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a közterület elnevezés rendeletbeli szabály ozásáről.

Kartal Nagközség Önkormányzata Képviselőlestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

meghatórozott eredeti jogalkotói hatáskörében a j2. cikk (1) bekezdés a) pontjóban meghatározott

feliatalmazás alapjón, valamint a Maglarország helyi önknrmányzatairól szóló törvénY 5L § (5)
'bekezdésében, 

vaiamint a ]43. § (3) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a lÖvetkezőket

rendeli el:
1.§

A rendelet célja

E rendelet célja, hogy a köáerület elnevezése Kartal nagyközség közterületeit pontosan megjelÖlje,

azonosítsa, u7aiekoisaás céIjara szolgáljon, egyben emléket állítson, hagyomanyokat ápoljon és a

közterületek elnevezésére, azok megláltoúatásáravonatkozó szabályokat egységes rendbe foglalja.
2.§

Ertelmező ren delkezós ek

E rendelet alkalmazásában:
1. Közterület: köáaszná|atra szolgáló minden olyan állami vagy önkormánYzati tulajdonban,állÓ

terület, amelyet a rendeltetésének megfelelően barki használhat, és az ingatlan-nYilvantartás is ekként

tartja nyitv ál. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása, a Pihenő és emlékhelYek

kialakítása.
2.Köúeruletnév: a varos területén tévő közutak és terek rendszerint út, utca, tér, Park, köz, sétánY sü.
utótagot tartalmazó neve.

3.§
Általános szabályok

(1) Kartal nagyközségben minden közterületet el kell nevezni.

izl u: k<izteŐlet kiaiakitása után, közterületként való bejegyzését követően egy éven belül meg kell

állapítani a köáerület nevét.
(3) iz elnevezett köaerület természetes folytaüísaként nyíló íj szakaszkülön elnevezési eljárás nólkÜl

amár elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítas).
4. §.

(l)Köáerület elnevezésekor különös figyelemmel kell lenni a helyi hagyománYokra, a helYtÖrténeti

kutatasokra, a lakosság élő névhasználatára, a magyar nyelv követelményeire, az egYszerűségre és

arra, hogy anév atöbbitől írásban is, hangzásában is jól megkülönböáethető legYen.

(2)Ködérilet élő személyről nem neveáető el, valamint alkalmazni kell a Magyuország
helyi önkormányzatairól szóló zOlL évi CLXXXIX. t<irvény 14.§ (2)-(3) bekezdéseit.

(3)A köáerület elnevezésekor névazonosság nem állhat elő.
(+j rtirt".tilet elnevezését kezdeményeáetik az önkormanyzatí képvíle|ők, a KéPviselŐ-testtilet

iizottságaíés Kartalon lakóhellyel rendekező allampolgárok legalább tízfőbŐI állÓ csoPortja, akikaz
indítvany benyújtasanak időpontj ában az érintett közterületen bejelentett lakÓ- vagY tartózkodási

hellyel rendelkemek.
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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-testiileti döntéssel kaPcsolatos

előkészítési és végrehajtási feladatokat a Kartali Polgarmesteri Hivatal ígazgatásí csoportja látja el.
(2)Ha a közterülei ehóvezésének megváltoztatását az érintett lakosság kezdeményezi, akkor az adoLí

köáerületen lakók véleményét ki kell kérni. A lakosság véleménynyilvanítása e rendelet 8. §-a alapján

történik, azonbana lakosság véleményének a Képviselő-testiilet döntésére nincs kötelező ereje.

(3)Nem lakossági kezdeményezés esetében a Képviselő-testület kikérheti a köáerÜlet elnevezésével,

Áegvá|toztatásáva1 érintett iakosság véleményét, azonban a lakosság véleménYének a KéPviselŐ-

testtilet döntésére nincsen kötelező ereje.
6. §.

(l) A közterületnév megállapításaíól, illetőleg megváltoúatásárÓl szŐIŐ hatarozatban a KéPviselŐ-

testület köteles rendekeÁi arról, hogy azúj, iúetőleg megváltozott közterületnév melY időPonttól léP

hatáIyba. Ahatározatban rendelkeznie kell azutcarÉv-táblák elhelyezésének hataridejérŐl.

(2) 
^Képviselő-testiilet 

döntéséről a Kartali Polgármesteri Hivatal igazgaási csoPortja 30 naPon beliil

köteles értesíteni:
a.) azérintett tulajdonosokat (lista szerint, ingatlanonként 1 személyt),

b. ) a települési lakcímnyilvantartót helyben,
c.) a települési adóhivatalt helyben,
d.) a Pest Megyei Kormanyhivatal Aszódi Jarási Hivatalát,
e.) a köáiteles ingatlan-nyilvánÁrást vezető szervet,

f.) a Magyar Posta kartali postahivatalát,

e.) az Aszódi Rendórőrsöt,
h.) a ttizvédelmi hatóságot,
i.) a közműszolgáltatókat
j.i a Földrajziiév-bizottságot valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézetet (csak telePÜlésrész-

néwel kapcsolatos döntés esetében).
7.§

közterületnév táblák
(1) Az utcanév-táblak elkészíttetése, elhelyezése, karbantartása és sziikség szerinti PÓtlása a KaÍtali

Polgármesteri Hivatal illetékes csoportj anak a fe|adata.

Q)Árutcanév-táblákat építményeken'(épületen, kerítésen, trámfalon), illetŐleg önálló vagY Pedig más

célra is szolgáló oszlopon, jól látható helyen kell elhelyezni.
( 3 ) N övény zett e utc anév -táh|at elhelyemi nem szabad

i+j * ingatlan tulajdonosa, kezelőie vagy haszrrá|őja a közterületnév tábla elhelYezését és az ezze|

kápcsolatós munkáiatokat tűrni t<btetes.- Amennyiben a táb|a elhelyezésével az ingatlanon kár

keletkezik, azt a kihelyezésért felelős szerv köteles megtéríteni.
8.§

A lakosság vélemény_nyilvánításának rendjére vonatkozó szabálYok
(1) A lakosság véleményének kikéré.éb.rr, azok összesítésében, a KépviselŐ-testiilet dÖntésének

előkészítésében a Kartali Pol gármesteri Hivatal múködik közre.

(2) 
^lakosság 

a Képviselő-iestiilethez avéleményét, kérelmét, javaslatát postai és elektronikus Úton

egyaránt benyújthatj a.

<Íj x, érintátt"hkósság véleményének kikérése esetén a Kartali Polgármesteri Hivatal hirdetménYt

teszközzé _ az onkorÁányzat hónlapjan, illetőleg a Hivatal hirdetőfalán atewezet néwáltozásról,

amelyre a helyi érdekeltségii civil szetvezetek, illetve bármely helyi lakos észrevételt tehet.
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9.
Házszámtáblák, cím m e gállap ítás

(1) A hazak (építési telkek) megszámozását aKartali Polgármesteri Hivatal illetékes csoportja kciteles

elvégezri mináen j utca vagy telek kialakítása alkalmával és err l kciteles értesíteni a tulajdonosokat

és a mindenkori ktjáiteles ingatlan-nyilvrántartást végzó szeryet.
(2) A mindenkori koáiteles ingatlan-nyilvantartást vezetó szerv kcjteles a házszémol<r I térképi

n}ilvantartást vezetni jelen rendelet 6. (2) e.) pont alapjan, ezt a Kartali Polgármesteri Hivatal Pedig
k teles az egyes áIlamigazgatási iigyek intézése alkalmával mindig figyelembe venni.

(3) A Kartali Polgármesteri Hivatal k<jteles ahánszámozást feliilvizsgáIni és az

esetleg sztikséges váitoztatásokat elvégezti,havalamelyik utca neve megváItozik, ha valamelYik utcát

k zteriilet- szabáIyozás érinti, vagy ha ezt akiaIakulthénszátmozás rendezése indokolja.
() Az épiiletek háaszámait i ingat|anok tulajdonosai (kezel i) k telesek saját k ltségiik<in a

tó"t"rut.ti 1 jól látható módon 6áuun vagy más módon) felttintetni. Az utcanév hazankénti

felttintetése nem k<itelez ,

10.

Emléktábla állítás rendjére vonatkozó szabályok

(1) A varos kclzteriiletein emléktábla csak a Képvisel -testiilet hozzájaru|ásával helyeáet el.

izi a mtiemlék, mriemlék jellegti és a helyi védettség épi,ileteken emléktábla elhelYezéséhez az

illetékes miiemlékvédelmi hatóság el zetes hozzájén ása is sziikséges.
(3) A képviseló-testiileti hozzajaru|ás nélkiil yagy a hozzájaru|ásrÓl szóló hatáttozatban foglaltaknak

,r"rr, ,rr.gf"lel en elhelyezett ernléktáblát a polgármester - az e|távoLÍtásra vonatkozó felszÓlÍtásban

megjelcili hatarid eredménytelen eltelte 
"r.iér, - 

az emléktábla tulajdonosának ktiltségére leszerelteti

és e|száIlíttatja,
11.

Vegyes és zár rendelkezések
(1) Kozteriiletnév, házszám, épiilet, Iépcsóház, színt, ajt szétmozásánakváItozása miatt, ktilttizéssel

nem jaró lakcímváltozásr I azá||arnpolgárnak nem kell bejelentést tennie.

e btcímadat ilyen megváItozáru ,r.* min stil a atváItozásnak. Tarsasházak esetében a lakcímek

pontosításakor égyidejtileg, sztikség esetén az ajt számozások ellen rzését, Pontosítását is el ke1l

végezni.
Q| A jeeyzi| az(l) bekezdés szerinti változásthivatalból vezeti át a nyilvántartáson.

isj d-níár*,^tabÍavalnem rendelkezó íngatlan tulajdonosa, kezel je, használója a jelen rendelet 9.

i+i uet ezaésében foglalt tábla-kihelyezesi k telezettségének e rendelet hatálYba léPését kÓvet fél

éven beliil koteles eleget tenni.
12.

Hatálybalépés

Ez a rendelet szeptember
Kartal, 20t 4 . szeptember
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