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Tisztelt Képviselő-testület!
A 16/2008.(I.28.) számú határozattal döntés született a Hunyadi tér nyugati
oldalán – a Szt. Gellért u. megnyitása mellett – a Zalka Máté utca mögötti garázssor
mentén haladó út rácsatlakoztatásáról a Szt. Gellért utcára. Ez utóbbi
megvalósulásával egy új utca jön létre, amelynek elnevezéséről a helyi rendeletünk
szerint beépítésének megkezdése előtt, illetve a városrendezés miatt elkülönült utca
nevéről a legközelebbi ülésén dönt a testület.
Szabó Loránd polgármester – a mellékelt indokokkal – javaslatot tett a megnyitásra
kerülő új utca dr. Sáfár László díszpolgárunkról történő elnevezésére. Azonban ezt a
nevet viseli – előző képviselő-testületi döntéssel – a tüskei városrészben 2002-ben
nyitott új utca. Így ahhoz, hogy a belvárosban a javasolt személyről nevezzünk el
utcát, előbb át kell nevezni a jelenleg Sáfár László nevét viselő utcát.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a polgármester javaslatáról kikérte a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnökének, Orsós Antalnak a véleményét, aki egyetértett az
utca átnevezésével, illetve javaslatot is tett annak Ifjúság utcára történő
átkeresztelésére.
A népesség-nyilvántartás adatai alapján a Sáfár László utcában található 12 lakásban
2011. január 24-i állapot szerint 72 személy rendelkezik lakóhellyel. Rendeletünk
szerint „Utcanév változás esetén az állampolgárokat lakcím bejelentési kötelezettség
nem terheli. A jegyző hivatalból gondoskodik a lakcímváltozással kapcsolatos teendők
ellátásáról.” Szintén a jegyző feladata ez esetben a lakosság tájékoztatásán kívül az
érdekelt szervek (posta, rendőrség, mentők, orvosi ügyeletek és tűzoltók, vállalatok,
lakossági szolgáltatók) értesítése a változtatásról.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a vonatkozó rendeletünk
legutóbbi módosításával lehetővé vált, hogy a kuratórium véleményezését követően
közvetlenül a testület dönthessen a javaslatról. Ez azt jelenti, hogy a korábbiaktól
eltérően nem kell az érintett lakókat szavaztatni, ami után csak az 50+1% támogatás
esetén kerülhetne a javaslat a testület elé. Mindez nem zárja ki, hogy az ott lakók
véleményének ismeretében szülessen meg a döntés.
A kuratórium - amelynek tagjai a Városgazdálkodási Bizottság elnöke, Oktatási és
Kulturális Bizottság elnöke, Városszépítő és Városvédő Egyesület elnöke, érintett
választókerületi képviselők, valamint az alpolgármester, aki egyben a kuratórium
elnöke - február 3-án véleményezte a javaslatot. A kuratórium egyetértett Szabó
Loránd javaslattevő indokaival, és támogatja a belvárosban nyíló új utca elnevezését
dr. Sáfár László díszpolgárunkról. A kuratórium támogatja továbbá a jelenlegi dr.
Sáfár László utca átnevezését Ifjúság utcára.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenleg dr. Sáfár
László nevét viselő utcát 2011. április 1. napjától Ifjúság utcára nevezi át.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az átnevezéssel kapcsolatos intézkedések
megtételére.

Határidő: 2011. február 28. – Érintett lakók tájékoztatására, érdekelt szervek
értesítésére
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár, 751/2.,
752/7., 752/9. hrsz.-ú, útként nyilvántartott területet 2011. április 1. napjától dr.
Sáfár Lászlóról nevezi el.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az utca elnevezéséből adódó intézkedések
megtételére.
Határidő: 2011. február 28. – Érdekelt szervezetek értesítésére
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

Dombóvár, 2011. január 13.

Kerényi Zsolt
kuratóriumi

elnök

Szám: I. 265/2011.

Az utcanév megállapítására vagy megváltoztatására
tett javaslatokat véleményező kuratórium elnökének,
Kerényi Zsolt Úr részére
Helyben

Tisztelt Kerényi Zsolt!
Többen megkerestek már azzal, hogy dr. Sáfár László díszpolgárunkról - akinek
nevét jelenleg a tüskei városrészben található utca viseli -, egy belvárosi utcát kellene
elnevezni. A kérést a következőkkel indokolták: dr. Sáfár László évtizedekig a
Hunyadi téren található rendelőben folytatta gyógyító tevékenységét, lakhelye szintén
a belvároshoz kötötte. Díszpolgárunk igazi lokálpatriótaként szívesen vállalt közéleti
tevékenységet, szívén viselte a kultúra szinte minden területének ügyét, ezt
bizonyítandó sok kötetes könyvállományát a gimnáziumnak adományozta.
Nagybetegen is komolyan foglalkozott a sokak által áhított múzeum létrehozásával, és
ebben az állapotban is megtalálta azt a megoldást, aminek köszönhetően ma
Dombóvárnak múzeuma van. Ezt a döntő mozzanatot komoly pénzbeli adományával
alapozta meg.
Munkája, lakhelye, közéleti tevékenysége mind-mind a belvároshoz kötődését mutatja.
A közeljövőben a Hunyadi téren megnyíló új utca jó alkalom arra, hogy dr. Sáfár
Lászlóról a belvárosban nevezhessünk el közteret.
Elfogadva az indokokat, ígéretet tettem arra, hogy felkarolom a kezdeményezést, és
javasolni fogom az átnevezést. Jelen javaslatom előtt már néhány ott lakó körében
tájékozódtam az esetleges átnevezés fogadtatásáról, ami nem ütközött ellenállásba.
Kikértem a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökének véleményét is, aki egyetértett
a kezdeményezéssel, és javaslatot is tett az utca Ifjúság névre való változtatására.
Tisztelt Elnök Úr! Kérem szíveskedjen javaslatom a kuratórium elé terjeszteni.
Dombóvár, 2011. január 31.
Tisztelettel

Szabó Loránd

