
Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2014. (X.28.) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezéséről, a házszámozás és az emléktáblák elhelyezésének 

szabályairól 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

A rendelet célja 

 

E rendelet célja, hogy egységesen szabályozza a község közigazgatási területén a közterületek 

elnevezését és az elnevezésének megváltoztatására vonatkozó szabályokat, valamint 

meghatározza az utcanév és házszámtáblák elhelyezésének rendjét a helyszíni tájékozódási 

feltételek javítása érdekében.  

 

2. § 

Értelmező rendelkezések 

 

E rendelet alkalmazásában: 

1. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban 

álló terület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-

nyilvántartás is ekként tartja nyilván. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés 

biztosítása, a pihenő és emlékhelyek kialakítása. 

2. Közterületnév: a község területén lévő közutak és terek rendszerint út, utca, tér, stb. 

utótagot tartalmazó neve. 

3. Házszám: olyan számmal meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban 

helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását 

szolgálja. 

 

3. § 

Általános szabályok 

 

(1) Felsőtárkány községben minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének 

megállapítása és megváltoztatása Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-

testületének hatáskörébe tartozik. 

 

(2) Új közterület kialakítása után, közterületként való bejegyzését követően egy éven belül meg 

kell állapítani a közterület nevét. 

 

(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás 

nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás). 

 

(4) Az utcák, épületek közötti szervízutakat, gyalogutakat, mezőgazdasági célú területet és 

lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni. 

 

4. § 

 

(1) Közterület elnevezésekor különös figyelemmel kell lenni a település helyi hagyományaira; 

földrajzi sajátosságaira; kulturális, természeti, történelmi értékeire; a magyar nyelv 



követelményeire, az egyszerűségre és arra, hogy a név a többitől írásban is, hangzásában 

is jól megkülönböztethető legyen. 

(2) Közterület élő személyről nem nevezhető el, valamint alkalmazni kell a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 14. § (2)-(3) bekezdéseit. 

 

(3) A településen több azonos elnevezésű közterület nem lehet. 

 

(4) Közterület elnevezését kezdeményezheti: 

a) polgármester; 

b) önkormányzati képviselő; 

c) Képviselő-testület bizottsága; 

d) Felsőtárkány községben bejelentett lakóhellyel rendelkező állampolgár. 

 

5. § 

Hatásköri és eljárási szabályok 

 

(1) A közterület elnevezése és megváltoztatása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az 

elnevezésről a Képviselő-testület határozattal dönt. 

 

(2) A közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztést a Szervezeti és Működési Szabályzatról 

szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint társadalmi egyeztetésre kell 

bocsátani, és az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket a Képviselő-testület 

elé kell terjeszteni. A lakosság véleményének a Képviselő-testület döntésére nincsen 

kötelező ereje. 

 

(3) A közterületnév megállapításáról, illetőleg megváltoztatásáról szóló határozatban a 

Képviselő-testület köteles rendelkezni arról, hogy az új, illetőleg megváltozott 

közterületnév mely időponttól lép hatályba.  

 

(4) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést közzé kell tenni, és a döntésről értesíteni 

kell az Okmányirodát, az illetékes földhivatalt, rendőrkapitányságot, postahivatalt, 

tűzoltóságot, mentőállomást, és a közmű-szolgáltatókat. 

 

6. § 

A házszám megállapítására vonatkozó szabályok 

 

(1) A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket 

(a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni.  

 

(2) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi 

beépítéskor a közbenső házszámot kapják.  

 

(3) Ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre 

nyílik, a házszámot / jellel és arab számmal kell megkülönböztetni. 

 

(4) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni. 

 

(5) Amennyiben egy ingatlan több közterülettel, utcával is érintkezik, a házszámot arról a 

közterületről kell megállapítani, amely közterületre az ingatlan főbejárata esik.  

 

7. § 

 



(1) Az út, utca, tér, stb. (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása 1-től kezdődően, 

növekvő arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve az utca 

bal oldalán lévő ingatlanok páros, a jobb oldalon lévő ingatlanok páratlan számozást 

kapnak.  

 

(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező 

irányú.  

 

(3) A földrajzi okokból csak az egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása arab számozással 

1-től kezdődően folyamatos. 

 

8. § 

 

(1) Egy helyrajzi számon lévő több ingatlan esetén, továbbá telekmegosztás során keletkező új 

helyrajzi számú ingatlan esetén házszám/arab szám formátumban kell jelölni az 

ingatlanokat.  

 

(2) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat.  

 

(3) Egy közterületre nyíló ingatlanok azonos számmal nem jelölhetők. 

 

9. § 

 

A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl 

közölni kell a 5. § (4) bekezdésben meghatározott szervekkel. 

 

10. § 

Közterületnév táblák és házszámtáblák elhelyezése 

 

(1) A közterületek névtábláinak elkészíttetése, elhelyezése, karbantartása és szükség szerinti 

pótlása az Önkormányzat feladata. 

 

(2) A névtáblát a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön 

tartószerkezeten kell elhelyezni. 

 

(3) Növényzetre névtáblát elhelyezni nem szabad. 

 

(4) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterületnév tábla elhelyezését és az 

ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben a tábla elhelyezésével az 

ingatlanon kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős szerv köteles megtéríteni. 

 

(5) A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, a 

változásról szóló döntést követően egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén 

kell hagyni, és az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt 

kell elhelyezni. 

 

11. § 

 

(1) A házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére vagy házfalára, az utcáról jól 

látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában a 

tulajdonosának elhelyezni. 

 



(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség 

szerint cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia. 

 

12. § 

Emléktábla állításának rendje 

 

(1) A község közterületén emléktábla csak a Képviselő-testület hozzájárulásával helyezhető el, 

melyről a Képviselő-testület határozattal dönt. 

 

13. § 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

(1) A rendelet hatályba lépése előtt meglévő közterületi elnevezéseket és házszámokat a 

hatályba lépés nem érinti. 

 

(2) A házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a jelen 

rendelet 11. § (2) bekezdésében foglalt tábla-kihelyezési kötelezettségének e rendelet 

hatályba lépését követő fél éven belül köteles eleget tenni. 

 

14. § 

Hatálybalépés 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

Felsőtárkány, 2014. október 27. 

 

 

 

dr. Juhász Attila Simon                                                                    Hegyiné Kertész Zsuzsanna   

         polgármester                                                                                            jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2014. október 28. 

 

                                Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

          jegyző 


