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Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet III/C. 10. pont 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet V/C. 9. pont 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. február 18-i és március 3-i ülésén 
tárgyalta a Körtvélyes és Mecsekfalu közötti gazdasági és különleges övezetbe sorolt területek 
alapinfrastruktúra fejlesztését célzó TOP-1.1.1-15 számú pályázat benyújtásával kapcsolatos 
előterjesztéseket. A tárgyi területek és az azokat kiszolgáló utak kialakításával kapcsolatos 
telekalakítási eljárást elindítottuk, mely eljárás során a szakhatóság a telekalakításhoz nem 
járult hozzá. A szakhatósággal egyeztetve az előírásokhoz igazodóan új telekalakítási 
vázrajzot és terület-kimutatást készíttettünk (1. sz. melléklet) és új telekalakítási eljárást 
kezdeményeztünk, mely eljárás jelenleg folyamatban van. A gazdasági övezet 1545/14 hrsz-ú 
területéből a későbbi eljárásban kialakítandó – rendezési tervhez illeszkedő méretű – telkek 
megközelítését szolgálja majd egy feltáró út, mely a helyszínrajzon feltüntetett 1545/18 hrsz-ú 
gyűjtőútról ágazik le.  
 
Annak érdekében, hogy a kialakítandó gazdasági célú telkeken a későbbiek során működő 
vállalkozások, továbbá a különleges övezetbe sorolt ingatlanon létrejövő büntetés-végrehajtási 
intézet megközelítését biztosító fenti utak könnyen beazonosíthatóak legyenek, szükséges a 
1545/18 hrsz-ú, továbbá a 1545/14 hrsz-ú területből a későbbi eljárásban kialakítandó feltáró 
út elnevezése, mely természetesen a fent nevesített pályázatra történő hivatkozást is 
leegyszerűsítené. 
 
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 rendeletének 3. § (1) bekezdése kimondja, hogy a 
városban a településrészt, a közterületet, a közlekedési területet és a közforgalom előtt 
megnyitott magánutat el kell nevezni. A 4. § (1) bekezdése szerint közterület nevének 
megállapítását, vagy megváltoztatását írásban, a javasolt közterületnév megjelölésével és 
indoklással kezdeményezheti: 
 

a) a polgármester, 
b) a képviselő-testület bármely bizottsága, 
c) bármely települési képviselő, 
d) Komló város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező polgár az egyéni 

választókerületi önkormányzati képviselő útján, 
e) az adott településrész vonatkozásában a településrészi önkormányzat. 

 
Szarka Elemér Képviselő Úr (úgy is, mint a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület 
elnöke) több javaslatot is eljuttatott Jegyző Úrhoz, ezek közül az alábbiakat terjesztettük az 
érintett Körtvélyesi és Mecsekfalui Településrészi Önkormányzat, valamint az általuk 
szervezett lakossági fórumok elé (figyelemmel a központi címregiszterről és a címkezelésről 
szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet közterület-jellegre vonatkozó előírásaira).  
 

1. Határ út  – Körtvélyes-Sikonda, Mecsekfalu-Sikonda, Komló határára is utalhat az 
elnevezés,  

2. Alsórét utca/dűlő – a Folia Comloinesis Komlói Közlemények című kiadvány 
nevesíti, mint a Sikondai városrésszel és Körtvélyessel kapcsolatban beépítésre kerülő 
dűlő-elnevezés, 

3. Felső dűlő – 1960-as kiadású térképen található elnevezés, 
4. Hegytető út – 1960-as kiadású térképen található elnevezés.  

 



Mindkét településrészi önkormányzat és a lakossági fórumok a fenti felsorolásban 1. számmal 
jelölt Határ út elnevezést támogatták, ezért a határozati javaslatban ezt terjesztem a Tisztelt 
Képviselő-testület elé. 
 
A fent hivatkozott rendelet értelmében az előterjesztés egyeztetés céljából megküldésre került 
a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület részére. 
 
Rendeletünk értelmében a javaslat elfogadásáról minősített többséggel dönt a képviselő-
testület. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy – a bizottsági vélemények, valamint a 
településrészi önkormányzatok, továbbá a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület 
javaslatainak 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 – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság állásfoglalása alapján, a Körtvélyesi és a Mecsekfalui Településrészi 
Önkormányzat, továbbá a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület javaslatainak 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Közterület elnevezése” tárgyú előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1) 2016. június 1. napjának hatályával a kialakításra került 1545/18 hrsz.-ú „út” 
megjelölésű terület, valamint az 1545/14 hrsz-ú ingatlanból később kialakítandó és az 
1545/18 hrsz-ú úthoz közvetlenül kapcsolódó feltáró út elnevezése  
 

Határ út  
 

2) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a közterület elnevezésének 
nyilvántartásba vételével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

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

közterületen 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 a telekalakítást 
követően gondoskodjon. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
  Bogyay László  intézményvezető 
 
Komló, 2016. április 25. 
 
 

Polics József 
polgármester 



 


