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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 385/2013. (XI. 28.) Kt.
határozatában elfogadta azt a listát, mely az 1., 2., 4., 5., 7., valamint a 8. számú
választókerületekben található azon közterületi elnevezéseket tartalmazza, melyek
módosítása törvényi kötelezésből ered. E határozat tartalmazza az új elnevezésekre
vonatkozó javaslatokat is azzal, hogy - a két alternatíva közüli választással - arról az
utcai lakói döntsenek.
Az új elnevezésekre vonatkozó véleménynyilvánítási lehetőségre a felhívás a város
honlapján részletesen, valamint a Dombóvár és Környéke újságban az időpontok
megadásával megjelent. Sajnálatos módon az újság kézbesítését csütörtök helyett
hétfőn kezdték meg, néhány háztartásba pedig csak kedden juthatott el, ezért az abban
közölt időpontok az érintettekhez csak késve jutottak el. Úgy gondolom – mivel
határidő nem sürget bennünket, hisz az új elnevezések 2015 januárjában lépnek életbe
– adjuk meg a lehetőségét, hogy aki szeretné kinyilvánítani véleményét az utcája
jövőbeni elnevezésére, ezt megtehesse. Javaslom a felhívás újbóli közzétételét a
Dombóvár és Környéke újságban, a véleménynyilvánításra legalább 3 időpont
megadásával, a módosítandó és javasolt elnevezések felsorolásával.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
a 385/2013. (XI. 28.) Kt. határozatában elfogadott közterületi elnevezésekre vonatkozó
javaslatokról kérje ki az érintett utcák lakóinak véleményét. Az erről szóló felhívás
jelenjen meg a Dombóvár és Környéke újságban és legalább 3 időpontot, valamint a
módosítandó és javasolt elnevezéseket is tartalmazza.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintett lakók véleményének
kikérését követően – az általuk támogatott – átnevezésre vonatkozó javaslatot terjessze
a 2014. februári rendes ülés elé.
Határidő: 2014. februári rendes ülés – a testület elé terjesztésre
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármester Titkárság
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