
Ócsárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2018 (V.15.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésének, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés
és a házszám-megállapítás szabályairól

Ócsárd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Magyarország  helyi  önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
helyi  önkormányzatok  és  szerveik,  a  köztársasági  megbízottak,  valamint  egyes  centrális
alárendeltségű  szervek  feladat-  és  hatásköreiről  szóló  1991.  évi  XX.  törvény  39.  §  (2)
bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1.§ E rendelet alkalmazásában:
a.) épület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 10. pontjában meghatározott építmény;
b.) házszám: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.)

Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  KCR  Korm.  rendelet)  1.  §  7.  pontjában
meghatározott házszám;

c.) ingatlan: a KCR Korm. rendelet 2. § szerinti ingatlan;
d.) közterület: az Étv. 2. § 13. pontjában meghatározott közterület;
e.) közterületnév:  a  KCR  Korm.  rendelet  1.  §  9.  pontjában  meghatározott

közterületnév;
f.) telek: az Étv. 2. § 21. pontjában meghatározott telek;
g.) közterületi  névtábla:  a  közterület  elnevezések  fizikai  megjelenítésére  szolgáló

tábla.

2.A közterületek elnevezésének általános szabályai
2. §

(1) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterületi szakasz külön
elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel, kivéve abban az
esetben, ha ez a tájékozódást veszélyezteti.

(2) Ha egy közterület a településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre
tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrészeknek az
elkülönüléstől számított egy éven belül más nevet kell adni.

3.Személyről való közterület-elnevezés
3.§

(1) A közterületnévnek meg kell egyeznie a személy által használt családi- és utónévvel.
(2) Kizárólag a családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség így is,

vagy így ismert, vagy ha az elnevezés egy családról történik.
(3) A (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól  eltérni  akkor  lehet,  ha a személy nem eredeti

nevén vált ismertté.



(4) Ha  a  névadó  személy  foglalkozása,  hivatása  vagy  egyéb  ismertető  jegye  szorosan
kapcsolódik a személynévhez, akkor az utcanévben is feltüntethető.

(5) A személyről történő közterület-elnevezésről való döntést megelőzően be kell szerezni
a névadó személy fellelhető közeli hozzátartozójának hozzájárulását.

4.§
(1) Közterület elnevezésével emléket állítani olyan személynek lehet:

a.) akinek  közismert  tevékenysége  a  nemzet  történelmében  kiemelkedő
jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend,

b.) aki  a  tudomány,  művelődés,  sport  vagy  a  társadalmi  élet  egyéb  területén
kimagaslóan  jelentőset  tett  vagy  alkotott,  és  ezáltal  személyének  emléke
megőrzésre méltó vagy

c.) c)  akinek  a  község  életében,  történetében  kiemelkedő  szerepe  volt,
tevékenységével hozzájárult Ócsárd fejlődéséhez.

(2) Közterületet  elnevezni  olyan  személyről  is  lehet,  akinek  élete,  munkássága  az
emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt.

4.Közterületnevek megszűnése
5.§

A  közterület  településrendezés,  beépítés  vagy  más  módon  történő  megszűnésével,  külön
döntés nélkül a közterület neve is megszűnik.

5.Közterületi névtáblákra vonatkozó szabályok
6. §

(1) A  közterületi  névtáblák megjelenéséről,  formájáról  és  költségeiről elhelyezésének
határidejéről az elnevező szerv határozatban rendelkezik.

(2) A közterületi  térképek és tájékoztató térképvázlatok,  továbbá a  közterületi  névtáblák
kihelyezéséről,  karbantartásáról,  pótlásáról,  az  érvénytelen  táblák  eltávolításának
folyamatos ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.

6.Házszámozás szabályai
7.§

(1) A névvel ellátott közterületeken lévő ingatlanokat házszámmal kell ellátni.
(2) Az ingatlanokat a település központjától kifelé haladva növekvő házszámmal kell ellátni

úgy, hogy az út bal oldalán a páros, jobb oldalán a páratlan házszámok legyenek.
(3) Amennyiben  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  számozás  adott  közterületen  nem

lehetséges,  vagy  a  már  kialakult  helyzet  indokolja,  a  házszámozás  más,  egyedileg
meghatározott módon is történhet.  

(4) A  korábban  megállapított  házszám  csak  indokolt  esetben  változtatható  meg.  Ekkor
törekedni kell arra, hogy ez minél kevesebb érintett lakcímnek változásával járjon. 

7.Hatásköri és eljárási szabályok
8.§

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik:
a) a településrész-név megállapítása,
b) a közterületek elnevezése, elnevezésük megváltoztatása, megszüntetése.



9.§
(1) A közterület elnevezésére irányuló eljárás írásbeli kezdeményezésre vagy hivatalból

indul.
(2) A közterület elnevezését bárki kezdeményezheti a polgármesternél.
(3) A közterület elnevezéséről szóló végleges döntés előtt legalább 15 nappal a javaslatról

hirdetmény  közzétételével  tájékoztatni  kell  a  lakosságot  azért,  hogy  arról  bárki  a
véleményét írásban közölhesse a képviselő-testülettel.

10. §
(1) A  megállapított  közterületnév  és  településrész-név  a  kihirdetés  napjától  érvényes.

Ettől az időponttól kezdődően mindenki köteles az új elnevezést alkalmazni.
(2) A Képviselő-testület döntéséről a döntést követő 15 napon belül az önkormányzat:

a) írásban értesíti a közigazgatási területén működő
aa) a földügyi szakigazgatási hivatalt,
ab) az okmányirodát,
ac) a rendőrkapitányságot,
ad) a mentőállomást,
ae) a katasztrófavédelmi igazgatóságot,
af) a postahivatalt és
ag) a közmű-szolgáltatókat,
b) írásban értesíti az érintett közterületen lakcímmel rendelkező lakosságot és
c) hirdetmény útján értesíti a lakosságot.

11. §

A  közterületnév  megváltoztatására,  az  ingatlan-nyilvántartásban  magánútként  szereplő
ingatlanok  elnevezésére,  nevének  megváltoztatására  a  közterület  elnevezésére  vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

12. §
(1) A jegyző hatáskörébe tartozik a házszám megállapítása, megváltoztatása és törlése.
(2) A házszám megállapítására, megváltoztatására vagy törlésére irányuló eljárás hivatalból,

vagy annak a személynek a kérelmére indul, akinek a házszám megállapításához vagy
megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.

(3) A házszám megállapítására, megváltoztatására vagy törlésére irányuló kérelmet írásban
kell benyújtani a jegyzőnek.

(4) A  házszám  megállapításáról,  megváltoztatásáról,  törléséről  szóló  döntést  az  érintett
telekkel  rendelkezni  jogosultakon  túl  közölni  kell  a  10.  §  (2)  bekezdés  a)  pontjában
meghatározott szervekkel.

(5) A házszám megállapítására e rendelet által meghatározott szabályokat kell alkalmazni a
házszám megváltoztatására, törlésére vonatkozóan.

(6) A  házszámozási  eljárásra  és  a  jogkövetkezmények  megállapítására  az  általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.



8.Záró rendelkezések
13. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát  veszti  a  közterület  elnevezés,  átnevezés  és  a  házszámozás  rendjéről  szóló

8/2014. (VIII.14.) önkormányzati rendelete.

Ócsárd, 2018.04.27.

              Keserű Zoltán Szauer Tímea
                polgármester                                                                     jegyző

A rendelet kihirdetve: 

Ócsárd, 2018.05.15.

Szauer Tímea jegyző


