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(VIII.19.) önkormányzati

rendelete

a közterületek elnevezéséről és a hánszám-me gállap ítás szab ályairól

Csónye Község Önkormányzaténak Képviselő-testülete

a

Magyarcrszág helyi
önkormrányzataiől szőlő 2011. évi CLX)OOX. törvény 51, § (5) bekezdésében és 143. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és a Magyarország helyi önkorményzatairól szóló 201l. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 3. pontjában meg}tatározott feladatkörében eljrárva.a következőket rendeli
el.

I.

FEJEZET

Álrar,Álvos RENDELKEZÉsEK
1. § (1) A rendelet cólja, hogy a köáerületek elnevezésének és ahénszétmmegállapításnak
az egységes rendjét biztosítsa, és ennek során érvényesítsea helyi sajátosságokat, illetve az
Ígaagatásí, ftildrajzi, történelmi, közlekedési,tájékoződási és nyelvhelyességi szempontokat.
(2) Csénye község közigazgatásí területén új közterületet elnevemi, új hánszétmot
megállapítarti, a korábban megállapított köáerületnevet és hánszámot megváltoztatni csak e

rendelet szabályai szerint lehet.
2. § E rendelet alkalmazásában:
a) KöáerüIet: az építettkömyezet alakításaúl és védelméről szóló 1997. évi LxXVm
törvény 2. § 13. pontjában meghatérozott terület.

b) Közterületnév: a magyarországi hivatalos foldrajzi nevek megállapításáról és
nyilvántartásáről szőlő 30312007. (XI.14.) Korm, rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontjában

meghatározott név.
c) Hazszám: olyan szátmmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely
az ingatlan-nyilvántartásban helytajzi sziámmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az
ingatlan térbeli beaz onosít ását szolgáIj a.

II.

FEJEZET

A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZnSnnn VONATK OZÓ SZABÁLYOK
3. § (1) Csénye község belterületén és a külterületi lakott helyeken a közterületeket el kell
nevezni. A kjilterületi egyéb köáenileteket elnevezéssel lehet ellátni.
(2)
közterület elnevezése előtagként a közterület nevéból, és utótagként a köztenilet
jellegére
^ utaló meghatározásből (út, utca, tér,köz, sor stb.) áll.
(3) A köáerületek elnevezésénélfigyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy
történelmi értékekre,sajátosságol<ra, amagyaí nyelvhelyesség követelményeire, továbbá Űa,
hogy az elnevezés közérthető legyen.
(4) A község közigazgaíási területén több tLzonos elnevezésű köztenilet csak abban az
esetben nevezhető el, ha az éintett köaerületek jellegére utaló meghatározás (út , utca, tér,
köz sor stb) eltérő.

(5) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a ftildhivatali

nyilvántartásban történő bejegyzésétkövető egy éven belül meg kell állapítarri.

ingatlan-

(6) Ha egy közterület településrendezés, beépítéskövetkeztében két vagy több részre
tagozódik, egységes köáerületként megszűnik és - az elkülönülóstől számított egy éven belül
* új nevet kell adni a közterületnek.

(7) A közterület nevének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó

szabályokat kell alkalmazni.

4. § (1) A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoáatáséra irránpló eljárás
írásbeli kezdemény ezés alapján hivatalból indulhat.
(2) Aközteniletek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat jegyző látja el.
(3) A köáerületek nevének megállapítása és megváltoztatása a Képviselő-testület
hatáskörébe tartozik.
(4) A köáerület elnevezéséről szóló képviselő-testületi döntést a helyben szokásos módon
közz1kell tenni.
5. § (1) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantaftása és pótlása az önkormányzat
feladata.

közterületi névíablál<atjől láthatő, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a
fi gyelembevételével kell elhelyezni.
(3) A régi elnevezést felttintető nél.táblákat aváItozásról szóló döntést követő egy évig átlós
vonallal áthtnva az ereőeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltiintető névtáblákat
közvetlenül a régi mellett kell elhelyezni.

(2)

^ adottságok
helyszíni
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gÁzsz
n
lM ME GÁLLApíTÁ sÁRA voNATKo zó sz ln LLyoK
6. § (1) A néwel ellátott köáerületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. A közterületen
több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.
(2) Kültenileti ingatlant - köáerületi elnevezés hiányában -helytqzi számmal kell jelölni.
(3) A közterület hánszán-megállapításat tgy kell elvégezni, hogy a számok a község
központjától kifelé haladva l-tőIkezdődően növekedjenek és az utca bal oldalrán a práros, jobb
oldalán a páratlan számok legyenek. Amennyib en ez a megoldás nem a|kalmazhatő, *
érintett köáerület számozását a magasabb rendű közút iranyából kell megkezdeni.
(4) A csak egyoldalon beépíthető közterület hénszétm-megállapítása |-től kezdődően
folyamatosan is történhet.
(5) Terek esetén a héuszálm-megállapítás 1-tő1 kezdődóen folyamatosan, az óramutató
j árásával megegy ezően alakítandó ki.
(6) Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell hrázszámot megállapítani, amelyen a
gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.
(7) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott. számozás adott közterületen nem
lehetséges, 'vagy a mátr kialakult helyzet indokolja, a házszátmozás más, egyedileg
meghatározott módon is történhet.
7. § (l) Az ingatlanok számozásíra arub számokat kejl használni. Kisegítő jelzésként
alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli bettíi vagy arab számok is alkalmazhatőak.
(2) Telekfelosztás során keletkező új helyrajzi számű ingatlanok esetén a kisebb számű
ingatlan marad az eredeti számon, a további ingatlanok számozásátpedig alátöréssel amagyar
ABC ékezet nélküli nagybetűinek alkalmazásával kell elvégezni.
(3) Telekegyesítés utáua az ingatlanok hénszátméú.össze kell vonni. A házszátmot úgy kell
felttintetni, hogy az egyesítéselőtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell
összekötni.

(a) Ha az íngatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a többlakásos épület házszámának
megállapításáttlgy kell elvégezni,hogy meglévő házszátmot meghagyva alátöréssel, amagyar
ABC ékezet nélküli kisbetűivel kell az új lakásokat ellátni.
8. § (1) E rendelet 6-7. §-ainak rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor mar meglevő
kö

áerül

(2)

ete

A

k hé.zszámo zását nem érintik.

már megállapított házszámok megvá|toztatására csak indokolt esetben, olyan

rendezetlen állapot megsztintetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását
akadályozzék.
9. § ( 1 ) Az ingatlan házszámáú, a jegy ző határ ozattat állapítj a meg.
(2)
hénszám-megállapításra irányuló eljarás írásbeli kezdeményezés alapjin hivatalból
^
indulhat.
(3) Több ingatlant érintő hánszám-megállapítás kö4eniletenként egyhatározatban történik.
(4) A háaszám megállapítástíról szóló baténozatot az érintett ingatlannal rendelkezni
jogosultakon túl közölni kel| az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival,
továbbá az ingatlart- vagy lakc ímnyi v éntartő ható ságokkal.
(5) A hánszám-megállapíüísára a közigazgatási hatósági eljarás és szolgáltatás általános
szab ély air ől szó l ó törvény rendelkezé s eit ke l 1 alkalmazni.
10. § Az ingatlan tulajdonosa köteles azingatlanhánszémlát,va1y - amennyiben azingatlan
más módon egyértelműen nem azonosítható - he|yrqzi szátmát tarta|maző tablát
(továbbiakban együtt: bénszámtábla) az ingatlan utcafronti kedtésére, hénfalára, vagy külön
tartószerkezetet|, a köáerületről jól látható módon kihelyezni.6
1

Iv. FEJEZET

zÁptó RENDELKEznsnx
Ezarcndelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérőI a jegyző gondoskodik - a helyben szokásos módon.

11. § (1)
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