Kacsóta község Önkormányzat
6/2008. (IV.29.) KT. R e n d e l e t e
a közterület-, utcanevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről és a
művészeti alkotások közterületi elhelyezéséről
Kacsóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. tv. 10.§ (1) bek h.) pontja és 16. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a közterület-, utcanevek megállapítását, valamint a házszámozás
rendjét és a művészeti alkotások közterületi elhelyezését a következők szerint szabályozza.
I.
Bevezető rendelkezések
1.§
E rendeletnek az a célja, hogy Kacsóta községben a közterületek és utcanevek
megállapítására, nyilvántartására, alkalmazására, az utcanév táblák elhelyezésére, a
házszámozásra vonatkozó szabályokat meghatározza, illetve szabályozza a művészeti
alkotások közterületen való elhelyezésének egyes kérdéseit.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Kacsóta község bel-és külterületén lévő, valamint a
későbbiek során kialakuló valamennyi közterületre.
II.
Az utca név fogalma
3. §
(1)Utcanév: olyan földrajzi név, amely a község területén az út, az utca, a tér, a park, a köz,
stb. jellegű közterület (továbbiakban: utca) nevét jelöli. Az utcanév előtagból (pl.:
személynév, fogalom, tárgy) és utca jelentésű utótagból áll.
(2) Az utcanév a közterületek megjelölésére, földrajzi azonosításra, a tájékozódás
biztosítására szolgál, egyúttal emléket állít és hagyományt őriz.
(3) Az utcanévi utótag a következő lehet: út, utca, sétány, tér, park, köz, fasor, körút, dűlő,
sor, stb.
4. §
Község résznév: olyan földrajzi név, amely a városon belül a történelmileg vagy új
beépítéssel (lakótelep) kialakult területek nevét jelöli.
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Az utcaelnevezés általános szabályai
5. §
(1)Minden belterületi utcát el kell nevezni és minden külterületi utcát el lehet nevezni.
Külterületi utcák elnevezése esetén az utcanévtábla elhelyezésének költségei a kérelmezőt
terhelik.
(2) Nem szükséges elnevezni a lakótelepek épületei közötti szerviz utakat (kiszolgáló
utakat), továbbá a mezőgazdasági célú dűlőutakat.
(3) Új utca nevét a terület kisajátítását, illetve közterületként való bejegyzését követő
legközelebbi képviselő-testületi ülésen kell megállapítani.
(4) Az utcanév megállapítása és megváltoztatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(5) Az utcanév megállapításra, illetve megváltoztatására vonatkozó javaslatot a Népjóléti,
Oktatási és Sportbizottság készíti elő.
(6) Ha egy utca községrendezés, beépítés következtében két, vagy több részre tagolódik,
egységes utcaként megszűnik, az elkülönült utcarészeknek a legközelebbi képviselő-testületi
ülésen új nevet kell adni.
(7) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új utcaszakasz (meghosszabbítás)
külön elnevezését eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.
6. §
(1) Az új elnevezéseknél betűk, vagy számjegyek nem helyettesíthetik az utcaneveket.
(2) Az idegen eredetű, nehezen kiejthető elnevezéseket lehetőleg mellőzni kell, kivéve a 10.
§ (2) bekezdésében foglaltakat.
(3) Dátumot vagy egyéb számot tartalmazó, valamint hasonló hangzású utcaneveket kerülni
kell.
(4) Az elnevezéseknél Kacsóta község meglévő utcanevek felhasználását kerülni kell, még
abban az esetben is, ha az utcanév utótagja különböző, kivéve ha az utca korábbi nevének
visszaállítása történik.
7. §
(1) Az utcanév megállapításakor figyelemmel kell lenni a helyi történelmi hagyományokra, a
földrajzi környezetre és nyelvhelyességi követelményekre.
(2) Az utca elnevezésekor előnyben kell részesíteni az irányjelölő és helyhez kötődő neveket
az emlékállító utcanevekkel szemben.
(3) A község egyes településrészeiben, lakónegyedeiben célszerű az utcaneveket egy-egy
fogalomcsoportból választani.
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8. §
(1) Utcanév megállapítását bárki kezdeményezheti.
(2) A közterületek, utcák elnevezéséről a Képviselő-testület a Jegyző előterjesztése alapján
dönt.
(3) Az előkészítő munka során a Népjóléti, Oktatási és Sportbizottság és Jegyző kikéri az
utcanév megállapításával közvetlenül érintettek véleményét.
Személyről való utca elnevezés
9. §
(1) Személyről utcát elnevezni halála után 10 év elmúltával lehet.
(2) Az utcanév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.
Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó így ismert, illetőleg az
elnevezés egy családról történik.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti nevén vált
ismertté.
10. §
(2) Az utcaelnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet,
a.)
akinek tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi
gyarapodását szolgálta és személye megbecsülésnek örvend,
b.) aki a tudomány, az irodalom, a képző- és előadó művészet, a sport vagy a
társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset alkotott,
c.) akinek a város életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, jelentősen
hozzájárult Szentlőrinc fejlődéséhez.
(3) Utcát lehet elnevezni olyan nem magyar személyről is, akinek élete, munkássága az
emberiség egyetemes értékeit gyarapította, vagy jelentős szerepet játszott hazánk, illetve a
város életében.
11. §
(1) Személyről elnevezett utcában a névadó személy tevékenységét ismertető emléktábla
helyezhető el.
III.
Utcanevek megváltoztatása
12. §
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(1) Az utcanevet változtatni a 5. § (6) bekezdésben szabályozott eseteket kivéve csak
kivételesen indokolt esetben szabad.
(2) Utcanév- és házszámváltozás esetén az állampolgárokat lakcím-bejelentési kötelezettség
nem terheli.
(3) A Jegyző hivatalból gondoskodik a lakcímváltozással kapcsolatos teendők (személyi
nyilvántartásban történő átvezetés, személyi igazolványokban, lakcímigazolványokban
történő átvezettetés) ellátásáról.
Utcanevek megszüntetése
13. §
(1) Ha a községrendezés (beépítés) vagy valamely szerv területéhez történő csatolás
következtében az utca megszűnik, külön államigazgatási döntés nélkül az utcaneveket is
megszűntnek kell tekinteni.
(2) Az utca megszűnését követően a Jegyző a megszűnt utca nevét az ok feltüntetésével a
nyilvántartásból törli.
Utcanevek védetté nyilvánítása
14. §
(1) Helytörténeti, várostörténeti szempontból jelentős utcaneveket védetté lehet nyilvánítani.
(2) A védett utca nevét megváltoztatni nem szabad.
(3) A védetté nyilvánítást az utcanévjegyzékben fel kell tüntetni.
(4) Amennyiben védetté nyilvánított utca városrendezés folytán megszűnik, az utcanév
pótlásáról lehetőleg a megszűnéssel egyidejűleg gondoskodni kell.
(5) Az utcanevek védetté nyilvánításánál a 8. §-ban megfogalmazott eljárást kell folytatni.
Utcanévjegyzék
15. §
(1) A község közterületeinek nevéről közhitelű utcanévjegyzéket kell vezetni, amely a
következőket tartalmazza:
a.) sorszámot,
b.) az utcanév elő- és utótagját,
d.) az elnevezést megállapító határozat számát és keltét,
e.) az elnevezés időpontját,
f.)
a megszűnést, névváltozást,
g.) a korábbi utcanévre vonatkozó adatokat,
h.) a védetté nyilvánítást.
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(2) Az utcanévjegyzéket a Jegyző vezeti, abba bárki betekinthet.
IV.
Utcanév táblák
16. §
(1) A községben jelzett utcákat névtáblával kell elhelyezni.
(2) Az utcanév-táblákat az utca mindkét oldalán, az utca elején és a végén, valamint az
útkereszteződéseknél minden sarokingatlanon – a vonatkozó építésügyi és egyéb szabályok
betartásával – el kell helyezni.
(3) Az utcanév-tábláknak az utca nevét és az utcai számait kell tartalmaznia.
(4) Az utcanév táblát épületen, kerítésen vagy külön kell elhelyezni. Az épületen vagy
kerítésen való elhelyezésről a Jegyző által rendelkezésre bocsátott táblával a mindenkori
tulajdonos köteles gondoskodni. Amennyiben a tulajdonos e kötelezettségének nem tesz
eleget, a kifüggesztésről a Jegyző gondoskodik. Ebben az esetben a mindenkori tulajdonos a
kifüggesztést, valamint a kifüggesztéssel kapcsolatos munkákat tűrni köteles, és az elhelyezés
későbbi kártérítési igény alapja nem lehet.
(5) A megváltozott utcanevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől
számított 2 évig eredeti helyükön kell hagyni, átlósan piros színnel át kell húzni.
(6) Az új utcanév táblát az áthúzott régi tábla fölé (mellé) kell kifüggeszteni.
17.§
(1) Az utcanévtábla elkészítésének, elhelyezésének, karbantartásának és pótlásának költségei
az önkormányzatot terhelik. Az ezzel kapcsolatos feliratok ellátásáról a Polgármesteri
Hivatala gondoskodik.
(2) Tilos az utcanév táblát, házszámtáblát, emléktáblát
a.) megrongálni, beszennyezni,
b.) eltakarni vagy megszüntetni,
c.) jogtalanul kihelyezni, eltávolítani.
18.§
(1)
A tér, park, sétány, külterületi lakott hely, illetőleg az általánostól eltérő beépítettségű
utca névtáblájának elhelyezése és szövege a 16.§ - ban előírtaktól eltérhet, indokolt esetben
több vagy kevesebb utcanévtábla is elhelyezhető.
(2)
Az (1) bekezdésbe szerinti eltéréseket a Népjóléti, Oktatási és Sportbizottság hagyja
jóvá.
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V.
Házszámtáblák
19. §
(1) A lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket – a továbbiakban: ingatlanokházszámmal ellátni.
(2) A házszámozást új utca esetén, annak keletkezésével, illetőleg telekalakítás
elrendelésével ( engedélyezésével) egyidejűleg kell elvégezni.
(3) Az utcában minden önálló ingatlant (földrészletet) a közterületről jól látható táblán
feltüntetett számmal kell ellátni. Az utcában több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.
(4) Az ingatlanok házszámmal való ellátásáról és a házszámozás nyilvántartásáról a
Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
20. §
Az ingatlanok számozását az alábbiak szerint kell megállapítani:
a.) a számozás 1-gyel kezdődik a számok kihagyása nélkül és a közterülethez csatlakozó
utolsó ingatlanig tart,
b.) két oldalas és az egyoldalas utcánál is a számozás folyamatosan történik az
óramutató járásával megegyező irányba, tér esetében is az óramutató járásával megegyező
irányba kell a számozást elvégezni,
c.) a kialakult számozás után megosztott ingatlanok házszáma megmarad (megszűnik) és
az újonnan kialakult telkek száma helyrajzi szám a, b, c, d, stb. alátörést kap (5/a, 5/b.
stb.),
e.) a már megállapított házszámok megváltoztatására csak különösen indokolt esetben
kerülhet sor.
21. §
A külterületi épületeket településrészenként folyamatos számozással kell ellátni.
22.§
(1) A házszámtábla elkészítése, elhelyezése, karbantartása és pótlása az ingatlan
tulajdonosának (használójának) kötelessége.
(2) A külterületen elhelyezésre kerülő házszámtáblán - a házszámmal együtt – a külterületi
településrész elnevezését is fel kell tüntetni.
(3) A házszámtáblát az ingatlan utca felöli homlokzatán, annak bejárat felöli részén kell
elhelyezni.
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23.§
Az elhelyezett házszámtábla megrongálása, beszennyezése, szövegének megváltoztatása vagy
olvashatatlanná tétele, illetőleg engedély nélküli eltávolítása tilos.
VI.
Művészeti alkotások elhelyezése
24. §.
(1) Művészeti alkotás elhelyezését a képviselő-testület bármely bizottsága, bármely képviselő
kezdeményezheti.
(2) Az elhelyezésre vonatkozó javaslatot a Népjóléti, Oktatási és Sportbizottság készíti elő; a
művészeti alkotások beszerzésére, felhasználására és forgalmazására vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseit is figyelembe véve.
(3) A művészeti alkotás bírálatára a Képző- és Iparművészeti Lektorátust kell felkérni.
(4) Az elhelyezés során az építésügyi, városrendezési és szakhatósági előírásokat be kell
tartani.
(5) A képviselő-testület a művészeti alkotások elhelyezéséről rendeletben dönt.
25.§
(1) A művészeti alkotás közterületen történő elhelyezéséről, gondozásáról a Polgármesteri
Hivatal gondoskodik.
(2) A művészeti alkotások elhelyezésének megváltoztatására e fejezet rendelkezéseit kell
értelemszerűen alkalmazni.
(3) A közterületeken lévő művészeti alkotások megrongálása, beszennyezése elhelyezésének
megváltoztatása vagy engedély nélküli eltávolítása tilos.
VII.
Hatásköri és eljárási szabályok
26. §
A Képviselõ-testület hatáskörébe tartozik:
a.) utcanév megállapítása, megváltoztatása,
b.) utcanév védetté nyilvánítása,
c.) utcanév tábla és házszámtábla mintájának megállapítása,
d.) házszám megváltoztatása.
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27. §
A rendelet végrehajtása során a Jegyző feladatai:
a.) a képviselő-testületi döntésekre vonatkozó javaslat előterjesztése,
b.) a képviselő-testületi döntésekről, az illetékes közigazgatási szervek, az ingatlan
nyilvántartó szervek, közüzemek, valamint a lakosság tájékoztatása,
c.) utca elnevezésekre, utcanevek védetté nyilvánítására vonatkozó előterjesztés
előkészítése, széleskörű előzetes véleményeztetéssel, egyeztetéssel,
d.) utca elnevezés, utcanév és házszámváltoztatás esetén a lakcímváltozásokkal
kapcsolatos teendők hivatalból történő ellátása,
e.) utcanév táblák elkészíttetése, cseréje, pótlása,
f.) utcanév jegyzék vezetése.
Egyéb rendelkezések
28.§.
A közterületen és általában a közönség számára nyitva álló helyeken, valamint köz-és
magánépületeken a közönség által megtekinthető emléktáblára a művészeti alkotások
elhelyezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Szabálysértési rendelkezés
29. §
(1) Aki a 18. § és 23.§, 27.§-ban foglalt tilalmakat megszegi szabálysértést követ el és
30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Az e rendeletben meghatározott szabálysértések tetten ért elkövetőjét a rendőrség a
közterület-felügyelő, illetőleg az önkormányzat részéről erre felhatalmazott szerv vagy
személy helyszint birsággal sújthatja.
Záró rendelkezések
30. §
(1)A rendelet 2008. május 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően
keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

Papp Zoltán
polgármester

Dr. Karakán Béla
jegyzõ

