Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2014. (IX.22.) számú
rendelete
- a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§
Általános rendelkezések
(1) A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezését, valamint elnevezésük megváltoztatására
irányuló kezdeményezést és a házszám megállapítás egységes rendjét biztosítsa, ennek során
érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési és
nyelvhelyességi szempontokat.
(2) A település közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani,
a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai
szerint lehet.
2. §
Közterületek elnevezése
(1) A közterület jellege lehet: út, utca, tér, park, köz, sétány, korzó.
(2) Új közterület nevét, a közterület létrejöttét követő három hónapon belül meg kell
állapítani.
(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként kialakított új közterületi rész külön
elnevezési eljárás nélkül, a már elnevezett közterület nevét veszi fel, kivéve, ha az új
közterületrész a meglévő közterület azon részéhez csatlakozik, amelynél a házszámozás
kezdődik. Ilyen esetekben, amennyiben a házszámok változása aránytalan hátrányt okozna az
érintett ingatlanokkal rendelkezni jogosultaknak, lehetőség van az új közterületrész külön
eljárásban történő elnevezésére.
(4) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről vagy fogalomról lehet elnevezni.
(5) Közterület élő személyről nem nevezhető el.
(6) A közterületet olyan személyről lehet elnevezni:
a.) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és
személye közmegbecsülésnek örvend, vagy
b.) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan
jelentőset tett, vagy alkotott és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó, vagy
c.) akinek Tuzsér nagyközség életében, történelmében kiemelkedő szerepe volt,
tevékenységével hozzájárult a település fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez.

3.§
Eljárási szabályok
(1) A közterület elnevezése és megváltoztatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) Közterület elnevezésére, illetve neve megváltoztatására javaslatot tehetnek az érintett
közterülettel kapcsolatban lévő ingatlanok tulajdonosai, képviselő-testület tagjai, helyi civil
szervezetek, társadalmi szervek. Az elnevezésre a Polgármesterhez benyújtott írásbeli
kérelemben tehetnek javaslatot.
(3) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntésről értesíteni kell az érintett lakosságot, a
mindenkori közhiteles ingatlan-nyilvántartást végző szervet, a rendőrkapitányságot,
postahivatalt, a katasztrófavédelmi kirendeltséget, mentőállomást és a közműszolgáltatókat.
4.§
Közterületek névtábláinak elhelyezése
(1) A közterületi névtáblák elkészíttetése, kihelyezése, karbantartása, szükség szerinti cseréje,
valamint a megszűnő közterület névtábláinak eltávolítása az önkormányzat feladata és
költsége.
(2) A közterületi névtáblát egységes formában kell elkészíttetni úgy, hogy azon a felirat jól
kivehető legyen.
(3) A névtáblát az utca kezdetén és végén, jól látható helyen kell elhelyezni.
(4) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterületi névtábla elhelyezését és az
ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben az elhelyezéssel az ingatlanon kár
keletkezik, azt a kihelyezésért felelős köteles megtéríteni.
(5) A kihelyezésről értesíteni kell az érintett ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat.
(6) A megváltozott közterületnevek esetén a régi nevet feltüntető táblát az elnevezéstől
számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni, és piros vonallal átlósan át kell húzni. Az új
táblát az áthúzott régi tábla közvetlen közelébe kell felszerelni.
5.§
Házszámozás
(1) A névvel ellátott közterületen a beépített és a beépítetlen építési telkeket házszámmal kell
ellátni.
(2) A számozást a község központjától kivezető utcák esetében a központtól kezdődően, míg a
község központjától távolabb eső utcákban lévő ingatlanokat a magasabb rangú utca
torkolatától kezdve kell számozni. Az utcából elindulva a jobb oldali soron a páratlan, bal
oldalon a páros számokat kell megadni növekvő sorrendben. A házszámozás 1-től kezdődően,
növekvő arab számozással történik.

(3) A (2) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek
házszámozását nem érintik.
(4) Üres földterület esetén a rendezési terv előírását, a telek oszthatóságát figyelembe kell
venni.
(5) A beépített ingatlant annyi betűvel tört számmal kell jelölni, ahány lakóegységgel van
beépítve.
(6) Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot adni, amelyen a gyalogos
közlekedésre alkalmas kapubejárat van.
6.§
Házszámváltozás
(1) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha:
a.) több ingatlan azonos utcanévvel és azonos házszámmal szerepel a hivatalos
nyilvántartásban,
b.) az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban
található,
c.) ingatlan megosztására, egyesítésére kerül sor.
(2) A házszámokat és azok változásait hivatalból, illetve annak a személynek a kérelmére,
akinek ehhez jogos érdeke fűződik, a jegyző állapítja meg.
(3) A határozat alapján azok, akik az érintett ingatlanra vonatkozóan lakcímmel rendelkeznek,
kötelesek megváltozott lakcímüket 30 napon belül hivatalos okmányaikon átvezettetni.
7. §
Házszámtábla kihelyezésének szabályai
(1) A házszámtáblát az ingatlanon lévő kerítésen vagy házfalra, az utcáról jól látható módon
kell elhelyezni.
(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a megfelelő házszámtáblával ellátni. A
házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükséges cseréjéről, megrongálódása esetén
pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.
8. §
Záró rendelkezések
E rendelet 2014. október 1. napján lép hatályba.

Tuzsér, 2014. október 22.
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