
Fedőlap 

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat  a  0103/10  és  0110/5  helyrajzi  számú  külterületi utcák  egyesítésére  és
elnevezésére és a 0110/38 helyrajzi számú külterületi közterület elnevezésére

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Bokor Zsuzsanna, intézményigazgatási vezető ügyintéző

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
A  napirendi  pont  rövid  tartalma: A  0103/10  helyrajzi  számú  utcán  található  ingatlanok
tulajdonosai egy korábbi  levélben kérték a Farkastanya elnevezést.  A főépítészi,  építésügyi és
környezetvédelmi osztály javasolta, hogy a  0103/10 és 0110/5 helyrajzi számú utak együttesen
kerüljenek elnevezésre, és a 0110/38 helyrajzi számú közterület is kerüljön elnevezésre.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 3482-2/2021
Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána

sk.

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 sk.
Leadás dátuma: 2021. 03.02. Ellenőrzés dátuma: 2021.03.02. 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

Egyéb megjegyzések:



Ikt. sz.: 3482-2/2021    Tárgy: Közterületek elnevezése

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
Pintér Tamás polgármester úr részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

A 0103/10 helyrajzi számú utcán található ingatlanok tulajdonosai egy korábbi levélben kérték a
Farkastanya elnevezést. (1. számú melléklet, azzal, hogy a levél pontatlan információkat tartalmaz:
a megjelölt  utca az önkormányzat  tulajdona,  a terület  Farkastanya elnevezését  a Hivatal  nem
szüntette meg.) 

A főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály a 2. számú mellékletként csatolt levelében
arra  tesz  javaslatot,  hogy  a  0103/10  és  0110/5  helyrajzi  számú  utak  együttesen  kerüljenek
elnevezésre, 0110/38 helyrajzi számú közterület is kerüljön elnevezésre.

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által felkért  Utcanév Munkacsoport a 2021.
január  20-ai  ülésén  5  igen, a  0103/10  és  0110/5  helyrajzi  számú közterületek  egyesítését  és
Farkastanya elnevezését támogatja, egyhangú 5 igen szavazattal.
A 0110/38  helyrajzi  számú  közterületet  a  munkacsoport  Farkas  közként  javasolja  elnevezni,
egyhangú szavazattal.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek elnevezéséről, a
házszámozásról  és  Dunaújváros  egyes  városrészeinek  elnevezéséről  szóló  21/2013.  (V.24.)
önkormányzati rendelete értelmében az érintett lakosság számára 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. A javaslatokat 2021. február 10-éig lehetett
benyújtani, nem érkezett hozzászólás.

Az  Utcanév  Munkacsoport  február  23-ai  egyeztetésen  egyhangúlag  megerősítette  a  korábbi
javaslatait.

Az  utca  elnevezésével  kapcsolatos  további  szükséges  intézkedéseket  pl.  a  földhivatal
tájékoztatása, rögzítés a központi címregiszterben  a  főépítészi, építésügyi, és környezetvédelmi
osztály, az utcanév táblák kihelyezését a városüzemeltetési és beruházási osztály végzi.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Szolgáltatási Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. telefon (25) 544-306
e-mail: humanszolg@dunaujvaros.hu
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Tisztelt Polgármester Úr, kérem, hogy szíveskedjen az új közterületnevekről szóló, csatolt
polgármesteri határozatot aláírni.

Dunaújváros, 2021. február 23.

       Tisztelettel:

       Molnár-Osztrocska Diána
 osztályvezető



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2021. (III…..) határozata 

a 0103/10 és 0110/5 helyrajzi számú külterületi utcák egyesítéséről és elnevezéséről és a
0110/38 helyrajzi számú külterületi közterület elnevezéséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a
képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármestere a Dunaújváros  0103/10 és 0110/5 helyrajzi
számú külterületi utcákat egyesíti és Farkastanyának nevezi el.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  Dunaújváros  0110/38  helyrajzi számú
közterületet Farkas köznek nevezi el.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  felkéri  a  főépítészi,  építésügyi,  és
környezetvédelmi osztály vezetőjét, hogy az 1. és a 2. pont szerinti utca elnevezésről értesítse az
érintett szervezeteket, továbbá rögzítse azokat a központi címregiszterben. 

          Felelős: a főépítészi, építésügyi, és környezetvédelmi osztály vezetője 
                   Határidő: 2021. április 30.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri városüzemeltetési és beruházási osztály
vezetőjét,  hogy  az  ingatlan-nyilvántartásba  vételt  követően  gondoskodjon  az  utcanév-táblák
kihelyezéséről.

          Felelős: a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                   Határidő: 2021. június 15.

Dunaújváros, 2021. március 

                                                                                            Pintér Tamás
                                                                                            polgármester
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