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Készült: Tardona Község onkormanyzata Képviselő-testiiletének nyilvtínos ülésén.

Az ülés időpontia: 2014. december 15.' a kezdés időpontja: l6:00 óra.

Az ülés helve: Jókai Mór Művelődési otthon és Könyvtiár, Tardona, Kossuth u.32.

Az ülésen ielen vannak a képviselő.testület taeiaÍ ktizül:
Balla György polgiírmester
Czakő Tivadar képviselő érkezett 16:10 órakor
Földessy Aranka Margit képviselő
Pálné Kakszi Ilona képviselő
Primász Péter képviselő
Szűcsné Pál-Kutas orsolya képviselő

Távol van: Gyenes Bálint képviselő, aki távolmaradását előzetesen bejelentette.

Az ülésen ielen vannak tanácskozási ioggal meehívottak közül:
Dr. Szécsi ottő jegyztj
Juhászné dr. Soltész Edit aljegyzo' jkvvezetó

Balla Gvörgy polgármester:
K<jszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy Czakő Tivadar jeleúe, hogy később érkezik.
Megállapítja, hogy a megválasúott7 fő képviselő köáil 5 ftí képviselő jelen van, ezért az ülés
határozatképes és aá megnyitotta.

Javasolja a jegyzőkonyv hitelesítőinek Földessy Aranka és Pálné Kakszi Ilona képviselőket.
Kéri, hogy aki egyetért kézfelnffitássa| je|ezze.
A képviselő-testiilet egyhangúlag 5 igen szavazatta|, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül
elfogadta a polgrírmester j avaslatát.

Ismerteti és szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.

1./ Javaslat a közterületek elnevezéséről és ahánszétmozás szabá|yairól szóló rendelet megal-
kotásara
Előterj esáő: Balla György polgiármester

2. l Indítv arryok, j avaslatok

A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja egyhangúlag, 5 igen szavazaItal. ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül elfogadta az a|ábbi napirendet:

1./ Javaslat a közterületek elnevezéséről és ahézszémozás szabá|yairól szóló rendelet megal-
kotásara
Előterj esztő: Balla György polgiírmester

2. l Indítv ányok, j avaslatok
1. napirend



Balla Gyiirgy polgármester: Elmondja, hogy az önkorményzatnak az Mötv alapjrín
rendeletalkotási kötelezettsége ál1 fenn. Atadja a szőt Dr. Szécsi ottó jegyzőnek.

Dr. Szécsi Ottó ieevző: Elmondja, hogy az Mötv alapjan 143. $ (3) bekezdésben
felhata|mazást kap a települési önkormanyzat, hogy rendeletben állapítsa meg a köZteriiletek
elnevezésének, valamint az elnevezéstik megvá|tonatásara irányuló kezdeményezés és a
háuszénn-megállapítás szabáIyait. A felhatalmazás a|apjén a rendeletben az évek során
kialakult gyakorlatot célszeni követni. Részletesen ismerteti a rendelet tewezetet.

16:10 órakor megérkezett Czakő Tivadar képviselő, így a jetenlévő képviselők száma 6
főre emelkedett.

Balla Gvörgy polgármester: Kéri, hogy akinek van kérdése aztegye fe|.
Kérdés éshozzászólás hirínyában kéri a Képviselő-testületet a javaslat elfogadásrára.

A Képviselő-testÍilet a tagai közül jelen lévő 6 fb közÍil 6 igen szavazatta|. ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az a|áhbi rendeletet alkotta:

Tardona Községi onkormányzat Képviselő.testüIetének

1612014. ( XII. 16.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szab ályairól

Tardona Községi onkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairő|
sző|ő 20|1. évi CI-)oo(Ix. törvény 143.$ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás a|apján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarországhe|yí önkormiínyza-
tairól sző|ő 2011. évi Cl)o(xx. törvény 13.$ (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott
feladatkörében eljtírva a következőket rendeli el:

1. Általános és értelmező rendelkezések

1.S

Tardona község közigazgatási tertlletén új köáeriiletet elnevezni,lljhánszétmotmegállapítani,
a korábban megállapított közterületnevet és hánszérrtot megváltoztatni e rendelet szabá|yai
szerint lehet.

2.S

E rendelet a|ka|mazásában:

l. KözterüIet: az épített ktimyezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott
terület.

2. Köztertiletnév: a magyarországihivatalos ftildrajzi nevek megá||apitásáról és nyilvríntartá-
sráról szóló kormrínyrendelet szerinti köztertiletnév.



3.Házszám: olyan számmal, sziámmal és bettível meghatározott azonosító jel, amely azingat-
lan-nyilvantartásban he|yrajzi számma|jelölt ingatlanhoz tartozik és amely azingat|an, térbeli
b eazono sít ását szolgáIj a.

2. A közterü I etek eln ev ezés é re v on atko ző szab á|y ok

3.S

(1) Tardona község közigazgatási teruletén minden közterületet el kell nevezni a (2) bekez-
désben foglalt kivételekkel.

(2) Nem kell elnevezni az utcák és épületek köztjtti szerviz utakat, amezőgazdasági célú és
lakónépességet nem érintő dűlőutakat.

(3) Az újonnan létesített közterület nevét a közterület létrejöttét követő egy éven belül kell
megállapítani.

($ Az elnevezett köztertilet természetes folytatásaként nyíló ilj szakasz külön elnevezési eljá-
rás nélkül amár elnevezett közterület nevét veszi fel.

(5) Azelágaző, több ágú utciákat áganként kellelnevezni.

(6) Meglévő köáerületnevet az új elnevezéseknél nem lehet felhasználni.

4.$

(1) A köZtertilet elnevezésénél figyelemmel kell lenni Tardona község történelmére, hagyo-
mányaira, ftildrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti' történelmi értékeire, a köáerületnek
a településen belüli elhelyezkedésére, a magyar nyelv követelményeire, az egyszeruségre és a
közérthetőségre.

(2) Közterületet személyről, térgyrő|, állatról, növényről, történelmi eseményről, ftildrajzi
néwől vagy fogalomról lehet elnevezni.

(3) Közterület élő személyről nem nevezhető el, továbbá az elnevezésnél figyelemmel kell
lenni a Magyarországhelyi önkormrínyzatairő| szőIő 2011. évi CL)o(Xx. törvény 14.$ (2).
(3) bekezdésében foglaltakra.

s.$

(1) A köáerület nevének megá||apitását vagy megváltoztatásátkezdeményezheti:

a) polgármester,

b) képviselő-testület bizottsága,

c) önkormrányzati képviselő

d) Tardona község kÓzigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező szeméIy,



e) Tardona község közigazgatási teruletén ingatlannal, székhellyel' telephellyel rendelke-
ző jogi személy.

(2) Köáeriilet elnevezésére, vagy az elnevezés megváItoztatásána irrán1uló kezdeményezés
esetén a Képviselő.testiilet kikéri a köáertilet elnevezéssel, megváltoztatásával' érintett állam-
polgarok véleményét. A beérkező véleményeket a Képviselő-testÍilettel ismertetni kell, azon-
ban annak a döntéshozata|éná| nincs kötelezó ereje.

6.$

(1) A közteriilet elnevezése és a köáerület elnevezés megváItoztatása a Képviselő-testiilet
hatáskörébe tartozik.

(2) Az (1) bekezdés szerint hozott ltatározatot a Tardona Község onkormrínyzatának Képvi.
selő-testtilete Szewezeti és Mtiködési SzabáIyzatríról alkotott önkormiínyzati rendeletében
megfogalmazott helyben szokásos módon közzé kelltenni.

7.S

A Képviselő-testület ktizterület elnevezéséről, illetve az e|nevezés megvált oztatásárőI hozott
döntése a|apjan a jegyző a közterületnevet az á|ta|a vezetett címnyilvántartásban átvezeti,
egyben a vá|tozásról értesíti a lakcímnyilvríntartás és az íngatlan-nyilvríntartás szerveit, vala-
mint a településen kozszo|gáltatást végzőket.

3. A hánszámozás szabálvaÍ

8.S

(1) A néwel ellátott közterületeken hazsziámmal kell ellátni a|akőhazakat, egyéb épületeket
és a beépítetlen ingatlanokat.

(2) Az ingatlanok szárnozásénál a közterület jobb oldalrán a párat|an, bal oldalán paros, l.től
növekvő arab számokat kell használni.

(3) A ftildrajzi okokból csak az egyik oldalrín beépíthető utcrák háuszámozása arab szétmozás-
sal l-től kezdődően folyamatosan emelkedik.

($ Az ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan kialakuló telek ugyanatÍa a közte-
rületre nyílik, ahénszétrnotamagyar ABC nagybettiivel kell megkülrinböztetni.

(5) Ha egy ingatlanra több közterülettel való érintkezés miatt több házszám is megállapíthatő,
akkor azt aközterületnevet és ahozzátartozőházszénnot kell használni, ahol afőbejfuattaLáL-
ható.

(6) A hénszámozás a közerületnek a magasabb rendű, közlekedési tttltoz csatlakozó végétől
kezdődik. Amennyiben a közterületek (út, utca) azonos rendűek, a szátmozást a meglévő, na-
gyobb ingatlanszrímmal rendelkező tlttőI, utcától kell kezdeni.

e.s



(l) A már megá|lapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezet-
len állapotok megsztintetése érdekében kerülhet sor, amely az ingat|artok azonosítását akadá-
lyozza.

(2) Az ingatlan hézszátménak megváltoztatásakülönösen akkor indokolt, ha:

a.lazingat|anazingatlan-nyilvántartiísbannemszerepel,

b.l az ingatlan házszám4 vagy a közterületen több ingatlan tzonos héaszámma| szerepel a
nyilvántartásban,

c. / az íngat|an hánszátma téves,

d.lazingat|an megosáására, vagy egyesítésére kerül sor.

10.s

Aháuszámokat az önkormrínyzat jegyz(ije a||apítja meg, mely döntést közölni ke|| az ingat-
lannal rendelkezni jogosultakon kívül az éintett hatóságokkal is.

A.Akőzterület névtáblák és ahánszámot jehő táblák elhelyezése

11 .S

(1) Közterületnév tábla elhelyezése, pótlása az önkormányzat feladata, melyet épületen, kerí-
tésen vagy ezek hianyában külön tartószerkezeten, jól |áthatő helyen kell elhelyemi.

(2) Az ingatlan tulajdonosak kezelője vagy hasznfloja akinerületnév tábla és hazszámtáb|a
elhelyezéséről köteles gondoskodni, illetve az e|he|yezést és az ezze| kapcsolatos munkálatok
elvégzését ttirni köteles.

(3) A köaerület elhelyezésének megvá|toztatása esetén arégi elnevezést feltiintető névtáb|át a
vá|tozásrő| szóló döntéstől számított egy évig piros átlós vonalla| áthűzva helyén kell hagyni
és az t$ elnevezést felttintető névtáblríkat közvetlenül a régi névtábla ft'lött vagy alatt kell el-
helyezni.

(4) Hazszámtáblabeszerzéséről, pótlásríról' cserejéről az ingat|anrtal rendelkezni jogosult kö.
teles gondoskodni.

5. Zárő rendelkezések

12 .S

(1) A rendelet 20|5.januar l.én lép hatiílyba, rendelkezéseit a hatálybalépést követő közterti-
let elnevezések, megvá|toztatások ésháasziímozások sorrín kell alkalmazni.

(2) ̂ hazszétIntáblával nem rendelkező ingatlanok tulajdonosai, hasznrilói 20t5. miírcius 3l.
napjáig kötelesek házszámtábla kihelyezési kötelezettségtiknek eleget tenni.



B"il"*"gy Dr. Szécsi Otttí
polgármester jegyző

Általános indokolás
a közterüIetek elnevezésérőlés ahánszátmozás szabályairól szóló 16l20t4. ( xII. 16.)

önkormányzati rendelethez

A közterületek elnevezésérőL és a hánszátmozás szabá|yatről szóló rendeletet a következők
miatt kell megalkotni:
Magyarország he|yi önkormányzatairő| sző|ő 20|L. évi CLX)o0x. tV. (Mötv.) 143. $ (3)
bekezdésben felhatalmazástkap a teleptilési önkormanyzat,hogy rendeletben ríllapítsa meg a
köáertiletek elnevezésének, valamint az elnevezésiik megvá|toztatásáta irán1uló
kezdeményezésésahánszám.megáI|apítasszabályait.
A felhatalmazás alapján a rendeletben az évek során kialakult gyakorlatot kívrínjuk követni.

Előzetes hatásvizsgálat

1. A terv ezett j o gszabály társ a dalmi, gazdasá gi, költségvetési hatása :

Társadalmi: az utca-és hánszátmozás eddigi tapasztalatai szerint általrános megelégedéssel
fogadja a lakosság az esetenként több tíz éve rendezetlen problémak megoldását.

Gazdasági: Nem releváns.

Költségvetési: A hirányzó utcanév.táblak kihelyezése a költségvetésbe is betervezésre kerül.

2. Környezeti és egészségí következményei:
Nem releviáns.

3. Adminis ztratív terheket befolyásoló hatás ok:

Az t$ utcanevek átvezetése a lakosság és a cégek tészére ingyenes, azonban számottevő
utanajrírást igényel, hiszeh a ftjldhivatalí átvezetésen túl csak az ügyfél vezetheti át a
megváltozott adatokat. Ezért általrínosságban törekvés, hogy a lehető legkisebb
beavatkozással lehessen megteremteni a megfelelő rendet.
A hivatal és az okmrínyiroda munkatáttsai részére különösen akkor jelent komolyabb
ügyintézési kötelezettséget, ha egyszerre nagyobb szrímban történik vá|tozás

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várhatő
következményei:
A rendelet megalkotása az Mötv. 143. $ (3) bekezdése alapjrín kötelező. Ennek elmaradása
mulasárísos törvénysértést eredm ényez.

5. A jogszabá|y al|<a|mazásához szükséges személyio szervezeti, tárgyi és pénzüryi
feltételek:
Önkormrínyzatunknál a feltételek jelenleg is biáosítottak.

Tardona, zIl4.december 1. ,//'
Dr. Szécsi ottó jegyző



2. napirend

Balla Gvörw polgármester: Elmondja, hogy lehetőség van biztosítás kötésére. Az előzó
polgármestert illetően havi 60 eFt, volt a dij, a 4. év végére ez a díj 68 eFt.ra emelkedett. Ez
egy takarékossági befekÍetés, melyet az onkormányzat fizet és a |ejárat végén is az
onkormrínyzatot illeti. Klasszikus megtakarítási proglam élet és szemé|ybinosítás a
polgármester személyére köwe. A biztosított a polgiírmester' a biáosítás cé|ja az
önkormányzati ciklus végén, amennyiben sztikséges, a végkielégítés kifizetése. Ha nincs
végkielégítés fizetve, az összeg az orlkorményzaté.

Elmondja, hogy ez az elótakarékosság mrír két alkalommal

Balla Gviirgv polgármester: Kéri, hogy akinek van kérdése vagy hozzászőIása az tegye meg.

Javaslata a ktivetkező: ,,1.) A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy Balla György polgiármester
személyére a legkedvezőbb ajánlatot adó Groupama Garancia Biztosítónál Generáció
tőkemegtakarítási életbiztosítást köt. A biztosítrís időtartama 5 év, a biztosítás havi díja
61.528'-Ft. 2.) A Képviselő-testÍilet fe|hatalmazza a polgiármestert a biztosítás megkötésére és
a sziiksé ges dokumentum ok aIáír ásfu a.,,

Kérdés éshozzászólás hianyában kéri a Képviselő.testliletet a javaslat elfogadására.

A Képviselő-testület atagsai közül jelen lévő 6 f(' köáil 6 igen szavazatíal. ellenszavazat és
tartőzkodásnélkülelfogadtaa javaslatotésaza|ábbihatérozatothozta:

Tardona Kiizség Onkormányzata Kópviselő.testületének
7112014. (XII. 15.) határozata

biztosítás kötéséről

Tardona Községi onkormrínyzat Képviselő-testülete az e|őterjesÍést megÍrírgyalta és az
alábbi hatérozatot horta

1.) A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy Balla György polgám.rester személyére a
legkedvezőbb ajrínlatot adó Groupama Garancia Biztosítónál Generáció tőkemegtakarítási
életbiztosítást köt. A biáosítás időtartama 5 év, a biztosítás havi díja 61.528,-Ft.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza apolgármestert a biáosítás megkötésére és a sziikséges
dokumentumok aláírásara.

Balla Gvörw polgármester: Elmondja, hogy szeretné meghonosítani azt,hogy a falu olyan
lakóit, akik a 70. éviiket betöltötték, állandó tardonai lakóhellyel rendelkeznek, a20|4. évben
született újszülötteket és a falu legidősebb férfi és női lakosát karácsony alkalmáva]
köszöntenék őket egy kisebb értékű, csekély ajrándékkal. Szaloncukorra gondolt 40 dkg



tömegben. Itt a gesztus ami szátmít és az, hogy gondolnak ezeL<re a személyehe. Az anyagi
keretek meglehetősen szűkösek, de egy kis örcjmszerzés mindenkinek jót tesz. Az évben
szültettek szátma l0 fő alatti, a legidősebbek 2 fő, és a 70 év felettiek kb. l20-an vannak. Kéri,
hogy akinek van kérdése vagy hozzákívan szólni az tegye meg.
Javaslata a következő: ,,A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy karácsony alkalmával 2014.
december 2|. napjáig 40 dkg szaloncukrot ad a 70. életéviiket betöltött tardonai lakóhellyel
rendelkező lakosoknak, a 2014. évben született gyermekeknek és a legidősebb tardonai
ferfinak és nőnek.''

Kérdés éshozzászólrís hirányában kéri a Képviselő.testületet ajavaslat elfogadásara.

A Képviselő-testiilet a tag1ai közül jelen lévő 6 fő köáil 6 igen szavazatial. ellenszavazat és
lartőzko dás nélkül e lfo gadta a j avaslato t é s az alábbi hatáÍ ozatot hozta:

Tardona Község onkormán yzata Képviselő.testületének
7212014. (XII. 15.) határozata

karácsonyi ajándék adásáról

Tardona Ktizségi onkormanyzat Képviselő-testülete az előterjesáést megtrárgya|ta és az
a|ábbi hatétr o zatot ho zta:

AKépviselő.testiilet úgy dönt, hogy karácsony alkalmával2}|4. december 2I.napjáig 40 dkg
szaloncukrot ad a 70. életéviiket betöltött tardonai lakóhellyel rendelkező lakosoknak, a20|4.
évben született gyermekeknek és a legidősebb tardonai ferfinak és nőnek.

felelős : polgrírmester
hatríridő: 2014. december 21.

Balla Gvörw polgármester: Elmondja, hogy a volt pelenkagyrír megszűnéséhez
kapcsolódóanaláirta az utolsó sziikséges dokumentumokat. Megérkezett a szociális tuzifa,így
kéri, hogy a Bizottság üljön össze és döntsön anól, hogy kik részesüljenek belőle.

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzík eI, a
polgrírmester a képviselő-testületi nyílt ülését 16 fua 42 perckor bezárta.

k.m.f.

.{-r.
BallálGyörgy
polgrírmester

Ajegyzőkönyvet
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