Tisztelt Lakosság!
Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 376/2015.(XI.25.) határozatával
döntött arról, hogy az Önkormányzat a Dunakiliti, 029/19 hrsz-ú, 46.393 m2 területű,
külterületi szántó megnevezésű ingatlanon építési telkeket alakít ki.
A tervezett telekkialakítás következtében a Rajkai út és a Kis-Duna utca közötti területen
kettő új utca alakul ki.

A házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (VIII.15.) önkormányzati rendelet
(Rendelet) alapján, a település belterületén a közterületeket el kell nevezni. A külterületi
közterületeket el lehet látni elnevezéssel.
A Képviselő-testület az új utcák elnevezésével kapcsolatban a 2017. március 29-i ülésén úgy
döntött, hogy a Dunakiliti 735 és 737 hrsz-ú közterületek lehetséges nevének a következőket
bocsátja társadalmi egyeztetésre:
Liliom utca, Hóvirág utca, Tulipán utca, Galagonya utca
A Rendelet által előírt társadalmi egyeztetés keretében 2017. április 20-ig várjuk
véleményüket a fenti utcanevekről, illetve más elnevezésre is lehetséges javaslatot tenni,
az alábbi szabályokat is figyelembe véve:
•

A közterület elnevezésével figyelembe kell venni, és előtérbe kell helyezni Dunakiliti
község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális,

természeti, történelmi értékeire, sajátosságaira, vagy a közterületnek a településen
belüli elhelyezkedésére utaló névadását.
•

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.

•

Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi
névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

•

A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy rövid, közérthető, a magyar
nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.

•

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
b) élete, munkássága Dunakiliti községhez vagy a térséghez kötődik, hozzájárult a
település vagy a térség fejlődéséhez, vagy példa értékű lehet a község lakói
számára.

Az utcanevekre a Faluház (Kossuth L. u. 86.) előterében elhelyezett szavazólapon, illetve a
község honlapján (www.dunakiliti.hu) 2017. április 20-ig lehet javaslatokat tenni.
Közreműködésüket előre is köszönjük!
Dunakiliti, 2017. április 3.
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