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ELŐTERJESZTÉS
5. NAPIRENDI

PONT

Közterületek elnevezése
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a felkérte a Nagycenken működő
civil szervezeteket és magánszemélyeket, hogy tegyenek javaslatot a a Nagycenk 430/3 hrsz;
431/3 hrsz és 431/5 hrsz ( Aranypatak melletti területek ) és a 259/128; 259/149 és 259/158
hrsz ( Új lakóövezet- Kövesmezei út menti önkormányzati telkek ) útjainak elnevezésére.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv. 42.§.8. pontja alapján át
nem ruházható hatáskör a képviselő-testület döntési joga a közterület elnevezése.
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott önkormányzati
rendelet több iránymutatást is ad a közterület elnevezésére vonatkozóan:
„4. §
(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni, és előtérbe kell helyezni Nagycenk Nagyközség község
jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire,
sajátosságaira, vagy a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére utaló névadást.
(2) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet. Ez alól kivételt képeznek a
különböző helyrajzi számon lévő, de természetben egymás folytatásában elhelyezkedő azonos típusú közterületek.
(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről, elhelyezkedésről, fogalomról lehet elnevezni.
5. §
(1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid, közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.
(2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki
a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, tevékenysége a nemzet szellemi, anyagi
gyarapodását szolgálta, közmegbecsülésnek örvend, vagy
b) élete, munkássága Nagycenk nagyközséghez vagy a térséghez kötődik, hozzájárult a település vagy a térség
fejlődéséhez, vagy példa értékű lehet a település lakói számára.
6. §
A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:
a) polgármester,
b) önkormányzati képviselő,
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c) Nagycenk nagyközségben bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,
d) Nagycenk nagyközségben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy,
e) Nagycenk nagyközségben bejegyzett civil szervezet.
7. §
A közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztést társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, és az elnevezéssel
kapcsolatban benyújtott észrevételeket a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.”

A képviselő-testület a hirdetményt a honlapon, a Cenki Híradóban, és a hirdetőtáblán tette
közzé. A javaslatok végső benyújtási határideje 2017. október 20. volt.
A melléklet ( 1-6. számú melléklet ) szerinti utcanév javaslatokat tették a lakosok, szervezetek. A 7. és 8. számú melléklet a területi elhelyezkedését mutatja az utcáknak.
Tisztelt Képviselő-testület!
Javasolom a közterületek elnevezését, kérem, hogy döntsön róla a képviselő-testület. A döntés
vonatkozhat bármelyik javaslat támogatására, esetleg új javaslat előterjesztésére és megvitatására is.
…………………./2017.(….) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycenken működő civil
szervezetek és magánszemélyek javaslatára
-nagycenki -430/3 hrsz; 431/3 hrsz és 431/5 hrsz-ú utat

- ………….. útnak/utcának,

-nagycenki 259/128 hrsz-ú utat

- ……………útnak/utcának

-nagycenki 259/149 hrsz-ú utat

- …………… útnak/utcának

-nagycenki 259/158 hrsz-ú utat

- …………… útnak/utcának

nevezi el.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közterület elnevezés bejegyzésével kapcsolatos földhivatali és címnyilvántartási eljárást folytassa le.
Felelős: Percze Szilvia jegyző
Határidő: folyamatos

Nagycenk, 2017. október 20.
Csorba János
polgármester

