót öb b ség
Javaslat közterületek elnevezésére

Szekszárd Város Képviselı-testületének 9/1992. (III.26.) számú rendelete szabályozza
Szekszárd városban a közterületek elnevezését és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV törvény 10. § (1) bekezdésének h) pontja alapján e feladat a közgyőlés át nem ruházható
hatásköre.
Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13.14. pontja szerint:
„13. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.
14. Külterület: a település közigazgatási területének belterületnek nem minısülı,
elsısorban mezıgazdasági, erdımővelési, illetıleg különleges (pl. bánya, vízmeder,
hulladéktelep) célra szolgáló része.”
A közterületek elnevezésérıl szóló 9/1992.(III.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés
a) pontja értelmében minden utcát el kell nevezni.
Lakossági kezdeményezésre, illetve hivatalból az alábbi eddig névtelen utcák közterület
névvel történı elnevezése vált indokolttá:
1.
2.
3.
4.
5.

1373 hrsz-ú közút,
a külterületi 1649 hrsz-ú közút és a hozzákapcsolódó 1646/23 és 1646/24 kivett utak,
6723 hrsz-ú közút,
5313 hrsz-ú közút.
6610/46 hrsz-ú közút

Az elıkészítés során hivatalunk megkereste a Szekszárdi Civil Kerekasztalt, a Tolna Megyei
Egyed Antal Honismereti Egyesületet, valamint a Lakható Szekszárdért Egyesületet, hogy
tegyenek javaslatot az új utcanevek elnevezésére, illetve véleményezzék a beérkezett
lakossági javaslatokat.
1. A Kisbödı utcából nyíló 1373 hrsz-ú eddig névtelen út elnevezésére az alábbi
javaslatok érkeztek.
Darócz Mihály és szomszédai, akik Kisbödıben (zátkertben) laknak kezdeményezték,
hogy a belterületi 1373 hrsz-ú utat Kisbödı-hegy utcának nevezze el a Közgyőlés, mivel
ingatlanjaik a belterületbe csatolásra kijelölt ingatlanok és az Építési Osztály építési
engedélyt is adott ki az út melletti területre. A névválasztást Tolna megye egyik
legnevesebb helytörténésze dr. Töttıs Gábor, a PTE IGYFK nyelvtudományi tanszékének
docense is támogatta. (1. melléklet)
A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesületi Egyesület is indokoltnak tartja az
ott lakók és dr. Töttıs Gábor által javasolt Kisbödı-hegy utca elnevezést. (2. melléklet)
A Lakható Szekszárdért Egyesület is javasolja a Kisbödı-hegy utcanevet, mert az
elnevezés híven tükrözi a hovatartozását, kis méretét, zsákutca jellegét az útszakasznak.
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A Szekszárdi Civil Kerekasztal is élt a javaslattétellel. İk a fenti javaslatot nem tartják
szerencsésnek, mivel viszonylag közel van a Nagybödı és Kisbödı utca, könnyen
eltévesztheti a címet az, aki nem ismerıs a környéken. Javasolták, hogy a szılıre,
szılıhegyre utaljon az új utca neve, ezért egy szekszárdi borfajtáról nevezzék el az utcát.
Javaslatuk a Kékfrankos utca volt. (3. melléklet)
2. Az elkerülı útból nyíló (Szentmiklósi út) és a Nyár utca folytatásaként a külterületi
1649 hrsz-ú közútra és a hozzákapcsolódó 1646/23 és 1646/24 kivett utak elnevezésére is
több javaslat érkezett. A terület zömmel ipari terület, de laknak is ott.
Az ott lakók közül Sashegyiné dr. Szászi Erika ezen utak egységes elnevezésére a
Csillagfény utca nevet javasolta. Javaslatát azzal indokolta, hogy ez földrajzi név, mely
hangzatos és rövid. Emellett kapcsolódik hangulatban a mellette lévı Nyár utca nevéhez.
(4. melléklet)
Javaslat érkezett a QSCH Kft. ügyvezetıje Bernd Kunze részérıl is. Az İ javaslata „A
jövı útja” vagy „A jövı utcája”. Javaslatát azzal indokolta, hogy cégük ezen a területen
mőködik, és cégük a legkorszerőbb technológiával felszerelt, modern csarnokokban nyújt
munkát, ezért találónak tartja az elnevezést. (5. melléklet)
A Szekszárdi Civil Kerekasztal és a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület
támogatja a Csillagfény utca elnevezést. Véleményük kikérésekor még nem volt ismert a
Jövı útja utcanév javaslat.
3. Az Építési Osztály jelzése alapján indokolttá vált a szekszárdi belterületi 6723 hrsz-ú
eddig névtelen közút elnevezése. Javaslatunk, hogy az utat a Cserfa utca folytatásaként
szintén Cserfa utcának kellene elnevezni, azzal, hogy a meglévı 6736/2. hrsz-ú
ingatlanon lévı társasházat is erre kell átházszámozni. Ezen a területen rendezetlenné vált
a házszámok kiadása, mert a Cserhát utca 2. házszámot osztották tovább, amelyek
egyáltalán nem kapcsolódnak közvetlenül a Cserhát utcához. A Cserfa utca jelenleg két
társasházból áll, hozzákapcsolható lenne a 6736/2 hrsz-ú ingatlanon lévı négyes társasház
és a most építési engedélyt kapott 6722/3 hrsz-ú ingatlan.
4. A címellenırzés során derült ki, hogy a szekszárdi belterületi 5313 hrsz-ú utat Cinka
utcaként használják, holott az földrajzilag nem kapcsolódik a Cinka utcához, a Kerámia
utcából nyílik. Az ott lévı 3 lakóházas ingatlan Cinka utca 2/a. címet használja. Ezen
ingatlanok nincsenek semmilyen kapcsolatban a Cinka utca 2. házszámmal. Lakosság
részérıl a Cinege vagy Cinke utca névre, illetve Kulacs utca elnevezésre érkezett
javaslat.
5. A címellenırzés során vettük észre, hogy a Zápor utcával párhuzamos 6610/46. hrsz-ú
belterületi közút melletti ingatlanok tévesen a Zápor utca közterület nevet használják,
holott a Zápor utcával nincsenek kapcsolatban. Az ott lakók együttesen kérték, hogy a
szekszárdi belterületi 6610/46 hrsz-ú önkormányzati eddig névtelen utat a Közgyőlés
nevezze el Zápor köz-nek. A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület, a
Lakható Szekszárdért Egyesület szóban jelentette be, hogy támogatja a lakók
kezdeményezését. A Szekszárdi Civil Kerekasztal a Felhı utca névre tett szóban
javaslatot, tekintettel arra, hogy e név a mellette lévı Zápor utcával összhangban állna.
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6. A címellenırzés során derült ki az is, hogy a Szücsény-szurdik nem szerepel a közterület
szótárban. A Szücsény-szurdikban laknak és az ott lakók kényszerbıl a legközelebbi
Bocskai utca nevét felhasználva jelentkeztek be a lakcímnyilvántartásba, ezzel sok
bosszúságot és kellemetlenséget okozva a Bocskai utcában lakó családoknak. Emiatt
indokolttá vált a Szücsény-szurdik nevének a felvétele a közterület szótárba, mint lakott
külterület.
Az érintett területek térképmásolatainak beszerzése, a tulajdonjog vizsgálata elızetesen
megtörtént, ez alapján valamennyi ingatlan közterületnek minısül. Az Építési Osztály
valamennyi közút esetében a kéréseket jogosnak, teljesítésüket indokoltnak tartja.
Az elnevezésekre vonatkozó javaslatot tartalmazó vélemények, térképek az elıterjesztés
mellékletét képezik.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy az elıterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatban
foglaltakról dönteni szíveskedjék.

Szekszárd, 2011. április 20.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 10. § (1) bekezdés h) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a 9/l992. (III.26.)
önkormányzati rendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbi közterület elnevezéseket
határozza el:
1. A szekszárdi belterületi 1373 helyrajzi számú utcaként nyilvántartott területet
a) Kisbödı-hegy utcának
b) Kékfrankos utcának nevezi el.
2. A külterületi 1649, 1646/23 és a 1646/24 helyrajzi számú utcaként nyilvántartott területeket
a) Csillagfény utcának
b) Jövı útja -nak nevezi el.
3. A szekszárdi belterületi 6723 helyrajzi számú utcaként nyilvántartott területet
a Cserfa utca folytatásaként Cserfa utcának nevezi el.
4. A szekszárdi belterületi 5313 helyrajzi számú utcaként nyilvántartott területet
a) Cinke vagy Cinege utcának
b) Kulacs utcának nevezi el.
5. A szekszárdi belterületi 6610/46 helyrajzi számú közútként nyilvántartott területet
a) Zápor-köznek
b) Felhı utcának nevezi el.
6. A közterület szótárba felveszi az alábbi lakott külterületi településrész nevét:
Szücsény-szurdik.
A közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidı: 2011. május 31.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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