Z Á H O N Y VÁROS
Önkormányzati Képviselő-testületének
21/2004. /IV.26./
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A közterületek elnevezésének, a házszámtáblák elhelyezésének, a házszámozás rendjének
szabályozásáról
EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 14/2012. /V.31./ önkormányzati rendelettel
Záhony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. l6. §.
/1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
/1/ A rendelet hatálya Záhony város közigazgatási területére, az ott lakó minden
természetes személyre, illetve székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személyre, vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed, aki illetve, amely Záhony város
közigazgatási területén ingatlan tulajdonnal rendelkezik, vagy annak használója, kezelője,
bérlője /továbbiakban: a tulajdonos/.
/2/ A rendelet célja a közterületek elnevezése és névtáblával való megjelölése, továbbá az
ingatlanok számozása és házszámtáblával történő teljes körű ellátása, a városképbe illő
táblák kialakításával, illetve egységesítésével.
Az utcanév megállapításának szabályai
2. §
/1/ A város területén – a mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutak
kivételével – minden közterületet – utat, utcát, teret, parkot, lakótelepet, stb. /továbbiakban: utca/ el kell nevezni.
/2/ Az utcák és más közterületek elnevezése az önkormányzat kizárólagos hatásköre.
/3/ Új utca nevét közvetlenül a terület kisajátítását, illetve közterületként való lejegyzését
követően egy éven belül meg kell állapítani.

/4/ Az utcák elnevezésénél figyelembe kell venni azok tagozódását, szervezeti egységét,
földrajzi fekvését, kereszteződésbe, úttölcsérbe való csatlakozását.
/5/ Utcanév megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi és helyi
hagyományokra, korábbi elnevezésekre, a környezetben lévő utcanevekre, az ott élő
lakosok véleményére és arra, hogy az utcanév könnyen érthető, írható és kiejthető legyen.
/6/ A már elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési
eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.
/7/ Amennyiben egy utca városrendezés, beépítés következtében két vagy több részre
tagozódik, az elkülönült utcáknak, vagy utcarészeknek – az elkülönüléstől számított egy
éven belül – más nevet kell adni.
/8/ Új elnevezéseknél az utca neveket betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik.
Ugyanígy nem lehet dátumot tartalmazó elnevezést utcanévnek felhasználni.
/9/ A nyilvántartásban szereplő utca nevét az új elnevezéseknél nem lehet felhasználni,
kivéve, ha az utca korábbi nevének visszaállítása történik.
/10/ Az utca elnevezését az önkormányzatnál bárki kezdeményezheti.
Emlékállító utcaelnevezés
3. §
/1/ Személyről utcát elnevezni halála után legalább 25 év elteltével lehet.
/2/ Utcaelnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet,
a./ akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és
személyében közmegbecsülésnek örvend,
b./ aki a tudomány, a művelődés, a sport vagy a társadalmi élet egyéb területein
kiemelkedőt tett vagy alkotott, mely által személyének emléke megőrzésre méltó.
Utcanevek megváltoztatása
4. §
/1/ Az elnevezéstől számított 10 éven belül az utca nevét megváltoztatni nem lehet.

/2/ Utcanév, illetve házszámváltozás esetén az állampolgárokat lakcím-bejelentési
kötelezettség nem terheli.
/3/ A helytörténeti értékű utcaneveket védetté lehet nyilvánítani. A védetté nyilvánításra
az utcaelnevezés szabályait kell alkalmazni.
/4/ Védett utcanevet nem lehet megváltoztatni.
Utcanévjegyzék
5. §
/1/ A város közterületeinek neveiről utcanévjegyzéket kell vezetni. Az utcanévjegyzék
közhitelű nyilvántartás, amely tartalmazza:
a./ az utcanév elő- és utótagját,
b./ az elnevezés időpontját,
c./ az elnevezést megállapító határozat keltét és számát,
d./ az elnevezés, névváltoztatás, védetté nyilvánítási indokát,
e./ a korábbi utcanévre vonatkozó adatokat,
f./ a helyrajzi számát.
/2/ Az utcanévjegyzék vezetéséről és napra készen tartásáról az önkormányzat jegyzője
gondoskodik. Az utcanévjegyzékbe bárki betekinthet.
Utcanevek megszüntetése
6. §
/1/ Az utca – városrendezés, beépítés vagy más módon történő – megszűnésével külön
közigazgatási döntés nélkül az utca neve is megszűnik.
/2/ Az utca megszűnését követő 30 napon belül az utca megszűnéséről a jegyző köteles a
Körzeti Földhivatalt értesíteni.
/3/ A megszűnt utca nevét a nyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a
megszűnés okát és idejét.
Az utcanév táblákra vonatkozó szabályozása
7. §
/1/ Az utcákat a képviselőtestület által jóváhagyott közterületi elnevezésnek megfelelő
utcanév táblával kell ellátni.

/2/ Az utcanév táblát az utca mindkét oldalán, annak elején és végén, valamint az
útkereszteződéseknél a sarok ingatlanokon – a vonatkozó építésügyi, városrendezési és
egyéb szabályok betartásával – jól látható helyen /kerítésen, épületen, vagy önálló
műtárgyként/ kell elhelyezni.
/3/ Az utcanév megváltozása esetén a korábbi utcanév táblát a tájékozódás megkönnyítése
érdekében piros színű átlós áthúzással érvénytelenítve 1 év időtartamig az új nevet jelző
tábla mellett meg kell hagyni.
/4/ Az utcanév tábla mérete: hosszúsága szükség szerinti, szélessége minimum 20,
maximum 25 cm. A névtáblán az utca megnevezését teljes szöveggel, nyomtatott
nagybetűvel kell kiírni.
/5/ Az utcanév táblák a hagyományoknak megfelelő, egységes formájú és kivitelű
elkészítéséről, kihelyezéséről, karbantartásáról a polgármesteri hivatal útján, az
önkormányzat saját költségvetése terhére gondoskodik.
/6/ Az ingatlan tulajdonosa, használója az utcanévtábla elhelyezését tűrni köteles.
Amennyiben az utcanév tábla elhelyezésével az ingatlanon kár keletkezik, azt a
kihelyezésért felelő szerv köteles megtéríteni.
/7/ Az utcanév táblán és a névtábla szélétől egy méteren belül reklám célját szolgáló
feliratot, táblát elhelyezni tilos.
/8/ Az utcanév táblák kihelyezéséről a kihelyezéssel érintett ingatlan tulajdonosát,
kezelőjét, vagy használóját a kihelyezésért felelős szerv köteles értesíteni.
Amennyiben az utcanév tábla önálló műtárgyként kerül elhelyezésre, az elhelyezés előtt a
kihelyezésért felelős szerv a közszolgálati szervekkel, közüzemekkel egyeztetni köteles.
Az ingatlanok számozási rendje
8. §
/1/ A város utcáiban lévő közterületre csatlakozó beépített, vagy beépíthető ingatlanokat
/az épületeket és a beépítetlen telkeket/ a közterületről jól látható táblán feltüntetett
számmal /továbbiakban: házszámmal/ kell ellátni.
/2/ Az utcában több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető.
/3/ A házszámozást a főközlekedési, illetve a felsőbbrendű utakhoz való csatlakozásból
kiindulva kell megkezdeni, úgy, hogy az utca menetirány szerinti jobb oldalán páratlan,

bal oldalán páros házszámok legyenek. Kialakult számozás után egyesített ingatlanok az
eredeti sorszámukat megtartják.
/4/ Tereken, lakótelepeken az ingatlanokat folyamatos házszámozással kell ellátni.
/5/ Új utcában az ingatlanok házszámozását az engedélyező hatóság a telekalakítás
engedélyezésekor köteles elvégezni.
/6/ Régi utcában kialakításra kerülő új építési telkeket a telekalakítás, illetve a
telekmegosztás engedélyezésekor el kell látni házszámmal.
/7/ Lakótelepek épületeit, tömb és sorházakat a beépítési terv jóváhagyása után, de
legkésőbb az építési engedély kiadásakor házszámozni kell.
/8/ Amennyiben egy építési telken több családi ház épül, az építési engedély kiadásakor
meg kell határozni a házszámokat.
/9/ Több zárt lépcsőházzal rendelkező lakóépületnél a lépcsőházakat kell házszámozni.
/10/ A lépcsőházon belül az emeleteket folyamatos római számokkal, a lakásokat
szintenként folyamatosan arab számmal kell jelölni.
/11/ A meglévő és egy házszámmal már ellátott több zárt lépcsőházzal rendelkező
lakóépületeknél a lépcsőházakat úgy kell beszámozni, hogy a lakóépület házszámát törve
ki kell egészíteni a sorrendnek megfelelő ABC nagybetűivel /pl. 10/A/
/12/ Telekmegosztás esetén, illetve, ha egy telekre több családi ház épül és azok
folyamatos házszámmal nem láthatók el a házszámozást úgy kell elvégezni, hogy az
ingatlan házszámát törve ki kell egészíteni a sorrendnek megfelelő ABC kis betűivel /pl.
25/a./
/13/ Meglévő és házszámmal ellátott utcákban utóbb kialakított építési telkeket, illetve
ezen lévő épületeket – amennyiben a házszám rendezés nem célszerű, mert kevés
ingatlant és személyt érintene – a /12/ bekezdésében meghatározottak szerint kell
házszámozni. A célszerűség kérdésében a jegyző jogosult dönteni.
Házszámtáblákkal kapcsolatos rendelkezések
9. §
/1/ A házszámtábla négyszögű, vagy téglalap alakú, oldalainak mérete minimum 15 cm,
maximum 20 cm lehet. Középső részén az ingatlan házszámát és esetleges betűjelét kell
feltüntetni. Az utca elnevezését a házszámtáblán feltüntetni nem kell.

/2/ A házszámtáblák első alkalommal történő elkészíttetéséről az Önkormányzat
költségére a Polgármesteri Hivatal útján a jegyző gondoskodik. A házszámtáblák
kihelyezése, illetve azok költsége az ingatlanok tulajdonosait, kezelőit, bérlőit,
haszonélvezőit terhelik.
/3/ A házszámtáblát az ingatlanon úgy kell elhelyezni, hogy az közterületről jól látható
legyen. Az elhelyezett házszámtáblát megrongálni, beszennyezni, olvashatatlanná tenni
tilos, a házszámot megváltoztatni csak a jegyző engedélyével lehet.
/4/ Indokolt esetben a jegyző elrendelheti az utca egészének, vagy egy részének
átszámozását. A legalább 10 ingatlant, illetve címet érintő átszámozás végrehajtása előtt
ennek költségeit az önkormányzat költségvetésébe előzetesen be kell építeni. A hiányok
pótlása és a házszámozás rendezése a jegyző feladata.
/5/ Amennyiben a házszámtábla a későbbiek során eltűnik, vagy megrongálódik, azt az
ingatlan tulajdonosának 30 napon belül jelezni kell a polgármesteri hivatal felé. Az
esemény jellegétől függően az önkormányzat – vizsgálva azt, hogy a tulajdonos, vagy
használó a kár okozásában részes-e – a táblát díjmentesen, vagy az ingatlan
tulajdonosának költségére pótolja.
Szabálysértési rendelkezések
10. § *
Hatályát veszti
Záró rendelkezés
11. §
E rendelet 2004. május 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 20/2000.(XI.13.)
számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Z á h o n y, 2004. április 20.
Háda Imre sk.
polgármester

Belinszky Béla sk.
címzetes főjegyző

* Hatályát veszti a 14/2012. /V.31./ Ör., június 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti

