
…….. NAPIREND         Ügyiratszám: 26/77-3/2017. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2017. július 31-i rendkívüli nyilvános ülésére 

 
 

Tárgy:  Döntés a 278/3 helyrajzi számú ingatlan elnevezése ügyében  
 
Előterjesztő:  Szennyainé Kovács Veronika polgármester 
 
Előkészítő:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
 dr. Németh Mária Anita jegyző 

Általános Igazgatási Csoport  
 Molnár Károly csoportvezető 
 
Meghívandók: - 

 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
 
A hatályos rendezési tervünknek megfelelően a 2017. május 10-i ülésünkön 
kezdeményeztük a 278/1. helyrajzi számú ingatlan megosztását. A megosztással az 1 ha 
1064 m2 területű, 278/1 helyrajzi számú ingatlanból a rendezési tervhez igazodóan egy 1109 
m2 területű, kivett művelési ágú közterület alakult ki, 9955 m2 terület pedig az eredeti 
rendeltetése szerinti művelési ágban maradt. Az új ingatlan 278/3. helyrajzi számon került 
nyilvántartásba vételre a Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatal 
Földhivatali Osztályának 2017. június 29-én jogerőre emelkedett határozata alapján. 
Ez a természetben a templom mögött található területrész jelenleg is parkként funkcionál, itt 
van elhelyezve a Gyulaffy szobor.  
Miután új közterületet alakítunk ki, a Képviselő-testület a 35/2017.(V.10.) számú 
határozatával arról döntött, hogy az Önkormányzatunknak a közterületi nevek 
megállapításáról, valamint a házszámozás, valamint a névtáblák és házszámtáblák 
elhelyezésének rendjéről szóló 9/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Ör.) 1. § (3) bekezdésének második mondata alapján a közterület elnevezéséről szóló döntést 
előkészítő előterjesztést és annak határozati javaslatát a helyben szokásos módon közzéteszi 
annak érdekében, hogy az érintett lakosság véleményét is megismerje a közterület 
elnevezését illetően. A hivatkozott önkormányzati rendelet szerint a hirdetményt a döntést 
megelőzően 30 napra közzé kell tenni és a www.gyulakeszi.hu honlapon is meg kell 
jelentetni. 
A közzététel a határozatban foglaltaknak megfelelően megtörtént. A lakosság részéről 
észrevétel sem szóban, sem írásban nem érkezett.  
Javaslom, hogy a közzétételhez igazodóan 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 parknak”.  
Az újonnan létrejövő közterület elnevezése sem az önkormányzat, sem a lakosság részére 
nem jelent majd többletkiadást, hiszen a park elnevezése nem jár együtt új házszámok 
létrehozásával. 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni 
és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
 

http://www.gyulakeszi.hu/


 
 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
278/1. hrsz-ú ingatlan megosztásából létrejött 278/3 helyrajzi 
számú, 1109 m2 területű, kivett művelési ágú zöldterületet  

                    Gyulaffy parknak nevezi el.  
A közterület nevét érintő döntés a közzététel napján lép 
hatályba. 
 
Határidő: 15 napon belül 
Felelős: polgármester 

 
Tapolca, 2017. július 25. 
 
                     Szennyainé Kovács Veronika 
          polgármester  


