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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület 52/2013. (IV.24.) számú határozatával ad-hoc bizottság 
létrehozását határozta el abból a célból, hogy – a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésében 
foglaltaknak eleget téve – a Fürst Sándor utca, a Ságvári Endre utca, valamint a Sallai 
Imre utca elnevezése megváltoztatásának eljárásrendjét kidolgozza és elvégezze az 
előkészítés feladatait. 
 
A bizottság június 14-én megtartott ülésén elfogadta az érintett közterületen élők 
részére kiküldésre kerülő tájékoztató levél tartalmát, valamint a szavazólapokat, 
melyeken az állampolgárok augusztus 15-ig véleményt nyilváníthattak a bizottság által 
felvetett utcanevekről, illetve javaslatot tehettek azoktól eltérő elnevezésekre is. 
 
A szavazásra nyitva álló határidő lejártát és a szavazatok összesítését követően ismét 
ülésezett a bizottság és a megismert adatok alapján a Fürst Sándor utca és a Ságvári 
Endre utca vonatkozásában egyöntetű véleménnyel a lakosság részéről legtöbb 
szavazatot kapott elnevezéseket javasolta a képviselő-testület elé terjeszteni. 
A Sallai Imre utca esetében – tekintve, hogy a beérkezett voksok között nagyon kis 
eltérés volt tapasztalható – újabb határidő tűzésével a bizottság megismételtette a 
szavazást, már csak a három legtöbb szavazatot kapott közterületnév – a Pécsi út 
(folytatása), a Lámpás és a Jó szerencsét utcanevek – feltüntetésével. A 
megismételtetett szavazás határideje szeptember 16-án járt le, így az eredmények 
megismerését követően, a testületi ülés hetében tartott ismételt bizottsági ülés döntése 
alapján a Sallai Imre utca új elnevezésére a képviselő-testületi ülésen teszek javaslatot. 
 
Mindezekkel párhuzamosan egyeztetést folytattunk a Baranya Megyei 
Kormányhivatal Komlói Járási Hivatalával, valamint a település közszolgáltatóival, 
szolgáltatóival, pénzintézeteivel, melyeket összefoglalva az alábbiakról tájékoztatom a 
Tisztelt Képviselő-testületet: 

− Az utcanevek megváltoztatásáról szóló döntés meghozatalát követően a járási 
hivatal elkezdi gyártani az új adatokat tartalmazó személyi azonosítóról és 
lakcímről szóló hatósági igazolványokat (lakcímkártyákat), melyek átvételére – 
a régi, érvénytelen lakcímkártya leadásával egyidejűleg – személyesen, előzetes 
bejelentkezés nélkül lesz lehetősége az ott élő polgároknak, várhatóan 
december 9-20. között. (Sürgős esetben természetesen soron kívül 
gondoskodnak az okmány kiállításáról.) A csere hivatalból, térítésmentesen 
történik. Az érvénytelen lakcímkártya leadásával egyidejűleg – amennyiben a 
polgár rendelkezik gépjárművel – a gépjármű új adatokkal kiállított forgalmi 
engedélyének térítésmentes cseréjéhez is van lehetőség időpontot egyeztetni. 

− A település közszolgáltatóit, szolgáltatóit, pénzintézeteit levélben kereste meg 
az önkormányzat hivatala, tájékoztatást kérve arról, hogy az átvezetést saját 
rendszerükön milyen metódus alapján tudják elvégezni. Az előterjesztés 
készítésének időpontjában csak előzetes visszajelzéssel rendelkezünk, ez 
alapján a helyi közszolgáltatók, a Magyar Posta Zrt., az E-On Kft., valamint a 
Magyar Telekom Nyrt. tudja automatikusan átvezetni saját rendszerén a 



változást, itt az állampolgároknak nincs teendőjük. A pénzintézeteknél 
várhatóan szükség lesz az átnevezett utcákban élő polgárok személyes 
ügyintézésére, de minden érintettől bekértük azokat a nyomtatványokat, 
amelyeken – szükség esetén – az állampolgárok eleget tudnak tenni bejelentési 
kötelezettségüknek. 
 

Mindezek ismeretében javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy – a bizottsági 
vélemények figyelembevételével – az alábbi határozati javaslatot fogadja el. 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – az ad-hoc bizottság elnökének javaslatára, a gazdasági, 
településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság állásfoglalása 
alapján – megtárgyalta a közterület-elnevezések változása tárgyú előterjesztést és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak eleget téve az alábbi határozatot hozza: 
 

1) 2013. október 1. napjának hatályával 
a Fürst Sándor utca elnevezése Bányász utca elnevezésre, 
a Ságvári Endre utca elnevezése Vájáriskola utca elnevezésre, 
a Sallai Imre utca elnevezése _______________________ elnevezésre változik. 

 
2) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a változást a települési 

címnyilvántartáson vezesse át, a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a 
Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatalát, a települési 
közszolgáltatókat, szolgáltatókat, pénzintézeteket, a Magyar Posta Nyrt.-t, az 
Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot, valamint hirdetmény közzétételével a 
város lakosságát. 

 
3) A képviselő-testület utasítja a Városgondnokság vezetőjét, hogy a változással 

érintett közterületeken a közterületnév-táblák kihelyezéséről Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének a településrész-, a közterület-elnevezés 
és a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és házszám táblák 
elhelyezéséről szóló 13/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 8. §-ában 
foglaltak alapján gondoskodjon. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
  Bogyay László  intézményvezető 
 
 
Komló, 2013. szeptember 16. 
 

Molnár Zoltánné 
bizottsági elnök 


	E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án
	tartandó ülésére

