Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. július 16.
Javaslat három, Dunaújváros külterületén lévő közterület elnevezésére
Előadó:
Előkészítő:

a polgármester
Molnár-Osztrocska Diána a humán szolgáltatási osztály vezetője
Bokor Zsuzsanna intézményigazgatási vezető ügyintéző
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
2020.07.14.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2020.07.14.
A napirendi pont rövid tartalma: Több magán személy címmegállapítási kérelmet nyújtott be a
0100/2 majd az 5250 és 5251 helyrajzi számú külterületi közterületekre.
Az Utcanév Munkacsoport az Újmajori dűlő a Kála utca és a Kiskert utca elnevezéseket javasolta.
A javaslatokat a város honlapján közzétettük, lakossági észrevétel nem érkezett.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály
Iktatószám: 599-12/2020
Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Ügyintéző aláírása:
Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska
Diána sk.
I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma: --Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: -Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2020. július 9.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Dr. Petánszki Lajos sk.
Ellenőrzés dátuma: 2020. július 9.
Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:
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JAVASLAT
három, Dunaújváros külterületén lévő közterület elnevezésére
Tisztelt Közgyűlés!
A főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály lakossági kérelem alapján javasolta a 0100/2
helyrajzi számú, külterületi közterület elnevezését. (1. számú melléklet)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek elnevezéséről, a
házszámozásról és Dunaújváros egyes városrészeinek elnevezéséről szóló 21/2013. (V.24.)
önkormányzati rendelete 10. §-a értelmében felállított utcanév munkacsoport a 2019. december
12-ei ülésén az Újmajori dűlő elnevezést javasolta.
A javaslatról közlemény jelent meg a város honlapján, a hivatkozott helyi rendelet 11.§ (3) és (4)
bekezdése értelmében ugyanis:
„(3) Az új utca elnevezésével, és az utcanév-változással érintett lakosság számára a biztosítani
kell a munkacsoport javaslat-tervezetének véleményezését. Ennek érdekében a munkacsoport
legalább 15 napon keresztül Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos
weboldalán közérdekű hirdetményként egy alkalommal közzé teszi javaslatait.
(4) A beérkező észrevételeket, új javaslatokat a munkacsoport mérlegeli, majd ezt követően
alakítja ki végső javaslatát, melyet a városüzemeltetési ügyekért felelős bizottság véleményének
kikérését követően a polgármester terjeszt a Közgyűlése elé.”
A honlapon való közzétételt követően érkezett ugyanerről, a 6-os út túloldalán lévő területről 2 utca
elnevezésére vonatkozó javaslat, ezek helyrajzi száma 5250 és 5251. (2.számú melléklet)
Az utcanév munkacsoport a január 21-ei ülésén az 5250 helyrajzi számú közterület esetében a
Kála utca, az 5251 helyrajzi számú közterület esetében pedig a Kiskert utca elnevezést javasolta.
A városi honlapon közzétettük ezt a javaslatot is, a megadott e-mail címre nem érkezett érdemi
észrevétel.
Az utcanév munkacsoport a helyi rendelet értelmében ismét összeült, és a február 26-ai ülésén
megerősítette a korábbi javaslatait. (3. számú melléklet)
Az utca elnevezésével kapcsolatos további szükséges intézkedéseket (pl. földhivatal
tájékoztatása, utcanév-táblák készíttetése és kihelyezése) a polgármesteri hivatal érintett osztályai
végzik.
Az előterjesztést a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság a március 10-ei ülésén
tárgyalta meg és 8 igen, egyhangú szavazattal támogatta a határozati javaslatot. Az ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság a március 10-ei ülésén 6 igen, egyhangú szavazattal közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak találta az előterjesztést.
Tekintettel a veszélyhelyzetre az előterjesztés nem került közgyűlés elé, ezért az érintett
bizottságok júliusban újratárgyalják azt, a közgyűlési előterjesztések postázása után, így a
bizottsági vélemények ismertetésére a közgyűlés ülésén, szóban kerülhet sor.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:
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HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2020. (VII.16) határozata
három, Dunaújváros külterületén lévő közterület elnevezéséről
1.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 0100/2-es helyrajzi számú
külterületi, névtelen közterületet Újmajori dűlőnek nevezi el, egyben utasítja a polgármestert a
határozat közlésére.

Felelős:

a határozat végrehajtásáért:
- a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
- a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. július 31.

2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 5250-es helyrajzi számú
külterületi, névtelen közterületet Kála utcának nevezi el, egyben utasítja a polgármestert a
határozat közlésére.
Felelős:

a határozat végrehajtásáért:
- a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
- a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. július 31.

3.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 5251-es helyrajzi számú
külterületi, névtelen közterületet Kiskert utcának nevezi el, egyben utasítja a polgármestert a
határozat közlésére.
Felelős:

a határozat végrehajtásáért:
- a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
- a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. július 31.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a
közterületek elnevezésével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi, és környezetvédelmi osztály vezetője
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő: 2020. augusztus 31.
Dunaújváros, 2020. július 16.

Pintér Tamás sk.
polgármester
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