Előterjesztés
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-i ülésére
4. napirend: Lakótelep elnevezése
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1)
bekezdés 3. pontja az önkormányzat kötelező – a 42. § 8. pontja szerint át nem ruházható képviselőtestületi – hatáskörébe sorolja a közterület elnevezését.
Előzmények:
A Képviselő-testület a 2020. július 14-i ülésén tárgyalta a közterületek (lakótelep és a 128/26. hrsz. út)
elnevezését. A lakótelep vonatkozásában a képviselő-testület a 94/2020.(VII.14.) képviselő-testületi
határozatával a döntést elnapolta a szeptemberi ülésre, azzal, hogy a Tiszti, a Turul, illetve a Kapos
közterület név közül válasszon a képviselő-testület. A lakossági javaslatok között mindhárom
közterületnév szerepelt.
A közterület elnevezésére vonatkozó jogszabályi háttér a korábbi előterjesztésben bemutatásra került.
A taszári lakótelepet a Toldi Miklós utca választja el. A Toldi Miklós utcától keletre, a Mátyás király
utcától nyugatra, és a Hunyadi János utcától délre eső terület a 128/26-os helyrajzi szám alatti útig
terül el és 21 épületet foglal magába . A Toldi utcától nyugatra eső terület a garázssorig a Kossuth
Lajos utcától délre a 129/31-es hrsz-ú területig foglalja magába 19 épülettel. A lakótelep
tervezett lehatárolását a melléklet térképszelvény-részleten ábrázoltuk.
A címnyilvántartás felülvizsgálata és javítása folyamatban van. A lakótelep nem rendelkezik a
közterület nevével. A lakótelep a KCR alapján csak a közterület jellegére utal.
A KCR. 5. § (1) bekezdése alapján a központi címregiszternek tartalmaznia kell –egyebek mellett – a
település nevét, a közterületnevet, a közterületjelleget, a házszámot.
A korábban megállapított lakótelepi címek teljes körének átvizsgálása folyamatban van. Annak
érdekében, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő címképzési eljárást lefolytassuk a lakótelepnek
közterületnevet kell megállapítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön a közterületek
elnevezéséről.
Határozati javaslat:
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Taszár 128/2. hrsz-ú
ingatlantól a 128/30 hrsz-ú ingatlanok által lehatárolt területet – kivéve a 128/24. és a 128/26. hrsz-ú
ingatlant - , valamint a 129/9. hrsz-ú ingatlantól a 129/43. hrsz-ú ingatlanok által lehatárolt területet kivéve a 129/31 és a 129/41. hrsz-ú ingatlanokat - ........................lakótelepnek elnevezi.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntésének megfelelően az ingatlannyilvántartásba történő bejegyzésről gondoskodjon.
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