
 

Nagykőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 9.) önkormányzati 

rendelete 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület elnevezések, valamint a 

házszámok jelöléséről szóló 30/2004. (XI.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. § 

A közterület elnevezések, valamint a házszámok jelöléséről szóló 30/2004. (XI.26.) önkormányzati 

rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: ” 

2. § 

A közterület elnevezések, valamint a házszámok jelöléséről szóló 30/2004. (XI.26.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

3. § 

A közterület elnevezések, valamint a házszámok jelöléséről szóló 30/2004. (XI.26.) önkormányzati 

rendelet 6. § (2) bekezdésében az „az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság” szövegrész 

helyébe az „a szakbizottság” szöveg lép. 

4. § 

Ez a rendelet 2022. február 10-én lép hatályba, és 2022. február 11-én hatályát veszti. 

 

Nagykőrös, 2022. február 8.  

 

 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Ecsedi-Ország Viktória sk. 

 polgármester jegyző 

  



 

1. melléklet 

1. A közterület elnevezések, valamint a házszámok jelöléséről szóló 30/2004. (XI.26.) önkormányzati 

rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 254/a. sorral egészül ki: 

„ 
 (KÖZTERÜLET JEGYZÉK 

Sorszám   

A 

Közterület név B Közterület jellege C Érvényesség 

   

kezdete D) 

254/a. Safari út 2022.01.13. 

”



 

 

Végső előterjesztői indokolás 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Törvény)  13. §-a alapján a helyi önkormányzat feladata különösen a közterületek elnevezése. 

  

A Törvény 14/A. § szerint  minden olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan 

ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti 

épület található. Jelenleg a Safari Park engedélyezési eljárása folyamatban van. 

  

A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 

14.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdés c) pontja szerint a közterületek elnevezésének lehetőleg a 

közvetlen környezet hagyományait, sajátosságait kell tükröznie, vagy a helyhez kötődő személyekkel 

kell kapcsolatosnak lennie. 

  

A fentiekre, és a Képviselő – testület Safari Parkkal összefüggésben hozott döntéseire tekintettel, az 

érintett ingatlan elnevezése a jövőben a környezet sajátosságát hivatott tükrözni. 

  

  


