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Kapolcs Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete

512014. (W[.13.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezé sé ről é s a házszám-megállapí tás szabályairót

KaPolcs Közsé g Onkorunányzata Ké pviselő-testülete a Magyarctszág helyi
önkormányzatairőlszőlő2011. é vi CLXXXX. törvé ny 51.§,(5) bekezdé se é s 143.§. (3)
bekezdé sé ben foglalt felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvé nye 32. cikk
(1) bekezdé se a) pontjában meghatározott feladatköré ben eljárva a következőket rendeli el:

I. feiezet

Általános rendelkezé sek

1. A rendelethatáIya, cé lja

1, § (1) A rendelet hatálya Kapolcs közsé g közigazgatási területé re terjed ki.

(2) A rendelet cé lja, hogy egysé gesen szabályozza Kapolcs közsé g közigazgatási
területé n a közterületek elnevezé sé t é s aházszámozás rendlé t,

(3) Szemé Iyt hatáIya alá tartozí k minden termé szetes szemé ly, jogi szemé ly, illetve
jogi szemé llyel nem rendelkező más szervezet, aki Kapolcs közigazgatási területé n
ingatlantulaj donnal rendelkezik, vagy annak állandó haszná|őja, kezelőj e.

(4) Kapolcs közsé g köztgazgatási területé n ú j közterületet elnevezni, ú j házszámot
megállapí tani, a korábban megállapí tott közterületrrevet é s hé uszámot megváltoztatni
csak e rendelet szabáIyai szerint lehet.

2, É rtelmező rendelkezé s ek

2. § Erendelet alkalmazásában:

a) Közterület: az é pí tett környezet kialakí tásaról é s vé delmé ről szóló 1997. é vi
LXXVIII. tv. 2. §. 13. pontjában meghatározott terület, mely szerint közhasználatta
szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzatí  tulajdonbarr álló földterület,
amelyet azingatlan-nyilvántartás ekké nt tart nyilván, '

b) Közterület elnevezé se: bel é s külterületi közutak é s terek rendszerint ú t, utca, té r,
park köz, stb. utótagot tartalmazó neve.

c) Házszám: az é pí té si teleknek, önálló é pületnek, é s a többlakásos é pületben lé vő
egyes lakásoknak a házsorban elfoglalt egyedi számmaI törté nő megjelölé se.

II. fejezet

közterületek elnevezé se

3. § (1) A települé s belterületé n a közterületeket el kell nevezni. A külterületi közterületeket
el lehet látni elnevezé ssel. A közterületek nevé rrek megállapí tása é s megváItoztatása
Kapolcs Közsé g Önkormarryzata Ké pviselő{estülete hatásköré be tartozik,

(2) A köztenilet elnevezé se a közterület nevé ből é s a közterület közlekedé si
vonatkozásából áll.



( 3 ) A kÖ zterÜl et né v me gáIlapí tás át vagy me gv álto ztatásátkezdemé nyezheti :

a) poigármester
b) Ké pviselő-testület
c) KaPolcs kÖzsé g közigazgatási területé n lé vő ingatlanok tulajdonosa,d) KaPolcs kÖzsé g közigazgatási területé n lakcí mmel rendelkező állampolgáre) KaPolcs kÖzsé g közigazgatási területé n ingatlannal, szé khellyel,

telephellyel rendelkező jogi szemé ly

(4) A közsé g köztgazgatási területé n több azonos elnevezé sű közterület _ ide nem
é rve az egYmás folytatásáb an lé vő, de különbö ző belyrajzi számon szereplő
közterületeket - nem lehet.

(5) KÖzterÜletet szemé lyről, té rgyrőI, állatről, növé nyről, törté nelmi esemé nyről,
ftildrajzi né vről vagy fogalomról lehet elnevezni.

Elő szemé lyről közterületet elnevezni nem lehet.

A szemé lYről tÖrté nő elnevezé s során törekedni kell ana, hogy az elnevezé s
olyan szemé lynek állí tson emlé ket:

a) akinek kÖzismert tevé kenysé ge a társadalmi haladást, a nemzeti szellemi,
anYagi gYaraPodását szo7gálta é s szemé lye közmegbecsrilesnek örvend, vagyb) aki a tudomány, művelődé s, sport vagy a társadáhi é let egyé b területé n
kimagaslÓan jelentőset tett vagy alkotott, é s ez által szemé lvé nek emlé ke
megőrzé sre mé ltó, vagy

c) akinek kapolcs é leté ben, törté neté ben kiemelkedő szerepe volt,
tev é kenys é  gé v el ho zzájárult Kap o 1 c s fej l ód é  s é he z.

KÖzterÜletet elnevezni külföldi állampolgárságú  szemé lyrőt is lehet, akinek
é lete, munkássága jelentős szerepet játszotthazánkvagy teiepülé sünk é leté ben.

A szemé lYről törté nő elnevezé s eseté n a közterület nevé nek meg kell egyeznie a
szemé ly általhasznált családi é s utóné wel,

(10) Kizfuőlag családi nevet akkor lehet alkalmazni, ha a né vadó szemé lyisé g csak
í gy ismert, illetőleg az elnevezé s egy családról törté gik,

(11) A közterület elnevezé se során törekedni kell arra, hogy az elnevezé s rövid é s
közé rthető, a magy aT nyelvhelye s s é  g szabályainak megfelelő le gyen.

(12) Az elnevezett közterület termé szetes folytatásaké nt nyí ló üszakasz külön
elnevezé si eljárás né lkül a már elnevezett utca nevé t veszi fel.

A közterüIet elnevezé sé nek eljárási szabályai:

4. § (1) Új kozterUlet kialakí tásánál a Ké pviselő-testület d,önt az elnevezé sé ről. Meglé vő
közterület nevé nek módosí tását abban az esetben lehet ké rni , ha a közterület
módosí tásával é rintett ingatlantulajdonosok, haszoné lvezők é s az é rintett
közterületen lakcí mme] rendelkezők legalább 60%-aké ri í rásban.

(6)

(7)

(8)

(9)



(2) A köáerület elnevezé se, illetve nevé nek módosí tása eseté n az é rintettingatlantulajdonosoktól, haszoné lvezőktől é s az é rintett közterületen lakcí mmelrendelkezőktől javaslatot ketl ké rnie a polgármesternek a közterület elnevezé sé revonatkozóan.

(3) Az elnevezé sre 
_vonatkozó előterjeszté st annak benyujtása előtt 8 napra helyben szokásosmódon közzé  kell tenni.

(4) Az elnevezé ssel kaPcsolatban benyú jtott é szrevé teleket, javaslatokat a Ké pviselőtestületelé  kell terjeszteni, a közterület elnevezé sről, módosí tásról a javaslatok
figyelembevé telé vel - a Ké pviseiőtestület dönt,

(5) A megváltozott kcjzterulet elnevezé sről az é rintett lakosságot (ingatlantulajdonosokat,
haszoné lve zőket, lakcí mmel rendelkezőket) í rásban é rtesí teni kell.

(6) A kÖzterÜlet elnevezé sé vel kapcsolatos dönté sről é rtesí teni kell a Veszpré m MegyeiKormánYhivatal TaPolcai Járási Hivata.Iát (okmrányiro dát), az illetJkes földhivatalt, azilleté kes rendőrkaPitánYságot, az illeté kes kitaszttőfavé delmi igazgatőságot, amentőá1lomást,akÖzmŰ-szolgáltatókat, a Veszpré m Meg_yei Cé gbí róságot é s a Közigazgatásié s Elektronikus KÖzszolgáltatások Központi Hivatalát. Kapolcs Közsé g önkormányzatanakhirdetőtábláján é s a települé s honlapjan közzé kelt tenni a dönté st.

III. fejezet

Közterületek né vtábláinak elhelyezé se

5, § (1) A kÖzterÜlet 
_nevé t a tájé koződást jól segí tő közterületi né vtáblán kell feltiint etni. AzelhelYezé shatáidejé rőIazelnevezőszerviatározatbartrendelkezik.

(2) A kÖzterÜleti né r'tábla kihelyezé se, karbant artásaé s pótlása az önkormán yzatfeladata
(3)A kÖzterÜletné v táblát a közterület mindké t oldalán,a közterület elejé n é s vé gé n, valamint

az utcakereszteződé sné l minden sarokingatlanon el kell helyezni.
(4)A kÖzterÜlet né r,'táblát saroktelkek kerí té sé n, ennek hiányában a sarok é pületeken vagy

külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(5)A né r,tábla kihelYezé sé vel é rintett ingatlan tulajdonosa vagy haszn álőja aközterületi
né vtábla elhelYezé sé t é s az ezzelkapcsolatos munkálatokat tűrni köteles,

(6)A megváltozott utcanevek tábláit a tájé koződ,ás zavartalansága é rdek é ben az elnevezé stői
számí tott egY é vig eredeti helyükön kell hagyni é s piros vonalla] átlósan át kell hűzni. AzÚj kÖzterÜlet né r,'táblát az áthűzott ré gi táú a mellé  kell felszerelni. A ré gi közterületi
né vtáblát egy é v mú ltán az elhelyező szervnek kell eltávolí tani.

[V. fejezet

Házszámozás szabályai

6, § (1) Né r,'vel ellátott kÖzterÜlet eseté n, belterületerr az ingatlanokat házszámmal kell ellátni.
EgY kÖzterÜleten belÜl több ingatlan azonos hé aszámmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan
tÖbb kÖzterÜlettel is é rintkezik, csak egy utcára kell megállapí tani a házszámot.
KÜlterÜleten aZ ingatlanok jelölé se hé ll,rajzi számmal törienik, a külterületi
ingatlanokn ak házszám adható, de nem kotel ező.

(2) Az ingatlanok házszámozásánál kiegé szí tő jelzé ské nt - amennyiben ez szüksé ges _
altöré s é s betűk is aikalnrazhatók.

(3)Ha az é rintett közterület menté n fekvő földré szletb ő1 az előí n felhasználási módnak
megfelelŐ tÖbb é pí té si telek alakí tható ki, a öldré szletnek annyi házszámotke1l adrri,
ameruryi é pí té si telek alakí tható ki.



(4)A kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti
megszűnik, s az ú jonnan kialakí tott telkek számé nak
növekedé sé nek iranyában lNB|C stb. alátöré st kap.

(5)AmennYiben a korábban meghatározott l,Ázszárnok között olyan ingatlan talé lhatő,
amelY korábban nem kapott hé uszámot, alátöré st alkalmazni kell ú !y, hogy a ké t
hé aszámközül a kisebbik hé aszámkap alátöré st (/A,ts stb.)

(6)TelekegYesí té skor a házszámokat össze kell vonni, kötőjellel egymástól elválasztva
kell felttintetni,

(7)^ (2)-(3)-(4) bekezdé s rendelkezé sei e rendelet hatálybalé pé sekor már meglé vő
közterül etek házszámo zását nem é rinti.

(8)AmennYiben nem ismert aházszámaegy ingatlannak, azügyfól ké relmé re a jegyző által
megbí zott ngYinté ző hatósági igazolásában igazolja az ugyfé I ré szé re ahé zszámot.

(g)EgY kÖzterületen lé vő ingatlanok űjtaszámozásara akkor kerülhet sor, ha az é rintett
ingatlanok tulajdonosai, haszoné lvezői é s az é rintett közterületen lakcí mmel
rendelkezők legalább 60%o-a í rásban ké ri, Ebben az esetben a ké relmet a
Ké Pviselőtestület elé  kell terj eszteni, amely dönt az űjra házszámozásrőI.

(10)A hé zszámot jelző táblát (továbbiakban: hazszarntábla) az ingatlan utcafronti
kerí té sé re vagy házfalára, az utcaról jól iátható módon kell azingatlÁ fulajdonosának
elhelyezni.
(i 1) A házszámtáb7a beszerué sé ről, kihelyezé sé ről, szüksé g eseté n cseré jé ről é s
pótlásáró l az ingatlan tulaj dono sa köteles gondo skodni.

V. fejezet

zárő rendelkezé sek

7. §Ez a rendelet 2014. augusztus 15. napján lé p hatályba Rendelkezé seit a rendelet hatáIyba
lé Pé sekor folyamatban lé vő ügyekben is alkalmazni kell. A rendelet hatálybalé pé sé t
megelŐzően megállapí tott é s kihelyezett hé uszámoké s közterület elnevezé sek - azok
megváltoztatásának szüksé gessé gé ig - továbbra is é rvé nyben maradnak.

(alátöré s né lküli) sorszáma
megfelelően, a számsor
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INDOKOLÁS

A MÖtv, a helYi Önkormányzat feladataké nt jelöli meg, hogy az illeté kessé gi területé n lé vőkÖzterÜleteket, valamint aZ önkormányzat Űlaidonauin tevo közinté zmé nyeket elnevezze,azonban ennek ré szletszabályait nem tartalmazza. u*J ;ÖiŰ;!6'" a települé siönkormány zatot hatalmazza f eI.

A rendelet tervezet 3 §-ában meghatározásra kerül, hogy Kapolcs közsé g illeté kessé gi terülté nlé vő kÖzterÜlet elnevezé se, illetve átnevezé se a Ké pviseiá+estrilet hatáskciié be tartozlk,valamint
azon szemé lYek kÖre, akik a közterület elnevezé sé t,lil.tu. átnevezé sé tkezdemé nyezhetik,A 4, §, szabálYozza a kÖzterÜlet elnevezé sé re, illetve átnevezé sé re vonatkozó eljárásiszabáIyokat, a köztetület elnevezé stől, átnevezé srőt szóló dönté s kőzzé té telé nek időtartamát,
mődját, valamint, hogy az elnevezé st, átnevezé st követően kiket kell é rtesí teni aváltozásről.
Az 5, §, tntalmazza a kÖzterületek né vtábláinak elhelyezé sé re vonatkozó szabálvokat.
A 6. § . tartalmazza a házszámozást a v onatkoző szab ályokat.
A 7. § hatályb a 1 é ptető rende lk ez é  st tartalmazza,

Előzetes hatásvizs gálat
a jogalkotásról szóló 2010. é vi CXXX. törvé ny 17.§ (1) bekezdé se alapján

A rendelet,tervezet cí me: Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testí ,ilet é nek 5l20I4.
(V[I.13,) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezé sé ről é s
a házszé tm-megállapí tás szabályairól.

Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet megalkotás ával egy kon]aé t szabályozás biztosí tja a
tel epül é  s en lé vő közterül etek átláthatő s ágát.

A változások eseté n az okmányokon törté nő átvezeté ssel
kapcsolatban költsé g a lakosság tekinteté ben nem merül fel. A
lakosságot é rintő különfele közüzemi szolgáltatóknál törté nő
v áItozás bej elenté si kötelezettsé g többletteherké ú  j elentkezik.

Kö zterül eti né w álto zás e s eté n az utc atáblák kihelye zé  s e.

Környezeti, egé szsé gi következmé nyei:
Adminisztratí v terheket befolyásoló hatása:
Egyé b hatása:
A rendelet megalkotásának szüksé gessé ge: A hatályos jogszabállyal törté nő összhang

megteremté se. (Mötv.)

A rendelet alkalmazásához szüksé ges felté telek: - szemé lyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pé nzügyi: nincs

Költsé gveté si hatása:

nincs
nincs
nincs

Ké rem a Tisztelt Ké pviselŐ-testületet az előterjeszté st megvitatni szí veskedienek.


