
 Fedőlap 

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. június 21.
Javaslat  Besztercei  Zsolt  képviselői  indítványának  megtárgyalására:  a  Béke  körút
átnevezése Dr. Kálmán András körútra
Előadók: a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: dr. László Borbála, osztályvezető

Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző
Meghívott: Besztercei Zsolt, önkormányzati képviselő

Véleményező bizottságok:
városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság                                            2018.06.19.
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2018.06.19.

A napirendi pont rövid tartalma: Besztercei Zsolt önkormányzati képviselő „Javaslat Dr. Kálmán
Andrásról, Dunaújváros Megyei Jogú Város volt polgármesteréről történő dunaújvárosi közterület –
a  Béke  körút  –  átnevezésére”  címmel  képviselői  indítványt  nyújtott  be,  amelyben  azonnali
átnevezést javasolt.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 7932-/2018
Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna s.k. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

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: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2018. június 13. Ellenőrzés dátuma: 2018. június 13.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT 
Besztercei Zsolt képviselői indítványának megtárgyalására: a Béke körút átnevezése

Dr. Kálmán András körútra

Tisztelt Közgyűlés!

Besztercei Zsolt önkormányzati képviselő élve Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének  a Közgyűlés és Szervei Szervezeti  és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017.
(XII.15.) önkormányzati rendelete 20.§ -a szerinti jogával képviselői indítványt nyújtott be:

Az indítvány szövege:

“Sürgősségi indítvány 2018. 06. 08.

Javaslat Dr. Kálmán Andrásról, Dunaújváros Megyei Jogú Város volt polgármesteréről
történő dunaújvárosi közterület – a Béke körút - átnevezésére.

Tisztelt Közgyűlés!

Dr. Kálmán András Dunaújváros volt polgármestere ez év elején, január 21-én hunyt el. 
A dunaújvárosi önkormányzat létrejötte óta dolgozott szeretett városunkért, 1990-től önkormányzati
képviselőként,  1994-től  alpolgármesterként,  1998-tól  országgyűlési  képviselőként  és  1999-től
pedig Dunaújváros polgármestereként. Nyugdíjba vonulását követően is a városért dolgozott, az
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság tagjaként.
Megalakulása óta vezetőségi tagja volt a HÍD Dunaújváros és Környéke Fejlesztéséért, valamint a
DUNAFERR Foglalkoztatásért Acélalapítványnak. 

Vezetése alatt hatalmas fejlődésen ment keresztül Dunaújváros és környezete. Ekkor épült meg
többek között az M6-os autópálya, a Pentele-híd és ekkor települt Dunaújvárosba a Hankook, mely
mára a város második legnagyobb munkáltatójává vált. 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Dr.  Kálmán Andrást  saját  halottjának  tekinti,
díszsírhely adományozásával adózott munkássága előtt.

Mindezen  érdemek  elismeréseként  sürgősségi  indítványként  javasolom  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlésének a dunaújvárosi Béke körút nevének megváltoztatását,
Dr. Kálmán András körútra.

A  sürgősségi  tárgyalás  indoklása: A  Béke  körút  átnevezését  február  során  javasoltam  a
közgyűlés  számára,  amely  javaslatom  akkor  szóbeli  támogatást  kapott.  Az  indítvány
előterjesztésére februárban megkértem a hivatalt, ennek ellenére az előterjesztés a mai napig nem
készült el, és nem került a közgyűlés elé. Mivel a 2018-as munkatervben jelen közgyűlés az utolsó
a nyári szünet előtt, ezért indokolt a sürgősségi tárgyalás.  

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2018. (VI.21.) határozata

Dr. Kálmán Andrásról, Dunaújváros Megyei Jogú Város volt polgármesteréről történő
dunaújvárosi közterület – a Béke körút - átnevezésére.

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2018.  június  21-ei  hatállyal  átnevezi  a
dunaújvárosi Béke körutat - Dunaújváros Megyei Jogú Város volt polgármesteréről – Dr. Kálmán
András körútra. 



Besztercei Zsolt
önkormányzati képviselő

Dunaújváros, 2018. június 8.”

A  hivatkozott  közgyűlési  SZMSZ  az  alábbiak  szerint  szabályozza  a  képviselői  indítvány
benyújtásának rendjét:

„7. Képviselői, polgármesteri indítvány

20. § (1) A képviselői és a polgármesteri indítványt (a továbbiakban: indítvány) írásban indokolva, az
illetékes bizottság vagy bizottságok véleményével  kell  a közgyűlés elé  terjeszteni.  Az
indítványt a közgyűlés rendes ülésének hetét megelőző 2 héttel, e hét hétfői napjáig lehet
benyújtani a polgármesterhez.  Amennyiben ezt  követően érkezik indítvány,  akkor azt,  a
következő rendes közgyűlést követő ülésre kell előterjeszteni.    

(2) Az indítványt az illetékes bizottság a benyújtást követően a soron következő rendes ülésén
köteles a bizottság az ülésének napirendjére tűzni és tárgyalni, és a bizottsági ülést követő
első rendes közgyűlésre beterjeszteni. Ezen indítványok napirendről való levételéről csak
abban az esetben lehet döntést hozni, ha az indítványtevő indítványát visszavonta.”

Az indítvány a bizottsági rendes ülések postázási napján, tehát határidő után érkezett, így azt a
bizottságok csak rendkívüli ülésen tudják megtárgyalni.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  21/2013.  (V.24.)
önkormányzati  rendelete szól  a közterületek elnevezéséről,  a  házszámozásról  és Dunaújváros
egyes városrészeinek elnevezéséről.

A rendelet leírja az új utcanevek adásának, illetve az utcák átnevezésének menetrendjét:

„10. § (1)  A  kialakított  közterületek  elnevezésére  és  az  utcajegyzékben  szereplő  elnevezés
megváltoztatására  vonatkozó  javaslatot  az  Utcanév  Munkacsoport (a  továbbiakban:
munkacsoport) e rendelet, valamint az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
készíti elő.
(2) A munkacsoport 5 főből - elnökből és tagokból - áll. A munkacsoport elnöke az Intercisa
Múzem igazgatója. 
(3) A munkacsoport tagjai: 
1. Dunaújváros főépítésze,
2. a polgármester által delegált személy, 
3. a kulturális ügyekért felelős bizottság elnöke, 
4.  a  polgármesteri  hivatal  városüzemeltetési  feladatokat  ellátó  szervezeti  egységének
vezetője…..

11. § (1)  A  munkacsoport  -  a  3.  §-ban  foglaltakon  túl  -  a  névtani,  stilisztikai,  és
művelődéstörténeti szempontok alapján, a helyrajzi viszonyokra figyelemmel tesz javaslatot
a közterületek, városrészek elnevezésére.
(2)  A  munkacsoport  elnöke  tájékoztatást  ad  az  önkormányzat  vezető  tisztségviselői
(polgármester, alpolgármesterek, jegyző, aljegyző), továbbá az elnevezéssel érintett egyéni
választókerületben  megválasztott  önkormányzati  képviselő  részére  a  munkacsoport
javaslat-tervezetéről. 
(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.”

Előzmények:

 Besztercei Zsolt képviselő úr a februári közgyűlésen javasolta, hogy a Béke körutat a Közgyűlés
nevezze át,  azt városunk közelmúltban elhunyt egykori polgármesteréről,  Dr. Kálmán Andrásról
javasolta elnevezni.

A  hivatkozott  helyi  rendelet  10.  pontja  értelmében  márciusban  összehívtuk  az  utcanév
munkacsoportot, az ülésen az 5 tagból csak 2 fő jelent meg, tehát az nem volt határozatképes. Az
ülésen Farkas Lajos, a munkacsoport elnöke felvetette, hogy van-e védelmi idő a személy halálát
követően, kéri ennek megvizsgálását. 

 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (3) bekezdése
értelmében:

„(3) Közterület élő személyről nem nevezhető el.”

A hivatkozott helyi rendelet 4.§-a értelmében:

„4. § Élő személyről közterületet nem lehet elnevezni.”  

Az  utcanév  munkacsoport  márciusi  üléséről  készült  jegyzőkönyvet  csatoljuk.  A munkacsoport
összehívása később sem sikerült.

Tisztelt Közgyűlés!

Besztercei Zsolt indítványának határozati javaslata - miszerint azonnali hatállyal átnevezendő a
közterület  -  a  hivatkozott  rendelet  11.§-ába  ütközik,  hiszen  az  utcanév  munkacsoportnak
véleményeznie kell  a  javaslatot,  majd a munkacsoport  javaslatát  a város honlapján közzé kell
tenni, és legalább 15 napon keresztül biztosítani kell a hozzászólás lehetőségét.

Az  előterjesztést  a  helyi  rendelet  szerint  a  városüzemeltetési  és  környezetvédelmi  bizottság
véleményezi, továbbá megtárgyalta az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság is, a bizottságok a
napirendet a közgyűlési előterjesztések postázása után tárgyalták, így a bizottsági véleményének
ismertetésre a közgyűlés ülésén, szóban kerülhet sor.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2018. (VI.21.) határozata

Dr. Kálmán Andrásról, Dunaújváros Megyei Jogú Város volt polgármesteréről történő
dunaújvárosi közterület – a Béke körút - átnevezésére.

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2018.  június  21-ei  hatállyal  átnevezi  a
dunaújvárosi Béke körutat - Dunaújváros Megyei Jogú Város volt polgármesteréről – Dr. Kálmán
András körútra. 

Besztercei Zsolt
önkormányzati képviselő”

Dunaújváros, 2018. június 21.”

    Cserni Béla sk. Tóth Kálmán sk.
a városüzemeltetési és környezetvédelmi           az ügyrendi, igazgatási és jogi

   bizottság elnöke   bizottság elnöke
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