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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóváron országos viszonylatban is kiemelkedően sok utca, közterület viseli
olyan személyek, események, időszakok nevét, amelyekről az idő bebizonyította, hogy
méltatlanok az e fajta megörökítésre (pl. Népköztársaság u., Tanácsköztársaság tér,
Kun Béla u., Vörös sugár u. …). A rendeletünk azonban az utcanév változtatására
túlzó korlátot állít a testület elé, hiszen erre vonatkozó javaslat csak akkor terjeszthető
elő, amennyiben azzal az érintett lakók több mint 50%-a egyetért. Ilyenre – az
interneten található önkormányzati rendeletek között - nemigen találunk példát.
A képviselő-testület kuratóriumot hozott létre az utcanév megállapítására vagy
megváltoztatására tett javaslatok véleményezésére, amelynek tagjai: az érintett
választókerületi képviselő, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke, a Humán Bizottság
elnöke, a Városszépítő és Városvédő Egyesület elnöke, továbbá a város civil
szervezeteit képviselő alpolgármester, aki egyben a kuratórium elnöke. A jelenlegi
szabályozás szerint a kuratórium támogató döntését követően történhet csak az utcában
választójoggal rendelkező lakosok szavaztatása.
Eddig két esetben történt szavaztatás, amikor is a Tanácsköztársaság tér Szent
László térré átnevezésére érkezett javaslat 2001-ben (itt egy-két szavazaton múlt csak
a javaslat támogatása), valamint a Bajcsy-Zsilinszky utca Horthy Miklós utcára való
átnevezésére 2004-ben (itt már nagyobb volt az utcában lakók ellenállása). 2001-ben
még nem volt helyi szabályozás a közterületek el- vagy átnevezésére vonatkozóan,
ekkor a testület határozatban döntött arról, hogy az érintett lakók többségének
támogatása esetén hagyja jóvá az átnevezést.
Nem lebecsülve a lakók véleményének kikérését, figyelembevételét, úgy
gondolom, hogy meg kellene hagyni a testület döntési szabadságát, mert jelenleg hiába
támogatja a kuratórium az indítványt, nem sok esély van arra, hogy egyáltalán a
testület elé kerüljön a javaslat. Ezért javaslom az érintett lakók szavaztatására
vonatkozó kötelezettség hatályon kívül helyezését.
Inkább a szándék jó kommunikálására helyezném a hangsúlyt, a meggyőző
erőre – akár lakossági fórum összehívásával -, ami után megfontolt döntés születhet.
Tájékoztatom Tisztelt Képviselőtársaimat, hogy utcanév változás esetén az
állampolgárokat lakcím bejelentési kötelezettség nem terheli. A jegyző hivatalból
gondoskodik a lakcímváltozással kapcsolatos teendők ellátásáról.
További javaslatom a rendeletmódosításra technikai jellegű, a bizottsági
struktúra átalakítása miatt a Humán Bizottság elnöke helyett a kulturális feladatok
ellátását felügyelő bizottság elnökét javaslom a kuratóriumba választani.
Dombóvár, 2010. december 9.
Szabó Loránd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
………/2010. (……..) önkormányzati rendelete
a közterület-, utca- és városrésznevek megállapításáról,
valamint a házszámozás rendjéről szóló 11/2004.(IV.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. §
(1) A közterület-, utca- és városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozás
rendjéről szóló 11/2004.(IV.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A kuratórium véleményezését követően a javaslatról a képviselő-testület
dönt.”
(2) A Rendelet 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az utcanév megállapítására vagy megváltoztatására, illetve védetté
nyilvánítására tett javaslatot előzetesen véleményező öttagú kuratórium tagjai:
1. az érintett választókerületi képviselő,
2. a településfejlesztési feladatok ellátásáért felelős bizottság elnöke,
3. a kulturális feladatok ellátásáért felelős bizottság elnöke,
4. a Városszépítő és Városvédő Egyesület elnöke,
5. a város civil szervezeteit képviselő alpolgármester, aki egyben a
kuratórium elnöke.”
2. §
(1) Hatályát veszti a Rendelet 6. § (1) bekezdése.
3. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
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