Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014.(IX.22.) rendelete
a közterületek elnevezéséről, átnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 3. pontjában és Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (5) bekezdése és a 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a közterületek elnevezéséről, átnevezéséről és házszám megállapítás szabályairól az alábbi
rendeletet alkotja meg.
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1.§
(1)
(2)
(3)

A rendelet Hosszúhetény község közigazgatási területére terjed ki.
A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza a települési közterületek elnevezésének
(átnevezésének) és a házszám megállapítás rendjét.
Hosszúhetény község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot
megállapítani, valamint a korábban megállapított közterület nevet és házszámozást
megváltoztatni csak ezen rendelet előírásai szerint lehet.
Értelmező rendelkezések
2.§

E rendelet alkalmazásában:
a)
b)
c)

Közterület: az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
2.§ 13) pontjában meghatározott terület.
Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról
szóló 303/2007.(XI.14.) Kormányrendelet 2.§ (3) bekezdés j) pontjában meghatározott név.
Házszám: az építési telek, önálló épület (épületek) és többlakásos épületekben lévő lakások
egyedi számmal történő megjelölése.

II. Fejezet
A közterületek elnevezése
3.§
(1)
(2)

Hosszúhetény belterületén a közterületeket el kell nevezni. A közterületek elnevezése
(átnevezése) a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
A közterületek elnevezésére, illetve átnevezésére irányuló eljárás kérelemre vagy hivatalból
indulhat.
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(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

A közterület elnevezését (átnevezését) kezdeményezheti:

a polgármester,

települési képviselő,

helyben működő civil szervezet,

a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság,

az érintett közterületen lakóhellyel rendelkező állampolgárok 25%-a.
A közterületek elnevezésével (átnevezésével) kapcsolatos előkészítő feladatokat a
Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és környezetvédelmi Bizottság látja el.
A bizottság az előkészítő eljárás során a képviselő-testületnek készített előterjesztést köteles
társadalmi egyeztetésre, vitára bocsátani. Az egyeztetési eljárásban az érintett közterület
lakóin kívül a település más területén élő állampolgárok is tehetnek észrevételt, javaslatot.
Közterületen élő személyről elnevezni nem lehet.
Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről
vagy fogalomról lehet elnevezni.
A személyről történő elnevezés esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy:
a)
A személy korábbi tevékenysége Hosszúhetény községben közismert volt és a település
életében, történelmében kiemelkedő szerepe volt.
b)
Munkája a társadalmi haladást szolgálta.
c)
A tudomány, a művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagasló
eredményt ért el.
Közterületet nem magyar állampolgárságú személyről is el lehet nevezni, amennyiben élete,
munkássága jelentős szerepet játszott az ország vagy Hosszúhetény életében.
A személyről történt elnevezés esetében a közterület nevének meg kell egyezni a személy által
használt családi és utónévvel.
A közterület elnevezésére utónév nélkül családi név is használható.
A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés lehetőség szerint rövid,
közérthető, a magyar helyesírás szabályinak megfelelő legyen.
A közterület elnevezéséről, átnevezéséről szóló döntést (határozatot) a hosszúhetényi
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a helyi Képújságban és az önkormányzat honlapján is
közzé kell tenni.
4.§

(1)
(2)

A közterületi névtáblák elhelyezése, karbantartása és a szükséges cseréje az önkormányzat
kötelezettsége.
A közterületi névtáblát külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

III. Fejezet
A házszám megállapításának szabályai
5.§
(1)
(2)
(3)

A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. Több ingatlan
azonos házszámmal nem látható el.
A külterületi ingatlanokat helyrajzi számmal kell jelölni, házszám adható, de nem kötelező.
A házszámozás a közterület fekvésétől függően a közterület keleti vagy északi végén
kezdődik.
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(4)
(5)
(6)

(7)

(8)
(9)

Egyoldalas beépítettség esetén a közterület házszám megállapítása 1-től kezdődően
folyamatosan emelkedő számsorban történik.
Az ingatlanok számozása arab számmal történik.
Telekfelosztás esetén keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetében a kisebb számú ingatlan
marad az eredeti számon, a további ingatlanok számozását alátöréssel a magyar abc ékezet
nélküli betűinek felhasználásával kell elvégezni.
Telekegyesítés esetén az ingatlanok házszámát össze kell vonni. A házszámot úgy kell
feltüntetni, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell
összekötni (pld: 1-5).
Több lakásos ingatlan esetében a meglévő házszámot meghagyva alátöréssel, a magyar abc
ékezet nélküli kisbetűivel kell az új lakásokat ellátni (pld: 1/A-1/B).
A rendelet hatályba lépésekor meglévő házszám megváltoztatása csak kellő indokoltság, olyan
rendezetlen állapot fennállása esetén kezdeményezhető, amely az ingatlan azonosítását,
nyilvántartását akadályozza.
6.§

(1)
(2)
(3)
(4)

Az ingatlanok házszámát a jegyző alaki határozatban állapítja meg.
A házszám megállapítására irányuló eljárás az érintett ingatlan tulajdonosának kérelmére vagy
hivatalból indítható.
A házszámtáblát az ingatlan utcafronti falára, kerítésére, az utcáról jól láthatóan kell
elhelyeznie az ingatlan tulajdonosának, használójának vagy kezelőjének.
A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, karbantartásáról, illetve szükségszerinti
cseréjéről a (3) bekezdésben megjelölt kötelezettnek kell gondoskodnia.

IV. Fejezet
Záró rendelkezések
7. §
A házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója tábla kihelyezési
kötelezettségének 2015. december 31-ig köteles eleget tenni.
8.§
Jelen rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

Hosszúhetény, 2014. szeptember 9.

Dr. Csörnyei László
polgármester

Dr. Orbán László
jegyző
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Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2014. szeptember 22-én kihirdetésre került.

Hosszúhetény, 2014. szeptember 22.

Dr. Orbán László
jegyző

