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Tárqv: Névtelen közterület elnevezése
Tisztelt Képviselő-testü

let

!

Községünkben 2019-ben belterületbe vontuk a korábbi 01 10 helyrqzi számú utat, í9y abból 214123
helyrajzi számú, kivett közforgalom által el nem zárt magán út lett, Szükségesnek tartom a
közterület elnevezését a könnyebb és egyértelmű beazonosíthatóságuk érdekében.

A

közterületek elnevezése, az elnevezésük megváltoztatása és a házszám-megállapítás
szabályairól szóló 712014. (Vlll, 26.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Rendelet)
rögzített szabályok szerint az elnevezést a polgármester készítielő, és a javaslatot annak
benyújtása előtt 30 nappal, 15 napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni annak
érdekében,hogy az érintett lakosság véleményemegismerhető legyen. A képviselő-testület a
beérkezett véleményeketa végső döntés meghozatala során mérlegeli.

Azzal a javaslattal élek, hogy a január '12-i képviselő-testületi ülésen nyilvánítsuk ki szándékunkat
a névtelen közterületek elnevezéséről, a végleges határozatot pedig a közzétételt és a lakossági
véleményekbeérkezésétkövetően alkossuk meg.
Javaslataim a következók:
1.| A213123 hrsz-ú, névtelen kivett közterület környezetében található búzavirág és pipacs
növények, ezért, azt javaslom, hogy a közterület elnevezése Pipacs vagy Búzavirág út
legyen.

Határozati iavaslat:

szőc közséq Önkormánvzata képviselő{estületének
...... határozata

Szőc Község Önkorm ányzata Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy az alábbi névtelen

a

közterületek elnevezése, az elnevezésük megváltoztatása és a házszámszóló 712014. (Vll1.26.) önkormányzati rendeletben rögzített
rendelkezések alapján el kívánja nevezni a következók szerint:
közterületeket

megállapítás szabályairól

1,) A214123 hrsz.-ú, a Kossuth Lajos utca és a 7315-ös közutat összekötő
vagy Búzavirág út legyen.

út neve vagy Pipacs,

A

képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot a község hirdetőtábláin 15
napra tegye közzé, hogy a lakosság a tervezett közterület elnevezésekről a véleményét
kinyilván íthassa.

Felelős:

Határidő:

Németh Balázs polgármester
A határozat kifüggesztésére:2022.január 13
A lakossági vé|emények benyújtására:2022. január
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