Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2013.(XI.5.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések
1. §
(1) Csátalja közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot
megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni
csak e rendelet szabályai szerint lehet.
(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: a bel- és külterületi ingatlanok közterületre megállapított sorszáma.

2. A közterület elnevezésének általános szabályai
2. §
(1) Csátalja községben minden közterületet el kell nevezni.
(2) Nem szükséges elnevezni az utcák, épületek közötti utakat, mezőgazdasági célú és
lakónépességet nem érintő dűlőutakat.
(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterületi szakasz külön
elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás).
(4) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.
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(1) A közterület elnevezésekor különös figyelemmel kell lenni a helyi kulturális,
természeti, történeti értékekre, sajátosságokra, a helyi hagyományokra, valamint a
közterületnek a községen belüli elhelyezkedésére.
(2) Közterületet élő személyről elnevezni nem lehet.
(3) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan
személynek állítson emléket,
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,
c) akinek Csátalja község életében, történelmében kiemelkedő szerepe volt,
tevékenységével hozzájárult a település fejlődéséhez, hírnevének
öregbítéséhez.
(4) A közterület fogalomról, vagy tárgyról való elnevezése során törekedni kell arra, hogy
az elnevezés rövid és közérthető, a nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.

3. A közterület elnevezésének eljárási szabályai
4. §
(1) A közterület elnevezését, illetve elnevezésének megváltoztatását kezdeményezhetik a
képviselő-testület tagjai, valamint a polgármesterhez írásban benyújtott, indokolással
ellátott javaslattal az érintett közterületen bejelentett lakóhellyel rendelkező
állampolgárok legalább tíz főből álló csoportja.
(2) Ha a közterület elnevezésének megváltoztatását az érintett lakosság kezdeményezi,
akkor az adott közterületen lakók véleményét ki kell kérni.
(3) Nem lakossági kezdeményezés esetén a képviselő-testület kikérheti a közterület
elnevezésével, megváltoztatásával érintett lakosság véleményét.
(4) A közterület elnevezéssel kapcsolatos előkészítő feladatokat a Nagybaracskai Közös
Önkormányzat Hivatal Csátaljai Kirendeltsége látja el.
(5) A polgármester az elnevezésre vonatkozó előterjesztést és az elnevezéssel
kapcsolatban benyújtott észrevételeket a képviselő-testület elé terjeszti.
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lakosságot, az illetékes járási hivatalt, az illetékes földhivatalt, az illetékes
rendőrkapitányságot,
tűzoltóságot,
mentőállomást,
postahivatalt
és
a
közműszolgáltatókat.
(7) A község közterületeinek nevét jegyzékbe kell foglalni. A jegyzék vezetését a
Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal Csátaljai Kirendeltsége végzi.

4. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok
5. §
(1) A névvel ellátott közterületen a beépített és a beépítetlen ingatlanokat házszámmal kell
ellátni.
(2) A házszámokat az alábbiak szerint kell megállapítani:
a) az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a község
központjától kifelé haladva növekedjenek. A számozás irányába tekintve az
utca jobb oldala páratlan, bal oldala páros számozást kap.
b) a számozás arab számmal, páratlan oldalon egyes számtól, páros oldalon a
kettes számtól kezdődik és a számok kihagyása nélkül emelkednek a
közterülethez tartozó utolsó belterületi földrészig. Ha az utca külterületen
folytatódik, a sorszámozás tovább folytatható. A csak egyik oldalon beépíthető
közterületek ingatlanainak házszámozása egyes számtól kezdődően
folyamatos.
c) ha az ingatlan több közterülettel érintkezik, a házszámozását az a közlekedési
csatlakozása határozza meg, amelyről az ingatlan főépületének gyalogos
megközelítése biztosított.
d) telekmegosztás után a megosztott ingatlan eredeti házszáma megszűnik, s a
megosztással létrejött telkek (ingatlanok) a számsor növekedésének irányában
az eredeti házszám latin ábécé nagybetűivel alátört számát kapják.
e) telekegyesítés után keletkezett ingatlan az egyesített ingatlanok legkisebb
sorszámát tartja meg.
f) ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló több épület, ikerház, sorház estén a
latin ábécé nagybetűivel alátört házszám alkalmazható.
g) ugyanazon a közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető.
(3) A házszámok megállapítására a képviselő-testület a jegyzőt hatalmazza fel.
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6. §
(1) A közterületek névtábláinak kihelyezéséről, karbantartásáról és szükség szerinti
cseréjéről az önkormányzat gondoskodik.
(2) A névtáblákat saroképületen, ennek hiányában a saroktelek kerítésén, illetőleg külön
tartószerkezeten - jól látható helyen - kell elhelyezni.
(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla
kihelyezését tűrni köteles.
7. §
(1) Az ingatlant a címnyilvántartással megegyező házszámtáblával kell ellátni.
(2) A házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól
látható módon kell az ingatlan tulajdonosának (használójának, kezelőjének)
elhelyezni.
(3) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség
szerinti cseréjéről és pótlásáról a (2) bekezdés szerinti kötelezett gondoskodik.

6. Záró rendelkezés
8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Csátalja, 2013. október 31.

Kovács Antal
polgármester

Gallóné Petike Éva
jegyző

Kihirdetve:
Csátalja, 2013. november 5.

Gallóné Petike Éva
jegyző
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