
Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő‐testületének  

…/2014. (……) önkormányzati rendelete  

a közterületek elnevezésének, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésének és a házszám 
megállapításának szabályairól 

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és a 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízott, valamint egyes centrális szervek feladat és hatásköréről 
szóló 1991. évi XX. törvény 39. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2)- (3) bekezdésre figyelemmel a következőket 
rendeli el: 

 
1. Általános rendelkezések 

1.§ 
 

Taktaszada Község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a 
korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint 
lehet. 

 
 

2. Értelmező rendelkezések 
2.§ 

 
 E rendelet alkalmazásában: 

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. 
pontjában meghatározott terület. 

 
b) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 

303/2007. (XI.14) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott név. 
 
c) Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-

nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli 
beazonosítását szolgálja. 

 
 

3. A közterületek elnevezésre vonatkozó szabályok 
3. § 

(1) Taktaszada Község belterületén és a külterületi lakott helyeken a közterületeket el kell nevezni. A 
külterületi egyéb közterületeket elnevezéssel lehet ellátni. 
 

(2) A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből és utótagként a közterület jellegére utaló 
meghatározásból áll. 

 
(3)  A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy történelmi 

értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, továbbá arra, hogy az elnevezés 
közérthető legyen. 

 
(4) A közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről, 

elhelyezkedésről, fogalomról lehet elnevezni. Élő személyről nem lehet közterületet elnevezni. 
 
(5) A személyről történő elnevezés olyan személynek állítson emléket aki 
 

a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, tevékenysége a nemzet 
szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, közmegbecsülésnek örvend, vagy 

 
b) élete, munkássága Taktaszadához kötődik, hozzájárult a község vagy a térség fejlődéséhez. 

 
(6) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület előfordulhat, amennyiben azok 

egymásba csatlakozóan természetes folytatásban egy egységet képeznek. 
 

(7) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő 
bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani. 

 

 
 



 
 

 

(8) A közterület nevének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 

 
4. § 

 
(1) A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás kérelemre vagy 

hivatalból indulhat. 
 
(2) A közterület elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárást kezdeményezheti: 

a) polgármester 
b) önkormányzati képviselő, 
c) a képviselő-testület bizottsága, 
d) továbbá Taktaszada érintett közterületén lakóhellyel rendelkező állampolgárok legalább 10 %-a. 

 
(3) A közterületek elnevezésével kapcsolatos elkészítő feladatokat a jegyző látja el. A közterület 

elnevezésére vonatkozó előterjesztést és az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket a 
Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 
 

(4) A közterület nevét megváltoztatni az alábbi esetekben lehet: 
a) ha az azonos hangzású közterületnevek zavart keltőek és a névazonosság másként nem kezelhető, 
b) ha a névhasználatban kimutatható változás következett be, 
c) ha a névhasználat a közérdek szempontjából nem megfelelő. 

 
(5) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Taktaszada Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. 
 
(6) A közterület elnevezéséről szóló döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 
 
 

5.§ 
 

(1) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata. 
 
(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában külön tartószerkezeten kell 

elhelyezni. 
 

(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa, vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni 
köteles. 

 
(4) A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő 1 évig átlós vonallal 

áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi 
mellett, vagy felett kell elhelyezni. 

 
 

4. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok 
6. § 

 
(1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. A közterületen több ingatlan 

azonos számmal nem jelölhető. 
 
(2) A külterületi ingatlant – közterületi elnevezés hiányában – helyrajzi számmal kell jelölni. 
 
(3) A házszámozás belterületen a közterületnek: 

a) a település központjához közelebb eső végében, 
b) nagyobb forgalmú közterületről  
kezdődik. 

 
(4) A csak egy oldalon beépíthető közterület házszám-megállapítása 1-től kezdődően folyamatosan is 

történhet. 
 
(5) Terek esetén a házszám-megállapítás 1-től kezdődően folyamatosan, az óramutató járásával 

megegyező irányú. 
 



 
 

 

(6) Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot megállapítani, amelyen a gyalogos 
közlekedésre alkalmas kapubejárat van. 

 
(7) Tömbtelken kialakított többszintes épületeknél minden lépcsőházat alátöréssel, betűjellel kell ellátni. 
 

7. § 
 

(1) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kisegítő jelzésként alátöréssel a magyar 
ABC ékezet nélküli betűi vagy arab számok is alkalmazhatóak. 

 
(2) Telekfelosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén a kisebb számú ingatlan irányából 

a magyar ABC ékezet nélküli betűinek alkalmazásával lehet elvégezni, kiindulva az eredeti házszám 
alátörésével. 

 
(3) Telekegyesítés után az ingatlanok házszámát össze kell vonni. A házszámot úgy kell feltüntetni, hogy 

az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell összekötni. 
 
(4) Ha az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a többlakásos épület házszámának megállapítását 

úgy kell elvégezni, hogy meglévő házszámot meghagyva alátöréssel, a magyar ABC ékezet nélküli 
kisbetűivel kell az új lakásokat ellátni. 

 
(5) A rendelet hatályba lépésekor meglévő házszám megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan, 

rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlan azonosítását akadályozza.  
 

8. § 
 

(1) Az ingatlan házszámát a jegyző határozattal állapítja meg. 
 
(2) A házszám-megállapításra irányuló eljárás kérelemre és hivatalból indulhat. 

 
(3) Több ingatlant érintő házszám-megállapítás közterületenként egy határozatban történik. 
 
(4) A házszám megállapítására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CLX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
(5) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, vagy 

házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában 
tulajdonosának elhelyezni. 

 
(6) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint 

cseréjéről, pótlásáról az (5) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia. 
 

 
5. Vegyes és záró rendelkezések 

9. § 
 

(1) A házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a jelen rendelet 8. § (5) 
bekezdésében foglalt tábla-kihelyezési kötelezettségének e rendelet hatályba lépését követő fél éven 
belül köteles eleget tenni. 

(2) A 6.§ (3)-(5) bekezdés rendelkezései a rendelet hatályba lépésekor már meglévő közterületek 
számozását nem érintik. 

 
10 § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
 
 
Taktaszada, 2014. augusztus 6. 
 
 
 
 

Filep András       Harangozóné Vitális Márta 
polgármester       jegyző 



 
 

 

 
 

Előterjesztés 
Taktaszada Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére 
 
 
 

Tárgy: Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének  …../2014.(…..) 
önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására 
irányuló kezdeményezés és házszám megállapítás szabályairól 
 
Iktatószám: 
 
 

Tisztelt Képviselő –testület! 
 

 Általános indoklás
  

 A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 
kezdeményezés és házszám megállapítás szabályairól szóló rendeletet a következők miatt kell megalkotni: 
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2014. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 143. § (3) 
bekezdésben felhatalmazást kap a települési (…) önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a 
közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a 
házszám-megállapítás szabályait. 
 
 A felhatalmazás alapján a rendeletben az évek során kialakult gyakorlatot kívánjuk követni. 
 
Részletes indoklás 
 
1.-2 §:  A rendelet általános lehatárolása. 
3.-5 § : A tervezet szerint csak a belterületi közterületeket kell elnevezni, és külterületen ott ahol laknak.  
Általános elnevezési elvek lefektetése. A közterület el- vagy átnevezés eljárási szabályai. 
6-8. § : A házszámozás jelenlegi gyakorlata rendeletbe foglalva. Az utcatáblák kihelyezésének  feltüntetése 
rendeletbe foglalva. 
9-10 § Vegyes és záró rendelkezést tartalmaz. A rendelet hatályba lépésekor már meglévő közterületek 
számozását nem érintik a rendelkezések.  A rendelet kihirdetését tartalmazza. Ezt követő fél éven belül a 
lakosoknak a házszám táblát pótolni kell. 
 
 
 
 
Taktaszada, 2014. augusztus 6. 
 
 
 
 
 

Filep András       Harangozóné Vitális Márta 
polgármester       jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

Előzetes hatásvizsgálati lap 
 
 

Tárgy: Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének  …../2014.(…..) 
önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására 
irányuló kezdeményezés és házszám megállapítás szabályairól 
 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  

 
Társadalmi: Az utca házszámozás és közterületek elnevezése az elmúlt években megtörtént.     
Nincs társadalmi hatás 

 
Gazdasági: Nem mérhető hatás. 
 
Költségvetési: nincs 
 

2. Környezeti és egészségi következményei:  
 
Nem mérhető hatás. 
 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 

Az új utcanevek átvezetése a lakosság és a cégek részére ingyenes, azonban számottevő utánajárást 
igényel, hiszen a földhivatali átvezetésen túl csak az ügyfél vezetheti át a megváltozott adatokat. Ezért 
általánosságban törekvés, hogy a lehető legkisebb beavatkozással lehessen megteremteni a megfelelő 
rendet. 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:  
 

A rendelet megalkotása az Mötv. 143. § (3) bekezdése alapján kötelező. Ennek elmaradása 
mulasztásos törvénysértést eredményez. 
 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
 

Önkormányzatunknál a feltételek jelenleg is biztosítottak, ebben változás nem lesz. 
 
Fentiekre tekintettel az előterjesztés mellékletét képző rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-
testület elé. 
 
 

Taktaszada, 2014. augusztus 6. 
 
 
 
 
 

Filep András       Harangozóné Vitális Márta 
polgármester       jegyző 

 
 


