JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2014. (IX. 13.) önkormányzati rendelete
a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának,
emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 51. § (5) bekezdésében, valamint a
143. § (3) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet célja
E rendelet célja, hogy a közterület elnevezése Jászladány nagyközség közterületeit pontosan
megjelölje, azonosítsa, a tájékozódás céljára szolgáljon, egyben emléket állítson,
hagyományokat ápoljon és a közterületek elnevezésére, azok megváltoztatására vonatkozó
szabályokat egységes rendbe foglalja.
2. §
Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazásában:
1. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló terület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az
ingatlan-nyilvántartás is ekként tartja nyilván. Közterület rendeltetése különösen: a
közlekedés biztosítása, a pihenő és emlékhelyek kialakítása.
2. Utca: a város belterületi ingatlanjait a városi közlekedés hálózatába bekapcsoló két
oldalán folyamatosan beépített, vagy beépíthető közterület.
3. Út: olyan városszerkezeti szempontból jelentősebb utca, amely az alacsonyabb rendű
utcákat gyűjti össze, és/vagy közelebbi-távolabbi határrészekhez, településekre vezet.
4. Tér: utak, utcák kereszteződésében, csomópontjába városrendezési, földrajzi
sajátosságok alapján kialakított elsősorban közösségi, vagy városképi célokat szolgáló
nagyobb közterület, amelynek minden oldala körülépített, vagy körülépíthető.
5. Dűlőút: a község határában lévő földút, amely a település története során
hagyományosan kialakult mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanokat, s az azon
kialakított tanyákat köti össze a magasabb rendű utakkal.
6. Köz: kis keresztutca.
7. Közterületnév: a város területén lévő közutak és terek rendszerint út, utca, tér, park,
köz, sétány, stb. utótagot tartalmazó neve.
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3. §
Általános szabályok
(1) Jászladány nagyközségben minden közterületet el kell nevezni.
(2) Új közterület kialakítása után, közterületként való bejegyzését követően egy éven
belül meg kell állapítani a közterület nevét.
(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési
eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás).
4. §
(1) Utcaelnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet,
a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű
volt és személye közmegbecsülésnek örvend,
b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén
kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott és ezáltal személyének emléke
megőrzésre méltó,
c) akinek Jászladány nagyközség életében, történetében kiemelkedő szerepe volt,
tevékenységével hozzájárult Jászladány egészének vagy egy részének
fejlődéséhez.
(2) Utcát elnevezni olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete, munkássága az
emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt.
(3) Közterület elnevezésekor különös figyelemmel kell lenni a helyi hagyományokra, a
helytörténeti kutatásokra, a lakosság élő névhasználatára, a magyar nyelv
követelményeire, az egyszerűségre és arra, hogy a név a többitől írásban is,
hangzásában is jól megkülönböztethető legyen.
(4) Személyről utcát elnevezni halála után, legalább 5 év elmúltával lehet.
(5) Személyről utcát elnevezni általában az általa használt eredeti családi és utónév
formájában kell. Csak vezetéknevezet csak akkor lehet alkalmazni, ha a névadó
személy általánosan ismert.
(6) Közterület élő személyről nem nevezhető el, valamint alkalmazni kell a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2-(3) bekezdéseit.
(7) A közterület elnevezésekor névazonosság nem állhat elő.
(8) Közterület elnevezését kezdeményezhetik az önkormányzati képviselők, a Képviselőtestület bizottságai és a Jászladányon lakóhellyel rendelkező állampolgárok legalább
tíz főből álló csoportja, akik az indítvány benyújtásának időpontjában az érintett
közterületen bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.
5. §
Hatásköri és eljárási szabályok
(1) A közterület elnevezése és megváltoztatása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Az elnevezésről a Képviselő-testület határozattal dönt. A képviselő-testületi döntéssel
kapcsolatos előkészítési és végrehajtási feladatokat a Jászladányi Polgármesteri
Hivatal arra kijelölt munkatársa végzi el.
(2) Ha a közterület elnevezésének megváltoztatását az érintett lakosság kezdeményezi,
akkor az adott közterületen lakók véleményét ki kell kérni. A lakosság vélemény-
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nyilvánítása e rendelet 8. §-a alapján történik, azonban a lakosság véleményének a
Képviselő-testület döntésére nincs kötelező ereje.
(3) Nem lakossági kezdeményezés esetében a Képviselő-testület kikérheti a közterület
elnevezésével, megváltoztatásával érintett lakosság véleményét, azonban a lakosság
véleményének a Képviselő-testület döntésére nincsen kötelező ereje.
6. §
(1) A közterületnév megállapításáról, illetőleg megváltoztatásáról szóló határozatban a
Képviselő-testület köteles rendelkezni arról, hogy az új, illetőleg megváltozott
közterületnév mely időponttól lép hatályba. A határozatban rendelkeznie kell az
utcanév-táblák elhelyezésének határidejéről is.
(2) A Képviselő-testület döntéséről a jegyző 30 napon belül köteles értesíteni:
a) az érintett tulajdonosokat (lista szerint, ingatlanonként 1 személyt),
b) a települési lakcímnyilvántartót helyben,
c) a helyi önkormányzati adóhatóságot,
d) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt,
e) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászapáti Járási Hivatalát,
f) a közhiteles ingatlan-nyilvántartást vezető szervet.
g) a Magyar Posta Zrt. Jászladány
h) a Szolnoki Rendőrkapitányságot
i) a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Rendőr- Főkapitányságot,
j) a tűzvédelmi hatóságot,
k) a katasztrófavédelmi hatóságot,
l) a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórházat,
m) a Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézetét,
n) a VOLÁN Zrt-t,
o) a Szolnoki Mentőszolgálatot,
p) a közműszolgáltatókat (VCSM Zrt, E-ON Zrt., TIGÁZ Zrt.)
q) a lakosságot a helyben szokásos módon,
r) a Földrajzinév-bizottságot, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet (csak
településrész-névvel kapcsolatos döntés esetében),
(3) Az utcanév változást a jegyző köteles az utcanévjegyzékben feltüntetni.
7. §
Közterületnév táblák
(1) Az utcanév-táblának az utca nevét kell tartalmaznia.
(2) Az utcanév-táblák elkészíttetése, elhelyezése, karbantartása és szükség szerinti pótlása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzatának feladata.
(3) A településen minden közterületet névtáblával kell jelölni. Az utca névtáblát az utca
mindkét oldalán, az utca elején és végén, valamint utcakereszteződésnél, minden
sarokingatlanon – az erre vonatkozó építésügyi és egyéb szabályok szerint – kell
elhelyezni.
(4) Az utca nevének megváltozása után a korábbi utcanév - táblát a tájékozódás
megkönnyítése érdekében áthúzással érvénytelenítve két évig az új nevet jelző tábla
mellett meg kell hagyni.
(5) Növényzetre utcanév-táblát elhelyezni nem szabad.
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(6) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterületnév tábla elhelyezését és
az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben a tábla elhelyezésével az
ingatlanon kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős szerv köteles megtéríteni.
8. §
A lakosság vélemény-nyilvánításának rendjére vonatkozó szabályok
(1) A lakosság véleményének kikérésében, azok összesítésében, a Képviselő-testület
döntésének előkészítésében a Polgármesteri Hivatal működik közre.
(2) A lakosság a Képviselő-testülethez a véleményét, kérelmét, javaslatát postai és
elektronikus úton egyaránt benyújthatja.
(3) Az érintett lakosság véleményének kikérése esetén a Polgármesteri Hivatal
hirdetményt tesz közzé – az Önkormányzat honlapján, illetőleg a hivatal
hirdetőtábláján a tervezett névváltozásról, amelyre a helyi civil szervezetek, illetve
bármely helyi lakos észrevételt tehet.
9. §
Házszámtáblák, címmegállapítás
(1) Az elnevezett közterülettel érintkező ingatlanokat házszámmal kell ellátni.
(2) A házak (építési telkek) megszámozását a Polgármesteri Hivatal köteles elvégezni
minden új utca vagy telek kialakítása alkalmával és erről köteles értesíteni a
tulajdonosokat és a mindenkori közhiteles ingatlan-nyilvántartást végző szervezet.
(3) Házszámozással még nem érintett utcanévvel elnevezett közterületen a számozás 1gyel kezdődik és a számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez csatlakozó
utolsó belterületi földrészig:
a) A jellemzően vonalszerű közterület (utca) esetén a számozás növekedésének
irányába nézve jobb oldalon a páratlan, baloldalon a páros számokat kell
alkalmazni.
b) Egy oldalon beépített, mellezően vonalszerű közterület esetén számozás
folyamatosan emelkedik (1,2,3,stb.),
c) A nem jellemzően vonalszerű kialakított közterület esetén (tér, park) épületeinek,
telkeinek számozása folyamatosan emelkedő számsorrendben, az óramutató
járásával megegyező irányban történik.
(4) Ingatlant házszámmal ellátni akkor kell, illetve az ingatlan házszámának megváltozása
csak abban az esetben lehetséges, ha:
a) Az ingatlan újonnan alakult, az ingatlan házszáma a hivatalos ingatlannyilvántartásban nem szerepel, csak helyrajzi számmal meghatározott, vagy
b) több ingatlan azonos utcanév és azonos házszámmal szerepel a hivatalos ingatlannyilvántartásban, vagy
c) az ingatlan utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése nem a
kialakult növekvő számsorban található, vagy
d) ingatlan megosztására, vagy
e) ingatlanok egyesítésére kerül sor.
(5) Az (4) bekezdésben meghatározott esetekben az ingatlan házszámának
megváltoztatásáról a jegyző külön határozatban rendelkezik.
(6) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a
kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.
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(7) A kialakult számozás után a megosztott ingatlanok eredeti, (alátörés nélküli) sorszáma
megmarad, s az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor
növekedésének irányában az 1,2,3,4stb. alátörést kap (pl.: 1/1, 1/2, 1/3. stb.).
(8) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok eredeti sorszámukat megtartják (pl.:
33-35.).
10. §
(1) A 9. § (2)-(8) bekezdés szabályaitól eltérni csak a helyi hagyományok
figyelembevételével lehet.
(2) A házszám megváltozását – a 9. §) (6) bekezdés szerinti eljárást kezdeményező
személynek – az arról rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon
belül az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni.
11. §
Az utcanév és házszám kihelyezésének szabályai
(1) A házszámot az ingatlan közterület felőli bejáratától a közterületi telekhatártól mért 10
méteren belül, 2-5 méter közötti magasságban, az épület közút felőli homlokzatán,
vagy az ingatlan utcai kerítésén (bejárati ajtón) az ingatlan tulajdonosa (kezelője) saját
költségén úgy köteles elhelyezni, hogy az utcáról jól látható és olvasható legyen.
(2) A telek, épület számozásáról a hiányzó és olvashatatlanná vált utcai név- és
házszámtáblák számbavételéről, ellenőrzéséről a Polgármesteri hivatal gondoskodik.
(3) Az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles pótolni a hiányzó vagy az elavult
házszámtáblát.
(4) A házszámok módosítása, illetve más hatósági intézkedés következtében szükséges
házszámtábla készítés és kihelyezés költsége Jászladány Nagyközségi
Önkormányzatát terheli.
(5) A nem valóságos állapotnak megfelelő, vagy nem a megfelelő módon kifüggesztett
házszámtáblák lecserélését és a 9. § előírásainak megfelelő valós számozású
házszámtábla kihelyezését a jegyző a tulajdonos (bérlő, használó) terhére elrendelheti.
(6) A (4) és (5) bekezdésekben foglalt esetekben a tulajdonos szociális körülményeire
tekintettel a házszámtábla cseréjét a jegyző az Önkormányzat költségére is
elvégeztetheti.
12. §
Köztéri szobor, emlékmű, műalkotás, emléktábla állítás rendjére vonatkozó szabályok
(1) A község közterületein köztéri szobor, emlékmű, műalkotás, emléktábla csak a
Képviselő-testület hozzájárulásával helyezhető el.
(2) A műemlék, műemlék jellegű és a helyi védettségű épületeken emléktábla
elhelyezéséhez az illetékes műemlékvédelmi hatóság előzetes hozzájárulás is
szükséges.
(3) A képviselő-testületi hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásról szóló határozatban
foglaltaknak nem megfelelően elhelyezett köztéri szobrot, emlékművet, műalkotást
emléktáblát a jegyző– az eltávolításra vonatkozó felszólításban megjelölt határidő
eredménytelen eltelte esetén – az emléktábla tulajdonosának költsége leszerelteti és
elszállíttatja.
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13. §
Vegyes és záró rendelkezések
(1) Közterületnév, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó számozásának változása miatt
költözéssel nem járó lakcímváltozásról az állampolgárnak nem kell bejelentést tennie.
A lakcímadat ilyen megváltozása nem minősül adatváltozásnak.
(2) A jegyző az (1) bekezdés szerinti változást hivatalból vezeti át a nyilvántartáson.
(3) A házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a jelen
rendelet 11. § (1) bekezdésében foglalt tábla-kihelyezési kötelezettségének e rendelet
hatályba lépését követő fél éven belül köteles eleget tenni.

14. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Kelt: Jászladány, 2014. szeptember 11.

Drávucz Katalin
polgármester

Lajkó Terézia
jegyző

Záradék: Ezen rendelet 2014. szeptember 13-án kihirdetésre került.

Lajkó Terézia
jegyző

