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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár város közúti kapcsolatrendszere az alábbi helyeken ível át a Kapos folyó
felett:
- a 611. számú országos közút Pécs felé
- a Dombóvár-Mágocs összekötő út
- a Dombóvár-Szőlőhegy és Kapospula közti út
Úgy vélem ezek a közúti hidak szerves részét képezik városunknak, méltóak arra,
hogy elnevezésre kerüljenek.
Az új elnevezésekre vonatkozó javaslatokra ötletpályázat kiírását javaslom azzal, hogy
a pályázat kiírásánál a Magyarország hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és
nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet névmegállapításra, névváltoztatására vonatkozó előírását vegyük figyelembe. Fent nevezett rendelet 5. § (7) bekezdésének c) pontja kimondja: „a közterületek elnevezésének lehetőleg a közvetlen
környezet hagyományait, sajátosságait kell tükröznie, vagy a helyhez kötődő személyekkel kell kapcsolatosnak lennie.”
Javaslom, hogy az ötletpályázati felhívás kibocsátásától számított 30 napos határidő
legyen megállapítva, s a szavazatokat mind interneten, mind papír alapon a hivatalban
elhelyezett urnába le lehessen adni. A beérkezett javaslatok alapján képviselőtestületünk a márciusi rendes ülésén döntsön az elnevezésekről.
A döntésig mindenképp szükséges a Magyar Közút Nkft. kezelésében lévő utak esetében az illetékes szervekkel az elnevezéssel kapcsolatos szakmai egyeztetéseket lefolytatni.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja ötletpályázat kiírását a Kapos folyón átívelő alábbi közúti hidak elnevezésére vonatkozóan:
- a 611. számú országos közút Pécs felé
- a Dombóvár-Mágocs összekötő út
- a Dombóvár-Szőlőhegy és Kapospula közti út
Felhatalmazza a Polgármestert az ötletpályázati felhívás jóváhagyására és az alábbiak
szerinti közzétételére
- www.dombovar.hu honlapon
- 7200 közéleti lapban
- Dombó Tv képújságában
Az ötletpályázat tartalmát és az eljárás módját illetően az alábbiak szerint dönt:
A pályázatban a rövid indokolás mellett meg kell jelölni, hogy az elnevezés mely hídra
vonatkozik, a javaslat Dombóvárhoz legyen köthető, (lehetőleg a közvetlen környezet
hagyományait, sajátosságait kell tükröznie, vagy a városhoz kötődő személyekkel kell

kapcsolatosnak lennie). Az elnevezésről való döntés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
Határidő: 2015. február 15. – az ötletpályázati felhívás közzétételére
2015. márciusi rendes ülés – a beérkezett pályázatok elbírálására
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Polgármesteri Kabinet – az ötletpályázat lebonyolításáért
Városüzemeltetési Iroda – az elnevezéssel kapcsolatos szakmai egyeztetésekért

Szabó Loránd
polgármester

