Olaszliszka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (02. 27.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
Olaszliszka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
Olaszliszka község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a
korábban megállapított közterület nevét és házszámot megváltoztatni csak a rendelet szabályai szerint
lehet.
2. §
E rendelet alkalmazásában:
a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti
közterület.
b) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és
nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév.
c) Házszám: olyan számmal meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban
helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik és amely az ingatlan térbeli beazonosítását
szolgálja.
3. §
(1) A közterületek nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:
a) a Képviselő-testület bizottsága;
b) települési képviselő;
c) Olaszliszka község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező polgár;
(2) A közterület nevével kapcsolatos eljárás előkészítése a jegyző feladatkörébe tartozik.
(3) A döntést előkészítő előterjesztést, és annak határozati javaslatát a helyben szokásos módon közzé kell
tenni annak érdekében, hogy az érintett lakosság véleménye megismerhető legyen. A hirdetményt a
döntést megelőzően 15 napra kell kifüggeszteni.
(4) Meglévő közterület nevet csak különösen indokolt esetben szabad megváltoztatni.
Közterület élő személyről nem nevezhető el, továbbá alkalmazni kell a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2)–(3) bekezdését.
4. §
Ha a Képviselő–testület a közterület nevéről szóló döntésében másképp nem rendelkezik, akkor a
közterület nevét érintő döntés a közzététel (kihirdetés) napján lép hatályba.
5. §
(1) A névvel ellátott közterületeken a beépített (lakóházak, egyéb épületek) és a beépítetlen építési telkeket
(a továbbiakban együtt: ingatlanok) házszámmal, külterületen helyrajzi számmal kell ellátni. Adott
közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető.
(2) A házszámozást belterületen az új utca elnevezéséről szóló képviselő–testületi döntést követően, míg
külterületen új épület építési engedélyezési eljárásával egyidejűleg a jegyző végzi el.
(3) A közterületek házszámai 1- es számmal kezdődnek úgy, hogy az utca jobb oldala a páratlan, a bal
oldala a páros számozást kapja.
(4) Kialakult számozás után megosztott ingatlanok számozása úgy történik, hogy az eredeti ingatlanszám
„/” a, b, c, stb. betűjelet kap, az újonnan kialakított telkek számának megfelelően.
(5) Telekegyesítés során a keletkező ingatlanon álló épületek megtartják eredeti házszámukat.
(6) Saroktelkeket arra a közterületre kell számozni, amelyre az ingatlan bejárata nyílik.
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6. §
(1) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a kérelmére indul,
akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.
(2) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha:
a) az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található,
b) az ingatlan megosztásra kerül, vagy
c) az ingatlanok egyesítésére kerül sor.
7. §
(1) A közterületnév tábla elhelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerint cseréjéről Olaszliszka község
Önkormányzata gondoskodik.
(2) A közterületnév táblákat az utca mindkét oldalán, az utca elején és végén valamint az utca
útkereszteződéseinél, minden sarokingatlanon el kell helyezni.
(3) A közterületnév táblákat a közterületről jól látható helyen, az ingatlan kerítésén, házfalon, vagy álló
táblaként kell elhelyezni.
(4) Megváltozott közterületnév esetén a régi névtáblát piros átlós vonallal áthúzva, a változásról szóló
döntést követő 1 évig az eredeti helyén kell tartani.
(5) A közterületnév táblák elhelyezését az ingatlanok tulajdonosai, használói tűrni kötelesek.
8. §
A házszámtáblák elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének kell
gondoskodnia úgy, hogy a házszámtábla közterületről jól látható legyen.
9. §
Közterületi névtáblát a kezelő hozzájárulása nélkül eltávolítani, megrongálni, eltakarni vagy bármely más
módon a tájékoztató jellegét megszüntetni tilos.
10. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Fekete Gyula s.k.
polgármester

dr. Stumpf Enikő s.k.
jegyző

Záradék:
A rendeletet 2015. február 27.
napján kihirdettem.

dr. Stumpf Enikő s.k.
jegyző
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