6. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. szeptember 24-i rendes ülésére

Tárgy:

Közterületek elnevezése Dombóvár bel- és külterületén

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Polgármesteri Kabinet

Tárgyalta:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Müller Ádám, a Dombóvári Értéktár Bizottság
elnöke

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Képviselő-testületünk a 285/2015. (VI. 26.) számú határozata alapján felkértem a
Dombóvári Értéktár Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a Dombóvár-Szőlőhegyi
dűlőutak elnevezésére. Az elnevezésekre tett javaslatokat a Bizottság a településrész
történetét kutató Harangozó Éva, valamint több szőlőhegyi lakos egybehangzó
visszaemlékezése alapján állította össze.
Az Értéktár Bizottság a Dombóvár-Szőlőhegyi utak elnevezésére az alábbi javaslatot
tette:
Pulai – horhó, Vincellér –dűlő, Slavati horhó, Buda-horhó, Kapinya-dűlő, Kercseligeti
– dűlő, Cserfa dűlő, Jágónaki-dűlő , Hamu-völgy, Márton tető, Dobó utca, Mauschdűlő, Forrás-dűlő, Nyerges-dűlő, Iskola dűlő, Homoki dűlő. (A területek
elhelyezkedését az előterjesztés mellékletét képező térképen jelöltük.)
Az elmúlt évtizedekben a földterületek feldarabolása miatt több új út alakult ki. Ezek
elnevezésére a Bizottság különböző szőlőfajták, borászathoz kapcsoló eszközök nevét,
illetve néhány szőlőhegyhez köthető fogalom, de konkrét területhez még nem javasolt
elnevezést támogatja. Ilyen nevek például: , Szent Anna, Kadarka, Oportó, Ezerjó,
Muskotály, Rizling, Furmint, Szlanka, Juhfark, Pintes, Hordó, Donga, Fürt, Csap,
Tüke, Hébér.
A mellékelt térképpen számmal jelöltük azokat a dűlőket, melyek elnevezésére a
Bizottság konkrét javaslatot nem adott, ezeket az alábbiak szerint javaslom elnevezni:
1. Kadarka - dűlő
2. Oportó - dűlő
3. Ezerjó – dűlő
4. Muskotály – dűlő
5. Rizling - dűlő
6. Szent Anna dűlő
7. Furmint - dűlő
8. Szlanka - dűlő
9. Juhfark - dűlő

10. Pintes - dűlő
11. Hordó - dűlő
12. Donga - dűlő
13. Bikavér- dűlő
14. Fürt - dűlő
15. Csap – dűlő
16. Tüke- dűlő
17. Hébér - dűlő

1. Határozati javaslat
A szőlőhegyi közterületek elnevezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár-Szőlőhegyen az
alábbi közterületi elnevezésekről dönt azzal, hogy a közterületek elhelyezkedését a
mellékelt térkép tartalmazza:
Pulai – horhó, Vincellér –dűlő, Slavati horhó, Buda-horhó, Kapinya-dűlő, Kercseligeti
– dűlő, Cserfa dűlő, Jágónaki-dűlő , Hamu-völgy, Márton tető, Dobó utca, Mauschdűlő, Forrás-dűlő, Nyerges-dűlő, Iskola dűlő, Homoki dűlő

1. Kadarka - dűlő
2. Oportó - dűlő
3. Ezerjó – dűlő
4. Muskotály – dűlő
5. Rizling - dűlő
6. Szent Anna dűlő
7. Furmint - dűlő
8. Szlanka - dűlő
9. Juhfark - dűlő

10. Pintes - dűlő
11. Hordó - dűlő
12. Donga - dűlő
13. Bikavér - dűlő
14. Fürt - dűlő
15. Csap – dűlő
16. Tüke- dűlő
17. Hébér - dűlő

Határidő: 2015. december 31. – a címjegyzékben történő átvezetésre
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda
Tisztelt Képviselő-testület!
A közelmúltban egy lakossági bejelentés hívta fel a figyelmemet arra, hogy az Arany
János téren, a volt Tejüzem fölé nyúló közben nem egyértelmű, hogy melyik épület
melyik utcához tartozik, az ott élők lakcíme nehezen beazonosítható.
Munkatársaimmal megnéztük a hivatalos lakcímjegyzéket és kiderült, hogy a területen
található néhány ház a nyilvántartások szerint 2 különböző utcához tartozik. A
probléma megoldására a 188. hrsz-ú terület új utcaként történő elnevezését javaslom a
jelenlegi házszámok változatlanul hagyásával. A terület földrajzi elhelyezkedése
alapján az utcát Kakasdombi köz-nek javaslom elnevezni.
2. Határozati javaslat
A 188. hrsz-ú közterület elnevezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár, 188. hrsz-ú
közterületet Kakasdombi köz-nek nevezi el, az ott található ingatlanok
házszámozásának változatlanul hagyásával.
Határidő:

2015. október 10. – a lakók tájékoztatására
2015. december 31. – a címjegyzékben történő átvezetésre
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda
Tisztelt Képviselő-testület!
2016-ban lesz 5 éve, hogy elhunyt Dr. Habsburg Ottó. Dr. Habsburg Ottó 1979-től
1999-ig tagja volt az Európai Parlamentnek. Sokat tett az Európai Unió bővítéséért,
ennek keretében Magyarország csatlakozásáért. Tevékenységének elismeréseként az
ország több településén – köztük Dombóváron is – díszpolgári címet kapott. Javaslom,
hogy emléke előtti tisztelgésként a város központjában egy közterület viselje nevét. E
célra a Belvárosi Általános Iskola és a Művelődési Ház közötti (1294/16 hrsz.) vagy a
Belvárosi Iskola előtti területet (1294/9 hrsz.) javaslom. A tér ünnepélyes névadására a
jövő évben, a Város hete rendezvénysorozat keretében kerülne sor. A döntést azért

javaslom most meghozni, hogy az elnevezéshez a családtagok hozzájárulását addig be
tudjuk szerezni, illetve az elnevezés már szerepeljen az új várostérképen.

3. Határozati javaslat
közterület elnevezésére Dr. Habsburg Ottóról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ………hrsz-ú közterületet
a város díszpolgáráról Dr. Habsburg Ottóról nevezi el. A tér ünnepélyes névadása
2016-ban a Város hete rendezvénysorozat keretében kerül megrendezésre.
Határidő:

2015. október 30. – a család hozzájárulásának megkérésére
2015. november 31. – a címjegyzékben történő átvezetésre
2016. április 10. – a tér ünnepélyes névadó rendezvényére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda
Polgármesteri Kabinet

Szabó Loránd
polgármester

