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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. …
(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.
6. § (1) A közterületnév megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a
földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre.
(2) A név választása alkalom a város történelmi, néprajzi, építészeti, művészeti és természeti
értékeinek bemutatására, megőrzésére.
(3) A közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni a Szekszárdhoz, vagy a városrészhez
kötődő elnevezéseket.
(4) Az idegen eredetű, nehezen kiejthető elnevezéseket mellőzni kell.
(5) A város közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.
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.
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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.
(2) A benyújtott javaslatról
a) a Szekszárdi Civil Kerekasztalon keresztül a helyi civilszervezetek,
b) ha a közterület-elnevezés valamely nemzetiséget e minőségében érinti, akkor a
kezdeményezésről – amennyiben van – az érintett helyi nemzetiségi önkormányzat,
c) a közterület elnevezéssel érintett ingatlanok tulajdonosainak
véleményét ki kell kérni.
Évek óta folyik Szekszárdon is a címek felülvizsgálata, szükséges javítása, valamint a külterületi
ingatlanok elnevezése. Ennek a feladatnak az ellátása során Szekszárd Megyei Jogú Város
Jegyzőjéhez a Vesztergombi Bt-től (képviseli: Vesztergombi Csaba; székhely: 7100 Szekszárd,
Borkút utca 3.) javaslat érkezett arra vonatkozóan, hogy a Szekszárdon ugyan évtizedek óta
használatos, de hivatalosan még nem létező Borkút utca és az ahhoz kapcsolódóan használt
cím megállapításra kerüljön.
A benyújtott javaslatra, valamint arra tekintettel, hogy a „Borkút” elnevezés használata –
eddig még hivatalos megerősítés nélkül - igen hosszú múltra tekint vissza, javasoljuk, hogy a
Szekszárd, 7060/1 hrsz-ú utat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
nevezze el „Borkút utcának”. A Szekszárdi Civil Kerekasztal támogatja a javaslatot, az új
utcanévvel érintett ingatlan tulajdonosa a javaslattevő.
Az előterjesztés melléklete:
1. A Vesztergombi Bt. javaslata
2. A 7060/1 hrsz-ú út tulajdoni lapjának másolata
3. A Civil Kerekasztal véleménye
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a javaslattal érintett utca elnevezésében szíveskedjék
dönteni.
Szekszárd, 2018. december 5.
Ács Rezső
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ….../2018 (….) határozata
a Szekszárd 7060/1 hrsz út elnevezésére

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1)

a Szekszárd 7060/1 hrsz-ú út nevét az alábbiak szerint állapítja meg:
„Borkút utca”

Határidő: 2018. december 14.
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. december 31.
2. Házszámok rendezése: 2019. január 15.
3. Utca- és házszámtáblák legyártatása és kihelyezése: 2019. február 28.
4. Illetékes Okmányiroda, a közüzemi szervek értesítése a változásról: 2019. január 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
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