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Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
évi CLXXXX. törvény 51.§.(5) bekezdése és 143.§. (3)
önkormányzatairőlszőlő2011.

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikt
(1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében e|jfuva a következőket rendeli el:
I. fejezet

Általános rendelkezések
i. A rendelethatálya, célja
1. § (1)

(2)

A rendelet hatáIyaVigántpetend község közigazgatási területére terjed ki.

A

rendelet célja, hogy egységesen szabáIyozza Vigantpetend község

közigazgatási területén a közterületek elnevezésétés aházszámozás rendjét.

(3) SzeméIyi hatálya alá tartozik minden természetes személy, jogi személy, illetve
jogi személlyel nem rendelkező más szervezet, akí Vigántpetend közigazgatási
területén ingatlantulajdonnal rendelkezik, vagy annak állandó basználőja,kezelője.
területén új közterületet elnevezni, g házszámot
megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és héuszámot megváltoztatni
csak e rendelet szabályai szerint lehet.

(4) Vigántpetend község közigazgatási

2. Értelmező rendelkezések
2.

§

Erendelet alkalmazásáhan:
a) Közterület: az építettkörnyezet kialakításaról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. tv. 2. §. 13. pontjában meghatározott terület, mely szerint közhasznáIatra
szolgáló minden olyan állami vagy önkotmányzati tulajdonban álló foldterület,
amelyet az ingatlan-nyi lvántartás ekként tart nyi lván.
b) Közterület elnevezése: bel és külterületi közutak és terek rendszerint űt, utca, tér,
park köz, stb, utótago t tartalmazó neve.
az építésiteleknek, önálló épületnek, és a többlakásos épületben lévő
Házszám:
c)
e gye s lakásoknak a házsorban el fo glalt e gyedi számmal történő me gj elölé se.
II. feiezet

közterületek elnevezése
3. § (1) A település belterületén a közterületeket el kell nevezni. A külterületi közterületeket
el lehet látni elnevezéssel. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása
Vigántpetend Község ÖnkormányzataKépviselő-testülete hatáskörébe íartozik,

(2)

közterület elnevezése
^
á1l.
vonatkozásáből

a közterület nevéből és a közterület

közlekedési

(3)

A közterület név megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezbeti:

a)
b)
c)
d)
e)

polgármester
Képviselő-testület
Vigántpetend község közigazgatási területén lévő ingatlanok tulajdonosa,
Vigántpetend község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező
állampolgár
Vigántpetend község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel,
telephellyel rendelkező jogi személy

(4) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület - ide nem
értve az egymás folytatásában lévő, de különböző
közterületeket - nem lehet.

helyrajzi számon szereplő

(5) Közterületet személyről, tárgyről, állatről, növényről, történelmi eseményről,
főlrdr qzi névről vagy fo galomról lehet elnevezni.

(6) Elő szemólyről közterületet elnevezni nem lehet.
(7) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés
olyan személynek állítson emléket:

a)
b)
c)

akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzeti szellemi,
anyagi gyarapodását szolgálta és személye közmegbecsülésnek örvend, vagy
aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén
kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ez által személyénekemléke
megőrzésre méltó, vagy
akinek Vigántpetend életében, történetében kiemelkedő szerepe volt,
tevékenysé géveI hozzájárult Vigántpetend fej lődéséhez.

(8) Közterületet elnevezni külföldi állampolgárságú személyről

is

lehet, akinek

élete, munkássága jelentős szerepet játszott hazánk vagy településünk életében.

(9) A személyről történő elnevezés esetén a közterület nevének meg kell egyeznie

a

személy áItalhasznált családi és utónévvel.

(10) KizénőIag családi nevet akkor lehet alkalmazni, ha a névadó személyiség csak
így ismert, illetőleg az elnevezés egy családról történik.

(l 1)

A

közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és
közérthető, a magy ar nye lvhelye s sé g szabályainak me gfelelő le gyen.

(I2) Az elnevezett köúeriJlet természetes folytatásaként nyíló útszakasz külön
elnevezési eljárás nélkül amár elnevezett utca nevét veszi fel.

A közterület elnevezésénekeljárási szabályai:
4. § (1) Új koztertilet kialakításánál a Képviselő-testület dönt az elnevezéséről. Meglévó
közterület nevének módosítását abban az esetben lehet kérni, ha a közterület
módosításával érintett ingatlantulajdonosok, haszonélvezők és az érintett
közterületen lakcímmel rendelkezők legalább 60%o-a kéri írásban.

/

(2)

elnevezése, illetve nevének módosítása esetén aZ érintett
közterületen lakcímmel
ingatlantulajdonosoktól, haszonélvezőktő| és aZ érintett
közterület elnevezésére
rendelkezőktot javaslaiot kell kémie a polgármestemek a

A közterület

vonatkozóan,

(3) Az

elŐtt 8 napra helYben szokásos
e|nevezésre vonatkozó előterjesztést annak benyújtása

módon közzé kell tenni.

(a)

javaslatokat a KéPviselŐtestÜlet
Azelnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket,
javaslatok
elé kell terjeszterri, a koztertillt ehevezésről, módosításról a
f,rgyelembevételével- a Képviselőtestület dönt,

(ingatlantulajdonosokat,
megváltozott közterület elnevezésről az ériníet|lakosságot
kell,
haszonélve zőket,lakcímmel rendelkezőket) írásban értesíteni
kell a VeszPrém MegYei
(6) A közterület elnevezésévelkapcsolatos döntésről értesíteni
illetékes fÖldhivatalt, aZ
KormányhivutJ iapolcai Járási Hivata!át (Okmányirodát), az

(5)

A

illetékesrendőrkapitányságot,aZi11etékeskatasztrőfavéde1miigazgatőságot,
KÖzigazgatásí
a Veszprém Megyei Cégbíróságot és a

mentőállomást,aköánri-Űotlattatókat,

és

KÖzség
Elektroni'kus Közszolgáltatásot Köiponti Hivatalát. VigántPetend

közzé kell tenni a dÖntést,
önkormán yrutanakhirdetőtábi áján és a település honlapján

III. fejezet
Közterületek

névtábláinak elhelyezése

névtáblan kell feltÜntetni, Az
közterület nevét a tájékoződást jól segítö közterületi
rendelkezik,
eihelyezés határidejéről az elnev ező szew határozatban
pótlása az ÖnkormánYzatfeladaÍa
(2) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartásaés
közterÜlet elején és végén,valamint
(3)A közterületnév táb?áta közterület mindkét oldalán, a
el kell helYezni.
az utcakereszteződésnél minden sarokingatlanon
a sarok éPÜleteken vagY
(4)A közterület nél,táblát saroktelkek kerítésén,ennek hiányaban
külön tartószerkezeten kell elhelyezni,
vagy hasznáIőja a közterületi
(5)A nér,tábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa

5.
\
-' §o (1)

A

névtáblaelhelyezésétésazezze|kapcsolatosmunkálatokattűmiköteles.

érdekében az elnevezéstŐI
(6)A megv á|íozottutcanevek tábláít a tájékoződás zavartalansága
kell búznl Az
;edeti helyükon t<ett hagyni és piros vonallal á|ló9an át
számított ő;;i;
kell felszerelni. A régi kÖzterÜleti
új közterüűi neőaatat az áihűzott regi tabla ry9rie
névtáblát.gvoumúltánaze\helyezőszervnekkelleltávolítani.

IV. fejezet
Házszámozás szabályai

kell ellátni,

az ingatlanokat \étz;zámmal
6. § (1) Néwel ellátott közterület esetén, belterületen
nem jelölhetŐ, Ha egY ingatlan
l,nzszáimal
Egy kozáületen belül több ,iiuriu"azonos
l,ícérakell megállapítani a héuszámot,
több közterülettel is érintkeák, csak egy

Külterületenazingatlanokjelölésehelyrajziszámma|történik,akülterületi
ingatlanokn ak héuszétmadható, de nem kötelező,

(2) Azingatlanok

_
ez szükséges _
házszémtozásáná| kiegészítőjelzésként amennyiben

altörés és betűk is alkalmazhatók,
őL

az

e\ŐÍrt fethaszná|ási módnak

(3)Ha az érintett közterület mentén fekvő földrészletb
annyi hé,uszámot kell adni,
megfelelő több építésitelek alakítható ki, a földrészletnek

/

l

l

amennyi építésitelek alakítható ki.

(4)A kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) sorszáma
megszűnik, s az újonnan kialakított telkek szétmának megfelelően, a számsor
növekedésének irányáb an lAlBlC stb. alátörést kap.
(S)Amennyiben a korábban meghatározott házszámok között olyan ingatlan találhatő,
amely korábban nem kapott házszámot, alátörést alka|mazni kell úgy, hogy a két
hánszélm közül a kisebbik házszám kap alátörést (/A/B stb.)
(6)Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni, kötőjellel egymástól elválasztva
kell felttintetni.

(7)A (2)-(3)-(4) bekezdés rendelkezései e rendelet hatálybalépésekor mar
kö zterül etek héaszámo

zását nem érinti.

meglévő

(8)Amennyiben nem ismert aházszáma egy ingatlannak, az ügyfél kérelmére a jegyző által
megbízott ügyirftéző hatósági igazolásábanigazoljaazngyfélrészére aháaszámot.

(9)Egy közterületen lévő ingatlanok űjraszámozására akkor kerülhet sor, ha az érintett
ingatlanok tulajdonosai, haszonélvezői és az érintett közterületen lakcímmel
rendelkezők legalább 60Yo-a írásban kéri. Ebben az esetben a kérelmet a
Képvi sel őte stület elé kell terj e szteni, amely dönt az űjr a házszámozásról.

(10)A Í'ázszámot jelző táblát (továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan

utcafronti
kerítésérevagy hánfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának
elhelyezni,
(11)A héaszétmtáblabeszerzéséről, kihelyezésérőI, szükség esetén cseréjérőlés pótlásaról
az ingatlan tulaj dono sa köteles gondo skodni.

V. fejezet

zárő rendelkezések
7

.§

Ez a rendelet 2014. augusztus 15. napján lép hatályba Rendelkezéseit a rendelet
haíályba lépésekorfolyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A rendelet
hatálybalépésétmegelőzőenmegállapított és kihelyezettházszámok és közterület
elnevezések- azokmegvá|toztatásának szükségességéig- továbbra is érvényben
maradnak.

üdo.q-uu.,]
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polgármester
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INDOKOLAS
A Mötv. a helyi önkormányzat feladataként jelöli meg, hogy az illetékességiteruletén lévő közterületeket,
valamint az önkormányzat tulajdonában lévő közintézményeket elnevezze, azonban ennek
részletszabályait nem tartalmazza. annak megalkotására a települési önkormányzatothatalmazzafel.

A rendelet

tervezet 3. §-ában meghatározásra kerül, hogy Vigántpetend község illetékességi terültén lévő
közterület elnevezése, illetve átnevezése a Képviselő-testíilet hatáskörébe tartozik, valamint azon

személyek köre, akik a közterület elnevezését, illetve átnevezésétkezdeményezhetik,

A 4. §.

szabályozza a közterület elnevezésére,illetve átnevezésére vonatkozó eljárási szabályokat, a
közterület elnevezésről, átnevezésről szóló döntés közzétételének időtartamát, mődját, valamint, hogy az
elnevezé st, átnevezé st követően kiket ke ll értes íteni a v áltozásr ő|.

Az 5. §. tarta|mazza

a közterületek

névtábláinak elhelyezésére vonatkoző szabályokat.

A 6. §, tartalmazza aházszámozásra vonatkoző szabályokat.
7.

§ hatályba léptetö rendelkezé s t tartalmazza

Előzetes hatásvizsgálatajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1)
bekezdése alapján
A rendelet-tervezet

címe:

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 512014.
(VIII.I2.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a
házszám-me

Társadalmi-gazdasági hatása:

A

gá11 ap

ítás szab áIy air ől

.

rendelet megalkotásával egy konkrét szabályozás biztosítja a

településen lévő köáerületek

átláthatóságát.

A

változások esetén az okmányokon történő átvezetéssel kapcsolatban
költség a lakosság tekintetében nem merül fel. A lakosságot érintÖ
különféle kőzüzemi szolgáltatóknál történő változás bejelentési
kötelezettség többletteherként

Költségvetési hatása:
Környezetio

j

elentkezik.

Közterületi néwáltozás esetén azutcatéhlákkihelyezése.

egészségi következményei:

nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
Egyéb hatása:

A

nincs

rendelet megalkotásának szükségessége: A hatályos jogszabállyal történő összhang megteremtése.
(Mötv.)

A rendelet alkalmazásához szükséges fettételek

- személyi:.nincs

szervezetr: ntncs
tárgyi: nincs

pénzügyi: nincs

