
F E L H Í V Á S  
közterület elnevezésére 

 
Tisztelt Ügyfeleink! 
 
A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014 (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek elnevezésének rendjéről és a házszámok 
megállapításának szabályairól szóló 11/2017. (IV. 4.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 
szerint - mivel az alábbi közterületek mentén található ingatlanokat sokan lakóhelyként használják, és lakcím 
létesítése csak elnevezett közterülettel határos ingatlanba történhet - szükségessé vált azok elnevezése.  
Az elnevezni kívánt közterületek megjelölése és az elnevezésre tett javaslatok az alábbiak: 
 

1. A Szekszárd, zártkert 6601., 7748/39., 7748/25. (7617. hrsz-ig), valamint a 7748/34. hrsz-ú út 
Javaslatunk: Faddi utca 

 
2. A Szekszárd, zártkert 7724/3., 7708/11., 7765/1., valamint a 7719. hrsz-ú út 

Javaslatunk: Faddi völgy 
 

3. A Szekszárd, zártkert 7748/25. hrsz-ú út (7676/3. hrsz-tól a 7623. hrsz-ig tartó szakasza) 
Javaslatunk: Faddi tető 

 
4. A Szekszárd, zártkert 7642., és 7593/2. hrsz-ú út 

Javaslatunk: Lisztesvölgy utca 
 

5. A Szekszárd, zártkert 7552/2. hrsz-ú út 
Javaslatunk: Lisztes tető 

 
6. A Szekszárd, zártkert 7517., 7520., valamint a 7534/2. hrsz-ú út 

Javaslatunk: Dűlő utca 
 

7. A Szekszárd, zártkert 7494/1., 7417/2., 7476., 7459/3, valamint a 7468. hrsz-ú út 
Javaslatunk: Csillám dűlő 

 
8. A Szekszárd, zártkert 7438. hrsz-ú út 

Javaslatunk: Szent Mihály dűlő 
 

9. A Szekszárd, zártkert 7456., 7458., 7682. valamint a 7709/4. hrsz-ú út 
Javaslatunk: Csomorika dűlő 

 
10. A Szekszárd, zártkert 7327. hrsz-ú út 

Javaslatunk: Hárslevelű dűlő 
 

11. A Szekszárd, zártkert 7300., 7307., valamint a 7312. hrsz-ú út 
Javaslatunk: Irsai Olivér dűlő 

 
12. A Szekszárd, zártkert 7707., valamint a 7699/2. hrsz-ú út 

Javaslatunk: Pintes tető 
 

13. A Szekszárd, zártkert 7194. hrsz., valamint a 7241/2. hrsz-ú út 
Javaslatunk: Kabar dűlő 

 



14. A Szekszárd, zártkert 7218. hrsz-ú út 
Javaslatunk: Pál utca 

 
15. A Szekszárd, zártkert 7152. (a 8168. hrsz-ú ingatlanig terjedő szakasza), 8170., valamint a 7179. 

hrsz-ú út 
Javaslatunk: Árnyas dűlő 

 
16. A Szekszárd, zártkert 7171. hrsz., valamint a 7830. hrsz-ú út 

Javaslatunk: Jázmin dűlő 
 

17. A Szekszárd, zártkert 7037. hrsz-ú út 
Javaslatunk: Borkút dűlő 

 
18. A Szekszárd, zártkert 7015., 7020., 8202., 8211., 8212., 8218/11., 8218/7., valamint a 8217/3. hrsz-ú 

út 
Javaslatunk: Mocfa dűlő 

 
19. A Szekszárd, külterület 01292., 01293., valamint a 01290/19. hrsz-ú út 

Javaslatunk: Diófa liget 
 

20. A Szekszárd, zártkert 7913/2. hrsz-ú, (7819/7 hrsz-ig) 7819/7. hrsz-ú, valamint a 7872/1. hrsz-ú út 
Javaslatunk: Fuksz völgy 

 
21. A Szekszárd, zártkert 7912. hrsz., valamint a 7926. hrsz-ú út 

Javaslatunk: Csontos völgy 
 

22. A Szekszárd, zártkert 8111. hrsz., valamint a 8077/2. hrsz-ú út 
Javaslatunk: Sauli völgy 

 
23. A Szekszárd, zártkert 8139. hrsz. út (8063. hrsz-tól a 8047. hrsz-ig tartó szakasza) 

Javaslatunk: Nagy Mihály völgy 
 

24. A Szekszárd, zártkert 8253. hrsz., 8109., 8064., valamint a 8139. hrsz-ú út (8102. hrsz-től 8137 hrsz-
ig tartó szakasza) 
Javaslatunk: Sauli tető 

 
25. A Szekszárd, zártkert 7913/2. hrsz. út (7819/8. hrsz-tól 8231/2. hrsz-ig tartó szakasza) 

Javaslatunk: Fuksz tető 
 

26. A Szekszárd, zártkert 7867., 7880., valamint a 7942. hrsz-ú út 
Javaslatunk: Leányka dűlő 

 
27. A Szekszárd, külterület 01318/5. és a 01351. hrsz-ú út 

Javaslatunk: Hidaspetre oldal 
 

28. A Szekszárd, zártkert 7955/4. hrsz-ú út 
Javaslatunk: Ezerfürtű utca 

 
 
Az érintett közterületek elhelyezkedését a mellékelt térképek mutatják, a közterületelnevezési javaslat 
sorszáma megegyezik az arra vonatkozó térkép sorszámával. További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal 



(Szekszárd, Béla király tér 8.) Ügyfélszolgálatán, valamint a 74/504-115, a 74/504-144 -es telefonszámon 
kapható. 
 
A fentiekre figyelemmel kérjük elsősorban az érintett közterületek mentén fekvő ingatlanok tulajdonosait, 
ezentúl a szekszárdi polgárokat, hogy a Rendelet által előírt társadalmi egyeztetés keretében 
észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék munkánkat. Személyesen ügyfélfogadási időben (hétfőn és szerdán: 
8:00-12:00 és 13:00-16:00 óra között, Pénteken: 8:00-12:00 óra között) Szekszárd MJV Polgármesteri 
Hivatal Igazgatási Osztály Ügyfélszolgálatán állunk rendelkezésükre.   
Névvel és címmel ellátott írásbeli beadványaikat postai úton a Szekszárd, Béla király tér 8. sz. alatti címre, 
illetve elektronikusan az igazgatas@szekszard.hu e-mail címre.  
 

Javaslataikat, véleményüket 2018. február 6-ig várjuk. 
 
A közterületek elnevezése során a javasolt közterületnevekről várjuk véleményüket, de természetesen 
lehetőség van a felhívásban szereplő utcák más elnevezésére is javaslatot tenni a Rendeletben foglalt – az 
alábbiakban kiemelt- szabályokat is figyelembe véve: 
 

- A közterületnév megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre 
és a nyelvhelyességi követelményekre.  

- A közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni a Szekszárdhoz, vagy a városrészhez kötődő 
elnevezéseket.  

- Az idegen eredetű, nehezen kiejthető elnevezéseket mellőzni kell. 
- A város közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet. 
- A közterületnév személynév; földrajzi név és szimbolikus név lehet  
- Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. 
- Közterület-elnevezéssel emléket állítani első sorban olyan magyar személynek lehet,   

a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személye 
közmegbecsülésnek örvend; 

b) aki a magyar tudomány, művészet, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset 
tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó; 

c) akinek Szekszárd város életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, illetve tevékenységével 
hozzájárult a település fejlődéséhez. 

 

Segítő véleményüket, észrevételüket köszönettel fogadjuk! 
 
Szekszárd, 2018. január 22. 
  
 
                                          dr. Molnár Kata 

                              jegyző 
 

 
 

 


