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BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI

ELŐTERJESZTÉS
Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 13-i ülésére
útfelújítás támogatására benyújtott pályázat kapcsán közterületek elnevezése
tárgyában
Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: --Tárgyalás: Nyilvános ülésen
Döntéshozatal: Egyszerű többséggel
Tisztelt Képviselőtestület!
I. A képviselőtestület 51/2017.(IV.26.) Kt. határozatával az Arany János, Szárszói, Dózsa
György és a Nezdei utcák felújításának támogatására pályázat benyújtásáról döntött. A
pályázat mellékleteként benyújtásra került az érintett ingatlanok tulajdoni lapja az alábbiak
szerint:
Arany János utca
149/5 hrsz, 149/12 hrsz
Szárszói utca
96 hrsz
Nezdei utca
344 hrsz
Dózsa György utca
423 hrsz
A pályázat vizsgálata során a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda megállapította, hogy a pályázati adatlapon és a tulajdoni lapon jelzett
adatok nem egyeznek: a 149/5; 149/12 és a 344 hrsz-ú ingatlan esetében csatolt tulajdoni lap
adatai nem teljes körűek. (A hiánypótlási felhívásra jegyzői nyilatkozat került benyújtásra,
mi szerint a KCR rendszerben az önkormányzat kezdeményezte az adatmódosítást.)
A tulajdoni lapok áttekintése során azt állapítottuk meg, hogy azok nem tartalmazzák a
közterület elnevezését.
Az érintett három ingatlan vonatkozásában összehasonlítottuk a tulajdoni lapon és a térképen
szereplő adatokat.
1. A 149/5 hrsz-ú ingatlan esetében a térképen szerepel az Arany János utca elnevezés.
2. A 145/12 hrsz-ú ingatlan esetében, mely az Arany János utca keleti irányú folytatása, nem
szerepel az elnevezés.
3. A 344 hrsz-ú ingatlan esetében, mely a Nezde lakott külterületre vezető út belterületi
szakasza, nem szerepel elnevezés. A település utcajegyzéke szerint Szóládon nincsen Nezdei
utcának elnevezett közterület.
II. A Siófoki Járási Hivatal Földhivatali Osztályának tájékoztatása szerint a közterület
nevének a tulajdoni lapon való feltüntetéséhez képviselőtestületi döntésre van szükség.
A közterületek elnevezésének szabályait a képviselőtestület 7/2013. (VI.10.) önkormányzati
rendelete állapítja meg.
Az I/1-2. pontban foglalt esetben – Arany János utca két szakasza – a fenti rendelet 3. § (5)
bekezdésében foglaltak alkalmazása indokolt.
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„3.§ (5) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz általában külön
elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.”
Határozati javaslat / I.
Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a hatályos földhivatali térkép
kivonata alapján megállapítja, hogy a Szólád 149/5 és 149/12 hrsz-ú ingatlanok az
Arany János utca részét képezik, a térképen a Szólád 149/5 hrsz-ú ingatlan Arany
János utcaként van megjelölve. A képviselőtestület a Szólád 149/12 hrsz-ú ingatlant,
tekintettel a 7/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra –
„Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz általában külön
elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.” – Arany János utcának
nevezi el.
Az I/3. pontban foglalt esetben – 344 hrsz, Nezdei utca - a közterület elnevezésére előírt,
kétfordulós eljárás lefolytatása indokolt.
A fenti 7/2013.(VI.10.) önk. rendeletből közterület újonnan történő elnevezése esetére a
következő rendelkezéseket kell alkalmazni:
3. § (1) Minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása
Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.
(2) Az újonnan létesített közterület nevét, a létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani.
(3) Közterület elnevezését a megállapításától számított 10 éven belül nem lehet megváltoztatni.
(4) A lakótelkek épületei közötti ún. szerviz utakat, továbbá a mezőgazdasági célú és lakónépességet
nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.
4. § (1) A közterület elnevezésénél, figyelemmel kell lenni Szólád község jellegére, történelmére,
hagyományaira, földrajzi sajátosságaira. Az elnevezés lehetőleg utaljon a közterületnek a községen
belüli elhelyezkedésére, és helytörténeti vonatkozásaira.
(2) A község közigazgatási területén, több azonos elnevezésű közterület nem lehet.
(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy
fogalomról lehet elnevezni.
7. § Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést legalább két fordulóban kell tárgyalni, és a két forduló
között legalább 15 napra helyben szokásos módon, közzé kell tenni.
8. § A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni,
továbbá a döntésről, értesíteni kell a járási hivatalt (az okmányirodát, az illetékes földhivatalt), az
illetékes rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást, a közmű-szolgáltatókat és
a cégbíróságot.

Határozati javaslat / II.
Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szólád 344 hrsz-ú, közút
megjelölésű ingatlant, tekintettel arra, hogy a településen jelenleg is ez az elnevezés
használatos, Nezdei útnak kívánja elnevezni, és a közterület elnevezésére irányuló
eljárást lefolytatja.
Balatonföldvár, 2017. július 6.
Mikóné Fejes Ibolya
titkársági osztályvezető
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Ellenjegyezte:
……………………………….
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző

