
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. szeptember 5. 

Javaslat a Siklói út elnevezés földhivatali bejegyzésének elrendelésére
Előadó:  a polgármester
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető

Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző
Meghívott: -
Véleményező bizottságok:
 városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019.09.03.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: A 377-es  számú  önkormányzati  tulajdonú  út  a  kataszteri
nyilvántartásban  (és  a  közhasználatban)  Siklói  út  néven  szerepel,  azonban  a  tulajdoni  lap
tanúsága szerint ez a név nem került bejegyzésre. Az utcanév munkacsoport javasolja az utcanév
megtartását, és bejegyeztetését a földhivatali nyilvántartásba.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 29850-5/2019

Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151

Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra 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:          

Leadás dátuma: 2019. augusztus Ellenőrzés dátuma: 2019. augusztus

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:     egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

 a Siklói út elnevezés földhivatali bejegyzésének elrendelésére

Tisztelt Közgyűlés!

A 377-es számú, önkormányzati tulajdonú út a kataszteri nyilvántartásban (és a közhasználatban)
Siklói  út  néven  szerepel,  azonban  a  tulajdoni  lap  tanúsága  szerint  ez  a  név  nem  került
bejegyzésre.
Az adott útról közelíthető meg a Kavics-Ker Kft.  által bérelt,  önkormányzati tulajdonú telephely,
továbbá a szennyvíztisztító telep. A Kavics-Ker Kft. kérelmezte a bérelt telephely házszámozását,
mert a cégbírósági bejegyzéshez szükség van a telephely pontos meghatározására. 
A Főépítészi,  Építésügyi  és  Környezetvédelmi  Osztály  1.  számú  mellékletként  csatolt  levele
tartalmazza a tulajdoni lapot és a terület térképét is.  Az Osztály javasolta a fenti közterületnév
megtartását.

Az  utcanév munkacsoport  augusztus 27-én ülésezett,  az előterjesztés 2.  számú melléklete az
ülésről készült emlékeztető.

A munkacsoport  5 igen szavazattal  egyetértett  a  Siklói  út  elnevezéssel,  és a rendelet  szerinti
névadási eljárás alkalmazásának mellőzésével javasolj a a közgyűlésnek az elnevezés földhivatali
bejegyeztetését.

Az előterjesztést a  városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság szeptember 3-ai
rendkívüli  ülésén tárgyalta,  tehát  a közgyűlési  előterjesztések postázása után,  így a bizottsági
vélemény ismertetésére a közgyűlés ülésén, szóban kerülhet sor.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2019. (IX.9.) határozata

a Siklói út elnevezés földhivatali bejegyzésének elrendeléséről

     Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 377-es
helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú út általánosan használt elnevezésének a „Siklói út”-
nak földhivatali bejegyeztetéséről.

           Felelős:      a határozat végrehajtásáért: 
                              - a jegyző

               a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                              -  főépítészi, építésügyi, és környezetvédelmi osztály vezetője
         Határidő:     2019. szeptember 26.
 

Dunaújváros, 2019. szeptember 9.

Cserna Gábor sk.
   polgármester






