Szajol Község Önkormányzata
7/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 51. ~
(5) bekezdése, valamint a 143. ~ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja, hatálya

1. ~

(1) A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Szajol község területén az Út,
köz, tér, stb. jellegű közterület elnevezését, továbbá az utcanév- és
házszámtábla elhelyezésének a rendjét, a település működéséhez szükséges
helyszíni tájékozódási feltételek javítása érdekében.
(2) A rendelet hatálya Szajol község közigazgatási területére terjed ki.
(3) Szajol község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új
házszámot megállapítani, korábban megállapított közterület nevet és
házszámot megváltoztatni csak ezen rendelet szabályai szerint lehet.

2. ~

Értelmező rendelkezések
1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 2. ~ 13. pontjában meghatározott terület.
2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról
és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendeletben
meghatározott közterület név.
3. Házszám: olyan számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az
ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és
amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.
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II. Fejezet
A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

3. ~

(1) Minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása
és megváltoztatása Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
hatáskörébe tartozik.
(2) Az Újonnan létesített közterület nevét az ingatlan nyilvántartásban történő
bejegyzését követő 1 éven belül kell megállapítani.
(3) A közterület elnevezését a megállapításától számított 15 éven belül nem
lehet megváltoztatni.
(4) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz a már
elnevezett közterület nevét veszi fel.
(5) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Szajol község jellegére,
történelmére, hagyományaira, földrajzi saj átosságaira.
(6) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid
és közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.
(7) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem
lehet.
(8) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről,
eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elénevezni.

történelmi

(9) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.
(10) Személyről közterületet elnevezni leghamarabb halála után 25 évvel lehet.
(11) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés
olyan személynek állítson emléket:
a) akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet
szellemi,
anyagi
gyarapodását
szolgálta,
és
személye
közmegbecsülésnek örvend, vagy
b) aki a tudomány, a művelődés, a sport vagy a társadalmi élet egyéb
területén kimagaslót tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke
méltó a megőrzésre, vagy
c) akinek Szajol község életében, történelmében kiemelkedő szerepe volt,
tevékenységével hozzájárult a település fejlődéséhez.
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(13) Közterületet el lehet nevezni külfi~ldi állampolgárságú személyről is,
amennyiben az élete, munkássága jelentősen gyarapította az emberiség
egyetemes értékeit, vagy jelentős szerepetjátszott hazánk vagy településünk
életében.
(14) A személyről történő elnevezés esetén az utcanév előtagjának meg kell
egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.
(15) Kizárólag családi nevet alkalmazni akkor lehet, ha a névadó személyiség
csak így ismert, vagy az elnevezés egy családról történik.
(16)

Új

közterület elnevezésénél figyelembe kell venni az Mötv. 14. ~-ában
foglalt rendelkezéseket.

A közterületek elnevezésének eljárási szabályai
4. ~

(1) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:
a)
b)
c)
d)
e)

a polgármester,
a képviselő-testület bizottsága,
a helyi önkormányzat képviselője,
Szajol község területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,
Szajol község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel,
telephellyel rendelkező jogi személy.

(2) A beérkezett javaslatokat a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményezi.
5. ~ Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést, annak benyújtása előtt 15 napra a
helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban
benyújtott észrevételeket a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
6. ~ A közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztéshez csatolni kell a
térképvázlatot is, amely tartalmazza az elnevezni kívánt közterület pontos
fekvését és a hozzá tartozó ingatlanokat.
7. ~ A közterület elnevezésével kapcsolatos döntésről értesíteni kell az illetékes
okmányirodát,
levéltárat,
földbivatalt,
rendőrkapitányságot,
a
katasztrófavédelmet,
a helyi postahivatalt,
a mentőszolgálatot,
a
közműszolgáltatókat, a cégbíróságot.
Közterületnév-j egyzék
8. ~

(1) Szajol község közterületeinek elnevezéséről nyilvántartást, közterületnév
jegyzéket kell vezetni. A közterületnév-jegyzéket a Polgármesteri Hivatal
vezeti.

4
(2) A közterületnév-jegyzék közhitelű nyilvántartás, amely tartalmazza:
a)
b)
c)
d)

a közterületnév elő- és utótagját,
a közterület jellegét,
az elnevezés időpontját,
az elnevezést megállapító szerv nevét és határozatának számát.

(3) A közterületnév-jegyzék nyilvános, abba bárki betekinthet.

III. Fejezet
A közterületnév táblák elhelyezése
9. ~

(1) A közterület nevét jól látható módon, a tájékozódást segítő közterületnév
táblákon kell feltüntetni. A táblák kihelyezése a közterület kezelőjének a
kötelessége.
(2) A közterületnév táblát a közterület elején és végén, a közterület mindkét
oldalán, valamint az útkereszteződéseknél a sarokingatlanok mindkét
oldalán el kell helyezni.
(3) Közterületnév táblát épületen, kerítésen vagy ezek hiányában külön
tartószerkezeten, jól látható helyen kell elhelyezni.
(4) A közterületnév tábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat az
érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója tűrni köteles.
(5) A közterületnév táblák kihelyezéséről az érintett ingatlan tulajdonosát,
kezelőjét vagy használóját a kihelyezésért felelős szerv a kihelyezés előtt 15
nappal köteles értesíteni.
(6) A megváltozott közterületnév táblákat az elnevezéstől számított 2 évig
eredeti helyükön kell hagyni és átlós irányú, piros színű áthúzással kell
megjelölni. Az Új közterületnév táblát az áthúzott régi tábla alá vagy fölé
kell szerelni, a 2 év elteltével a régi táblát el kell távolítani.

IV. Fejezet
A házszám megállapításra vonatkozó szabályok
10. ~ (1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat, épületeket a közterületről
jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni. Ugyanazon közterületen
belül több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető.
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(2) Ha egy ingatlaii több közterülettel is érintkezik, csak arra vonatkozóan kell
megállapítani a házszámot, amelyről az ingatlan főépületének gyalogos
megközelítése biztosított (bejárat).
(3) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kiegészítő
jelzésként a házszámok alátöréseként arab számok (1,2,3 stb.) vagy a latin
ábécé betűi (A,B,C stb.) alkalmazhatók, ha a közterületen újabb lakások
létesülnek vagy telekmegosztás lévén Új ingatlan ékelődik be.
(4) A házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére vagy házfalára a
közterületrőljól látható módon kell elhelyezni.
(5) A házszámot jelző tábla beszerzéséről, kihelyezéséről szükség szerint
cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
11. ~ (1) A házszámítások megállapítását címmegállapítás keretében a jegyző végzi
el.
(2) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlan
tulajdonosán, kezelőjén, használóján túl közölni kell a 7. ~-ban
meghatározott szervekkel is.

V. Fejezet
Záró rendelkezések
12. ~ (1)

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szajol, 2013. április 25.
4b~

Szöllősi Jó~\f
polgármesteri

*

KÉPPŰs~;cő~

*

tók László
jegyző
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Indokolás
Szajol Község Önkormányzata
7/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez
1-2. ~-okhoz
Az Mötv. Felhatalmazta a helyi önkormányzatot, hogy rendeletben szabályozza a
közterület elnevezés, illetve a házszám-megállapítás szabályait. Az értelmező
rendelkezések az építési törvény és a hatályos Kormányrendelet alapján kerültek
meghatározásra.
3. ~-hoz
A közterület elnevezésről szóló általános szabályokat tartalmazza, külön kiemelve az
Mötv. 14. ~-ában foglaltakat, amelyek fontos korlátokat állít fel az elnevezésekkel
kapcsolatosan.
4-7. ~-okhoz
A közterületek elnevezéséhez, illetve annak megváltoztatásához szükséges eljárási
szabályokat tartalmazza, illetve a kezdeményezés főbb elemeit.
8. ~-hoz
Jelenleg is rendelkezik az önkormányzat közterületnév-jegyzékkel.
jogszabályhely ezt a már meglévő állapotot önti hivatalos formába.

Ezen

9-12. ~-okhoz
A közterületnév táblák, valamint a házszámozás alapvető szabályait rendezi. A
közterületnév táblák és az Új házszámok elhelyezése vagy a hiányzók pótlása
megoldható feladat az önkormányzat közreműködésével, viszont továbbra is
problémát okoz a házszámozás rendszerének az egységesítése. A rendelet a meglévő
házszámozási rendszerben nem eszközöl változtatásokat, viszont az új közterületeknél
már alkalmazni kell.
Szajol, 2013. április 25.
Szöllősi J~4~f
polgármest&

legyző

