Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2013. (VI.28.)
önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (3) bekezdésének
felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében
kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános szabályok
1.§ (1) A közterületi név megállapítására, megváltoztatására, megszüntetésre vonatkozó
javaslatot a Településfejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottság véleményével a Nyergesújfalu Város Polgármestere terjeszti
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) elé.
(2) A közterületi névvel kapcsolatos eljárás előkészítése a Nyergesújfalui Polgármesteri
Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) feladatkörébe tartozik.
2.§ (1)1 Az önkormányzat illetékességi területén található közterületeket el kell nevezni.
(2)2
(3) Új közterület nevét közterületként való bejegyzését követően egy éven belül meg kell
állapítani.
(4) Ha egy közterület a városrendezés, beépítés következtében két vagy több részre
tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült résznek – az elkülönítéstől
számított egy éven belül – új nevet kell adni.
(5) Az elnevezett közterület természetes folyamatként nyíló új szakasz külön eljárás
nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.
3.§ (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Nyergesújfalu városi jellegére,
történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira. A közterületek elnevezése során
törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelvhelyesség
szabályainak megfelelő legyen.
(2) A város közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.
(3) Az új elnevezéseknél betűk, vagy számjegyek nem helyettesíthetik az utcaneveket. Az
idegen eredetű, nehezen kiejthető elnevezéseket mellőzni kell, kivéve a (7) bekezdésben
foglaltakat.
(4) Dátumot vagy egyéb számot tartalmazó, valamint a hasonló hangzású utcaneveket
kerülni kell. A város egyes településrészeiben, lakónegyedekben célszerű az utcaneveket
egy-egy fogalomcsoportból választani.
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(5) Közterületet személyről elnevezni halála után lehet. Az utcanév előtagjának meg kell
egyeznie a személy által használt családi és utónévvel. Kizárólag családi nevet alkalmazni
csak akkor szabad, ha a névadó így ismert, illetőleg az elnevezés egy családról történik.
Ettől eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti nevén vált ismertté.
(6) Közterületi név olyan személyről adható:
a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű
volt és közmegbecsülésnek örvend;
b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy társadalmi élet egyéb területén
kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke
megőrzésre méltó;
c) akinek a város életében, történelmében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével
hozzájárult a város fejlődéséhez.
(7) Közterület nevet adni olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete,
munkássága az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt.
4.§ (1) Közterületi név megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:
a) a Képviselő-testület állandó bizottsága;
b) települési képviselő;
c) Nyergesújfalu Város közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező
állampolgár;
d) közforgalom elöl el nem zárt magánút tulajdonosa a magánút tekintetében,
amennyiben az közterületnek nem minősül;
e) Nyergesújfalu Város közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel,
telephellyel rendelkező jogi személy.
(2) A közterületi nevet érintő döntés előtt szakmai vélemény kérhető a
vidékfejlesztési miniszter mellett működő Földrajzinév-bizottságtól, és a helyben
szokásos módon közzétett felhívással vagy közvetlen írásbeli megkereséssel meg kell
ismerni az érintett lakosság véleményét. A hirdetményt a döntést megelőzően 15
napra ki kell függeszteni a Polgármesteri Hivatal hitetőtáblájára, és az érintett
lakosságot 15 nappal a döntés megelőzően meg kell keresni.
(3) A közterület elnevezéséről szóló képviselő-testületi döntést a helyben szokásos
módon - a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kihirdetéssel, a városi
honlapon történő megjelentetéssel, és Nyergesújfalu Város Önkormányzatának
hivatalos lapjában való megjelentetéssel – közzé kell tenni.
(4) A közterület elnevezéséről szóló döntésről értesíteni kell az abban – tevékenységi
körük vagy nyilvántartás-vezetési kötelezettségük révén - érintett szerveket.
(5) A közterület neveket érintő döntéstől számított 60 napon belül a közterületi
névtáblákat az e rendeletben foglalt szabályok szerint kell elhelyezni.
2. Utcanevek megváltoztatása, megszüntetése
5.§ (1) A közterületek nevét megváltoztatni csak kivételesen indokolt esetben szabad.
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(2) A megváltozott közterületnevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az
elnevezéstől számított két évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű, átlós
áthúzással kell ellátni. Az új névtáblát az áthúzott régi tábla mellé vagy alá kell
felszerelni.
6.§ Amennyiben a városrendezés (beépítés) vagy valamilyen más területhez történő
csatolás következtében az utca megszűnik, külön közigazgatási döntés nélkül az
utcaneveket is megszűntnek kell tekinteni.
3. Közterület névtábláinak elhelyezése
7.§ (1) A közterület nevét a tájékoztatást jól segítő közterületi névtálán kell feltüntetni.
(2) A táblán fel kell tüntetni a közterületet – címnyilvántartás szerinti – pontos nevét, az
utcanév elő- és utótagját – rövidítés nélkül.
(3) Az utcanév tábla elkészíttetéséről, cseréjéről és pótlásáról a Polgármesteri Hivatal
gondoskodik.
(4) A névtábla az utca kezdetén és a végén, útkereszteződésnél a saroktelkek mindkét
oldalán el kell helyezni, továbbá egy oldalról betorkolló utca tengelyébe az átellenes
oldalon is fel kell szerelni.
(5) A névtáblát épületen, kerítésen, ezek hiányában külön tartószerkezeten, jól látható
helyen kell elhelyezni.
(6) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója (továbbiakban: tulajdonos) a névtábla
elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat köteles tűrni. A tábla kihelyezéséről a
tulajdonost a kihelyezés előtt 15 nappal értesíteni kell.
4. Utcanévjegyzék
8.§ A város utcáiról utcajegyzéket kell vezetni.
9.§ Az utcajegyzék közhiteles nyilvántartás, mely tartalmazza:
a) az utcanév elő- és utótagját,
b) az elnevezés időpontját,
c) az elnevezést megállapító szerv nevét és határozatának számát,
d) az elnevezés, névváltoztatás indokát,
e) a korábbi utcanévre vonatkozó adatokat.
5. Az ingatlanok számozásának szabályai
10.§ (1) A névvel ellátott közterületeket házszámmal kell ellátni, a beépített és a
beépítetlen ingatlanokat is. A közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem
jelölhető.
(2) Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a városközponttól kifelé
haladva növekedjenek és a közterület egy oldalán lévő ingatlanokat páratlan, a másik
oldalon lévő ingatlanokat páros számmal kell ellátni. Ha a közterület teret érint, akkor a
számozás az óramutató járásával megegyezően folyamatos számozással történik.
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(3)3
(4) Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, és az ingatlanon újabb
önálló rendeltetési egységek létesülnek, akkor a számozást úgy kell elvégezni, hogy a
meglévő házszámot meghagyva a (3) bekezdés szerinti jelöléssel kell az önálló
rendeltetési egységeket ellátni.
(5) Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, de telekmozgás révén új
ingatlan ékelődik be, akkor a meglévő ingatlan számozása változatlan marad, az újonnan
keletkezett ingatlan számozását a (3) bekezdés szerint jelölés alkalmazásával kell
végezni. A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti
házszámukat.
(6)4
11.§ (1) Ha a társasház olyan ingatlanon létesül, ahol az ingatlan számozása már
megtörtént, akkor megmarad az ingatlan eredeti házszáma vagy a meglévő számsorba
beilleszkedő új házszám keletkezik. A lépcsőházakat a magyar ABC ékezet nélküli
nagybetűivel kell jelölni.
(2) Ha a társasház olyan ingatlanon létesül, ahol az ingatlanok számozása még nem
történt meg, vagy megtörtént, de lehetőség van lépcsőházankénti folyamatos számozásra,
akkor külön jelölés nélkül, arab számmal kell ellátni a lépcsőházakat.
(3) Társasházban lévő önálló rendeltetési egységek házszámát úgy kell megállapítani,
hogy a számozás minden szinten arab egyes számmal kezdődik és szintenként
folyamatos.
(4) A külterületi épületeket településrendszerként folyamatos számozással kell ellátni.
6. Házszámváltozás
12.§ (1) A házszámok változása hivatalból vagy kérelemre történik. Kérelmet nyújthat be,
akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.
(2) Az ingatlan házszámnak megváltozatása különösen akkor indokolt, ha
a) az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel az ingatlan házszáma, csak a
helyrajzi száma,
b) a közterületen több ingatlan azonos házszámmal szerepel az ingatlannyilvántartásban,
c) az ingatlan házszáma téves,
d) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor.
(3) A közterületet érintő ingatlanokat a legkisebb érdeksérelemmel kell átszámozni.
(4) Ha a több ingatlan önálló rendeltetési egységet magába foglaló ingatlan, az azon belül
lévő egységek házszáma hibás, követhetetlen, a beazonosítás körülményes, akkor az
átszámozást a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell elvégezni.
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7. Házszámtábla kihelyezésének szabályai
13.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant háztáblával ellátni.
(2) A háztábla beszereléséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről, megrongálása
esetén pótlásáról és karbantartásáról az ingatlan tulajdonos saját költségén köteles
gondoskodni.
(3) A (2) bekezdés szerinti kötelezettségek
a) új építmény esetében a használatbavételi engedély kiadásától számított
30 napon belül,
b) házszám változás esetén az erről szóló határozat jogerőre
emelkedésétől számított 60napn belül kell teljesíteni.
(4) A házszámtáblát épületen, kerítésen, ezek hiányában külön tartószerkezeten,
közterületről jól látható módon kell elhelyezni.
(5) Saroktelek esetén a házszámtáblát azon az oldalon kell elhelyezni, amely közterületre
az ingatlant számozták, független attól, hogy hol van az ingatlan főbejárata.
(6) Többlakásos ingatlanok esetében valamennyi lakáson, vagy az ingatlan kerítésen,
ennek hiányában tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon valamennyi
házszámmal fel kell tüntetni.
(7) Társasházak esetében a házszámtáblát lépcsőházanként, a bejárat felöli oldalon kell
elhelyezni.
8. Záró rendelkezések
14.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, Nyergesújfalu Város
Önkormányzata 7/2009 (III.6.) rendelet a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a
házszámozás rendjéről hatályát veszti.

Dr. Molnár Lívia
aljegyző

Mihelik Magdolna
polgármester

A rendeletet 2013. június 28. napján kihirdettem.
Dr. Molnár Lívia
aljegyző
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