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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 22-én –hétfő–
du. 10:30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártándi Irodájában
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén
Kiss István
Varaga Gézáné
Varga Róbert

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica

jegyző

Élesné Tóth Anikó

jegyzőkönyvvezető

Bekő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket, megállapítja,
hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van, a
képviselő-testület ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Javasolt napirendi pontok:
1. Előterjesztés a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására
irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati
rendelethez
2. Különfélék
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pontok:
1. Előterjesztés a
közterületek
elnevezéséről,
valamint
az elnevezés
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás
szabályairól szóló önkormányzati rendelethez
2. Különfélék
Tárgyalt napirendi pontok:
1. Előterjesztés a
közterületek
elnevezéséről,
valamint
az elnevezés
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
szóló önkormányzati rendelethez
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Benkő Sándor polgármester: A képviselők a közterületek elnevezéséről, valamint az
elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
szóló önkormányzati rendelet-tervezetet megkapták.
Varga Róbert ÜB elnök: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést. Elfogadásra javasolják a
rendelet-tervezetet.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló
önkormányzati rendelet-tervezetet:
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014. (IX. 23.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 143.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá az Mötv. 13.§ (1) bekezdésének 3. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek elnevezéséről, az elnevezés
megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól
az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja:
A rendelet hatálya és célja
1. §
(1) A rendelet hatálya Ártánd község közigazgatási területén lévő közterületekre, ingatlanokra
az érintett ingatlanok tulajdonosaira (kezelőire, használóira) terjed ki.
(2) A rendelet célja a közterület- és településrész-nevek, valamint a házszámozás
megállapításának, illetve azok jelölésének szabályozása a község működéséhez szükséges
helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében, valamint hogy a közterületek
elnevezésének és a házszám-megállapításnak az egységes rendjét biztosítsa, és ennek során
érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedésitájékozódási és nyelvhelyességi szempontokat.
(3) Ártánd község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot
megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e
rendelet szabályai szerint lehet.
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Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazása szempontjából:
a.) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 2.§ 13. pontja alapján a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy
önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart
nyilván.
b.) Közterület elnevezése: az (1) bekezdésben meghatározott közterületeknek előtagból
(személynév, fogalom, tárgy) valamint utótagból (rendszerint út, utca, útja, tér, park, köz,
sétány, dűlő, árok) álló neve, amely név a közterületek megjelölésére, a földrajzi
azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál, továbbá emléket állít, hagyományt őriz.
c.)
Építési telek: a község belterületén az ingatlan nyilvántartásban önálló helyrajzi
számmal rendelkező, vagy megosztás folytán újonnan keletkező ilyenné váló beépíthető lakóés üdülőtelek.
d.)
Önálló épület: az utcai számozás szerint főépületnek minősülő lakó, üdülő, gazdasági
vagy egyéb rendeltetésű épület.
e.) Önálló lakás: az önálló helyrajzi számmal ellátott ingatlanon levő többlakásos épület.
f.) Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az
ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan
térbeli beazonosítását szolgálja.
g.) Településrész: egy közterületnél nagyobb, de a település egészénél kisebb, történetileg
kialakult és elkülönülő területrész.
A közterületek elnevezésére, megváltoztatására vonatkozó szabályok
3. §
(1) A település belterületén minden közterületet el kell nevezni, kivéve a mezőgazdasági célú,
és a lakónépességet nem érintő dűlőutakat A közterületek nevének megállapítása és
megváltoztatása Ártánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.
(2) Új közterület elnevezését a közterületként való bejegyzését követő egy éven belül meg
kell állapítani. A közterület elnevezését a megállapítástól számított 5 éven belül nem lehet
megváltoztatni. Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz
külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.
(3) Ha egy közterület a településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre
tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrészeknek – az
elkülönüléstől számított egy éven belül – más nevet kell adni.
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4. §
(1) Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületnevek
előtagját.
(2) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.
(3) Az idegen eredetű és a nehezen kiejthető szavakat az elnevezéseknél kerülni kell. A
közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés közérthető legyen és a
magyar nyelvhelyesség szabályainak megfeleljen.
5. §
(1) A közterületek nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni Ártánd község jellegére,
a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre.
(2) Közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni a helyhez kötődő neveket az
emlékállító utcanevekkel szemben.
6. §
(1) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a személy halálát
követő 10 év múltán kerülhet sor.
(2) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi
névről vagy fogalomról lehet elnevezni. A személyről történő elnevezés során törekedni kell
arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket,
a.) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű
volt és személye közmegbecsülésnek örvend;
b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan
jelentőset tett vagy alkotott, és ez által személyének emléke megőrzésre méltó;
c) akinek a település életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével
hozzájárult Ártánd egészének vagy egy részének fejlődéséhez.
A közterületek elnevezésének, az elnevezés módosításának eljárási szabályai
7.§
(1) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását írásban kezdeményezheti:
a) polgármester
b) Képviselő-testület bizottsága,
c) helyi önkormányzat képviselője,
d) Ártánd község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,
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e) Ártánd község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi
személy.
(2) A javaslatokat a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága véleményezi.
(3) Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak bizottság elé történő benyújtását
megelőzően 8 napra a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján ki kell
függeszteni, illetve ezzel megegyező időtartamra Ártánd Község Önkormányzatának
hivatalos honlapján is közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban a kifüggesztés
időtartama alatt benyújtott észrevételeket a képviselő-testületi előterjesztéshez mellékelni
kell.
(4) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell
tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell: a járási okmányirodát, földhivatalt,
rendőrkapitányságot, postát, katasztrófavédelmi szervet, a köznevelési intézményeket, és a
közmű-szolgáltatókat.
(5) Az utcanévadást követően az új táblákat 30 napon belül fel kell szerelni. A régi elnevezést
feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva
az eredeti helyen kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött
vagy alatt kell elhelyezni.
Közterületnevek megszüntetése
8. §
(1) A közterület – településrendezés, beépítés vagy más módon történő – megszűnésével
külön államigazgatási döntés nélkül a közterület neve is megszűnik. Ezt a Képviselő-testület
határozatával megerősíti.
(2) A megszűnt közterület nevét a vonatkozó jogszabályok szerint
címnyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és idejét.

vezetett

Házszámozás
9. §
(1) A házszám a belterületi ingatlanoknak (épületeknek és a beépítetlen teleknek) a vele
érintkező közterület(ek)re, utcára megállapított sorszáma. Ha egy ingatlanra több közterülettel
(utcával) való érintkezés miatt több házszám is megállapítható, akkor azt a közterületnevet és
hozzá tartozó házszámot kell használni, ahol a főbejárat található.
(2) Az utcában az ingatlanokat (épületeket és beépítetlen telkeket) a közterületről jól látható
táblán feltüntetett számmal kell ellátni. Egy önálló helyrajzi számhoz egy, az utcában nem
ismétlődő házszám tartozik.
(3) Házszámtáblát az utcára (közterületre) néző házfalra, illetve kerítésre, jól látható módon
kell elhelyezni.
6

(4) Ingatlan megosztása esetén – ha az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik
– a házszám arab egész szám és arab egész szám(ok) az ABC betűjének alátörésével.
Eljárási szabályok
10.§
Az ingatlanok házszámának megállapítása ügyében a jegyző jár el.
11.§
A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a
kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.
A névtáblák elhelyezésének szabályai
12.§
(1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.
(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy
külön tartószerkezeten kell elhelyezni.
(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla
kihelyezését tűrni köteles.
(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről az önkormányzat
gondoskodik.
13.§
(1) Új közterület nevét tartalmazó névtáblákat a névadást követő 90 napon belül el kell
helyezni.
(2) A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a
változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell
hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell
elhelyezni.
Házszámtábla elhelyezésének szabályai
14.§
(1) A házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható
módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában a tulajdonosának
elhelyezni, a házszám megállapításától, vagy az ingatlan feletti rendelkezési jog
megszerzésétől számított 30 napon belül.
(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség
szerinti cseréjétől és pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezett gondoskodik.
7

Lakcímrendezés
15.§
Amennyiben az Ártánd Község Önkormányzata által az adott ingatlanra megállapított
házszám nem egyezik meg az ingatlanon elhelyezett házszámmal, az ingatlan tulajdonosa a
lakcímrendezésre felhívást tartalmazó levél kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a
helyes házszámot az ingatlanán elhelyezni.
Záró rendelkezés
16.§
E rendelet 2014. október 1. napján lép hatályba.
Benkő Sándor sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2014. szeptember 23. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző
2.Különfélék
K/1. Előterjesztés a
Területi együttműködést segítő programok kialakítása az
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban ÁROP-1.A.3.-2014. pályázaton való
indulásról
Benkő Sándor polgármester: Pályázati konstrukció került kiírásra- Területi együttműködést
segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál konvergencia régiókban ÁROP-1.A.3.2014. – amelyben kizárólag járási székhely települések pályázhatnak azzal a céllal, hogy
olyan programot kell kialakítaniuk, amely a járáshoz tartozó települések Helyi
Esélyegyenlőségi Programjainak végrehajtását segíti, koordinálja.
Varga Róbert képviselő: Hol tudjuk kamatoztatni ezt a pályázati konstrukciót, érint-e
bennünket hátrányosan a későbbiekben.
Juhász Marica jegyző: Társadalmi felzárkóztatást segítő program. Kevés település
csatlakozása esetén nem biztos, hogy létrejön.
Varga Róbert képviselő: Mindenképpen pályázni kell amiatt, hogy Ártánd is részesüljön a
pályázatból.
Benkő Sándor polgármester: A pályázat benyújtásához jelenleg csak a csatlakozni kívánó
települési önkormányzat szándék-nyilatkozata szükséges és anyagi erőforrásokat a
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későbbiekben sem igényel az önkormányzatoktól, sőt közvetetten további források
megszerzésének feltétele.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi
határozati javaslattal:
1.
Ártánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy az önkormányzat a járási székhely Berettyóújfalu Város Önkormányzata által
benyújtandó a Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a
konvergencia régiókban ÁROP-1.A.3.-2014. pályázat elnyerése esetén, a pályázati program
megvalósításában együttműködik a pályázóval.
2.
A pályázat célja a Berettyóújfalui járás települési önkormányzatai által elfogadott
Helyi Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásához kapcsolódó koordinációs tevékenység, a
helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és megerősítése.
3.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati programban való
együttműködési megállapodás megkötésére.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
46/2014. (IX.22.) számú ÁKt határozat:
1. Ártánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy az önkormányzat a járási székhely Berettyóújfalu Város Önkormányzata által
benyújtandó a Területi együttműködést segítő programok kialakítása az
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban ÁROP-1.A.3.-2014.
pályázat
elnyerése esetén, a pályázati program megvalósításában együttműködik a pályázóval.
2.
A pályázat célja a Berettyóújfalui járás települési önkormányzatai által
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásához kapcsolódó
koordinációs tevékenység, a helyi szereplők közötti területi együttműködések
kialakítása és megerősítése.
3.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati programban
való együttműködési megállapodás megkötésére.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Benkő Sándor polgármester, ülésvezető elnök
a képviselő-testület ülését bezárta.
kmft.

Benkő Sándor
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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