Előterjesztés
közterület elnevezésére
Tisztelt Polgármester Úr!
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel bevezetett
különleges jogrend miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény sarkalatosnak minősülő 46.§ (4) szerint
Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a
települést is érinti.
A hatályban lévő jogszabályok figyelembevételével az alapvetően képviselő-testületi
hatáskörébe tartozó vagyonhasznosításról szóló kérelmet az alábbiak szerint terjesztem elő:
Sátoraljaújhely, 7036 hrsz-ú névtelen utca elnevezése

Tényállás:
A Sátoraljaújhely város belterületén – Károlyfalva településrészen - található a 7036 helyrajzi
számú ingatlan, mely jelenleg névtelen utcaként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban. Az
ingatlant telekalakítással Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kialakította, mely telekalakítást
a Földhivatali Osztály 1996. június 24–én bejegyzett az alábbiak szerint: névtelen utca
„címképzés alatt”.
Perrey-Novák Panna ügyfél kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben kéri 7036
helyrajzi számú „névtelen utca” elnevezését. Az ingatlan-nyilvántartásban a sátoraljaújhelyi
7073 helyrajzi számú ingatlanon családi házat építenek, a kivitelezési munkálatok folyamatban
vannak. A tulajdonukban lévő ingatlan ezen útról közelíthető meg. A használatbavételi
engedélyezési eljárásig szükséges az ingatlan megközelíthetőségét szolgáló utat elnevezni.
Szakmai javaslat:
I. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 3. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a közterületek,
valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése.
Az Mötv. 14/A.§ (1) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: „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.”
Az Mötv. vonatkozó szabályai e tárgykörben továbbá kimondják, hogy közterület, illetve
közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést
vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül
utal.
Kétség esetén, hogy a közterület neve megfelel-e a szabályozásnak, be kell szerezni a Magyar
Tudományos Akadémia állásfoglalását.
Közterület elnevezéseként nem alkalmazható ugyanazon településen vagy a fővárosban
ugyanazon a kerületen belül azonos jellegű közterületre alkalmazandó azonos,
kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek megkülönböztetését lehetővé tevő
szabályokkal való ellentét miatt összetéveszthető, vagy kormányrendeletben meghatározottak

szerint a közterületek elnevezésére vonatkozó technikai feltételekkel ellentétes elnevezés.
Közterület élő személyről nem nevezhető el.
A Műszaki és vagyongazdálkodási osztály megkereste a településrész önkormányzati
képviselőjét és Sátoraljaújhely Város Német Nemzetiségi Önkormányzatát, hogy tegyenek
javaslatot az utca elnevezésére.
A településrész önkormányzati képviselője, Csernai Ferencné az alábbi javaslatot tette:
- Pince utca, Pincesor utca, Szilvás utca, Szilváskert utca, Kertalja utca, Kertekalja utca,
Árnyas utca, Gerta utca
Sátoraljaújhely Város Német Nemzetiségi Önkormányzata részéről Szebényi Gáborné elnök
asszony az alábbi javaslatot tette:
- Kökény utca, Keller utca, Kikelet utca
A beérkezett javaslatokat a Műszaki és vagyongazdálkodási osztály megküldte az Ügyrendi és
Nemzetiségi Bizottság elnökének, Sebes Péter képviselő úrnak, aki ezek alapján a Pincesor utca
elnevezést támogatja, így javasoljuk ezen nevet az új utcának.
Az előterjesztéshez csatolom a vonatkozó Szemle másolatot és térképmásolatot.
Sátoraljaújhely, 2021. április 7.
dr. Terdik Sándor sk.
jegyző

Határozati javaslat:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2021. (…) határozata
közterület elnevezéséről

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot
hoztam:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Sátoraljaújhely, belterület 7036 helyrajzi számú kivett
közút elnevezésű 1598 m2 térmértékű Sátoraljaújhely Város Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező ingatlant Pincesor utcának nevezi el.
Felhívja a jegyzőt, hogy a közterület névmódosításáról, az ingatlan-nyilvántartásban való
átvezetéséről és az új közterületi tábla felszereléséről gondoskodjon, valamint az érintett
lakosságot értesítése a címváltozásról.

Melléklet:
Tulajdoni lap

Térképszelvény

