TÁJÉKOZTATÁS – A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSE ÜGYÉBEN
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a
házszám-megállapítás szabályairól
4. §
(1)

Az utcanevek megváltoztatására akkor kerülhet sor, ha az azonos hangzású elnevezések zavart keltőek,
a névhasználatban kimutatható változás következett be, a névhasználat a közérdek szempontjából nem
megfelelő, az új név adása már nem élő, kiemelkedő személy emlékének megörökítését szolgálja.

(2)

Meglévő utca nevét új elnevezéseknél nem lehet felhasználni, kivéve, ha az utca korábbi nevének
visszaállítása történik.

(3)

Utcanév elnevezésénél figyelemmel kell lenni a Mötv. 14. § és 14/A. §-ban, valamint a magyarországi
hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.)
kormányrendeletben foglaltakra.
5. §

(1)

A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

(2)

Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

(3)

A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a magyar,
vagy magyarországi nemzetiség nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.
6. §

(1)

Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.

(2)

A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson
emléket:
a)
b)
c)

(3)

akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását
szolgálta, és személye közmegbecsülésnek örvend, vagy
aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset
tett vagy alkotott, és ez által személyének emléke megőrzésre méltó, vagy
akinek Solymár Nagyközség életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével
hozzájárult Solymár Nagyközség egészének vagy egy részének fejlődéséhez.

Utcát elnevezni külföldi állampolgárságú személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség
egyetemes értékeit gyarapította, vagy jelentős szerepet játszott hazánk vagy településünk életében.
7. §

(1)

A személyről történő elnevezés esetén az utcanév előtagjának meg kell egyeznie a személy által
használt családi és utónévvel.

(2)

Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség csak így ismert,
illetőleg az elnevezés egy családról történik.

(3)

Ha a névadó személy foglakozása, hivatása, vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a
személynévhez, akkor ez az utcanévben is feltüntethető.

