
1 

 

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 POLGÁRMESTERE 

 

 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

 Telefon: (28)- 507-133     Fax: (28)-470-357 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 
A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére 

 

 

Tárgy:  Önkormányzati tulajdonú, 1287/3 hrsz-ú tér és a 1287/1 hrsz-ú út elnevezése 

 

 

Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 97/2014. (IV.23.) sz. határozatában 

döntött a Kistarcsa 1288 hrsz-ú, természetben Kistarcsa, Batthyány utca 2-4. szám alatti 

ingatlan telekmegosztásának kezdeményezéséről.  

A telekalakítás a 1287 hrsz-ú, illetve a 1290/2 hrsz-ú kivett, közút elnevezésű ingatlanokat is 

érintette a településkép egységes geometriai elrendezése miatt. 

Az eljárás során kialakult ingatlanok közül a 1287/3 hrsz-ú, és a 1287/1 hrsz-ú ingatlanokat 

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ingatlanok házszámozásáról és a 

közterületek elnevezéséről szóló 8/2009. (II.27.) számú rendelete 3. §, illetve a továbbiakban 

részletezettek szerint kell elnevezni. 

 

I. A kialakult 1287/3 kivett, közterület elnevezése: 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 13 § (1) bekezdés 3. pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben 

biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi közfeladatok különösen: a közterületek, 

valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése. 

A 1287/3 hrsz.-ú kivett, közterület megnevezésű téren helyezkedik el a Görpálya, illetve a 

pálya melletti téren Szent Imre szobra áll, aki az ifjúság védőszentje volt. Ezeket figyelembe 

véve az ingatlant javaslom „Szent Imre park”-ként elnevezni. 
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II. A kialakult 1287/1 kivett, közút elnevezése: 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 14/A. § (1) bekezdése értelmében minden belterületi és olyan külterületi közterületet 

el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló törvény szerinti épület található.  

A 1287/1 hrsz-ú kivett, közút elnevezésű ingatlan köti össze a Batthyány utcát a Thököly 

utcával, illetve halad el a tér mellett, amin Szent Imre szobra áll. Ezeket figyelembe véve 

javaslom a közterületet „Szent Imre köz”-ként elnevezni. 

 

Az előzményekre tekintettel kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat 

elfogadását: 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kistarcsa 

1287/3 helyrajzi számú, kivett közterület besorolású közterületet „Szent Imre park”-

ként, a 1287/1 helyrajzi számú, kivett közút besorolású közterületet „Szent Imre köz”-

ként nevezi el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Solymosi Sándor polgármester 

A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 

 

 

 

Kistarcsa, 2015. október 14. 

 

 

 

 Solymosi Sándor 

 polgármester 

 

 


