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5. napirend

ELŐTERJESZTÉS
Közterület elnevezése iránti kérelem
Tisztelt Képviselő-testület!
Ezúton teszek javaslatot a T. Képviselő-testület, és közvetve Nagycenk lakosai felé, a
Községháza előtti park, mint közterület ( közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan
állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként
tart nyilván ) elnevezésére.
A javaslattételi jogomat többek között a nemrégen elfogadott Nagycenk Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2104.(IX.22.) önkormányzati rendelet 6.§ a.) pontja
alapozza meg, miszerint a közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását
kezdeményezheti a polgármester.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv. 42.§.8. pontja alapján át
nem ruházható hatáskör a képviselő-testület döntési joga a közterület elnevezése.
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott önkormányzati
rendelet több iránymutatást is ad a közterület elnevezésére vonatkozóan:
„4. §
(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni, és előtérbe kell helyezni Nagycenk Nagyközség
község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi
értékeire, sajátosságaira, vagy a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére utaló névadást.

(2) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet. Ez alól kivételt
képeznek a különböző helyrajzi számon lévő, de természetben egymás folytatásában elhelyezkedő azonos
típusú közterületek.
(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről,
elhelyezkedésről, fogalomról lehet elnevezni.
5. §
(1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid, közérthető, a magyar
nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.
(2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson
emléket, aki
a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, tevékenysége a nemzet szellemi,
anyagi gyarapodását szolgálta, közmegbecsülésnek örvend, vagy
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b) élete, munkássága Nagycenk nagyközséghez vagy a térséghez kötődik, hozzájárult a település vagy a
térség fejlődéséhez, vagy példa értékű lehet a település lakói számára.

6. §
A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:
a) polgármester,
b) önkormányzati képviselő,
c) Nagycenk nagyközségben bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,
d) Nagycenk nagyközségben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy,
e) Nagycenk nagyközségben bejegyzett civil szervezet.
7. §
A közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztést társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, és az
elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.”

A tér, park Iparos parknak történő elnevezését az alábbiak miatt javasolom:
A falumegújítási pályázat keretében megszépült parkunk az előzetes elképzeléseink szerint igazi
közösségi térré vált. A parkot folyamatosan használjuk mi nagycenkiek, több önkormányzati és
egyesületi rendezvényt tartunk itt. A helyszín megjelölésénél a községházával szembeni vagy előtti
teret szoktuk használni, mert ennek a közterületnek nincs saját neve.
Ezért szeretnék a Tisztelt Képviselő- testületnek javaslatot tenni az Iparos park elnevezésre.
Indokom: Nagycenk történelmi múltjában mindig kiemelkedő szerepet töltött be a falu
iparossága. A község kulturális életének meghatározó szervezője, támogatója volt. A községi
képviselő-testület és az egyházközségi képviselő-testületi tagok nagy számban közülük kerültek ki.
1980-as évek végén újra megalakult a nagycenki Iparos Kör, mely a megalakulását követően a
községben működő mesterségek tiszteletére egy iparos fát állított fel ebben a parkban.
Évtizedeken keresztül ezt a parkot szinte csak az Iparos Kör használta a május elsejei
megemlékezés megtartására. A felújítás során az Iparos fa újra felállításra került, és ezzel a park
egyik meghatározó eleme maradt.
Természetesen nagyon szívesen fogadok a Tisztelt Képviselő-testülettől más elnevezést is.
Kérem tegyék meg javaslatukat, mert fontosnak érzem a park mielőbbi elnevezését.
A rendeletnek megfelelően a park elnevezését társadalmi vitára javasolom bocsájtani.
A felhívást a januári Cenki Híradóban tegyük meg, és hirdetmény formájában a hirdetőtáblán,
valamint a honlapon is jelenítsük meg.
A közterület elnevezéséről a képviselő-testület a soron következő, január végi testületi ülésen
döntsön.
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………/2014.(…..) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Nagycenken működő civil
szervezeteket és magánszemélyeket, hogy tegyenek javaslatot a Községháza előtti park, mint
Iparos park elnevezésének kérdésben.
Felelős: Csorba János polgármester
Határidő: 2015.január 20.
A javaslat elfogadásához egyszerű többségű szavazás szükséges.

Nagycenk, 2014. december 11.
Csorba János
polgármester

