Dad Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (XII.3.) önkormányzati
rendelete
közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
Dad Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában
foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Dad község közigazgatási területén a közterületek elnevezésének, az elnevezésük
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszámok megállapítása vonatkozásában e
rendelet szabályait kell alkalmazni.
2.§ (1) Az újonnan kialakított közterület nevét a létrejöttét követő hat hónapon belül kell
megállapítani.
(2) Meglévő, elnevezett közterület természetes folytatásában lévő közterület külön
elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét kapja.
(3) Nem használható közterület elnevezésként:
a. a hosszú, sok elemből felépülő, bonyolult szerkesztésű vagy idegen írásmódú név,
b. intézmény -, cég-vagy márkanév,
c. a csak betűvel történő közterület megnevezéseket.
(4) Nem használható közterület elnevezésben:
a. a nemesi előnév, rang, titulus, foglalkozás, egyéb identifikálók,
b. a lakópark névelem.

3.§ (1) A közterület elnevezését, illetve elnevezésének megváltoztatását kezdeményezheti:
a.
b.
c.
d.

a polgármester,
a helyi önkormányzat képviselője,
a közterületen bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgárok legalább 50 %-a,
a közterületen ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személyek
legalább 50 %-a.

(2) A közterület elnevezésére, illetve elnevezésének megváltoztatására irányuló
kezdeményezéshez térképvázlatot kell csatolni, amely tartalmazza az elnevezni kívánt
közterület határait és a hozzá tartozó ingatlanokat.
(3) A (2) bekezdés szerinti kezdeményezést - annak a képviselő-testület elé terjesztését
megelőzően - 15 napra az önkormányzat hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján közzé
kell tenni. A kezdeményezéssel kapcsolatosan benyújtott észrevételeket is a képviselő-testület
elé kell terjeszteni.
(4) Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a (2) bekezdés szerinti kezdeményezést, úgy
javaslatot fogalmaz meg.

(5) A (4) bekezdés szerinti javaslatot a közterület elnevezésre vonatkozó döntés
meghozatala előtt legalább 60 nappal megküldi a magyarországi hivatalos földrajzi nevek
megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 3.§ (1)
bekezdésében foglalt Földrajzinév-bizottság részére a szakmai véleménykérés céljából.
(6) Közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a Földrajzinév-bizottság szakmai
véleménye ismertében hozhat a képviselő-testület.
(7) A Képviselő-testület közterület elnevezésével kapcsolatos döntését az önkormányzat
hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján közzé kell tenni, és a döntésről értesíteni kell az
illetékes rendőrkapitányságot, járási hivatalt, postai és ingatlan-nyilvántartó szerveket, a
közműszolgáltatókat, a mentőszolgálat, katasztrófavédelem illetékes szerveit, továbbá
mindazokat, akiket a döntés érint.
4.§ (1) A névvel ellátott közterületen lévő beépített és beépítetlen építési telkeket
házszámmal kell ellátni.
(2) Egy közterületre nyíló több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.
(3) Telekosztás, hiányzó vagy kettőzött házszámok esetén a házszámot szám/betűjel
formátumban az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni a kettős, hármas és ékezetes betűk
alkalmazása nélkül.
(4) A kialakult házszámozásnál telekegyesítést követően az épületek megtartják eredeti
házszámukat.
(5) Amennyiben egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, a házszámot arról a
közterületről kell megállapítani, amely felől
a) az ingatlan megközelíthető, vagy
b) az ingatlan bejárata esik.
5. § (1) Az út, utca, köz, tér (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása 1-től
kezdődően, növekvő arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve
az utca bal oldalán a páros, a jobb oldalán lévő ingatlanok páratlan számozást kapnak.
(2) A kizárólag egy oldalon beépíthető utcák számozása arab számozással 1-től kezdődően
folyamatos.
(3) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával
megegyező irányú.
(4) A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosulttal
kell közölni.
6. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
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