Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és a házszámozás szabályairól
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX, törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143.§ (3)
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet tárgyi hatálya Taktaharkány nagyközség közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya a település közigazgatási területén lévő ingatlanok
tulajdonosaira, használóira, kezelőire terjed ki.
(3) Taktaharkány területén közterületet elnevezni, közterület nevét megváltoztatni, új
házszámot kijelölni, házszámot megváltoztatni csak e rendelet előírásai szerint szabad.
2. Értelmező rendelkezések
2.§ (1) E rendelet alkalmazásában
a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 2.§ 13. pontjában meghatározott terület;
b) közterületnév: a közterület neve, mely előtagból és utótagból (utca, tér, park, köz stb.) áll;
c) házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, mely az
ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal ellátott ingatlanhoz tartozik, annak azonosítását
szolgálja.
(2) A közterület nevének előtagja lehet személynév, állatnév, földrajzi név, növény neve vagy
valamely fogalom megnevezése.
II. fejezet
A közterület elnevezésének szabályai
3. Általános szabályok
3.§ (1) A településen a mezőgazdasági utak kivételével minden közterületet el kell nevezni.
(2) Új közterület kialakítása esetén annak bejegyzését követő hat hónapon belül kell a
közterületet elnevezni.
(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési
eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét kapja.
(4) A közterület – településrendezés, beépítés vagy más módon történő – megszűnésével
külön döntés nélkül a közterület neve is megszűnik. A megszűnt közterület nevét a
nyilvántartásból törölni kell.
4.§ (1) Közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés közérthető,
könnyen megjegyezhető legyen és megfeleljen a magyar nyelv helyesírási szabályainak.
(2) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.
(3) Márkanév, cégnév közterület neve nem lehet.
5.§ A közterület személyről való elnevezése esetén

a) a közterületnévnek egyeznie kell a személy családi és utónevével;
b) csak a családi nevet alkalmazni abban az esetben lehet, ha a névadó személy általánosan
ismert.
4. Közterületnevek megváltoztatása
6.§ A közterület nevének megváltoztatására akkor kerülhet sor, ha az azonos hangzással bíró
elnevezések zavart kelthetnek, továbbá ha a névhasználat a közérdek szempontjából nem
megfelelő.
5. Hatásköri és eljárási szabályok
7.§ (1) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe
tartozik
a) a közterületek elnevezése;
b) a közterületek elnevezésének megváltoztatása.
(2) A közterületek elnevezésére, elnevezésük megváltoztatására bárki tehet írásos javaslatot.
(3) A közterület nevének megváltoztatását indokolni kell.
8.§ A közterület elnevezésének megállapítása, megváltoztatása esetén a jegyző feladatai:
a) a közvetlenül érintett lakosság és mindazon érintettek véleményének kikérése, akik
cégbejegyzésére az elnevezés kihatással van;
b) a döntésről tájékoztatja az érintetteket és az ingatlan-nyilvántartást;
c) az ingatlanvagyon kataszterben a közterület elnevezésének átvezetéséről gondoskodik;
d) értesíti a településen közszolgáltatást végzőket és azokat a szerveket, akik a lakossággal
közvetlen kapcsolatban vannak (posta, rendőrség, stb.).
9.§ A képviselő-testület a közterület elnevezési javaslatok és az ezzel kapcsolatos
előterjesztések véleményezésével a Közbeszerzési és Jogi Bizottságot bízza meg.
6. Közterület megjelölése
10.§ (1) A közterület nevét jól látható módon utca névtáblákon kell feltüntetni.
(2) A közterületi névtáblákat minden kereszteződésben, az utca első és utolsó házának
kerítésén, vagy a ház falán kell elhelyezni.
(3) Beépítetlen ingatlan esetén a táblát tartószerkezeten és jól látható helyen kell elhelyezni.
(4) A közterületi névtáblák készítésével, felszerelésével, karbantartásával és pótlásával
kapcsolatos költségek Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatát terhelik.
(5) Az ingatlan tulajdonosa, használója vagy kezelője a tábla elhelyezését és az ezzel
kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. Ha a közterületi névtábla elhelyezésével az
ingatlanban kár keletkezik, azt az önkormányzat köteles helyreállítani vagy megtéríteni.
11.§ (1) Közterület nevének megváltoztatása esetén a tájékozódás zavartalan biztosítása
érdekében a megváltozott nevet tartalmazó táblát hat hónapig eredeti helyén kell hagyni úgy,
hogy a feliratot piros színnel átlósan át kell húzni.
(2) Az új közterületi névtáblát az áthúzott tábla mellé kell elhelyezni.
(3) Hat hónap elteltével az áthúzott táblát az önkormányzatnak el kell távolítania.
12.§ A közterületi névtáblákat tilos
a) megrongálni;
b) beszennyezni;
c) letakarni;
d) leszerelni;
e) tartalmukat megváltoztatni.

III. fejezet
A házszámozás rendje
7. A házszámozás általános szabályai
13.§ A házszámozás megállapításáról a jegyző gondoskodik.
14.§ A házszám elkészítése, elkészíttetése, elhelyezése, karbantartása és szükség esetén
pótlása az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, használójának a kötelessége, ennek költségeit
viseli.
15.§ A házszámot az épület falán a közterületről jól láthatóan, az épület utcai homlokzatán
kell elhelyezni.
8. A házszám megállapításának szabályai
16.§ (1) Azokban az utcákban, ahol az úttest mindkét oldalán épületek, telkek találhatók, jobb
oldalon 1-gyel, bal oldalon 2-vel kezdődően folyamatos a házszámozás.
(2) Az egy oldalán beépített közterületek házszámozása 1-gyel kezdődően folyamatos.
17.§ (1) Saroktelek esetén az ingatlan annak a közterületnek a következő házszámát kapja,
amelyről az ingatlan gyalogosan megközelíthető.
(2) Ingatlan megosztása esetén a keletkező ingatlanok közül az első megtartja házszámát, a
második ingatlan pedig a házszám betűvel történő alátörését kapja.
18.§ A már megállapított házszámok megváltoztatására csak olyan rendezetlen állapot
megszüntetése érdekében kerülhet sor, mely akadályozza az ingatlanok azonosítását, így
különösen akkor, ha
a) ugyanazon közterületen több ingatlan szerepel azonos házszámmal az ingatlannyilvántartásban;
b) az ingatlan házszáma nem követi a növekvő sorszámozást;
c) ingatlan egyesítésére, vagy megosztására kerül sor.
19.§ (1) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a
kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.
(2) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás során törekedni kell arra, hogy a változás
minél kevesebb ingatlan házszámának megváltozásával járjon.
9. Záró rendelkezések
20.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21.§ Azon ingatlan tulajdonosa, ahol az ingatlan házszámozása hiányzik, e rendelet hatályba
lépését követő 60 napon belül kötelezettségét köteles teljesíteni.
Taktaharkány, 2014. szeptember 12.
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