Tiszacsege Város Önkormányzata
15/2013 (IV. 29.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésének rendjéről
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések
1. § A rendelet hatálya Tiszacsege város közigazgatási területére terjed ki.
2. § E rendelet alkalmazásában
1. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvényben így meghatározott fogalom;
2. közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és
nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendeletben így meghatározott fogalom.
2. Általános szabályok
3. § (1) Minden közterületet el kell nevezni.
(2) A közterületnév előtagból (pl. személynév, fogalom, tárgy) és utótagból áll.
(3) Az új közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani.
3. Javaslattételi eljárás
4. § Új közterület nevének
megállapítása vagy a már meglévő közterületnév
megváltoztatása előtt a polgármester legalább 30 napra felhívást tesz közzé az
önkormányzati újságban és az önkormányzat honlapján, melyben a közterület nevére
vonatkozó - indokolással ellátott - javaslatokat kér a lakosságtól, valamint a helyi gazdasági
és társadalmi szervezetektől. Az érintett közterületen található ingatlanok tulajdonosait
közvetlenül levélben kéri fel a polgármester a javaslattételre.
4. Utcanévtáblák
5. § (1) A közterület nevét utcanévtáblákon kell feltüntetni.
(2) Az utcanévtáblákat a saroktelkek kerítésein, ennek hiányában az épületen vagy külön
tartószerkezeteken kell elhelyezni.
(3) Az érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a utcanévtábla kihelyezését tűrni köteles.
(4) Az utcanévtábla kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről az
önkormányzat gondoskodik.

6. § A közterület elnevezésének megváltoztatása esetén a régi elnevezést feltüntető
utcanévtáblákat piros, átlós vonallal áthúzva, a változást követő egy évig az eredeti helyén
kell tartani. Az új elnevezést feltüntető utcanévtáblákat közvetlenül a régi tábla fölött vagy
alatt kell elhelyezni.
5. Záró rendelkezés
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tiszacsege, 2013. április 29.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2013. április 29. napján kihirdetésre került.
Tiszacsege, 2013. április 29.

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

