
Lengyel Község Onkormányzata Képviselő-testületének 12l20l5. (X.28,)
önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, az elnevezésük m egváltoztatásáróL, a házszám-megállapításának,
és emléktáblák elhelyezésének szabáIyairól

Lengyel Község Önkorm inyzaténak Képviselő-testülete Magyafoíszág helyi önkormányzatairól
szóló 201 1. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2011,.
évi CLXXXX. törvény 13. § (1) bekezdés 3, pontj ában meghatározott feladatkörében elj árva a
következőket rendeli el:

I. Fejezet

1. Általános rendelkezések

1.§

(1) A rendelet hatálya Lengyel községközigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezésónek, a hálzszám-megállapításnak és a korábban
megállapított közterületnév és hazszám megváltoztatásának az egységes rendjét biztosítsa, és ennek
során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az ígazgatási, ftildrajzi, történelmi és
nyelvhelyességi szempontokat.

(3) Lengye1 kőzség közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új hiuszámot megállapítani, a
korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai
szerint lehet.

2. Erte|mező rendelkezósek

2.§.

E rendelet alkalmazásában:

a) Hátzszéttlt: az építési teleknek, önálló épületnek, és többlakásos épületben lévő egyes
lakásoknak a házsorban elfoglalt egyedi számmal törlénő megjelölése, A belterületi és külterúleti
ingatlanoknak a velük érintkező köáerület(ek)re, utcara megállapított sorszáma, mely az ingatlan
térbeli b eazono s itását szolgálj a.

b) Közterület: az épített kömyezet a|akításáről és védelméről szőIó 1997 . évi LXXVIII. törvény 2,

§ 13. pontjában meghatarozott terület.

c) Közterület elnevezése: A közterületek megjelölésére, földralzi azonositáséra, a tájékozódás
biztosításiira szolgál, egyúttal emléket állít és hagyományt őriz, A bel- és külterületi közutak és

terek esetében, rendszerint: út, rrtca, íér, park, köz, sétany, dűlő, stb. utótag.
d) Utcanévtábla: a közterületrrevek íizikai megjelenítésére szolgál.

II. Fejezet

A közterületek elnevezésére vonatkoző szabályok

3,§.
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(1) Elő személyról közterületet elnevezni nem lehet,
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megváltoztatásával kapcsolatban a kifüggesáés időtarlama alatt benyújtott észrevételeket a
Képviselő-testület elé kell terjeszteni, azokat a képviselő-testületi előterj esztéshez mellékelni kell.
(5) Az közterület elnevezéséről és annak megváltoáatásáról szóló előterjesztést a javaslat
ben}Tjtásától számított 60 napon belül a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti.
(6) A már megállapított közterület nevek megváltoztatást csak különösen indokolt esetben lehet,

7.§.

A közterület elnevezésével (megváltoztatásával) kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon
közé kell terrni, továbbá a döntésről értesíteni kel1:

a) az érintett tulajdonosokat,
b) a települési lakcímnyilvántarlót helyben,
c) az illetékes adó-és vámhivatalt és a települési adóhivatalt helyben,
d) a Tolna Megyei Kormányhivata1 Bonyhádi Jarási Hivatalát,
e) az illetékes ftjldhivatalt, köZhiteles ingatlan-nyilvántartáSt vezető szervet,
f) a Magyar Posta helyben lévő postahivatalát,
g) az illetékes és helyi köznevelési intézményeket,
h) a Bonyhádi Rendőrkapitányságot,
i) illetékes tíizoltóság és katasarófavédelmi hatóságot,
j) a lraziorvosi, fogorvosi és védőnői szolgálatot,
k) az illetékes mentőszolgálatot,
l) a közműszolgáltatókat
m) az elnevezés vagy néwáltoztatás kezdeményezőjét.

8.§.

(1) Az utca-névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata, kivéve
magánutak esetén, ahol az utca-névtábla elhelyezésének költsége a kérelmező(ke)t terheli.

(2) Az utcanév-táblákat építményeken (épületen, kerítésen, támfalon), illetőleg önálló vagy pedig
más célra is szolgáló oszlopon, jól látható helyen kell elhelyezni.
(3) A köáerület elnevezésének megváltoztatása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, a
változásról szóló döntést követó egy évig, piros átlós vonallal áíhűzva az eredeti helyén kell hagyni,
Az új elnevezést feltüntető nér,táblakat közvetlenü1 a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

ilI. Feiezet

A házszám megállapítására vonatkozó szabályok

9.§.

(1) A néwel ellátott közterület mentén lévő ingatlanokat házszámmal kell ellátni. A közterületen az
egymástól elkülóniilő ingatlanok azonos számmal nem jelölhetők.

(2) A hiuszámokat a helyraj zi szfunok és azok megosztásának figyelembevételével kell
megállapítani.

(3) Az épületek házszámaií az ingatlanok tulajdonosai (kezelői) kötelesek saját költségtikön a

közterületről jól látható módon (táblan vagy más módon) feltüntetni. Az utcanév házankénti
feltüntetése nem kötelező.

(4) Saroktelek esetében csak amak az oldalnak kell házszámot adni, amelyen a gyalogos
közlekedésre alkalmas kapubej arat van.



\10.§,

(I) A hiaszárnozást új közterület létrejötte esetén az elnevezését, telekalakítás esetén az
engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően 60 napon belül el kell végezni. A
megállapított házszámokról nyilvántartást kell vezetni.
(2) Telekfelosáás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén a kisebb számú ingatlan
malad az eredeti számon, a további ingatlanok esetén A, B, C, stb. alátörés alkalmazható.

11.§.

(I) A háLzszánnokat és azok vá|tozásaií hivatalból, a személynek a kérelmére, akinek ehhez jogos
érdeke ftiződik, a jegyző hate,rozatlal állapítja meg. A jegyző hatéíozaía alapjén azok, aklk az
érintett ingatlarrra vonatkozóan lakcímmel rendelkeznek, kötelesek megváltozott lakcímüket, és 30
napon belül hivatalos okmányaikon áívezeííetni,
(2) Az ingatlan h áuszámának megváltoztatás különösen akkor indokolt, ha:

a) az tngaíl'an bázszínla a hivatalos nyilvantarlásban nem szerepel, csak helytajzi számmal
meghatáíozott,
b) több ingatlan azonos utcarréwel és azonos házszámmal szerepel a hivatalos
nyilvántartásban,
c) az ingat|an egyedi számszeni megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található,
d) ingatlan megosztásara vagy összevonására kerül sor,

e) az ingatlan hiuszárrra téves.

(3) A házszám megállapításáróI szőlő batározatot az éintetí ingatlannal rendelkezni jogosultakon
túl közölni kell az ingatlarrrral közvetlenül hataros ingatlan tulajdonosaival is.

12.§.

(1) A házszámtábláí az ingatlan utcafronti kerítésére, vagy házfalára, az úcáróI jól látható módon
kell az ingatlan tulajdonosának a megállapítástól, az épület használatba vételétől számított 60 napon
belül elhelyezni. Amennyiben kötelezettségének nem tesz e\egeí, a jegyző a tulajdonos költségére a
felhelyezést elrendelheti.
(2) A hézszámíábla kihelyezéséről, sziikséges cseréjéről, megrongálódása esetén pótlásaról és
karbantartásaról a tulajdonos Saját költségén köteles gondoskodni.

(3) A házszámozásra vonaíkoző eljárási rendre a közigazgatási hatósági elj árás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

IV. Fejezet

Emléktábla állítás rendjére vonatkozó szabályok

13.§

(1) A község köaerúletein emléktábla csak a Képviselő-testülethozzájátniásával helyezhető el.

(2) A múemlék, műemlék jellegű és a helyi védettségű épületeken emléktábla e|he|yezéséhez az
illetékes műemlékvédelmi hatóság előzetes hozzájétrulása is szükséges.

(3) A képviselő-testületi hozzájaruiás nólkü1 vagy ahozzájárulásról szóló határozalban foglaltaknak
nem megfelelően elhelyezett emlóktáblát a polgármester - az eltávolításra vonatkozó felszólításban
megjelölt határidő eredménytelen eltelte esetén az emléktábla tulajdonosának költségére
leszerelteti és elszállíttatja.



V. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

14.§.

(1) Jelen rendelet 2015. november 1. napján lép hatalyba.

(2) Rendelkezéseit a hatályba lépést követóen indult ügyekben kell alkalmami.
(3) A közterületi utcanév táblik, táJékoztató térképek kihelyezéséről, karbantartásáról,
megrongálódásuk esetén pótlásráról, ellenőrzéséró1 a Hivatal folyamatosan gondoskodik.
(4) Az e rendelet szabályozása a hatrálybalépést megelőzően megállapított közterület-elnevezések és
házszálttlok érvényess é gét nem érinti
(5) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározottak szerint a Lengyeli Közös önkormányzati
Hivatal Lengyeli lrodájrirrak hirdetőtáblájari történő kifiiggesztése úfán az allegyző gondoskodik.

/ő."_e.úon
Lőrincz Andrea \-

a1.-\.r o-UJ tr-s,"-l- C,l<Jl-.-
Budainé szomo|ai csilla

poIgármester

A.'V"u-- ",r' fu-"*e Ub*-
Budainé szomolai csilla

aliegyző

aljegyző

kihirdetési záradék:
Jelen rendelet kihirdetésre került: 2015. október 28. napján.
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