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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2022. április 12-ei rendes, nyiít ülésére

Hiv. szám: DV/4622-1/2022. Tárgy: Javaslat a 3702/2 hrsz-ú kívett helyi közút elnevezésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Onkormányzata a 2020. évben valósította meg a Dunavarsány, 3702/2 helyrajzi számú út
megépítésével a Habitat utca nyomvonalának korrekcióját, mely egyben a település intézményi fejlesztési területén
halad át. Az mtézményi fejlesztési területen, a 3702/1 helyrajzi számú területen épűl meg a bölcsöde. A bölcsődei
ellátást biztositó intézmény megalapításához az ingatlannak házszámmal kell rendelkeznie, ezért a 3702/2 helyrajzi
számú kivett közutat el kell nevezni. A 3702/2 hrsz-ú út a Habitat utca folytatása, igy ugyanezen utcanév adásajavasolt.

A Magyarország helyi önkormányzatailól szóló 2011. évi CLXXXDC. törvény 14/A. § (1) bekezdése alapj án
^inden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített
környezet alakitásáról és védelméről szóló törvény szerint épűlet található. " Ugyanezen törvény 42. §-a szerint a
" képviselő testület hatásköréből nem ruházható át a közterület elnevezése ".

A fentiek alapján kérem a határozatijavaslat elfogadását.

Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, valamint a házszám megállapításának

rendjéről szóló 12/2014. (XII. 10.) önkonnányzati rendelete alapján a Dunavarsány, 3702/2 helyrajzi
számú, kivett közút megnevezésű útnak a Habitat utca elnevezést adja;

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az a) pont szerinti utca elnevezéshez szűkséges intézkedéseket tegye
meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Hajdu-Boros Barbara műszaki ügyintézö

MeUékletek: Szabályozási terv részlet

Dunavarsány, 2022. április 5.
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