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ELŐTERJESZTÉS – TERVEZET – KÍSÉRŐLAP 
 
E-szám: 123/2020. 
 
Tárgy: Döntés a Nagykovácsi 4561/10 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közút 
elnevezéséről 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Györgyi Zoltán főépítész 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
                                                                                               előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
                                                                                              pénzügyi osztályvezető 
 
Törvényességi ellenőrzés  
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
Nagykovácsi, 2020. december                                            
 

jegyző 
 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2020. december  
 
 
         polgármester 
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Tisztelt Képviselő testület! 

 

A Vörösvár Invest Kft. a mellékelt beadvánnyal fordult önkormányzatunkhoz az épülő 
Linum bevásárlóközpont előtti közterület elnevezése ügyében. A tárgyi Hrsz: 4561/10 
(229 m2, kivett út) elhelyezkedését a mellékelt ortofotó ábrázolja. Fekvésében pedig a 
Bánya utca új útpályája melletti zöldterületen található, és ezen keresztül történik a 
létesítmény megközelítése.  

Amint az a helyszínen is látható a Bánya utca páratlan oldalának számozása – a 
korábbi szántóterület okán – a Szeles utcai elágazástól, a körforgalomtól kezdődik. A 
Református templom felépülését követően ezért is került kialakítása és elnevezésre a 
Dobos Károly tér.  

Az elnevezést követően a létesítmény ide lesz házszámozható, ami azért is fontos, 
mert – a saroktelekből adódó – esetleges Kaszáló utcai címek, a jórészt navigáció 
alapján közlekedő áruszállítókat félrevezetnék, így indokolatlan teherautóforgalmat 
generálva a lakóövezetben.  

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 25/2017. (XI. 27.) 
önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése szerint a közterület elnevezésére vonatkozó 
előterjesztést annak benyújtása előtt 15 napra a helyben szokásos módon közzé kell 
tenni. 
 
 
Nagykovácsi, 2020. december      
 

 Kiszelné Mohos Katalin 
     polgármester 

Mellékletek: 
1. Ortofotó 2017  
2. Kérelem  
3. Tulajdoni lap 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Tárgy: Döntés a Nagykovácsi 4561/10 hrsz-ú közterület elnevezéséről 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi 
határozatot hozom. 
A Nagykovácsi 4561/10 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú (229 m2, kivett út) közterület 
„Linum udvar” elnevezést kapja. 
Intézkedem a közterületi elnevezés átvezetéséről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 


