Javaslat
Ózd város közigazgatási területén közterület elnevezésére

Előterjesztő: Fürjes Pál önkormányzati képviselő
Előkészítő:

Ózd, 2019. február 14.

Településfejlesztési Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Köre azzal a kéréssel fordult Ózd Város
Önkormányzatához, hogy az Ózd, Gyár utca melletti, Ózdi Muzeális Gyűjtemény és
Gyártörténeti Emlékpark épületével szembeni jelenleg elnevezés nélküli ózdi belterületi
11274/2 hrsz.-ú ingatlan a továbbiakban a Kohász tér elnevezést viselje.
Az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Köre tervet készített az egykori 9. sz. kémény megőrzött
kéménytorzó helyére, melyre emléktábla elhelyezését tervezi. Az emléktáblát a Hétvölgy
Fesztivál ünnepségsorozat részeként, a XI. Ózdi Ipari Örökségvédelmi Konferencia kezdése
előtt kívánják leleplezni. Ezzel kapcsolatban javasolják az eddig névvel nem rendelkező
közterületet Kohász térként elnevezni.
Az ózdi belterületi 11274/2 hrsz.-ú közterület megnevezésű ingatlan 1/1 arányban
önkormányzati tulajdonban van. Az ingatlan tulajdoni lapját és pontos helyét jelölő
térképmásolatot az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.
A közterületek elnevezésével kapcsolatos jogi szabályozás:
 Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 3. pontja szerint a helyi önkormányzatok kiemelt feladatai
közé tartozik a közterületek elnevezése. Az Mötv. 42. § 8. pontja értelmében a közterület
elnevezése a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható feladat.
 A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló
303/2007. (XI.14.) Kormányrendelet tartalmazza a közterületek elnevezésével kapcsolatos
részletes szabályokat.
 Az Mötv. 143. § (3) bekezdése felhatalmazza a települési önkormányzatot, hogy
„rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük
megváltoztatására irányuló kezdeményezést és a házszám-megállapítás szabályait”.
 A közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól szóló,
16/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet tartalmazza a helyi szabályozást.
Kósné Dargai Rita, a 9. számú választókerület területi képviselője az előterjesztést támogatja.
Javaslat:
Javaslom az ózdi belterületi 11274/2 hrsz alatti önkormányzati ingatlan 2019. február 15-i
hatállyal ,,Kohász tér”-ként történő elnevezését.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

1. melléklet

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019. (II.14.) határozata
Ózd város közigazgatási területén közterület elnevezéséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
Ózd Város Önkormányzata Képviselő- testületének a közterületek használatáról és a közösségi
együttélés egyéb alapvető szabályairól szóló 16/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete 29.§
(1) bekezdése alapján az alábbi döntést hozza:
1.

A Képviselő-testület az ózdi belterületi 11274/2. hrsz alatt felvett, Ózd, Gyár út
térségében lévő ingatlant 2019. február 15-i hatállyal „Kohász tér”-ként nevezi el.
Felelős: - változás címnyilvántartásban történő átvezetésének kezdeményezéséért
PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője
- ingatlan-nyilvántartási átvezetés kezdeményezéséért
PH. Településfejlesztési Osztály vezetője
Határidő: 2019. február 28.

2.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ingatlan kezelője továbbra is az Ózdi
Városüzemeltető Intézmény marad. A Képviselő-testület felkéri az Ózdi
Városüzemeltető Intézményt, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanon az új
közterületnév tábla kihelyezéséről gondoskodjon Ózd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 16/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete 34. § (1) bekezdése
alapján.
Felelős: Ózdi Városüzemeltető Intézmény vezetője
Határidő: 2019. február 28.

