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Komlói Körzeti Földhivatal Komló, Berek u. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A. Sikondai út és Körtvélyes közötti területen épül fel a Rati Kft. új üzemcsarnoka, amelynek 
okán vált szükségessé a Komló, 1520/11. hrsz alatt felvett „kivett közút” ingatlan, mint 
közterület elnevezése. A fejlesztéssel érintett területet jelenleg a Sikondai útról lehet 
megközelíteni, de a mellékletekből kitűnik, hogy az ingatlan a vele szomszédos földterülettel 
együtt az elnevezéssel érintett útra csatlakozik egységesen, így ahhoz indokolt besorolni. A 
Sikondai útra vonatkozó házszámozással bizonytalan eredményre jutottunk volna, mivel 
számos ingatlant nem építettek még be az utolsó házszámtól, így utóbb a köztes útszakaszon 
problémát okozott volna újabb házszám kiosztása.  
 
Megoldásként a Körtvélyes utca folytatása is felmerült alternatívaként, de ez esetben szintén 
technikai akadályba ütköztünk, mivel nincs még véglegesen felosztva a terület, így nem 
tudjuk pontosan meghatározni, hogy a Rati Kft. ingatlana pontosan hányadik lenne a sorban 
Körtvélyes irányából.  
 
Fentiek alapján a Komló, 1520/11. hrsz alatti közterület elnevezése és a Sikondai út 
irányából történő házszámozása tűnik optimális megoldásnak. SZMSZ. 30. § (3) e) pont 
alapján a városrészt érintő közterület elnevezéskor véleményezési jog illeti meg az érintett 
településrészi önkormányzatot, ennek megfelelően az előterjesztés megküldésre került a 
Körtvélyes Településrészi Önkormányzatnak. A részönkormányzat véleménye a testületi 
ülésen kerül ismertetésre. 
 
A közterület elnevezésével kapcsolatos, át nem ruházható képviselő-testületi hatáskört a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) h) pontja biztosítja. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a településrészi önkormányzati és bizottsági 
véleményeket figyelembe véve döntsön a közterület elnevezéséről! 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  
 
Képviselő-testület - a polgármester előterjesztése, a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság, 
valamint Körtvélyes Településrészi Önkormányzat állásfoglalása alapján - megtárgyalta a 
Komló, 1520/11. hrsz alatti „kivett közút” ingatlan, mint közterület elnevezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Képviselő-testület a Komló, 1520/11. hrsz alatti „kivett közút” ingatlannak 
a(z)…………………………….. elnevezést adja, utasítja a jegyzőt, hogy az  utca 
elnevezéséről tájékoztassa a hatáskörrel érintett  hatóságokat.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Komló, 2011. június 9. 
 

Polics József 
Polgármester 
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