JEGYZŐKÖNYV

amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2017. március 01. napján
18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének ülésén.
Napirendi pont:
1. A Sződ, 929 hrsz-ú önkormányzati út elnevezésére vonatkozó határozat

meghozatala
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László polgármester üdvözli a képviselő-testület tagjait, a jegyzőasszonyt és a
jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6 képviselő jelen van. Juhász
István képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes.
Kéri, hogy szavazzanak a napirendi pont elfogadására vonatkozóan. A képviselők a napirendi pontot 6
igen szavazattal elfogadják. A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének – figyelembe véve a sorrendet
Erdélyi Balázs képviselőt javasolja. A képviselő-testület 6 igen szavazattal Erdélyi Balázs képviselőt
jegyzőkönyvhitelesítőnek egyhangúlag elfogadja.
1. A Sződ, 929 hrsz-ú önkormányzati út elnevezésére vonatkozó határozat

meghozatala
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Már az előző képviselő-testületi ülésen tájékoztattam a képviselőket, hogy
benyújtásra került a Mártírok útja, és a sződi 929 hrsz-ú utak felújítására vonatkozó pályázat.
Pályázati hiánypótlásként kéri a közreműködő szervezet, hogy a képviselő-testület a 929 hrszú közutat nevezze el.
A környező utcák elnevezését figyelembe véve javaslom, hogy Nyárfa utcának nevezzük el, a
Tabán utcát és a Forgács utcát összekötő önkormányzati utat. Kérem a képviselőket, hogy
mondják véleményüket a javaslattal kapcsolatosan.
Papp István: A Rét utca, Kastély utca, Forgács utca közelében van ez az utca, a Nyárfa utca
elnevezés kapcsolható a meglévő utcákhoz, támogatom a polgármesteri úr javaslatát.
Hertel László: Van-e további észrevétel a képviselők részéről? Mivel további hozzászólást a
képviselőke nem jeleztek, kérem, hogy szavazzunk az elhangzott javaslatra vonatkozóan.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2017.(III.01.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződ Község Önkormányzat
tulajdonában lévő, 929 hrsz-ú, kivett közút megnevezésű, 1164 m2 területű ingatlant „Nyárfa”
utcának nevezi el.
Határidő: azonnal
Hertel László sk.
polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.
jegyző
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Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a mai ülésen további megtárgyalandó napirendi pont
nincs az ülést 19.15 órakor bezárja.
.
--------------------------------------------Hertel László
polgármester

--------------------------------------------dr Bojtayné Benedek Gabriella
jegyző

-------------------------------------------Erdélyi Balázs
jegyzőkönyvhitelesítő
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