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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Szentes, Bereklapos 8., 9., 10., 11/a. szám alatti lakosok azzal a kéréssel keresték 
meg a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát, hogy kapjon nevet az a közút (7125 hrsz.), 
amelyikről az ingatlanjaik megközelíthetőek, és az ingatlanok legyenek házszámmal ellátva. 
Kérésüket azzal indokolták, hogy a bereklaposi tanyák nagy területen fekszenek Szentes 
körül, nehezen találhatók meg az ingatlanok, egyebekben pedig a kérelmezők lakóingatlanjai 
belterületi telkek. 
 
 A kérelmezőkkel folytatott egyeztető tárgyaláson a megjelentek kérése az volt, hogy 
az utcájuk is kaphassa meg a Szegfű utca nevet. Kérésüket azzal indokolták, hogy dűlőútjuk, 
és Szegfű utca a Bereklapos utca két oldalán nyílik, egymással szemközt, és a Szegfű utca 
számozása is lehetővé teszi, hogy annak folytatásaként legyenek számozva a 7125 hrsz-ú 
közút melletti ingatlanok. 
 

 Javaslatukat véleményezésre megküldtem a Csongrád Megyei Levéltár Szentesi 
Levéltára részére az utcanév és településrésznév megállapításának, továbbá létesítmények 
elnevezésének általános szabályairól szóló Szentes Város Tanácsának 6/1977./X.14./T. számú 
rendelete (továbbiakban rendelet) 17.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint. Az előterjesztéshez 
mellékletként csatolt szakvéleményben foglaltak szerint az utca elnevezésével kapcsolatos 
lakossági javaslat támogatható. 
  

Az utcanév adása miatt felmerülő költségek a Polgármesteri Hivatalt terhelik. A költségek 
előzetes becslés szerint az alábbiak: 

- ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés: 8 db x 6 600,- =  52 800,- Ft 
- utcanév és házszámtábla        2 db x 2500,- + 7 db x 900,- = 11 300,- Ft   
- Összesen:       64 100,- Ft. 

 
 A rendelet 5.§ (2) bekezdés szerint az elnevezett utca természetes folytatásaként 
létesülő új utcaszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel 
(meghosszabítás). 
Tekintettel arra, hogy itt nem teljes mértékben áll fenn a rendelet szerinti feltétel, mivel nem 
természetes folytatásként létesült új utcaszakaszról van szó, amely külön elnevezési eljárás 
nélkül veszi fel a már elnevezett utca nevét, hanem egy régóta meglévő dűlőút elnevezéséről, 
amely dűlőút azonban a Szegfű utca folytatásának tekinthető, kérem a tisztelt Képviselő-



 2

testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 
 
………/2011.(III. 25.)  
Tárgy: Szentes, Bereklapos 7125 hrsz-ú közút elnevezése 
 

Határozati javaslat 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes, Bereklapos 7125 
hrsz-ú közút elnevezéséről készült előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes, Bereklapos 7125 hrsz-ú 
közút melletti ingatlanok tulajdonosainak kezdeményezésére, és a Csongrád Megyei Levéltár 
Szentesi Fióklevéltára szakvéleményét elfogadva a Szentes belterület 7125 hrsz-ú közutat 
Szegfű utcának nevezi el, tekintettel arra, hogy az a már elnevezett Szegfű utca folytatásának 
tekinthető. 
 
2./ Az 1./ pontban foglaltak végrehajtása érdekében Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát, hogy: 
  
a./ a 6/1977. (X. 14.) T. rendelet 20. § alapján gondoskodjon az utcanevek megállapításáról 
szóló határozatának a helyi sajtóban történő közzétételéről, 
 
b./ jelen határozatával összhangban állapítsa meg az érintett ingatlanok házszámait, és 
gondoskodjon azok ingatlan-nyilvántartásba történő bevezetésről az érintett közterülettel 
egyidejűleg. 
 
c./ gondoskodjon az utcanév-táblák és házszámtáblák beszerzéséről és elhelyezéséről, továbbá 
az érintett ingatlantulajdonosok és az illetékes szervek (rendőrség, tűzoltóság, mentők, posta, 
stb.) értesítéséről. A Képviselő-testület a feladat végrehajtásához a 2011. évi költségvetése 
terhére forrást biztosít. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályát, hogy az 
utcanévvel kapcsolatos változást a városi utcanévjegyzékbe vezesse be. 
 
A határozatról értesítést kap: 
1./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája  
2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 
3./ Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Irodája 
4./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya 
5./ Irattár 
 

Szentes, 2011. március 09. 
 

        Dr. Sztantics Csaba 
jegyző felhatalmazása alapján: 

 
 

 Czirok Jánosné 
       osztályvezető 








