ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő:
Herpergel Róbert önkormányzati képviselő
Tárgy:
Közterület nevének meghatározásához
kiegészítő tábla elhelyezése

kapcsolódó

Iktatószám:
-/2016
Ügyintéző:
Feladatot jelent:
Pacza Gergely
a Városfejlesztési Főosztály vezetője
részére
Véleményező bizottságok:
Kulturális Bizottság
Közgyűlés
Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Törvényességi véleményezés ideje:

2016. december 8.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Reisz Zsuzsanna

Mellékletek:
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szakmai véleménye
A piliscsabai kiegészítő tábla fotója
Debrecen város utcanévkatasztere című kötet 175. és 197. oldalának másolata

Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 2013. január 1-jétől hatályos 143. § (3) bekezdése értelmében felhatalmazást kapott a
települési önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az
elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait.
A fentiek alapján megalkotott a közterületek elnevezéséről, az elnevezésük megváltoztatására
irányuló

kezdeményezésről,

valamint

a

házszám-megállapítás

szabályairól

szóló

10/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdésének a) és b) pontja kimondja, hogy
közterület elnevezéssel emléket állítani olyan személynek lehet, akinek közismert tevékenysége,
élete, munkássága a magyar vagy egyetemes történelemben kiemelkedő jelentőségű volt és
személye közmegbecsülésnek örvend, vagy aki a tudomány, művészet, sport vagy társadalmi élet
egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett, vagy alkotott, s ezáltal személyének az emléke
megőrzésre méltó.

2016.04.28-i Közgyűlésen előterjesztettük a liberális Károlyi Mihály utcanévnek módosítását.
Ezúttal szeretnék előállni egy adminisztratív problémákat nélkülöző javaslattal, amit a fideszes
önkormányzat Piliscsabán is megfelelően alkalmazott. Az utcanév tábla maradhat - ezzel
megkíméljük az embereket a változtatással járó adminisztrációtól – mindössze a névadót kell egy
másik táblával egyértelműsíteni: „A Károlyi Mihály utca névadója báró Károlyi Mihály (1585–
1626) szatmári főispán.” Ez a lépés – mint korábban jeleztem – megóvja az embereket az
adminisztrációs problémáktól és minimális költségből megoldható.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a következő határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés
Herpergel Róbert önkormányzati képviselő előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdésének 3. pontja értelmében, figyelemmel a 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 5. §
(1) bekezdésére, valamint a 10/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletre
1./ a 24/1979. (II. 6.) VB. sz. határozat 1./ pontjával Károlyi Mihály utcaként elnevezett földrészlet
közterület nevét a következők szerint határozza meg:
Károlyi Mihály utca

Újkert

2./ Az 1./ pontban megjelölt földrészlet névadójának báró Károlyi Mihály (1585-1626) szatmári
főispánt tekinti.
3./ Elrendeli, hogy az 1./ pontban megjelölt területen kihelyezett közterületi névtáblák alatt
kiegészítő táblát helyez el, a következő tartalommal:
„A Károlyi Mihály utca névadója báró Károlyi Mihály (1585-1626) szatmári főispán.”
4./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a 3./ pontban megjelölt kiegészítő táblák
elhelyezésével kapcsolatos feladatok elvégzéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2016. november 30.

Herpergel Róbert
önkormányzati képviselő

