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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
 
A hatályos rendezési tervünk szerint a 278/1. helyrajzi számú ingatlan a Jókai utca 
tűzoltószertár körüli részét, valamint a Jókai utca templom mögötti részét zöldterületi részét 
öleli fel. A templom mögötti területrész jelenleg parkként funkcionál, itt van elhelyezve a 
Gyulaffy szobor. A rendezési tervben  foglaltak megvalósítása érdekében célszerűnek tartom 
a 278/1. helyrajzi számú ingatlan megosztását, és a Gyulaffy szobor és környéke 
leválasztását a 278/1. helyrajzi számú ingatlanról, így ez a terület a természetes állapotának 
megfelelően zöldterületként és parkként lenne a rendezési tervben. 
A megosztással a jelenleg 1 ha 1064 m2 területű, 278/1 helyrajzi számú ingatlanból a 
rendezési tervhez igazodóan egy 1109 m2 területű, kivett művelési ágú közterület alakulna 
ki, 9955 m2 terület pedig az eredeti rendeltetése szerinti művelési ágban marad. Az új 
ingatlan 278/3. helyrajzi számon lenne megjelölve. 
A tervezett telekalakítás a hatályos rendezési tervünkkel összhangban van. A szükséges 
földmérési munkát elkészíttettük.  
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a földrészlet megosztását tulajdonosi hatáskörben 
kezdeményezze, és hatalmazzon fel, hogy az engedélyezési eljárásban az Önkormányzat 
képviseletében eljárhassak.  
Miután új közterületet alakítunk ki, szükséges nevet is adni az új közterületnek. 
Önkormányzatunknak a közterületi nevek megállapításáról, valamint a házszámozás, 
valamint a névtáblák és házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 9/2014. (VIII.25.) 
önkormányzai rendelete 1. § (3) bekezdésének második mondata úgy rendelkezik, hogy a 
közterület elnevezéséről szóló döntést előkészítő előterjesztést a helyben szokásos módon 
közzé kell tenni, annak érdekében, hogy az érintett lakosság véleménye megismerhető 
legyen. A hirdetményt a döntést megelőzően 30 napra közzé kell tenni és a 
www.gyulakeszi.hu honlapon  megjelentetni. 
A legcélszerűbbnek egyébként azt tartom, hogy a kialakuló 278/3 helyrajzi számú 
zöldterületet a török elleni harcok egyik legismertebb hőse emlékére, - aki az 1550-es 
években Csobánc várának irányítását is ellátta várbirtokosként - nevezzük el „Gyulaffy 
emlékparknak”, már csak azért is, mert az ő szobra található itt. 
 
 

http://www.gyulakeszi.hu/


A fent hivatkozott rendeletünk előírásai alapján azonban először hirdetményt teszünk közzé 
az új közterület elnevezéséről, hogy megismerjük e tárgyban a lakosság véleményét is. Majd 
a határidő leteltével a beérkezett javaslatokat mérlegelve fogjuk döntésünket meghozni a 
közterület elnevezéséről. 
Az újonnan létrejövő közterület elnevezése sem az önkormányzat, sem a lakosság részére 
nem jelent majd többletkiadást, hiszen az emlékpark új neve nem jár együtt új házszámok 
létrehozásával. 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni 
és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

I. 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
rendezési tervben foglaltak megvalósítása érdekében 
kezdeményezi a tulajdonát képező 278/1 helyrajzi számú 
belterületi ingatlan megosztását.  
Megbízza a polgármestert a telekalakításhoz szükséges 
földmérői munkák előkészítésével.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekmegosztási 
engedélyezési hatósági eljárásban Gyulakeszi Község 
Önkormányzata nevében eljárjon.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

II. 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
278/1. hrsz-ú ingatlan megosztása során létrejövő 278/3 
helyrajzi számú, 1109 m2 területű, kivett művelési ágú 
zöldterület elnevezéséről a változással érintett lakosság, azaz 
- a Gyulakeszi közigazgatási területén állandó lakóhellyel 

rendelkező természetes személyek, 
- a Gyulakeszi közigazgatási területén ingatlannal, 

székhellyel, vagy telephellyel rendelkező jogi személyek  
véleményét figyelembe véve fog döntést hozni.  
 
Határidő: 2017. június 10., illetve folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Tapolca, 2017. május 03. 
 

                     Szennyainé Kovács Veronika 
          polgármester 


