Szemely Kiizs69 Onkormrin y zata K6pvisel6-testtilet6nek
5 I 201 4. (1X.24.) iinkormf nl'zati rendelete
a kiizteriiletek elnevez6s6r6l, valamint az elnevez6s megv:iltoztatisira irrinl'u16
k ez d e m 6n-vez 6 s 6 s a h 6zszhm- m e g ri ll a p itr{ s s z a b 5 l y a i 16 I

Szernely Kozseg Onkorm6nyzalfnak Kepviselo-testi.ilete az Alapton,eny 32. cikk (2)
bekezdeseben. tovdbbd Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatair6l szolo 2011. evi CLXXXIX.
torveny (tov6bbiakban: Motr,.) 143.$ (3) bekezdeseben kapott felhatahnaz|s alapjan, az
Alapton,eny 32. cikk (1) bekezdds6nek l) pontj6ban, tov6bb6 az Motr,. 13.$ (l) bekezdesenek
3. pontj6ban meghat6rozott f-eladatkordben eljdrua a koztertiletek elnevezdsdrol. az elnevezds
megviiltoztat6sdra ir6n1'ul6 kezdemdnyezdsrol. valaniint a htnszan"t-rleg6llapit6s szab6lyai16l
az al|bbi rendeletet (tov6bbiakban: Rendelet) alkotia:

I.

FEJEZET

AITUANOS RENDELKEZESEK

l.

A Rendelet c6lja
1.S

Szernely Kozseg kozigazgatdsi teriilet6n

tij

kozteriiletet elnevezni.

fj

hfnsz\mot
meg6llapitani, r,.alamint a kor6bban megiillapitott koztertiletnevet eshdzszhmot rnegv6ltoztatni
csak e rendelet szabtiyai szerint lehet.

2.

Ertelmez6 rendelkezdsek
2.S

E Rendelet alkalmaz6s6ban

l.

kozteriilet.

2.

:

Kozteriilet: az epitett kdrnyezet alakitdsar6l ds vddelmerol sz6l6 tdrvdny szerinti

Kozteniletnev:

a

magyarorszitgi hivatalos foldrajzi nevek rneg611apit6s6r6l

nyi lv6ntart6s6r6l sz6l 6 korm dnyend

el

es

et szerinti koztertil etnev.

3. Httzszirm: ol1'an szdrnmal. szdmmal es bettivel meghattrozott azonosit6 jel. amely az

ingatlan-nyilv6ntarl6sban helyrajzi sziirnrnal jelolt ingatlanhoz tarlozik. 6s amely az ingatlan
termeszetbeni beazonosit6s6t szol g6lj a.

II.

FEJEZET

A KOzTERULETEK ELNEVEZESERE

l.

voNATKozo

szlsAlyox

A kiizteriiletek elnevez6s6nek 6ltal6nos szabrilvai
3.$

(l)

Minden kcizteriiletet el kell nevezni. kivdve a mezogazdas6gi cdlti. ds a
lak6ndpessdget neni erinto dtiloutakat. A kozteriiletek nevenek meg6llapit6sa
es megviilt ozta|isa Szemely Kozseg Onkormdnvzata Kdpviselo-testtiletdnek
hat6skorebe tartozik.
(2) Az ujonnan ldtesftett koztertilet nevdt a ldtrejottdt kdveto egy dven beliil meg
kell 6llapitani.
(3) Az elnevezett kozteriilet tem6szetes fblytat6sakdnt letestilo rij ftszakasz ktilon
elnevezesi elj6r6s nelkiil a m6r elnevezett koztertilet nevet veszi fel.

4.$

(l) A kozteriilet elnevezesenel figyelemmel kell lenni Szemely

kozseg jellegere,

tortenelm ere, ha gyorn 6nyai ra es fii ldraj z i saj 6tos s6gaira.
(2) A kozteriilet elnevez6se sordn torekedni kell arra, hogy az elnevez6s rovid es
kozdrtheto legyen. A kozteri.iletnevet a magyar nyelvhell,'essdg szabdl,vainak
megfeleloen kell meg6llapitani.
(3) Kozteriiletet szemdlyrol. t6rg.vr6l. 6llatr6l. novenyrol. tortdnelmi esemenyrol.
fctldraizi nevrol vag,v fogaloni16l lehet elnevezni. A szemdlyrol tortdno
elnevez6s sor6n torekedni kell ara, hogy az elnevezes olyan szern6lynek
6llitson emleket. aki
a) a t6rsadahni 61et b6nlely tenilet6n kimagasl6 erdemeket szerzetl,

es/vagy
61ete, munk6ss6ga valamely m6don Szemely kozseghez v6roshoz
kotodik.
(4) Elo szemdlvrol kcizterliletet elnevezni nem lehet.

b)

2. A kiizteriiletek

elnevez6s6neko az elnevez6s

m6dositisfnak eljrirrisi szabflyai

s.$
(I

)

A

koztertiletnev rneg6l1apit6s6t

vagy

rnegv6ltozt

at|sti

ir6sban

kezdernenyezheti:
a) polg6nnester
b) a Kdpvisel6-testi.ilet bizotts6ga.
c) a hel.v"i onkorm6n,vzat kdpviseloje.

d)

Szemely kozs69 kozigazgatasi teriileten bejelentett lakcirnrnel
rendelkez6 6llampol gdr.

e)

Szernely kozseg kozigazgat6si terileten ingatlannal. szekhellyel,
telephelll'el rendelkezo iogi szemdlr'.

6.S

A

kozteri.ilet elnevezesevel kapcsolatos dontest a helyben szokdsos m6don
kozze kell tenni. tor,6bbd a dontdsrol ertesiteni kell: az illetdkes okrndnyirod6t.
fdldhivatalt. rendorkapit6nys6got. postdt" katasztr6favddelmi szervet, 6s a
kozniti-szol g6ltat6kat.
(2) A kozteriilet megsztindsevel a koztenilet neve ki.ilon kdpviselo-testi.ileti dcintes
ndlktil nregszlinik.
(2) A telepi.iles koztertileteinek nevet jegyzekbe kell foglalni. es abban a
v6ltoz6sokat folyamatosan fel kell trintetni. A jegyzeket a Pecsudvardi Kozos
Onkonn6nyzati Hivatal vezeti.

(1)

III.
A H^ZSZA*I

FEJEZET

uEcAIrapirASAru

ES MODOSiTASAna VONATKOZO

SZABALYOK

l. Ahhzszitmozfssal 6rintett ingatlanok

6s

jeltil6siik rendje

7.$

(1)

A

nevvel ell6tott kozteri.ileten a beepitett es a beepitetlen 6pitesi telkeket
hdzszhmnal kell ell6tni.

(2) Ahhzszdrn arab egesz szam.
(3) Ingatlan megoszt6sa eset6n - ha az irjonnan kialakul6 telek ugyanarra a
kozteriiletre nyilik - a hazsz\m arab egesz sz6m 6s arab egesz sz6rn(ok) az
ABC bettljenek al6tordsdvel.
(4) Adott ingatlanon tobb lak6s epit6se eset6n a lak6sok megjelolese arab
sz6mokkal torlenik.
(5) Telekegyesiteskor ahdzszirmokat ossze kell vonni.
(6) Ha egy ingatlan tobb kozteriilettel is erintkezik,
fohom I okz ata hat|rozza mes a hdzszirmozasl.

az epitm6ny utcafronti

8.S

(I)

Ahdzsz6moz6st irgy kell elvegezni, hogy a sz6mok a telepiiles kozpontj6t6l
kifel6 haladva, l-tol kezdodoen novekedjenek. Az utca bal oldala p6ros. a jobb
oldala p6ratlan sz6moz6st kap.
(2) Terek eseten a h|zszdnozts 1-tol kezdodoen fblyarlatos. az 6ramutato
j6r6s6val megegyezo ir6n"vf .
(3) A foldraizi okokb6l csak eg.vik oldalon bedpitheto utc6k hazszhnoztsa 1-tol
kezdodoen folyamatos.
(4) E $ (1)-(3) bekezdesei a rendelet hatdlyba lepesekor m6r rnegldvo koztertiletek
hdzsz6moz6siit nern erintik.

2. Eljrir:isi szabrilyok
e.s

Az ingatlanok h6zsz6mdr-rak me96llapit6sa

i.i-u1'dben a jegyzoi6r el.

10.$

A l'tazszitt't Inegv6ltoztatiis6ra irdny'ulci elj6r6s hivatalb6l, vagy annak a szem6lynek
kerelnrere indul. akinek altazszdn megr'6ltoztaltsfthozjogos dldeke ftizodik.

I\/.
A NEvTABLAK iis

FEJEZET

TIIzszAMTAeLAx pIUELYEZESE, LAKCiMRENDEZES

1.

A n6vtibl6k elhelyez6s6nek szab6lvai
I

(

a

l.s

jol 16that6 m6don, nevt6bliin kell felti.intetni.
kozteriiletek nevt6bl6it a saroktelek keritesen" ennek hi6ny6ban

1) A kozteliiletek nevet

(2)

A

a

sarokepi.ileten, \,agy ktilon tart6szerkezeten kell elhelyezni.

(3)

A nevt6bla kihelyezesevel

erintett ingatlan tulajdonosa vagy haszndlirja a
ndvtdbla kihelyezdsdt ttirni koteles.
(4) A ndvt6blak kihelyezdsdrol. karbantan6s6r6l. sziikseg szerinti cserdjdrol az
onkorm 6nvzat qondoskodik.
12.$

(1) Uj kozteriilet nevdt tartalmaz6 ndvt6bl6kat a ndvad6st koveto 90 napon beliil el
kell helyezni.
(2) A koztertilet elnevezdsdnek megvdltoz6sa esetdn a rdgi elnevezdst felttinteto
nevtdblakat a v|ltozasrcil szolo dontdst koveto egy dvig piros 6tl6s vonallal
|thuzva az eredeti helydn kell ha-eyni. Az tj elnevezest felti.inteto ndvtfbl6kat
kozvetleniil a regi lolott vagy alatt kell elhelyezni.

2.

Hhzszimthbla elhelyez6s6nek szabflyai

l3.s
(1) Ah6zsz6mot jelzo tAbl6t az ingatlan utcafronti keritdsdre. h|zfalfua- azurcirol
jol 16that6 m6don kell az ingatlan haszndl6j6nak. kezeloidnek. ennek
hi6ny6ban a tulajdonosdnak elhelyezni" a hhzszirm meg611apit6s6t6l, vagy az
ingatlan feletti rendelkezdsi jog megszerzdsetol sz6mitott 30 napon beltil.
(2)

A hhzsz6rnt6bla beszerzesdrol. kihelyezesdrol. olvashat6 6llapotban tartds616l.
sztiksdg szerinti cserejdtol ds p6tl6s6rol az (1) bekezdds szerinti kotelezett
gondoskodik.

3.

Lakcimrendez6s

l4.s

a

Pecsudvaldi Kozos Onkonri6nyzati Hivatal 61ta1 az adott ingatlanra
meg6llapitott h/zszan nem egyezik n-reg az ingatlanon elhelyezett. hazszanrnal. az ingatlan

Antennyiben

tulaidorrosa a lakcirnrendezdsre 1'elhir,6s1 ratltalmazo levdl kezhezveleletol sz6mitott 30 napon
beliil koteles a helyes hazszamoL az ingatlaniin elhelyezni.

\/.

FEJEZET

ZAP(O RENDELKEZESEK
1s.$

Ez a Rendelet kihirdetese napj6n lep hatdlyba.
16.$

(2) Aki a htzszAmmal kapcsolatos. jelen rendelet l3.g-6ban" \,agy l4.g-6ban foglalt
kotelezettseget megszegi, a kozossegi eg1,'titldles alapveto szab6lvainak megszegdsddrt a
kozigazgat6si hat6s6gi elj6r6s es szol-e6ltat6s 6ltal6nos szab6l1,air6l sz6l6 torveny eloirdsa
szerint 30.000 Ft-ig terjed o kozigazgatdsi birs6ggal srijthat6.
(3) Az e rendeletben meghat6rozott kozigazgat6si birs6g kiszab6s6val kapcsolatos iigyekben
6truh6zott hat6skorben I. fbkon a jegyzo j6r el.

Dani Zoltfn
alpolgdrmester

Szauer Timea
jegl'26

zARaoEx:
A lendelet 2014.09.24. napj6n kihirdetesre kertil.
Szemely. 2014.09.24.
Szauer Timea

jegz(i

