SZAKÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2013.(III. 8. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRŐL

A Szakály Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Tv. 13.§.(1) 3.pontjában, az 51.§.(5) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a közterületek elnevezésének rendjéről a következőket rendeli:
A rendelet hatálya
1.§. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Szakály Község közigazgatási területén minden
lakóingatlannal, lakóépülettel, beépítetlen lakótelekkel egyéb rendeltetésű ingatlannal
rendelkező magánszemélyre, jogi személyre, szervezetre.
(2) Szakály község közigazgatási területén közterületet elnevezni, a korábban már
elnevezett közterületek nevét megváltoztatnia rendeletben foglalt szabályok szerint
lehet.
(3) A közterületek nevének megállapítása, a már meglévő elnevezés megváltoztatása
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(4) A rendelet alkalmazásában közterület az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. 2.§. 13. pontjában meghatározott földterület.
(Út, utca, tér, köz, sétány, park, liget, stb.)
A közterület elnevezésének rendje
2.§. (1) Szakály község közigazgatási területén minden közterületet el kell nevezni,
amelyik a lakóépületek, építési telkek, egyéb építmények megközelítését szolgálják,
kivéve a kiszolgáló- és szerviz utakat.
(2) A közterület elnevezésekor figyelemmel kell lenni a település hagyományaira, az
ingatlan tulajdonnal rendelkező állampolgárok szervezetek igényeire, nyelvhelyességi
követelményekre, a közterület valós funkciójára.
3.§.(1) A közterület elnevezését meg kell változtatni, ha azt jogszabály kifejezetten
előírja.
(2) A közterület elnevezését meg lehet változtatni, ha arról az Önkormányzat
képviselő-testülete dönt, vagy azt az állampolgárok, szervezetek kezdeményezik.

-24.§.(1) Amennyiben jogszabály előírja egy vagy több közterület nevének
megváltoztatását a képviselő-testület közterületenként legalább kettő javaslatot tesz
az új elvezésére, majd az elnevezésben érintett állampolgároktól további javaslatokat
kérhet.
(2) A képviselő-testület a közterület elnevezésére, megváltoztatására vonatkozó
javaslat elkészítésére és a testület elé való terjesztésre szükség szerint Ideiglenes
Bizottságot hozhat létre.
5.§.(1) Amennyiben a közterület vagy közterületek elvezését, vagy nevének
megváltoztatását az állampolgárok, szervezetek kezdeményezik a döntés
előkészítésére a képviselő-testület Ideiglenes Bizottságot hoz létre.
(2) Az Ideiglenes Bizottság megvizsgálja a közterület elnevezésére, vagy nevének
megváltoztatására irányuló kezdeményezés indokait, a kezdeményezés
megalapozottságát. Megvizsgálja, hogy a javasolt elnevezés összhangban áll e a
2.§. (2) bekezdésében és a 6.§.(1) bekezdésében foglalt szabályokkal.
(3) Az Ideiglenes Bizottság
az állampolgároktól, szervezetektől a közterület
elnevezésére, vagy nevének megváltoztatására vonatkozó további javaslatokat
szerezhet be. Az Ideiglenes Bizottság a körülmények mérlegelését követően
javaslatot tesz képviselő-testület felé a közterület nevének megállapítására,
megváltoztatására vagy a kezdeményezés elutasítására.
6.§.(1) Közterületet nem viselheti:
- élő személy nevét,
- olyan személyről, akinek halála óta még 10 év nem telt el,
- a településen azonos nevet viselő közterület nevét,
- olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett,
- olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi
önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.
(2) A közterület elnevezéséről, nevének megváltoztatásáról vagy a kezdeményezés
elutasításáról a Képviselő-testület minősített többségű szavazati arányban hozott
határozatával dönt.
7.§.(1) A Képviselő-testület döntését követően a jegyző értesíti az elnevezésben, vagy
a névváltoztatásban érintett állampolgárokat, a közszolgálati- és ingatlan- nyilvántartó
szerveket.
(2) A közterület új nevét viselő névtáblákat az önkormányzat a változást követő 90
napon belül helyezi ki.
(3) A változás előtti nevet tartalmazó névtáblákat vörös színű átlós áthúzással egy
évig a változás előtti helyükön kell tartani.

-3Záró rendelkezés
8.§.(1) A rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ szabályai szerint gondoskodik.

Törő Péter
polgármester

Zöld Zoltán
jegyző

A rendelet 2013. március 8 -án került kihirdetésre.
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