JdszjAkohalma Kflzség ônkonnInyzata KépvlselO-testftletének
1012014.(IX.15.)flnkorndnyzatl rendelete
a kozterftletek elnevezéséröl és a hhnImozIs szabilyairol
Jaszjãkóhahna Kozség Onkormanyzatanak Képviselö-testulete a Magyarország helyl
Onkorinányzatairôl szolô 2011. évi CLXXXIX. tOrvtny 143. §. (3) bekezdéstben foglalt
felhatnimnA alapján, az Alaptorvtny 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkorében eljirva a kovetkezöket rendeli ci:
Lfejezet

Altaidnos rendelkezések
1. §

(1) A rendelet céija, hogy egysegesen szabályozza Jászjákohalma kozség kozigazgatási
teruiettn az (it, az inca, a koz jeiiegd kozterUlet elneveztsét, továbbI a házszamtábia
elhelyeztsének a rendjét a teleptiles mtlkodeséhez sztlkséges helyszfni tájékozodási feltételek
jobbitAsa érdekében.
(2) A rendeletet az trintett ingatlan tuiajdonosainak ktrelme alapján megfeleiôen RlkcIImn7ni
kell a kozcélra igénybe vett kill- és beiteruleti magánutak elnevezésdre, a magánutakhoz
csatlakozo ingatlanok hâzv’AniAnnk megállapftásära.
2. §

B rendelet alkalmazásában
a) KOztertllet az épftett komyezet alakftAsárôl és védelmérôl szólô 1997. évi LXXVIII.
torvtny 2. 13. pontjában meghatározott terulet.
b) Kozterulet elnevezése: a kozterOlet new ds kozlekedtsi vonatkozásü megnevezése.
c) Utcanév: fNdrajzi név, az (it, az utca, a tér, a park, a kor, stb. jeilegfi kozteralet neve, mely
elôtagbôl (p1. személyntv, fogalom, tárgy) és utcajeientésü utótagbôi all. Az utcanév a
kOzterOletek megjeloldsere, fbidrajzi azonosltására, a tdjékozodds biztosItdsára szolgál,
együttal emléket áUft és hagyoniányt ôriz.
d) Házszáin: Az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás szerinti és a tobblakãsos epuietben lévô
egyes lakásoknak az inca hdzsoràban elfoglalt egyedi számszaki megjelolese, az utcantv
nélktll.
ILfejezet
Kozterulet elnevezése
3.

§

(I) Minden belterilieti utcát ci keli nevewi és minden kt)Iter(lleti utcát és magánutat ci lehet
nevezni.
(2) A mezögazdasági célé és lakônépesstget nem érintô dClôutakat nem sztlkséges einevezni.

részre tagolOdik.
(3)1-Ia egy inca a telepuiésrendezés, heépités kOvetkeztében két vagy tdbh
dI szdmitott egy
egységes utcaként rnegszdnik. az elkülönült utcarész (ek)nek az elkülOnUIést
even belül mds nevet kel! adni,
—

—

einevezCsi eijirás
(4) Az elnevezett utca termCszetes folytatdsaként nviló j dtszakasz kOlOn
ndIkui a mar elnevezett inca nevét veszi fel,
vei
(5) Az utca teleplilCsrendezCs, heCpitCs vagy más mOdon tdrtCnd megszdriCsC
hatósági dOntCs nClktil az inca neve megszfinik.

kOlOn

sü elnevezések
(6) Az utcanevek megváltoztatasára akkor kerOihet sor. ha az azonos harigzã
vhasznáiat a
zavart keltdek, a néuhaszndlathan kirnutatható vdltozds kdvetkezett be, a nC
kOzCrdek szernpontjából nem niegfeleld. jogszahállyal ellentétes.
4

§

os fOldrajzi
(1) A kdzierület elnevezCsCnél figyelemmel kell lenni a magyarországi hivatal
nvrendelet 5.
nevek megáliapItásaról és nvilxántartdsãrOl szóld 303i2007, X1, 14. Kormã
(7) bekezdés c) pontjábai. foglalt rendelkezCsekre.
nem iehei,
(2) A kozseg kozigazgatási terUletCn tObb azonos elnevezCsü kOzterUlet

I vagy fogalorn.ról
(3) Közterületet szemClyrdl, tárgyról, állatról, novényrol, fdldrajzi nCvrd
lehet elnevezni,
Cs kilzCrtheto, a
4) A kOzterOiet e1neezCse soran tOrekedni kell arra. hogy az elnevezCs rend
magyar nveivheiyessCg szabdlyainak megfeleld iegyen,
(5) Eld személyrdl közterCletet elnevezni nem lehet,

zCs olyan
(6) A személyrOl tOrtCnd elnevezCs során tOrekedni kell arra, hogy az elneve
szemClynek dllItson emléket:
anyagi
a) akinek kOzismert tevCkenysege a társadalmi haladást, a nemzet szellemi,
gyarapoddsdt szolgálta, es szemClye kezmegbecsulesnek Orvend, vagY
Cn kimagaslCan
h) aki a tudorndny. mOveiddCs. sport vagy a tdrsadaimi Clet egyCb terOlet
melto nagv
zecre
1e1entoet tert vag’ alkotott es ez altal szemenenek emleke megor
e volt,
c) akinek JdszjdkOhalma kozsCg CietCbcn, tOrtCnctChen kiemelkedO szerep
k
i
eszene
x
eny
ag
tevekenvsegenel hozzajarult Jaszi akohalma kozseg egeszenek
fejlddCsChez.
enxeznie a
(7) A saemCh rCi tdrtCnC elnevezCs esetCn az uteanCu e[Ctanának men keil
személv áltai használt csalddi Cs utónévvel.
lvisCg csak igy
($)Kiz.árólag családi nenet alkalmazni csak akkor szahad, ha a névadó szemC
ismert. ilietOlea az elnevezCs ccv családrCl tOrtCnik.
i
ear u a
) i-ia i aevdo ien 1 In1 Auza i u:a
is fCltdntethetd.
.vhen
kapcsolód.ik a szemClvnCvhez, akkor ez az utcanC

ILL fejezet
E!jdrdsi szabaftok

aslatot tehet a polgalmeskr a hei onkoni fl\ /it bizott’ IVI
(1) Koztei ulet e1ne ezesei
a helyi Onkorrnányzat këpviselöje. az érintett utcában bejelentett lakOhellyei rendeikezô
ailampolgar, vagy s7ekhellyel telepheilvel rendelkezo oei szemelv A ia’as1atokat irasban
kell leadni. indokolássai
(2) A képvisel& testület hatáskörébe tartozik:
a) a településrésznév megállapftSsa,
h) az utcdk elnevezése. nevük megváltoztatasa.
(3) A képviseld-testUlet döntésérdl értesIteni kell:
ted i
a a szerneh i adat-es laLirn 1arnint az ingafi in-n i1 nmai to iei e
illetékes földhivatal)
h) a kozszolgalati szerveket (ilietdkes renddrkapitányság, tdzoltóság, mentddllomás,
cégbiroság, posra)
c) a közüzerni szolgditatókat,
d) az utca elnevezés vagy névvdltoztatás kezdeményezôjét.
‘

(4) A közterUlet elnevezésére érkezett j avaslatokat iakossSgi vãleniényezësre 15 napra közzë
kell tenni az dnkormányzat hirdetdtáblán, rnajd ezt kOvetden az Ugyrendi, Humdnerdforrds,
Kozseguzerneltetési és Fejlesztdsi Bizottság véleményezi

(5) .A Lzteriiieteinevezds&vei kapcso1atos ddntést• a helybeti szokds.os rn ddon közzé k,,rl.1
tenni,
IV fejezet
Hdzszdmozás

6.

§

(1) A névvel eilátott közterdleteken az ingatlanokat, rz épUieteket Os a beOpitetien teikekt a
kdzterületrd.IjdI látható tábldn feltdntetett szdrnmal kell e.Hátni, Az utcdban tdbb ingatlan
z
1
nt
bntn1ee
zoios szan rna nemeloiheto Hr ‘ aia’ teh 1
utcOra kell megSllapItani a hdzszOinot.

telekalakitOs esetOn az
(2) A hdzszdmczOst di kdzterSiet iOtreiötfe esetOn az elne
el keil vOezni.
belul
eneedOlvezO hatkrozat iooerdre. emeiedeset kOvetOen 60 napon
(3) A sorszOnrokat, azok vdltozásait JOszj6kOhalma KozsOgi ()irkormánvzat Jegvzdje
rn atalbol ag keielenire aliapitjn neg c’mmepiiiapna KeietLben
(4) Az Ot, utca, kdz, sth. (a tovObhakhan egyUttesen: utek) hSzsz5mozSsa a
teiepuieskozponttoj kivezetO utcOk esetObe.n a tele LllOskOzonttOl kez0666en kr/dee
samuzni z r tea hal oda1a painan aJebe U Jaia pa ‘S sZ flUL t p

p;i

5) A esak egyik oldahin bedpithetd utcák hdzszdmoz{isa I tdi kezdddden fohamatos,
(6) Az (4) (5) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálvbalépésekor mar meglévO
közterületek házszdinozásdt nern érintik,
(7) Ugyanazon helyrajzi számd ingatlanon álló ikerhdz, sorház, szerkezetileg megosztható és
neni megoszthato fOldszintes ingatlan esetén, továbhá telekoszhis sordn keletkezd 01 helvrajzi
szdmd ingatian esetén A, B, C, sth. aiát0rés (pl.: i/A, LB. i/C) aIkalmazhatd,
(8) A kialakult hdzszOmozOst kOvetden eeyesItett ingatlanok meetartidk erecleti hazszamukat
(p1: Fe utca 1517).
(9) A hCzszdmot ieizd tählát (a tovdbbiakhan: házszdmtâbla) az ingatlan utcafronti keritésére,
ha az nines, hdzfaldra, az utcOrói jOl Iátható mCdon keli az ingatlan tulajdonosának elheiyezni.
10) A hazszamtabla beszeILsc1ol klhel\eleserol szuseg szenn LseIee1ol es por1mawi az
ingatian tulaj donosa kdteles gondoskodni.

F: Jéjezet
Zdrd reizde!kezdc

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napjOn iép hatdiyha.

(2) A rendelet kihirdetésérdl a jegyzO gondoskodik.
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