Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11./2014.(IX.26.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről, átnevezéséről és a házszámozás szabályairól
Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 3. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Balatonudvari Község közigazgatási
területén a közterületek elnevezését, az utcanév- és házszámtáblák elhelyezésének
rendjét.

2. §

(1) Balatonudvari község közigazgatási területén minden közterületet el kell nevezni a
(2) bekezdésében foglaltak kivételével.
(2) Nem kell elnevezni
a) az utcák, épületek közötti szerviz utakat,
b) a mezőgazdasági célú utakat,
c) lakónépességet nem érintő dűlőutakat.
(3) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlannyilvántartásban történő bejegyzését követő 90 napon belül meg kell állapítani.
(4) Ha településrendezés vagy beépítés következtében valamely közterület több részre
osztódik, és így egységes közterületként megszűnik, az újonnan létrejött közterületet
a (3) bekezdésben megállapított határidőn belül el kell nevezni.
(5) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön
elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.
(6) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület – ide nem
értve az egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő
közterületeket – nem lehet.
(7) Minden házszámnak valamely közterülethez tartoznia kell, viszont utca nevek
létezhetnek házszámok nélkül.
(8) Elágazó közterületeket áganként kell elnevezni.

3. §

(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Balatonudvari község
történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti,
történelmi értékeire, a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére, a magyar
nyelvhelyesség követelményeire, az egyszerűségre és a közérthetőségre.
(2) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről,
földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.
(3) A közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni a helyben jól ismert, a
településhez születése, vagy munkássága folytán erősen kötődő, a helyi társadalom
körében is elismert személyekről történő névadást.

4. §

(1) A község közterületeinek elnevezését jegyzékbe kell foglalni. A változásokat
naprakészen kell vezetni. Az utcanév jegyzéket a jegyző vezeti.
(2) A közterületnevek jegyzéke tartalmazza:
a) sorszámát,
b) postai irányítószámát,

c) közterület nevét,
d) közterület jellegét,
e) házszámokat,
f) utca helyrajzi számát(it),
g) elnevezés hatálybalépésének időpontját.
(3) A közterületek jegyzékébe vett közterületneveket teljes alakjukban kell használni.
(4) Ha a településrendezés, vagy beépítés miatt a közterület megszűnik, akkor annak
elnevezését – külön képviselő-testületi döntés nélkül – megszűntként kell
nyilvántartani a közterültek jegyzékében.
5.§

(1) Balatonudvari község illetékességi területén lévő közterület elnevezése, átnevezése
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) Közterület elnevezését, átnevezését kezdeményezheti:
a) a polgármester;
b) a helyi önkormányzat képviselője;
c) Balatonudvari községben lakcímmel rendelkező állampolgár;
d) Balatonudvari községben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező
természetes vagy jogi személy.

6.§

(1) A közterület elnevezésére, átnevezésére vonatkozó javaslatot 8 napra a helyben
szokásos módon közzé kell tenni. A javaslatot és az elnevezéssel kapcsolatos
észrevételeket az előterjesztéssel egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.
A képviselő-testület a beérkezett véleményeket a végső javaslat kialakítása során
mérlegeli.
(2) A közterület elnevezésével, átnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos
módon közzé kell tenni.
(3) A közterület elnevezéséről, átnevezéséről, az elnevezés, átnevezés hatályba lépését
követően értesíteni kell az érintett közterületen lakcímmel rendelkező személyeket, az
érintett ingatlantulajdonosokat, továbbá az illetékes hatóságokat, így különösen a
járási hivatalt, a rendőrkapitányságot, a tűzoltóságot, a mentőket, valamint a postát.

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.

8.§

(1) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek
a kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.
(2) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan
rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok
egyértelmű azonosítását akadályozza, így különösen, ha:
a) az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban
található;
b) az ingatlan házszáma téves;
c) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor.

9.§

A házak számozásával kapcsolatos döntést a Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.

10.§

(1) A közterületek elnevezését tartalmazó táblák (a továbbiakban: utcanév táblák)
elhelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerint cseréjéről Balatonudvari Község
Önkormányzata gondoskodik.
(2) Az utcanév táblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a
helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni.

11. § A házszámtáblák elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról az ingatlan
tulajdonosának, kezelőjének kell gondoskodnia úgy, hogy a házszámtábla
közterületről jól látható legyen.
12.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szabó László
polgármester

Németh Tünde
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2014. szeptember 26.

dr. Panyi Szilvia Orsolya
aljegyző

Indoklás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a
közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről szóló rendelet ezen tervezetét az
alábbiak szerint indokolom.
Általános Indoklás
A Mötv. a helyi önkormányzat feladataként jelöli meg, hogy az illetékességi területén lévő
közterületeket, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő közintézményeket elnevezze,
azonban ennek részletszabályait nem tartalmazza, annak megalkotására a települési
önkormányzatot hatalmazza fel.
Részletes indoklás
Az 1.§-hoz Ezen § tartalmazza a rendelet célját.
A 2.§-hoz Ezen § határozza meg, hogy Balatonudvari község illetékességi terültén a
közterületeket el kell nevezni, és ennek részletszabályait bontják ki a § egyes bekezdései.
A 3.§-hoz Ezen § határozza meg, hogy elsősorban milyen szempontokra kell figyelemmel
lenni a közterületek elnevezésénél.
A 4.§-hoz Ezen § tartalmazza az utcanév jegyzék tartalmi előírásait.
Az 5-§-hoz Ezen § határozza meg, hogy Balatonudvari község illetékességi terültén lévő
közterület elnevezése, illetve átnevezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, valamint
azon személyek körét, akik a közterület elnevezését, illetve átnevezését kezdeményezhetik.
A 6-7.§-hoz Itt kerül szabályozásra a közterület elnevezésére, illetve átnevezésére vonatkozó
előterjesztés, valamint a közterület elnevezésről, átnevezésről szóló döntés közzétételének
időtartama, módja, valamint, hogy az elnevezést, átnevezést követően kiket kell értesíteni a
változásról.
A 8--11.§-ok tartalmazzák a házszámozásra vonatkozó szabályokat.
A 12.§ a rendelet hatályba lépését szabályozza.

Hatásvizsgálat
a közterületek elnevezéséről, átnevezéséről és a házszámozás szabályairól
szóló önkormányzati rendelet megalkotásához:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése értelmében a
jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefogytatni, a 17.§ (2) bekezdés
pedig meghatározza, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen
szempontokat kell vizsgálni.
Erre tekintettel a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
közterületek elnevezéséről, átnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló
önkormányzati rendelete megalkotásának várható következményeiről – az előzetes
hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet megalkotását a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143.§ (3)
bekezdésében rögzített felhatalmazás írja elő.
Társadalmi hatása a települési házszámozás rendezettségének és a közterületek rendezett
elnevezésének biztosítása, azonban jelentősebb társadalmi hatása nem mutatható ki, valamint
gazdasági, költségvetési kihatása jelentős mértékben a rendelet megalkotásának nincsen.
2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A rendelet megalkotásának közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet megalkotása az eredeti szabályozáshoz képes többlet adminisztratív terhet nem
keletkeztet, sem az állampolgárok, sem az önkormányzat részéről.
4.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotása a mulasztásos törvénysértés következményeinek elhárítását célozza
meg. Elmaradása törvényességi felügyeleti eljárás megindítását vonja maga után.
3.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet megalkotása többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

