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Tisztelt Képviselő-testület!
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. április 25-ei ülésén megalkotta a
közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 7/2013. (IV. 25.)
számú rendeletét. Ezen rendelet alapján, illetve a Magyar Tudományos Akadémia
állásfoglalása alapján szükségessé vált a Népfront és a Marx Károly utak átnevezése.
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény 13/A. §-a, valamint a végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Kormányrendelet
18. § (2) bekezdés e) pontja alapján a közterület elnevezés miatt költözéssel nem járó
lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló
hatósági igazolványt az illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti. A 1996. évi
LXXXV. törvény 32/C. § (1) bekezdés m) pontjában foglaltak szerint tárgyánál fogva
díjmentes az ingatlan közigazgatási címének közterületnév-változás miatt történő átvezetése
iránti megkeresés alapján indult eljárás díja, ha az eljárás megindítására a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésében foglalt
tilalomba ütközés miatti közterületnév változás miatt került sor. Ez azt jelenti, hogy az utcák
elnevezésének megváltozása a lakosságnak plusz anyagi terhet nem jelent, a szükséges
dokumentumok kiadásáról az illetékes hatóság hivatalból és díjmentesen gondoskodik. A z
előzetes felmérések alapján az okmányok cseréje a Marx Károly úton 20 ingatlant érintene, a
Népfront úton pedig 14 ingatlant.
A fent említett önkormányzati rendeletben foglaltak végrehajtása érdekében előzetesen
felmérésre került a közterületekről hiányzó vagy cserélendő utcanév táblák köre. Ennek során
megállapítást nyert, hogy kb. 215 db táblát kellene kihelyezni a településen, melynek a
bekerülési költsége a beérkezett, még nem hivatalos árajánlat alapján kb. 500.000 Ft. A
közterületnév táblák helyzetének rendezése azért is fontos, mert az elmúlt időszakban több
alkalommal is előfordult, hogy a mentő később érkezett a beteghez, mert hiányzott az érintett
utcán az eligazítást segítő tábla. Mindezek alátámasztják azt, hogy a költségvetési
lehetőségeket figyelembe véve az önkormányzat, ha kell, akkor fokozatosan, de oldja meg a
problémát.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat
elfogadására!
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Határozati javaslat

……/2013. (V. 30.) önkormányzati képviselő-testületi határozat

közterületek elnevezésének módosításáról

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3) pontja, figyelembe véve a 14. §-ban
foglalt rendelkezéseket, valamint a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról
és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Kormányrendelet 2. § (3) bekezdés j) pontja,
továbbá az 5. § (1)-(2) bekezdései alapján a következő határozatot hozza:

1. A szajoli jelenleg Népfront út a Liszt Ferenc út elnevezést kapja.
2. A szajoli jelenleg Marx Károly út a Mindszenty József út elnevezést kapja.
3. Az elnevezésről névtáblát kell készíteni, és azokat a közterületekre ki kell helyezni.
4. A közterületek megváltozott elnevezését a Szajoli Krónikában, valamint a község
honlapján is közzé kell tenni.
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