Kulsovat Kozseg Onkormanyzata
9532 Kulsovat, Kossuth u. 70.
Tel: 89/342-090; 20/418-8690
Fax.: 89/342-090
e-mail: pmkvat@gmail.com
Kepviselo-testiilet Tagjainak
He 1 vb e n

MEGHIVO
Tisztelt Kepviselo Asszony/Ur!

Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet
2014. augusztus 28-an (csiitortokon) 15,00 oral kezdettel
tartja kovetkezo nyilvanos iileset, melyre tisztelettel meghivom.
Az tiles helve: Onkormanyzati hivatal
Kulsovat, Kossuth u. 70.

N a p i r e n d:
1./ Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal 2014. evi koltsegvetesenek modositasa
Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo
2.1 Tajekoztato a Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal gazdalkodasanak elso feleVi helyzeteroi
Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo
3./ A koztertiletek elnevezeserol es a hazszamozas szabalyairol szolo onkormanyzatl rendelet-tervezet
Eloado: Aczel Peter polgarmester
4./ Helyi valasztasi bizottsag tagjainak megvalasztasa
Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo
5./ Vegyes iigyek
Eloado: Aczel Peter polgarmester
Zart ii It-sen:

I./ Onkormanyzati lakas berletere benyujtott kerelem elbiralasa
Elado: Aczel Peter polgarmester
Kulsovat, 2014. augusztus 22.

'-Tisztelettel:
^^
V. Aczel Peter
polgarmester
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Kiilsovat Kozseg O n k o r m a n y z a t a
9532 Kulsovat, Kossuth u. 70.
Tel: 89/342-090; 20/418-8690
Fax.: 89/342-090
e-mail: pmkvat@gmail.com

ELOTERJESZTES
a Kepviselo-testulet 2014. augusztus 28-i nyilvanos ulesere

Targy: Nemesszaloki Kozos Onkonnanyzati hivatal 2014. evi koltsegvetesenek modositasa
Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo

Tisztelt Kepviselo-testulet!
A Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal 2014. evi koltsegveteset Nemesszalok kozseg
kepviselo-testiilete a 9/2013.(II.6.), Marcalgergelyi kozseg kepviselo-testulet az 1/2014.(II.6.),
Vinar kozseg kepvelo-testiilete az 1/2014.(II.6.), Kiilsovat kozseg kepviselo-testiilete a
4/2014.(H.6.), Mihalyhaza kozseg kepviselo-testulete a 3/2014.(II.6.) szamu hatarozataval
fogadta el.
A koltsegvetes jovahagyasa utan az alabbi valtozasok tortentek:
A parlamenti valamint az europai unios valasztasok lebonyolitasahoz 2.523 e Ft tamogatast
kaptunk, ebbol 1.680 e Ft-tal a ber eloiranyzatot, 495 e Ft-tal a munkaadokat terhelo jarulekok
eloiranyzatat, 348 e Ft-tal a dologi kiadasok eloiranyzatat emeltiik meg.
Berkompenzacio cimen 402 e Ft allami tamogatast kaptunk, melybol 317 e Ft-tal a
bereloiranyzatot, 85 e Ft-tal a munkaadokat terhelo jarulekok eloiranyzatat emeltiik meg.
Kerem a Tisztelt Kepviselo-testiiletet, hogy az eloterjesztesemet megvitatni, valamint a
mellekelt hatarozati javaslatot elfogadni sziveskedjenek.

Hatarozati javaslat
Kiilsovat K5zseg Kepviselo-testulete a Nemesszaloki Kozos
Onkormanyzati Hivatal 2014. evi koltsegvetesenek modositasat az
aiabbiak szerint elfogadja;
2014. evi modositott beveteli e!6iranyzata 40.148 e Ft
2014. evi m6dositott kiadasi eloiranyzata 40.186 e Ft
Ezen belill: Szemelyi juttatas:
28.743 e Ft
Munkaltatoi jarulekok:
7.807 e Ft
Dologi kiadas:
3.598 e Ft
A modositas az onkormanyzatok koltsegvetesi hozzajanilasat nem
ermti.
A Nemesszaloki KOzos Onkormanyzati Hivatal koltsegvetese
beepiil a nemesszaloki onkormanyzat 2014. evi modositott
koltsegvetesebe.
Utasitja ajegyzot, hogy a 2014. evi koltsegvetes modositasarol
sz616 rendeletbe a fenti dontest epitse be.
Hatarido: 2014. evi koltsegvetes modositasa.
Felelos : dr Szabadics Zsuzsanna jegyzo

Nemesszalok, 2014. augusztus 15.
/~~)!j-~\_i

dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyzo
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ELOTERJESZTES
a Kepviselo-testiilet 2014. augusztus 28-i nyilvanos iilesere

Targy: Tajekoztato a Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal gazdalkodasanak elso
felevi helyzeterol
Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo

Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal
9533 N e m e s s z a l o k , Rakoczi u. 15
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: nemesszalok@emw.hu

Tisztelt Kepviselo-testiilet!
A Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal (a tovabbiakban: Hivatal) 2014. evi
koltsegveteset Nemesszalok kozseg kepviselo-testulete a 9/2014. (II.6.), Kiilsovat kozseg
kepviselo-testulete a 4/2014.(II.6.), Marcalgergelyi kozseg kepviselo-testulete az 1/2014.
(H.6.), Mihalyhaza kozseg kepviselo-testulete a 3/2014.(II.6.) es Vinar kozseg kepviselotestulete az 1/2014. (II.6.) szamu hatarozataval fogadta el, 37.223 ezer Ft eredeti kiadasi es
beveteli eloiranyzattal.
Az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny (a tovabbiakban: Aht.) szerint a helyi
onkormanyzatok kiadasaival kapcsolatban a tervezesi, gazdalkodasi, ellenorzesi es
finanszirozasi, adatszolgaltatasi feladatok ellatasarol az onkormanyzati hivatal gondoskodik.
Az Aht. szabalyozza az onkormanyzat, valamint az altala iranyitott koltsegvetesi szerv
koltsegvetesenek elfogadasara es a koltsegvetes vegrehajtasarol szolo beszamolo elkeszitesere
vonatkozo szabalyokat.
Tovabbi reszletszabalyokat az allamhaztartas szervezetei beszamolasi es konyvvezetesi
kotelezettsegenek sajatossagairol szolo, 2014. januar 1-jetol hatalyos 4/2013.(LI 1.) Korm.
rendelet tartalmazza.
A hivatal koltsegvetesi beszamolqja fenti jogszabalyi eloirasok figyelembe vetelevel kesziilt.
Az Aht. 87. § (1) bekezdesenek rendelkezese alapjan az elso felevi gazdalkodasrol szolo
tajekoztato kepviselo-testiilet ele terjesztesenek hatarideje szeptember 15-e.
A bevetelek es kiadasok teljesitese megfelel az idoaranyos merteknek.
A Hivatal 2014. evi I. felevi gazdalkodasanak helyzetet a melleklet reszletezi.
Nemesszalok, 2014. augusztus 14.
dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyzo

Hivatal költségvetésének
2014. I. félévi teljesítése
Adatok ezer Ft-ban

Bevételek alakulása
Megnevezés
Működési célú
támogatás önkorm.
Működési
költségvetési tám.

2014. évi eredeti
előirányzat

2014. évi módosított
előirányzat

2014. I. félévi
teljesítés

37 093

37 093

18 792

51

130

2 653

2 523

95

Közhatalmi
bevételek
Kamatbevétel
Függő bevételek
Összesen

Teljesítés
%-a

10

37 223

39 746

21 325

54

Kiadások alakulása
Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadókat
terhelő járulékok
Irodaszer,
nyomtatvány
Könyv, folyóirat
Egyéb
információhordozó
Kisértékű tárgyi
eszköz
Készletbeszerzés
Távközlési díjak
Gáz
Villamosenergiaszolgáltatás
Karbantartás,
kisjavítás
Egyéb üzemeltetés
ÁFA
Belföldi kiküldetés
Adók, díjak, egyéb
befizetések (banki
jutalék)
Átfutó kiadás
Kiadások összesen

2014. évi eredeti
előirányzat
Hivatal

2014. évi módosított
előirányzat
Hivatal Választás

26 746
7 227

26 746
7 227

460

460

250

250

30

30

50
160
300
250

50
160
300
250

100

1 680
495

2014 I. félévi
teljesítés
Hivatal Választás

12 967
3 488

1 340
382

139

Teljesítés %-a
Hivatal

Választás

48
48

80
77

30

12

71
251
121

12

44
84
48

100

100

9

8

9

8

100

730
520
280

730
520
280

227
45
55

971
399
85

227
45
55

133
77
30

100
100
100

120

120

104

37 223

694
19 298

37 223

2 523

87
2 070

52

82

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata
9532 Kulsovat, Kossuth u. 70.
Tel: 89/342-090; 20/418-8690
Fax.: 89/342-090
e-mail: pmkvat@gmail.com

ELOTERJESZTES
a Kepviselo-testulet 2014. augusztus 28-i nyilvanos ulesere

Targy: A kozteruletek elnevezeserol es a hazszamozas szabalyairol szolo onkormanyzati
rendelet-tervezet
Eloado: Aczel Peter polgarmester

Tisztelt Kepviselo-testiilet!
A Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 143. § (3)
bekezdese felhatalmazast adott a helyi onkormanyzatnak, hogy alkosson rendeletet a
kozteruletek elnevezesenek, valamint az elnevezesiik megvaltoztatasara iranyulo
kezdemenyezes es a hazszam-megallapitas szabalyairol.
A felhatalmazas jogosultja a jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. torveny 5. § (1) bekezdese
alapjan koteles a felhatalmazas targyat kepezo jogszabalyt megalkotni.
Kulsovat Kozseg Kepviselo-testulete meg nem tett eleget fenti torvenyi kotelezesnek, ezert
soron kiviil szukseges fenti targyban az onkormanyzati rendelet elfogadasa.
Jogos igeny, hogy telepulesunk szabalyozott keretekben hatarozza meg a kozteriiletei nevet,
hazszamait, ezek megallapitasanak eljarasi szabalyait.
A rendelet hatalyba lepesenek ideje 2014, oktober 1-je.
A rendelet elfogadasa termeszetesen a mar korabban kihelyezett kozteruletnev tablak es
hazszamok ervenyet nem erinti, a hatalyba le^Sef^ftveto eljarasokra vonatkozik.
Kulsovat, 2014. augusztus 22.
Peter
polgarmester
Elozetes hatasvizsgalat
(a jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. torveny 17. § alapjan)
1. Tarsadalmi, gazdasagu koltsegvetesi hatasai:
A rendelet elfogadasa eseten a kozteruletek elnevezese, szamozasa szabalyozotta valik, a
kozseg utcai egyertelmiien azonosithatok lesznek a helyismerettel nem rendelkezok szamara
is.
2. Komvezeti. egeszsegiigyi kovetkezmenyek:
A szabalyozasnak kornyezeti es egeszsegugyi hatasa nines.
3. Adminisztrativ terheket befolvasolo hatasai:
A szabalyozasnak adminisztrativ terheket befolyasolo hatasa nines.
4. A iogszabaly megalkotasanak szilksegessege, a jogalkotas elmaradasanak varhato
ko vetkezmcnvei:
A rendelet magasabb szintii jogszabaly - torveny - vegrehajtasara iranyul.
5. A jogszabaly alkalmazasahoz szukseges szemelyi. szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek:
Fenti feltetelek rendelkezesre allnak.

Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2014.(….) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás
szabályairól
Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek elnevezéséről és a házszámozás
szabályairól a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Külsővat község közigazgatási területén lévő közterületekre,
ingatlanokra, az érintett ingatlanok tulajdonosaira (kezelőire, használóira) terjed ki.
(2) A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Külsővat község közigazgatási területén az
út, az utca, a tér, a köz, stb. jellegű közterület elnevezését, továbbá az utcanév- és
házszámtábla elhelyezésének rendjét, a helyszíni tájékozódási feltételek javítása érdekében.
(3) Külsővat község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot
megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e
rendelet szabályai szerint lehet.
2. A közterületek elnevezésének általános szabályai
2. § A község belterületén minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének
megállapítása és megváltoztatása Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének (a
továbbiakban: képviselő-testület) hatáskörébe tartozik.
3. § (1) Új közterület elnevezését a közterületként való bejegyzését követő egy éven belül
meg kell állapítani.
(2) Nem kell nevet adni az olyan zsákutcáknak, kiszolgáló utaknak, amelyekhez kapcsolódó
ingatlanok számozása másik utcában megtörtént.
(3) Ha egy közterület a településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre
tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült területrészeknek – az
elkülönüléstől számított egy éven belül – más nevet kell adni.
(4) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterületi szakasz külön
eljárás nélkül a már elnevezett, meghosszabbított közterület nevét veszi fel.
(5) A község területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.
3. Az utcák elnevezése

4. § (1) Utcanévként a teljes családi név mellett az utónevet – de legalább annak kezdőbetűjét
- is használni kell.
(2) Az idegen eredetű és nehezen kiejthető szavakat az elnevezéseknél kerülni kell. Az utca
elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés közérthető legyen és a magyar
nyelvhelyesség szabályainak megfeleljen.
(3) Az utca elnevezésekor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi
környezetre.
(4) Az utcanév kiválasztásakor előnyben kell részesíteni a helyhez kötődő neveket az
emlékállító utcanevekkel szemben.
(5) Élő személyről utcát elnevezni tilos.
(6) Kiemelkedő személyről, annak halálát követő 25 év után lehet utcát elnevezni.
4. Az utcanév használata és megváltoztatása
5. § (1) A nyilvántartásba vett utcaneveket teljes alakjukban kell használni.
(2) Az utcaneveket alkotó szavak helyesírásán változtatni nem szabad, rövidíteni is csak a
helyesírási szabályok szerint lehet.
5. Az utcanév nyilvántartása
6. § (1) A község közterületeinek elnevezését jegyzékbe kell foglalni. A változásokat
naprakészen kell vezetni.
(2) Az utcanévjegyzék rovatai:
a) sorszám
b) postai irányítószám
c) utca neve
d) utca jellege
e) házszámok
f) utca helyrajzi száma(i)
g) egyéb helymegjelölés,
h) érvényesség kezdete
i) változás előtti utcanév és házszám.
(3) Az utcanévjegyzék melléklete az önkormányzati határozatok alapján vezetett és
folyamatosan korrigált M=1:1000 méretarányú térkép, amelyen az utcák nevét, az épületek
körvonalát és a számozást kell bejelölni. A térképet az utcanévjegyzék mellékleteként kell
kezelni.
(4) A településről készülő idegenforgalmi, reklám, stb. célú térképeket az e rendeletben
szabályozott módon, az itt meghatározott jelölésekkel szabad készíteni.

(5) A község közigazgatási területén tájékozódást segítő információs táblarendszer
telepíthető. Az utcák megközelítését segítő információs rendszer megvalósításánál a hivatalos
utcanévjegyzék és tartalmát kell követni.
6. Házszámozás szabályai
7. § (1) A házszám a belterület ingatlanoknak (épület, beépítetlen telek) 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 (épület, beépítetlen telek) a közterületről jól látható táblán
feltüntetett számmal kell ellátni. Egy önálló helyrajzi számhoz egy, az utcában nem ismétlődő
házszám tartozik.
(3) Az utcák házainak számozása 1-el kezdődik, a logikus megközelítést figyelembe véve a
település központjától távolodva növekszik.
(4) A számozás arab számmal, páratlan oldalon 1-el, páros oldalon 2-vel kezdődik és a
számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez tartozó utolsó belterületi földrészletig, ha
az utca külterületen is folytatódik, a sorszámozás tovább folytatható.
(5) A terek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő sorrendben, az
óramutató járásával egyező irányban történik. Amennyiben a téren út halad keresztül, a tér
számozása a keresztező út legkisebb sorszámának irányából kezdődőik.
(6) A kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) sorszáma
megszűnik, és az újonnan kialakított telkek számának megfelelően pl. 1/a, 1/b, 1/c alátörést
kap.
8. § (1) A házszámokat helyrajzi számok és azok megosztásának figyelembevételével kell
megállapítani.
(2) A házszám kiosztás során a várható telekállapotot is figyelembe kell venni. Ebben az
esetben az ingatlanmegosztás után válik a számozás folyamatossá.
(3) Amennyiben egy ingatlanon azonos házszám alatt több épület, illetve több lakás található,
úgy azok az épületek számot, illetve ajtószámot kapnak.
7. Közterületnevek megszüntetése
9. § (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) Névváltozás esetén a megszűnt utcanév tábláját átlós áthúzással – olvasható módon –
legalább egy évig meg kell tartani.

(3) A megszűnt közterület nevét a címnyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni jelölve a
megszűnés okát és idejét.
8. Hatásköri és eljárási szabályok
10. § (1) Az utcák elnevezését vagy annak megváltoztatását kezdeményezheti
a) a polgármester,
b) a képviselő-testület bizottsága,
c) a helyi önkormányzat képviselője,
d) külsővati székhelyű bejegyzett civil szervezet.
(2) A javaslatokat az erre a célra létrehozott eseti bizottság véleményezi.
(3) Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8 napra helyben szokásos
módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket is a
képviselő-testület elé kell terjeszteni.
11. § (1) Az új és névváltozással érintett utcák névtábláinak elkészíttetéséről, felszereléséről,
a megszűnő utcanevek tábláinak eltávolításáról az Önkormányzat gondoskodik.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak költségeinek viseléséről az Önkormányzat az éves
költségvetésében gondoskodik.
(3) Új utcák esetén a házszámtáblák árát és azok felszerelésének költségeit az
ingatlantulajdonosok viselik.
9. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet 2014. október 1-jén lép hatályba.
Aczél Péter sk.
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

Kiilsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek
4/2014.(IX.3.) b'nkormanyzati rendelete
a kozteriiletek elnevezeserol es a hazszamozas szabalyairol

Elfogadva: A Kepviselo-testulet 2014. augusztus 28-i ulesen.
Kihirdetve: 2014. szeptember 3-an.
dr. Szabad&s Zsmzsanna
jegyzo

Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2014.(IX.3.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek elnevezéséről és a házszámozás
szabályairól a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Külsővat község közigazgatási területén lévő közterületekre,
ingatlanokra, az érintett ingatlanok tulajdonosaira (kezelőire, használóira) terjed ki.
(2) A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Külsővat község közigazgatási területén az
út, az utca, a tér, a köz, stb. jellegű közterület elnevezését, továbbá az utcanév- és
házszámtábla elhelyezésének rendjét, a helyszíni tájékozódási feltételek javítása érdekében.
(3) Külsővat község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot
megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e
rendelet szabályai szerint lehet.
2. A közterületek elnevezésének általános szabályai
2. § A község belterületén minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének
megállapítása és megváltoztatása Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének (a
továbbiakban: képviselő-testület) hatáskörébe tartozik.
3. § (1) Új közterület elnevezését a közterületként való bejegyzését követő egy éven belül
meg kell állapítani.
(2) Nem kell nevet adni az olyan zsákutcáknak, kiszolgáló utaknak, amelyekhez kapcsolódó
ingatlanok számozása másik utcában megtörtént.
(3) Ha egy közterület a településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre
tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült területrészeknek – az
elkülönüléstől számított egy éven belül – más nevet kell adni.
(4) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterületi szakasz külön
eljárás nélkül a már elnevezett, meghosszabbított közterület nevét veszi fel.
(5) A község területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.
3. Az utcák elnevezése
4. § (1) Utcanévként a teljes családi név mellett az utónevet – de legalább annak kezdőbetűjét
- is használni kell.

(2) Az idegen eredetű és nehezen kiejthető szavakat az elnevezéseknél kerülni kell. Az utca
elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés közérthető legyen és a magyar
nyelvhelyesség szabályainak megfeleljen.
(3) Az utca elnevezésekor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi
környezetre.
(4) Az utcanév kiválasztásakor előnyben kell részesíteni a helyhez kötődő neveket az
emlékállító utcanevekkel szemben.
(5) Élő személyről utcát elnevezni tilos.
(6) Kiemelkedő személyről, annak halálát követő 25 év után lehet utcát elnevezni.
4. Az utcanév használata és megváltoztatása
5. § (1) A nyilvántartásba vett utcaneveket teljes alakjukban kell használni.
(2) Az utcaneveket alkotó szavak helyesírásán változtatni nem szabad, rövidíteni is csak a
helyesírási szabályok szerint lehet.
5. Az utcanév nyilvántartása
6. § (1) A község közterületeinek elnevezését jegyzékbe kell foglalni. A változásokat
naprakészen kell vezetni.
(2) Az utcanévjegyzék rovatai:
a) sorszám
b) postai irányítószám
c) utca neve
d) utca jellege
e) házszámok
f) utca helyrajzi száma(i)
g) egyéb helymegjelölés,
h) érvényesség kezdete
i) változás előtti utcanév és házszám.
(3) Az utcanévjegyzék melléklete az önkormányzati határozatok alapján vezetett és
folyamatosan korrigált M=1:1000 méretarányú térkép, amelyen az utcák nevét, az épületek
körvonalát és a számozást kell bejelölni. A térképet az utcanévjegyzék mellékleteként kell
kezelni.
(4) A településről készülő idegenforgalmi, reklám, stb. célú térképeket az e rendeletben
szabályozott módon, az itt meghatározott jelölésekkel szabad készíteni.
(5) A község közigazgatási területén tájékozódást segítő információs táblarendszer
telepíthető. Az utcák megközelítését segítő információs rendszer megvalósításánál a hivatalos
utcanévjegyzék és tartalmát kell követni.
6. Házszámozás szabályai

7. § (1) A házszám a belterület ingatlanoknak (épület, beépítetlen telek) 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 (épület, beépítetlen telek) a közterületről jól látható táblán
feltüntetett számmal kell ellátni. Egy önálló helyrajzi számhoz egy, az utcában nem ismétlődő
házszám tartozik.
(3) Az utcák házainak számozása 1-el kezdődik, a logikus megközelítést figyelembe véve a
település központjától távolodva növekszik.
(4) A számozás arab számmal, páratlan oldalon 1-el, páros oldalon 2-vel kezdődik és a
számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez tartozó utolsó belterületi földrészletig, ha
az utca külterületen is folytatódik, a sorszámozás tovább folytatható.
(5) A terek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő sorrendben, az
óramutató járásával egyező irányban történik. Amennyiben a téren út halad keresztül, a tér
számozása a keresztező út legkisebb sorszámának irányából kezdődőik.
(6) A kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) sorszáma
megszűnik, és az újonnan kialakított telkek számának megfelelően pl. 1/a, 1/b, 1/c alátörést
kap.
8. § (1) A házszámokat helyrajzi számok és azok megosztásának figyelembevételével kell
megállapítani.
(2) A házszám kiosztás során a várható telekállapotot is figyelembe kell venni. Ebben az
esetben az ingatlanmegosztás után válik a számozás folyamatossá.
(3) Amennyiben egy ingatlanon azonos házszám alatt több épület, illetve több lakás található,
úgy azok az épületek számot, illetve ajtószámot kapnak.
7. Közterületnevek megszüntetése
9. § (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) Névváltozás esetén a megszűnt utcanév tábláját átlós áthúzással – olvasható módon –
legalább egy évig meg kell tartani.
(3) A megszűnt közterület nevét a címnyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni jelölve a
megszűnés okát és idejét.
8. Hatásköri és eljárási szabályok
10. § (1) Az utcák elnevezését vagy annak megváltoztatását kezdeményezheti

a) a polgarmester,
b) a kepviselo-testulet bizottsaga,
c) a helyi onkormanyzat kepviseloje,
d) kiilsovati szekhelyii bejegyzett civil szervezet.
(2) A javaslatokat az erre a celra letrehozott eseti bizottsag velemenyezi.
(3) Az elnevezesre vonatkozo eloterjesztest annak benyujtasa elott 8 napra helyben szokasos
modon kozze kell tenni. Az elnevezessel kapcsolatban benyujtott eszreveteleket is a
kepviselo-testulet ele" kell terjeszteni.
11. § (1) Az uj es nevvaltozassal erintett utcak nevtablainak elkeszitteteserol, felszereleser61,
a megszuno utcanevek tablainak eltavolitasarol az Onkormanyzat gondoskodik.
(2) Az (1) bekezdesben foglaltak koltsegeinek viseleserol az Onkormanyzat az eves
koltsegveteseben gondoskodik.
(3) Uj utcak eseten a hazszamtablak arat es azok felszerelesenek koltsegeit az
ingatlantulajdonosok viselik.
9. Zaro rendelkezesek
12. § Ez arendelet 2014. oktober 1-jen lep hatalyba.
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5\. Szabadics ZsuSan

EGYEDI FELELOSSEGI REND
a kozbeszerzesekrol szolo 2011. evi CVIII. torveny (a tovabbiakban Kbt.) 22. § (1)-(2)
bekezdese alapjan
Ajanlatkero: Kulsovat Kozseg Onkormanyzata (9532 Kulsovat, Kossuth Lajos u. 70.)
A kozbeszerzesi eljaras targya: A Kozos Fenntartasu Nemesszaloki Napkozi Otthonos
Ovoda Kulsovati Tagovodaja energetikai felujftasa (KEOP-2014-4.10.0/F)
A Kozbeszerzesi eljaras fajtaja: a Kbt. Harmadik resze 122/A. §-a szerinti kozbeszerzesi
eljaras
1. Donteshozo
A kozbeszerzesi eljarasban az ajanlatkerot megilleto dontesi jogkoroket Aczel Peter
polgarmester gyakorolja (a tovabbiakban: Donteshozo). Tavollete, akadalyoztatasa eseten a
donteshozo feladatait szervezetszeru helyettese latja el.
A donteshozo kizarolagos jogkore dontest hozni:
a) a kozbeszerzesi eljaras meginditasarol;
b) az ajanlattevoknek az eljarasbol torteno kizarasarol;
c) az ajanlatok ervenyteleniteserol;
d) a nyertes ajanlatrol, a nyertes ajanlattevo szemelyerol;
e) az eljaras eredmenyerol.
2. Biralobizottsag
A kozbeszerzesi eljarasban a Biralobizottsag tagjai:
a) kozbeszerzes targya szerinti szakertelem: Nemeth Ferenc (elnok)
b) kozbeszerzesi es jogi szakertelem: dr. Szabadics Zsuzsanna (tag)
c) penzugyi szakertelem: Szuhne Szabo Magdolna (tag)
A biralobizottsag feladata az ajanlatoknak a - szukseg eseten a hianypotlast, felvilagositas
vagy indokolas [Kbt. 67-70. §] megadasat koveto - Kbt. 63. § (3)-(4) bekezdese szerinti
elbiralasa. A biralobizottsag irasbeli szakvelemenyt es dontesi javaslatot keszit a
Donteshozo reszere. A biralobizottsagi munkarol jegyzokonyvet kell kesziteni, amelynek
reszet kepezik a tagok indokolassal ellatott biralati lapjai.
A biralobizottsag akkor hatarozatkepes, ha tagjainak fele szemelyesen vagy akadalyoztatasa eseten - meghatarozott helyettese jelen van a bizottsagi ulesen. A dontesi
javaslat elfogadasahoz a biralobizottsagi tagok tobbsegenek tamogato szavazat szukseges.
Szavazategyenloseg eseten a biralobizottsag elnokenek szavazat dont.
A biralobizottsag tagjai az ajanlatok szakmai tartalmanak ertekelese soran nem utasithatok,
allaspontjukat onalloan, kizarolag szakmai ismereteik, az altalanosan elfogadott szakmai
szokasok, valamint a biralobizottsag munkajat tamogato szakertok altal kifejtettek
figyelembevetelevel, az ajanlatteteli felhivasban megadott szempontok alapjan alakitjak ki.

