Tárgy: új utcák elnevezése
Levél községben magánszemélyek beruházásában építési telkek kerültek kialakításra az Expo
melletti Hegyeshalom felé eső területen, jelenleg 7 új utca elnevezése vált aktuálissá. A 714/1,
714/2, 714/3, 714/4, 702, 781, 770 hrsz-ok érintettek. Javasolom, hogy a 770 és a 781-es
hrsz-on lévő rövidke utcákat közterület jellege szerint ne „utca”, hanem „köz”-ként
jelöljük.
Az utcák elnevezésére a tulajdonos küldött javaslatokat, így:
Napraforgó, Napsugár, Búzavirág, Pipacs, Csenkesz, Harmat, Buzogány, Szalma, Liliom,
Bodza, Borbolya, Szilfa, Fűzfa, Nyárfa, Csikó
A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 12/2014. (VIII.29.)
önkormányzati rendelet (Rendelet) alapján, a település belterületén a közterületeket el kell
nevezni. A közterületek nevének megállapítása Levél Községi Önkormányzat Képviselőtestületének hatáskörébe tartozik. A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni, és előtérbe kell
helyezni Levél Község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális,
természeti, történelmi értékeire, sajátosságaira, vagy a közterületnek a településen belüli
elhelyezkedésére utaló névadását.
A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014.(XII.23.) Korm. rendelet 8.§ (5)
bekezdése alapján, valamint a helyi Rendelet alapján a címkezeléssel érintett címeket a honlapon,
illetve a helyben szokásos módon közzé kell tenni, társadalmi egyeztetésre kell bocsátani. „(5) A
címképzésért felelős szerv a címkezeléssel érintett címeket a helyi önkormányzat honlapján
közzéteszi, ennek hiányában vagy emellett hirdetőtábláján kifüggeszti vagy más, helyben szokásos
módon közzéteszi, úgy, hogy az legalább a kifüggesztésétől vagy közzétételétől számított egy
hónapig folyamatosan megtekinthető legyen.”
Ezen szempontokat figyelembe véve a képviselő-testület előzetes egyeztetés után az új utcák
elnevezésével kapcsolatban,
HRSZ

Utca/köz lehetséges elnevezése

714/1

Csenkesz utca

714/2

Napraforgó utca

714/3

Búzavirág utca

714/4

Hegyeshalmi utca

702

Napsugár utca

781

Harmat köz

770

Bodza köz

a fenti közterületi lehetséges neveket bocsátja társadalmi egyeztetésre.
A Rendelet által előírt társadalmi egyeztetés keretében 2020. augusztus 16-ig várjuk
véleményüket a fenti utcanevekről, illetve más elnevezésre is lehetséges javaslatot tenni.
A mellékelt Rendelet részletesen taglalja a közterületek elnevezésére és a házszámozás szabályaira
vonatkozó szabályokat.
Közreműködésüket előre is köszönjük!
Levél, 2020. július
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