Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelete
a közterületi nevek megállapításáról és a házszámozás rendjéről
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya
Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területén minden településrész, közterület és közhasználatra
átadott magánterület, valamint a helyi jelentőségű közlekedési és egyéb építmény nevét, továbbá
ingatlan, épület házszámát megállapítani, megváltoztatni és törölni csak jelen rendelet előírásai
szerint lehet.
2.§
Elnevezések megállapításának és megváltoztatásának szabályai
(1) Elnevezés megállapítására és megváltoztatására irányuló eljárás bárki írásbeli
kezdeményezésére és javaslatára elindítható. Az elnevezésekkel kapcsolatos előkészítő
tevékenységet a jegyző végzi.
(2) A polgármester a döntés előkészítése érdekében - szükség szerint – véleményező bizottságot
hoz létre.
(3) A képviselő-testületi ülés előtt a tervezetet Kétegyháza Nagyközség illetékes szakbizottsága
véleményezi.
(4) A már elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterület szakasz a meglévő
közterület nevét veszi fel.
3.§
A házszámok megállapításának és törlésének szabályai
(1) A házszám megállapítást úgy kell elvégezni, hogy a számozás a korábban kialakult gyakorlatnak
és szokásoknak megfelelően történjen. Az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan
számozást kap. Az ingatlanok számozására arab számok használhatók, kiegészítő jelzésként a
számok alátöréseként a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűi alkalmazhatók.
(2) Terek esetén a Polgármesteri Hivatal épületéhez (Kétegyháza, Fő tér 9.) legközelebbi
utcasaroktól, az óramutató járásával megegyező irányba 1-től kezdődően folyamatos
számozást kell alkalmazni.
(3) Saroktelek esetén a házszámozást arra az elnevezett közterületre kell vonatkoztatni, amelyre a
gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat található. Ha mindkét utcáról van gyalogos
kapubejáró, akkor az épület azt a házszámot kapja, amelyik közterületről az épület főbejárata
megközelíthető.

(4) A házszámok megállapítása hivatalból vagy az érintett ingatlan valamennyi tulajdonosa
együttes kérelmére történhet.
(5) A jegyző törli az épület jelét, ha az épületet elbontották vagy az tévesen lett megállapítva.
4.§
A házszámtábla elhelyezésének szabályai
(1) Az ingatlan tulajdonosa (használója, kezelője) köteles az ingatlant házszámtáblával ellátni.
(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről, megrongálódása
esetén pótlásáról és karbantartásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles
gondoskodni.
(3) A (2) bekezdés szerinti kötelezettséget új házszám megállapítása vagy házszámváltozás esetén
az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell teljesíteni.
(4) A házszámtáblát épületen, kerítésen, ezek hiányában külön tartószerkezeten, közterületről jól
látható és időtálló módon kell elhelyezni.
(5) Saroktelek esetén a házszámtáblát azon az oldalon kell elhelyezni, amely közterületre az
ingatlant számozták.
(6) Többlakásos ingatlan esetében valamennyi lakáson, továbbá az ingatlan kerítésén, ennek
hiányában tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon a lakások házszámát fel kell
tüntetni. Társasházak esetén a házszámtáblát lépcsőházanként, a bejárat felőli oldalon kell
elhelyezni.
5.§
Utcanévtáblák elhelyezése
(1) A közterület elnevezését épületen, kerítésen vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten, jól
látható helyen a tájékozódást elősegítő utcanévtáblákon fel kell tüntetni.
(2) Az utcanévtáblát a közterület kezdetén és végén legalább az egyik oldalon, valamint minden
betorkolló közterület tengelyében az átellenes oldalon is fel kell szerelni.
(3) Az ingatlan tulajdonosa vagy használója – előzetes értesítés után – az utcanévtábla elhelyezését
és az ezzel kapcsolatos munkákat tűrni köteles.
(4) Az utcanévtáblák hagyományoknak megfelelő egységes formájú és kivitelű elkészítésének,
kihelyezésének, karbantartásának feladatai és költségei az Önkormányzatot terhelik.
(5) A közterület nevének megváltoztatása esetén a korábbi utcanévtáblát a tájékozódás
megkönnyítése érdekében – áthúzással vagy más megfelelő módon érvénytelenítve –
használhatatlanná válásáig, de legalább két évig az új nevet jelző tábla mellett meg kell hagyni.
6.§

Az e rendeletben foglalt előírások megszegőjével szemben a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek megszegésének következményeiről, 10/2016. (VII.29.) számú önkormányzati
rendelet előírásait kell alkalmazni.
Záró rendelkezés
7.§
(1) Ez a rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.

Dr. Rákócziné Tripon Emese
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

