
                                                                                                                       
Nagyecsed Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

6/2014. (IX.1.)

önkormányzati rendelete

a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről
(egységes szerkezetben a módosító 16/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelettel)

Nagyecsed  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  143.  §  (3)  bekezdésében  kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény  13.  §  (1)  bekezdésének  3.  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a
következőket rendeli el:

1. A közterület elnevezése, átnevezése

1. § (1) Nagyecsed Város közigazgatási területén minden közterületet el kell nevezni.
 

(2) Nem kell nevet adni
a)  az  olyan  zsákutcáknak,  kiszolgáló  utaknak,  amelyekhez  a  kapcsolódó  ingatlanok

számozása másik utcában már megtörtént, 
b) a mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutaknak.

(3) Új közterület elnevezését a közterületként való bejegyzését követő 6 hónapon belül
meg kell állapítani. 

(4)  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.

(5) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterületi szakasz külön
elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

2. § (1) A közterület elnevezésekor, átnevezésekor névazonosság nem állhat elő.

(2)  Az idegen  eredetű  és  a  nehezen  kiejthető  szavakat  az  elnevezéseknél,  átnevezéseknél
kerülni kell. A közterület elnevezése, átnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés,
átnevezés rövid, közérthető legyen, és a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfeleljen.

(3)  A  közterületek  elnevezésekor,  átnevezésekor  figyelemmel  kell  lenni  a  történelmi
hagyományokra, a földrajzi környezetre.

3. § (1) Közterület elnevezését, átnevezését kezdeményezheti:
a) a polgármester;



b) a helyi önkormányzat képviselője;
c) Nagyecsed Városban bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgárok;
d) Nagyecsed Városban ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

(2) A közterület elnevezésére, átnevezésére vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8
napra helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel, átnevezéssel kapcsolatban
benyújtott észrevételeket is a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(3) A közterület elnevezése,  átnevezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  Az erről
szóló  határozatban  a  Képviselő-testület  köteles  rendelkezni  arról,  hogy  az  új,  vagy
megváltozott közterületnév mely időponttól lép hatályba. 

4.§ (1)   A közterület  elnevezésével,  átnevezésével  kapcsolatos döntést a helyben szokásos
módon közzé kell tenni.

 
(2) A közterület elnevezéséről,  átnevezéséről az elnevezés,  valamint az 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,  a közszolgáltatókat  valamint  a
postát.

(3) 1  A  közterületi  térképek  és  tájékoztató  térképvázlatok,  továbbá  az  utcanév  táblák
kihelyezéséről,  karbantartásáról,  pótlásáról,  a  Nagyecsedi  Közös  Önkormányzati  Hivatal
gondoskodik.

(4) Az utcanév-táblákat építményeken (épületen, kerítésen, támfalon), önálló vagy pedig más
célra is szolgáló oszlopon, jól látható helyen kell elhelyezni.

(5) Növényzetre utcanév-táblát elhelyezni tilos.

(6) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója az utcanév tábla elhelyezését és az 
ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben az utcanév tábla elhelyezésével az
ingatlanon kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős szerv köteles megtéríteni.

(7) A közterület elnevezését, átnevezését követően az új utcanév táblákat az erről szóló
képviselő-testületi döntés hatálybalépését követő 30 napon belül fel kell szerelni.

2. Házszámozás szabályai

5. §  (1)  A  házszám a  belterületi  ingatlanok  a  vele  érintkező  közterület(ek)re,  utcára
megállapított  sorszáma. Ha egy ingatlanra több közterülettel,  utcával való érintkezés miatt
több házszám is megállapítható, akkor azt a közterületnevet és hozzá tartozó házszámot kell
használni, ahol a főbejárat található.

(2)  Az utcában az ingatlanokat  a  közterületről  jól  látható  táblán  feltüntetett  számmal  kell
ellátni. Egy önálló helyrajzi számhoz egy, az utcában nem ismétlődő házszám tartozik. 

(3) Házszámtáblát a közterületre, utcára néző házfalra, vagy kerítésre, jól látható módon kell
elhelyezni.



(4) A házszámtábla az ingatlan sorszámán kívül tartalmazhatja a közterület, utca elnevezését.

1 Módosította: a 16/2019. (XII.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. január 1-től.

6. §  A házszámokat az alábbiak szerint kell megállapítani:
a) az  utcák  házszámai  mindig  a  város  központjától  kifelé  haladva  növekedjenek,
zsákutcát a bejáratától kezdve kell házszámokkal ellátni,
b) a számozás arab számmal, páratlan oldalon 1-gyel, páros oldalon 2-vel kezdődik és a  

     számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez tartozó utolsó belterületi földrészig,   
c) új  utca  kialakításánál  a  számozás  növekedésének  irányába  nézve  a  bal  oldalon  a
páratlan, jobb oldalon a páros számokat kell alkalmazni. Egy oldalon beépített utcánál a
számozás folyamatosan emelkedik ,
d) a  terek  épületeinek,  telkeinek  számozása  folyamatosan  emelkedő  sorrendben,  az
óramutató járásával egyező irányban történik. Amennyiben a téren út halad keresztül, a tér
számozása a keresztező út legkisebb sorszámának irányából kezdődik,
e) a kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) sorszáma
megszűnik,  s  az  újonnan  kialakított  telkek  számának  megfelelően  a  számsor
növekedésének irányába az abc ékezet nélküli nagybetűiből A, B, C, D, stb. alátörést kap,
f) a kialakult számozás után egyesített vagy összeépült ingatlanok az eredeti sorszámukat
megtartják, összevonásra kerülnek, az összevont házszámokat kötőjellel kell egységessé
tenni,
g) a házszámokat  a helyrajzi  számok és azok megosztásának figyelembevételével  kell
megállapítani.
h) amennyiben  egy  ingatlanon,  azonos  házszám  alatt  több  épület,  illetve  több  lakás
található, úgy azok az épületek számot, illetve ajtószámot kapnak.

7. § Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles saját költségén az ingatlant a
megfelelő  módon  házszámtáblával  ellátni  és  annak  folyamatos  karbantartásáról,  szükség
szerinti pótlásáról gondoskodni.

3. Vegyes és záró rendelkezések

8. § Közterületnév vagy házszámváltozás esetén az állampolgárokat lakcím-bejelentési
kötelezettség nem terheli.

9. § (1) A rendelet 2014. szeptember 1-én lép hatályba.

(2) Az ingatlantulajdonosok a rendelet hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül kötelesek
gondoskodni a házszámtáblák kihelyezéséről.

  Kovács Lajos  dr. Bölcsik István
  polgármester                       jegyző



INDOKOLÁS
A közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről szóló helyi rendelethez

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 143. § (3) bekezdése szerint felhatalmazást kap a települési, a fővárosban a fővárosi
önkormányzat,  hogy  rendeletben  állapítsa  meg  a  közterületek  elnevezésének,  valamint  az
elnevezésük  megváltoztatására  irányuló  kezdeményezés  és  a  házszám-megállapítás
szabályait.  Az  51.§  (5)  bekezdés  szerint  a  közterület  elnevezésének  rendjét  a  települési
önkormányzat rendeletben állapítja meg.

A Mötv.  13.  §  (1)  bekezdésének  3.  pontja  szerint  a  helyi  közügyek,  valamint  a  helyben
biztosítható  közfeladatok  körében  ellátandó  helyi  önkormányzati  feladat  különösen  a
közterületek,  valamint  az  önkormányzat  tulajdonában  álló  közintézmény  elnevezése.  Az
Mötv.  42.§  8.  pontja  értelmében  a  Képviselő-testület  hatásköréből  nem  ruházható  át  a
közterület elnevezése. 

A Javaslat élni kíván a Mötv. hivatkozott felhatalmazó rendelkezésével.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A  Javaslat  meghatározza,  hogy  mely  esetekben  kell,  és  mely  esetekben  nem  kell  a
közterületeket elnevezni. Fő szabályként rögzíti, hogy minden közterületet el kell nevezni.

2. §-hoz

A javaslat meghatározza, hogy a közterületek elnevezése során milyen szabályokra kell 
figyelemmel lenni.

3. §-hoz

A  Javaslat  meghatározza,  hogy  kik  kezdeményezhetik  a  közterület  elnevezését  és
változtatását.  Ennek  kapcsán  széles  körben  biztosítja  a  kezdeményezés  jogát.  A
kezdeményezés  azonban  nem  jelent  kötelezettséget  a  döntéshozó  számára.  A  Javaslat  a
döntést a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utalja.

4. §-hoz



A Javaslat meghatározza a közterület elnevezését és változtatását követő teendőket. Példálózó
felsorolással szabályozza, hogy kiket kell tájékoztatni a döntésről, valamint az utcanév-táblák
elhelyezésére vonatkozó szabályokat. Ez utóbbi kapcsán a Javaslat tűrési kötelezettséget ír elő
az ingatlantulajdonosok számára, ugyanakkor rögzíti azt is, hogy amennyiben az utcanév tábla
elhelyezésével az ingatlanban kárt okoznak, akkor azt az ingatlantulajdonos részére meg kell
téríteni.

5. §-hoz

A Javaslat szabályozza a házszámtábla tartalmát, elhelyezésének rendjét.

6. §-hoz

A Javaslat részletesen meghatározza a házszámok képzésének szabályait.

7. §-hoz

A Javaslat a házszámtáblának az ingatlanon való elhelyezését, karbantartását, pótlását az 
ingatlantulajdonos kötelezettségévé teszi.

8. §-hoz

A Javaslat rögzíti, hogy a közterület vagy a házszám változása esetén az állampolgárt nem
terheli  lakcím-bejelentési  kötelezettség,  tekintettel  arra,  hogy  az  ilyen  jellegű
lakcímváltozások  nem  minősülnek  adatváltozásnak.  Ezekben  az  esetekben  a  változás
nyilvántartáson  való  átvezetéséről  a  jegyző  gondoskodik,  míg  a  járási  hivatal  az  érintett
személyek kérelmére illetékmentesen új lakcímkártyát állít ki.

9. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz, továbbá rögzíti, hogy a házszámtáblák kihelyezésére
az ingatlantulajdosok a hatálybalépést követő 6 hónapon belül kötelesek.



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről szóló helyi rendelet

tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

17.  §  (1)  A  jogszabály  előkészítője  –a  jogszabály  feltételezett  hatásaihoz  igazodó
részletességű  előzetes  hatásvizsgálat  elvégzésével  felméri  a  szabályozás  várható
következményeit.  Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő
törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a
helyi  önkormányzat  képviselő-testületét  tájékoztatni  kell.  Miniszteri  rendelet  rendelkezhet
úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője
előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b)  a  jogszabály  megalkotásának  szükségességét,  a  jogszabály  elmaradásának  várható
következményeit, és
c)  a  jogszabály  alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi
feltételeket.”

Fentiek alapján a hatásvizsgálat eredménye az alábbiakban foglalható össze:

1.) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásvizsgálat: a Javaslat közvetlen társadalmi hatása
a jogkövető magatartás erősítése.  A Javaslatnak gazdasági,  költségvetési hatása elsősorban
akkor lehet,  ha közterület  elnevezésére,  átnevezésére  sor kerül.  Ebben az esetben utcanév
táblák kihelyezése szükséges. Költségvetési hatás jelentkezhet hiányzó utcanév táblák pótlása
esetén is.

2) Környezeti és egészségi következményeinek hatásvizsgálata: a Javaslatnak környezeti
és egészségügyi hatása nincs.
 
3.) Adminisztratív terhek befolyásoló hatásainak vizsgálata: a Javaslat elfogadása a jelenlegi
állapothoz képest adminisztrációs többletterheket nem jelent.



4.)Jogszabály  megalkotásának  szükségességének,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményeinek  vizsgálata:  a  rendelet  megalkotása  törvényi  kötelezettség.  elmaradása
mulasztásos törvénysértést eredményez.

5.)A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltétel: a
személyi, szervezeti, tárgyi pénzügyi feltételek adottak, e vonatkozásban többlet terhek nem
merülnek fel.


