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Tisztelt Képviselő-testület!
Kérelem érkezett az Önkormányzat felé, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló,
Rábapatona, 1116/2 hrsz.-ú, „kivett közterület” művelési ágú útszakasz utcanevet kapjon, tekintettel
arra, hogy az utcában egyre több telek kerül kialakításra, valamint házak is épülnek. Az utca eleje a
Harsányi Lajos utcában kezdődik, a vége pedig a „Rózsás csatorna” részig tart. (Lsd. térkép kivonat).
A közterületek elnevezésével kapcsolatosan az alábbi önkormányzati rendeletre kell figyelemmel
lenni:
1. Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014.(VIII.8.) önkormányzati
rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól1
II. Fejezet
A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
3. §.

1. Rábapatona Község belterületén és a külterületi lakott helyeken a közterületeket el kell
nevezni. A külterületi egyéb közterületeket elnevezéssel lehet ellátni.

A rendelet elérhető itt:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg6ed5dr0eo3dt6ee9em8cj9cb8cf5ce6bx5bx8l
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2. A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, és utótagként a közterület
jellegére utaló meghatározásból (út, utca, tér, köz, sor stb.) áll.
3. A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy
történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire,
továbbá arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.
4. A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.
5. Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlannyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani.
6. Ha egy közterület városrendezés, beépítés következtében két vagy több részre
tagozódik, egységes közterületként megszűnik és – az elkülönüléstől számított egy éven
belül – új nevet kell adni a közterületnek.
7. A közterület nevének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
4.§
2
2

1. A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli
kezdeményezés alapján hivatalból indulhat.
2. A közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat a Képviselő-testület
által létrehozott Utcaelnevezéseket Előkészítő Szakmai Bizottság és a jegyző látja el.
3. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Rábapatona Község
Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.
4. A közterület elnevezéséről szóló képviselő-testületi döntést a helyben szokásos módon
– a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a helyi sajtóban stb. – közzé
kell tenni.
Az alábbi térképen látható az új utca és az érintett ingatlanok. Az utca elnevezését a
házszámozásban fakadó korábbi anomáliák indokolják, annak érdekében, hogy a létrejövő új
házak esetében egységes és logikus módon történhessen a házszámok kiosztása.
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Az eljárás eredményeként elnevezésre kerülő új utcához tartozó ingatlanok a térképvázlat alapján a
következők: az 1117/2 hrsz.-tól az 1117/12 hrsz.-ú ingatlanig.
A fent hivatkozott önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a közterület elnevezésével
kapcsolatos feladatokat a Képviselő-testület által létrehozott Utcaelnevezéseket Előkészítő Szakmai
Bizottság és a jegyző látja el. A szabályozás kapcsán szükséges létrehozni egy eseti bizottságot.
(Az előterjesztés mellékleteként csatolom a Bizottság számára tett javaslatomat)
Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslat megtárgyalására:
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Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Utcaelnevezéseket Előkészítő

Szakmai Bizottság tagjának választja:
1.) …
2.) …
3.) …
2.) A Bizottság elnökének … választja.
3.) A Bizottság feladata a helyi önkormányzati rendeletben foglalt szakmai előkészítés és javaslattétel
a Képviselő-testület számára közterület elnevezése tárgyában.

Kelt: Rábapatonán, 2018. május 23. napján
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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1. számú melléklet
Javaslat új utca elnevezésére
Az Utcaelnevezéseket Előkészítő Szakmai Bizottság Rábapatona Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete számára
2018. július 1. hatállyal az 1116/2 hrsz.-ú, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló
„kivett közterület” művelési ágú, Harsányi Lajos utcából nyíló új utcának az alábbi utca neveket
javasolja:

1. A terület közterületi elnevezéseiből adódóan (írók, költők):
• Jókai utca
vagy
2. Rábapatonai vonatkozású személyek:
• Markó Árpád utca2

Életének összefoglalása megtekinthető itt: http://rabapatona.hu/rabapatonarol/hiresemberek/marko-arpad
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