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TAJEKoZTATAS
Az ut6bbi id6ben egyre tdbb jelzds lrkezett az }nkormdnyzathoz,hogy a Siimegkozigazgatdsi tertiletdn ingatlinnal rendelkez6, illet6leg ott 6l, lakossrig nem tud ateleptil6srdszen lakcimet ldtesiteni. Ez,srilyo. p-ute-atleGnt, gondot okor-alakoss6gnak 6sm6s szerveknek, szervezeteknek, szolg6liat6inak, ioud or.uol-is. Ennek a probldm fnak amegoldris6ra keresttink, 6s a magam ,"ri6r6ltenn6k javaslatot a Tisztelt Lakoss6g fel6.
A jogi szabSlyozds szerint a kcizteriilet neve annak megnevezdsdb<il (pl.: KossuthLaios) 6s jellegdbdl (pl.: utca) 5ll, e. kett6 elem 

"gnit.r"r, adla azt meg. A kcizteniletekelnevez6sdr6l az 
-cinkorm 

tnyzat k6pvisel6-testtilJte hozhat dcint6st, tdrvdnyekben 6scinkormrinyzati rendeletben meghathrozott szabSlyok alapjdn. Siimeg v,iror-ont ormirryzataKdpvisel6-testiilete,e 
!1sy59ni megalkotta a kciztertileiek erneve zeserol 6s a hizszitmozitsszabSlyitSl sz6l6 8201.7 (IV 28') dikorm 6nyzati..rrJ"i.tet, amely tartalmazzaa kcjzteriiletelnevez6sdre vonatkoz6 elj rir6s szabillyait is.

meg: 
Az cinkorminyzati rendelet az eljardsi szabillyokat a k<ivetkez6k szerint dllapitja

"3' A kbzteriiletek elnevezdsdnek ds az elnevezdsek megvdltoztatdsdnak etjdrdsi szabdlyai
5' S (I) A kozterillet nevdnek meghatdrozdsdl vagy megvdltoztatdsdt - kivdve a magdnutakelnevezdsdt ds az eln-evezds *r{rritnrtotqta-t -"L po1gdrmester, vagl a polgdrmesternrll{rdsban stimeg vdros kazigazgatisi teroiletdn takfih,efyei'vagy tart6zkoddsi helyel rendelkez,vdlaszt6polgdr, st'imegi sTak4blW beiegtzett civil szervezet, helyi onkormdnyzati k1pvisepi, akdpvis el 6 +e stt ile t bizotts dga kiraemj n)ezheti.
(2) Kozterilletn'dv megvdltoztatdsdnak kezdemdnyezdsdhez ez drintett kdzterilleten lak6v dl as zt 6p o I g dr o k rc b b mint a fe r d ne k t dmo gat 6 nyi latko z at a s zt irrs d g e s.
(3) Az (1) bekezdds\': y:ghgtarozottiavaslatot a polgdrmester a kdpviseld+esttjlet tigyrendi,valamint gazdasdgi kdrddsekben tttetdkes uiro#agi 6'rouamiakban egyt)tt; bizottsdgok)j av as I at dnak fi gy e I e mb ev d t e r dv er t e rj e s zt i a kepvi s e i-6 - t e s ttir e t e r d.

(4) A kezdemdnyezd iavaslatot, annak bizottsdgokhoz tt)rt6nd benyiljtdsa el6tt legaldbb I5naprq a telepill's hirdetdtcibldin, valamint hontipian kdzzd kell tenii, annak irdekdben, hogyaz drintett lakossdg vdlemdnye megismerhetd tegyen. A bidrkezett vllemdnyeket a bizottsdgoka vdgsd javaslat kialakitdsa sordn mdrlegelik. ,,

Fentiek alapjr{n az arilbbi ernevez6sekre teszek javaslatot:

Telepiil6sr6sz
eredeti Erintett hrsz-ok Telepiil6sr6sz

Bdrdiotag Siimeg 0143/2,014y3,
0t4314, 014315, 14316,
014317, 0146,014711,
0t47 12, 0l 47 13, 0147 I 4,
0147 I 5, 0t47 I 6, 0147 17 .
0147t8



Fcildtani
Kutat6 Siimeg 0101 Mogyor6s-domb liget

Ilonamaior Siimeg 0189 128, 0189 129 Ilona maior

Jdnosmajor
Srimeg 05212, 05213, 05214,
05218,052110, Q52lII,
052112,052113

J6nos maJor

Kismalom Siimeg 0207 122, 0207 123,
0207t35,0207138 Kismalom maJor

Nyirlakpuszta

Siimeg 022511,022512,
0228 12, 0229 I 3, 0228 I 4,
0228 I 6, 0228 17, 0228 I 8,
0228 I 9, 0228 I r I, 0228 I 12,
0228114,0228118

Nyirlak puszta

Sarvaly $..g 0861 1, 08613, 08614 Sarvaly lieet
Urb6r

erddszhfu Siimeg 09214 Urb6r majors6g

Ssz.
Helyrajzi

szitm Lei16s
Javasolt

nev kiizteriiletjelleg

I 141
rdgi Edilmat Kft. ds a Mol
benzinkft kcizcitti ttszakasz

Cso196 utca

z. t437 rend6rs6ggel szembeni park Eml6kezds park

a
J.

2020t42
(rdszben)

J6zsef Attila utca v6g6n
kialakftott rij telekndl l6v6
utca

Pipacs utca

311.

2020t42
(16szben)

0105/10

J6zsef Attila utca vdg6n
kialakitott rij telekndl ldv6
utca

Kecskev6r utca

4. 0114
Tikhegy utcdbol a
Td glaszinr e v ezeto utszakasz T!,glaszin diil6

5.

555
4443t2
4444t2

szennyv iztelepre v ezeto it Hamuhflzi utca

sl1. 03/r0 Eitner ritr6l Hettyei telephely
elottvezeto utszakasz Ipar utca

6.
198711
1772/7

Karolina utc6r6l nyil6, a
H6virrig es Bitr6hfni utciikkal
p|rhuzamos ftszakasz

Rizling utca

n 2027 H6vir6g utcdr6l nyil6 koz orgona koz
8. 7397

Vincell6r :utc a felett, azzal
pdrhuzamos utca Csendes KOZ

9. 7236
temet6vel szemben a hegyre
felv ezeto utcrir6l nyil 6
utszakasz

Zengb koz



7237
7251t5
7253t3

temet6vel szemben a hegyre
felv ezeto utc6r6l nyil6

temet6vei szemben a hegyre
felvezetl utca Baglyashegy

tenilet - tlc l6v6 utak

Ssz.
Helyrajzi
sz6m Leir6s Javasolt

nev I kciztertiletielles
t2. 7451 \_rregucgy eszaKl reszen lev6

utszakasz Kcik6ny koz

13. 7429 \_/reBusgy eszaKt reszen lev6
itszakasz Di6 utca

14.
7328t4
(16szben)

7329

D6zsa Gycirgy utca felett l6v6
zdrtkeriiutca Ddzsa utca

15. 7272t4 Mdlydrok k<iz felsO, zartkerti
folWatrisa Kanyarg6s utca

16. 7292t2 rJ. IJUnLDan tetn utrol nyilo
utszakasz Must koz

11

;

t9.

7t40t3
7r57

Szeszfozddn6l bemen6 fels6
utszakasz Borfejt6 utca

71 58
1 7. pontban megnevezett
ftr6l nyfl6 utszakasz Garat kdz

7143 Szeszfozddndl bemen6 als
utszakasz Forr6s utca

Kiilteriilet - Ujhegyen, Ilajnalhegyen l6v6 utak

Javasolt

Ujhegyre abdnyaalatt
bevezetllegfels6 rit,
mely a Hajnalhegyen is

Ujhegyre abinya alatt
bev ezeto kcizdpsri utca

Ujhegyre abSnya alatt
bev ezeto legals6 zsitkutca

709s
7109t13
7109t8

Ujhegyen ldv6 utca



24. 693r Ujhegyen ldv6 utca Donga koz25. 6895 uJnegyen lev6 utca Lusas

26.

k6z
0148
(16szben)

Ujhegy legals6
ittszakasza a Keresztt6l a
Bardi6taeis

Ujhegy dril6

27.
0148
(16szben)

0t44
B6rdi6tag Bdrdi6 tag

Kiilteriilet - Tikhegyen, Kopaszhegyen l6v6 utak

Javasolt

84. ftiritr6l a Faistcota,iruAa
mellett a Kopaszhegyre
bevezet6 fitszakasz
Kopaszhegyeni ga f6rittal

Kopaszhegyen a S+ fririttal

Kopaszhegyen a S4-f6ilttal
harmadik p drhuzamos utca.
mely kivezet az erdei ritra
Temet6 alatt hizod6, a g+.
fr rittal pdrhuzanos utca

Kiilteriilet l6v6 egy6b utak

kiizteriiletjelleg
Kismalomhozveietl ttt
J6nosmajor el6tt a
fac6ntelephezvezetl
itszakasz

Nyf rlakpus ztdr a v ezet6 itt

V6gh Ldszl6 s,-L.
polg6rmester

flw3

Stimeg, 2019. januar 2g.
Tisztelettel,


