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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testülethez
A 375 helyrajzi számú közterület – Kabók Lajos u. – nevének
megváltoztatására irányuló lakossági kezdeményezésről

Tisztelt Képviselő-testület!
Demeter József és Holoda József tiszavasvári lakosok kérelemmel fordultak a Képviselőtestülethez utcanév megváltoztatása érdekében. Az előterjesztéshez mellékelt kérelemben
leírták, hogy a tulajdonukban lévő két ingatlan az Árpád utcán található.
Az előzményekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: az 1990-es években megvalósult
telekmegosztások és építkezések hatására szükségessé vált az ingatlanok házszámainak
felülvizsgálata, aminek eredményeképpen számos korrekció is megvalósult. Ezekről minden
esetben tájékoztatást kaptak az érintett ingatlan tulajdonosai.
A földhivatali és önkormányzati nyilvántartásokat áttekintve megállapítható, hogy kérelemben
érintett két ingatlan utcafrontja a 375 helyrajzi számú közterületre nyílik, mely a korábbi
években Névtelen utcaként szerepelt, ezért felmerült annak a lehetősége, hogy legyen az utca
neve Liszt Ferenc. Fentieket követően végül az útszakasz Kabók Lajos utcaként lett
nyilvántartva.
A szóban forgó két ingatlan, továbbá három másik telek lakcímével kapcsolatban 2005.
augusztusában hatósági bizonyítvány került kiállításra az I. fokú építési hatóság részéről, mely
dokumentum szintén mellékelve lett.
A csatolt helyszínrajzon jól kivehető, hogy ezen az útszakaszon öt ingatlan utcafrontja
található, melyeknek a lakcímei a hatósági bizonyítvány szerint a következők:






Tiszavasvári, 376/2 helyrajzi számú ingatlan:
Tiszavasvári, 377/7 helyrajzi számú ingatlan:
Tiszavasvári, 372/2 helyrajzi számú ingatlan:
Tiszavasvári, 372/3 helyrajzi számú ingatlan:
Tiszavasvári, 371/1 helyrajzi számú ingatlan:

Kabók Lajos u. 4/a.
Kabók Lajos u. 4/b. (Demeter József)
Kabók Lajos u. 5/b.
Kabók Lajos u. 5/c.
Kabók Lajos u. 5/d. (Holoda József)

Az Okmányirodát megkeresve arról tájékoztattak, hogy az öt cím közül három került
átvezetésre a nyilvántartásukban (4/a., 5/b. és 5/d.) ahol összesen 9 ember van bejelentkezve.
A Kérelmezők által felvetett probléma megoldására több megoldás létezik, miszerint a
Testület:
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 helyben hagyja a jelenlegi utcanevet, ezzel lenne a legkevesebb adminisztrációs
tevékenység;
 Árpád utcára változtatja a jelenlegi nevet, ezáltal három családnak lesz szüksége
földhivatali, okmányirodai és közműszolgáltatói módosításra;
 dönt egy harmadik névről pl. Liszt Ferenc, ekkor minden lakos érintve lesz a
módosításban.
Városunk szerkezetét, az utcák kialakítását megvizsgálva elmondható, hogy amikor két utcát
összeköt egy harmadik, külön helyrajzi számon szereplő közterület, akkor annak a neve eltér a
másik kettőétől. Logikailag ez lehetne a „legjobb” megoldás, azonban ekkor minden lakos
érintve lesz a módosításban, és ezáltal költsége merülne fel.
A felmerülő kiadásokról általánosságban elmondható: a közműszolgáltatók felé történő
adatmódosítás ingyenes, az okmányirodai ügyintézésért sem kellene fizetni, mivel
önkormányzati döntés miatt módosulna a lakók lakcíme. A földhivatali ügyintézés díja
lakóingatlanonként bruttó 6600 Ft.
A földrajzi nevek elnevezéséről a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és
nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet rendelkezik. Ennek értelmében a
közterületek elnevezése a települési önkormányzat hatásköre, a Földrajzinév-bizottság
bevonása nem szükséges, megkeresés esetén szakmai véleményt ad.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti körülmények figyelembevételével
szíveskedjen a 375 helyrajzi számú közterület – Kabók Lajos u. – nevének megváltoztatására
irányuló lakossági kezdeményezésről döntést hozni.

Tiszavasvári, 2012. április 20.

Dr. Fülöp Erik
polgármester
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HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
……/2012. (IV.26.) Kt. számú
határozata

A 375 helyrajzi számú közterület – Kabók Lajos u. – nevének
megváltoztatására irányuló lakossági kezdeményezésről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

„A” változat
1) Nem támogatja azon lakossági kezdeményezést, ami a 375 helyrajzi számú közterület –
Kabók Lajos u. – nevének megváltoztatására irány.
2) Az említett közterület nevét a földhivatali és önkormányzati nyilvántartások alapján
helyben hagyja.
3) Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Demeter József és Holoda József
tiszavasvári lakosokat.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

„B” változat
1) Támogatja azon lakossági kezdeményezést, ami a 375 helyrajzi számú közterület – Kabók
Lajos u. – nevének megváltoztatására irány.
2) Az említett közterület nevét Árpád utcára kívánja változtatni.
3) Felkéri a polgármestert, hogy a
-

közterület nevének átvezetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg,

-

döntésről tájékoztassa Demeter József és Holoda József tiszavavári lakosokat, továbbá
az utca lakóit.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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„C” változat
1) Támogatja azon lakossági kezdeményezést, ami a 375 helyrajzi számú közterület – Kabók
Lajos u. – nevének megváltoztatására irány.
2) Az említett közterület nevét … utcára kívánja változtatni.
3) Felkéri a polgármestert, hogy a
-

közterület nevének átvezetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg,

-

döntésről tájékoztassa Demeter József és Holoda József tiszavavári lakosokat, továbbá
az utca lakóit.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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