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6. )önko

rmányzati rendelet
és a házszámozás szabályairól

A közterületek elnevezóséről

Hét Község Önkormrányzat Képviselő-testiilete a Magyarországhelyi önkormányzatahőI
szőIő 2011.évi CLX)O(IX.törvény 143.§ (3) bekezdésébenkapott felhatalmazás alapjén,az
Alaptörvény 3 2.cikk ( l )bekezdés a) pontjában,valamint Magyarors zág helyí
önkormányzaátről szőlő 2011.évi CLXXXIX.törény 13.§ (1) bekezdésének 3.pontjában
meghatározott feladatkörében eljarva a következőket

rendeli el.

l.Áttatános és értelmező rendelkezósek

l.§
Hét község közigazgatási területén új köáerületet elnevezní,t$héaszámotmegállapjtani a.
korábban megállapított köáerületnevet ésházszámot megváltoztatni e rendelet szabályái" - ,.
szerint lehet.
2.§

E rendelet

alkalmazáséban:

.

.,

,

1.Közterület:az építettkömyezet alakításaról és védelméről szóló törvényben meghatározott
Z,Közterűletnév:a magyaíországíhivatalos ftildrajzi nevek megállapításáról és
nyilvántartásaról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév.
3.Házszám: olyan számmal,számmal és betűvel meghatározott azonosító jel,amely az
ingatlan-nyilvantartásbanhelyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz ártozikés amely azingatlan
térb el i beazono s ít ását szolgáIj a.
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3,§

(l)Hét község közigazgatási területén minden köáerületet el kell nevezni a(2)bekezdésben
foglalt kivételekkel.
(2)Nem kell elnevezni azutciák és épületek közötti szewizutakat,a mezőgazdasági célúés
lakónépességet nem érintő dűlőutakat.
(3)Az újonnan létesítettközterület nevét a köáerület létrejöttét követő egy éven belül kell
megállapítani.
(4)Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz kiilön elnevezési
eljárás nélhil amátr elnevezett köaertilet nevét veszi fel.
(5)
elágaző,több águ utcákat áganként kell elnevezni.
^z
(6)Meglévő
közterületnevet az új elnevezéseknél nem lehet felhasználni.

a

4.§

)A közterület elnev ezésénéIfi gyelemmel kell lenni Hét község
történelmére,hagyományaira,ftildtajzí sajátosságaira,kulturális,természeti,történelmi értékeire,
a könerületnek a településen belüli elhelyezkedésére,a magyar nyelv követelményeire,az
egyszeniségre és a közérthetőségre.
(2)Közterületet személyről,tárgyról,állatról,növényről,történelmi eseményről,ftildrajzi névről
vagy fogalomról lehet elnevezni.
(3)Közterület élő személyről nem nevezhető el,továbbá az elnevezésnélfigyelemmel kell
lenni a Magyarországhelyí önkormányzatairól szőlő2011.évi CLXXXIX.törvény 14.§ (2)-(3)
bekezdésébenfo glaltakra.
(
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5.§

(1)A közterület nevének megállapításátvagy megváltoztatásátkezdeményezheti:
a) a polgármester,
b)a Képviselő-testület bízottsága,
c) az önkorményzati képviselő
d) a község közigazgatási tertiletén bejelentett lakcímmel rendelkező él|ampolgár,
e) a község közigazgatási területén ingatlannal,székhellyel,telephellyel
rendelkező jogi személy.
(2)Közterület elnevezésére,vagy az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés
esetén a Képviselő-testiilet kikéri a közterület elnevezéssel,megváltoztatásával érintett
állampolgárok véleményét.Abeérkező véleményeket a Képviselő-testülettel ismertetni
kell,azonban annak a döntéshozatalánál nincs kötelező ereje.

6.§

(1)A köáerület elnevezése és a közterület elnevezés megváltoztatása a Képviselő-testület
hatáskörébe tartozik.
(2)Az(1) bekezdós szerint hozott határozatota Hét Község ÖnkormányzatKépviselőtestülete Szervezeti és Működé si SzabályzatarőI alkotott önkormányzati rendeletben
megfogalmazott helyben szokásos módon kőzzé kell tenni.

7.§

A Képviselő-testület közterület elnevezéséről,illetve az

elnevezés megváltoztatásárő| hozott
döntése alapján a jegyző a közterületrrevet az á|talavezetett címnyilvántartásban
átvezeti,egyben a változásról értesítia lakcímnyilvrántartás és az ingatlan-nyilvantartás
szerveit,valamint a településen közszol gáItatást végzőket.
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-J3.

A házszámozás szabályai
8.§

(1)A néwel ellátott köáerületekenhénszétmmal kell ellátni alakőhazakat,egyéb épületeket és
a beépítetleningatlanokat.
(2)^z ingatlanok szátmozásánél aközterulet jobb oldalán apéxatlan, bal oldalan paros , 1-től
növekvő arab számokat kell használni.
(3) A ftildrajzi okokból csak azegyik oldalan beépíthető utcák héaszámozásaarub
számozással l -től kezdődően folyamatosan emelkedik.
($Az ingatlan megosztasa esetén,amennyiben az újonnan kialakuló telek ugyanarraa
közterületre nyílik,a hánszámot amagyaí ABC nagybetúivel kell megkülönböztetni.
(5)Ha egy ingatlanra több közterülettel való érintkezésmiatt több hazszítmis
megállapítható,akkor artakőúerületnevet és ahozzátartozóbáaszámotkell használni,ahol a
fobejarat talrtlbatő.
(6) Aháaszátmozás a közterületnek a magasabb rendű, közlekedésiilthtozcsatlakozó végétől
kezdődik.Amennyiben a közterületek (út,utca)azonos rendűek,a számozást a
meglévő,nagyobb ingatlanszámmal rendelkező űttől,utcától kell kezdeni.
9.§

(1)A már megállapítotthánszátmok megváltoztatásátacsak indokolt esetben,olyan rendezetlen
állapotok megszüntetése érdekébenkerülhet sor,amely aztngatlanok azonosítását
akadályozza.
(2)Azingatlanházszámánakmegvaltoztatásakülönösenakkorindokolt,ha:
a.laz ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban nem szerep el az ingatlanhénszétma,yagy a
közterületen több ingatlan azonos héúszámmal szerepel a nyilvantartásban,
b. l az ingatlan házszáma téves,
c.l az íngatlan megosáására,vagy egyesítésérekerül, sor.
10.§

Ahénszámokat az önkormányzat jegyzője áIlapítjameg,mely döntést közölni
ingatlannal rendelkezni jogosultakon kívül az &intett hatóságokkal is

kell az

4.Akőzterület névtáblák és aházszámot jelző tábták elhelyezése
11.§

(l)Köáerületnév tábla elhelyezése,pótlása az önkormányzat feladata,melyet
épületen,kerítésenvagy ezekhiányában külön tartószerkezetenjőI látható helyen kell
elhelyezni.
(2) Az ingatlan tulajdonosa,kezelője vagy használőjaaközterületnév
áblaésházszárrnábla
elhelyezéséről ktlteles gondoskodni,illetve az elhelyezést és az ezzel kapcsolatos munkálatok
elvégzéséttűrni köteles.
(3) A közterület elhelyezésénekmegláltoztatása esetén arégíelnevezést feltiintető névtáblát a
változásról szóló döntéstől számított egy évig piros átlós vonallal átlttlzvahelyén kell hagyni
és azúj elnevezést feltüntető névtáblakat közvetlenül a régi néltábla fölött vagy alatt kell
elhelyezni.
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(4)Hazszámtábla beszerzéséről ,pótlásaról,cseréjéről az ingatlanrtal rendelkezni jogosult
köteles gondoskodni

5.Zárő rendelkezósek
12.§

A rendelet 2}I4.szeptember 17.napján lép hatrályba.Rendelkezéseit ahatalybalépést követő
köáerület elnevezések,megváltoáatások ésháaszémozások során kell alkalmazni.
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