Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2014.(VIII.13.)
önkormányzati rendelete
(A11)
a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezésének egységes rendjét biztosítsa, ennek során
érvényesítse a helyi sajátosságokat, figyelemmel legyen az igazgatási, földrajzi, történelmi,
közlekedési, nyelvhelyességi szempontokra, valamint az utcanév táblák és házszámtáblák
kihelyezési rendjének megállapításával is segítse az egységes városkép kialakítását.
2. A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Balkány város közigazgatási területén belül található
közterület elnevezésére, utca-névtáblával való jelölésére, továbbá lakóházak
(építési telek), belterületi egyéb épület házszámozására, házszámtáblával való jelölésére.
(2) Balkány Város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot
megállapítani, továbbá korábban megállapított közterületnevet és házszámot
megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.
3. Értelmező rendelkezések
3. §
E rendelet alkalmazásában:
a)

Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.
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nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontjában
meghatározott név.
c)

Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely
az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az
ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

II. Fejezet
Közterületek elnevezése
4. A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok
4. §
(1) Balkány Város belterületén és a külterületi lakott helyeken a közterületeket el kell
nevezni. A külterületi egyéb közterületeket elnevezéssel lehet ellátni.
(2) A közterület természetes folytatásaként később kialakuló természetes szakasz
(meghosszabbítás) külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi
fel.
(3) A közterület elnevezése név előtagból, és utótagként a közterület jellegére utaló
meghatározásból (út, utca, tér, köz, sor stb.) áll.
(4) A közterület név előtagjának megállapításakor kerülni kell
a) a névismétlődéseket,
b) a névhalmozódásokat,
c) az idegen, vagy nehezen kiejthető és a csak dátumokból álló elnevezéseket.
(5) Betűszókkal, betűcsoportokkal, számjegyekkel közterület név előtagja nem állapítható
meg.

5. §
(1) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy
történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, továbbá
arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.
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(3) Ha egy közterület település-rendezés, beépítés következtében két vagy több részre
tagozódik, egységes közterületként megszűnik, és új nevet kell adni a közterületnek.

5. A közterület elnevezése személyről
6. §
(1) Személyről utcát elnevezni halála után legalább 15 év elmúltával lehet. Élő személyről
közterületet elnevezni nem lehet.
(2) Közterület elnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet, aki
a) tevékenysége folytán a közjót, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását példaértékűen
szolgálta és személye közmegbecsülést szerzett;
b) a tudományok, a művészetek, a sport, a közélet valamely területén kimagaslóan
jelentőset alkotott;
c) a város életében, történetében kiemelkedő szerepe folytán jelentősen hozzájárult
Balkány város fejlődéséhez, hírnevének gyarapodásához.
(3) A közterület név előtagjaként a személy családi és utónevét kell megállapítani, kivéve, ha
a névadó családi nevéről, vagy más általánosan elfogadott elnevezésről is közismert, és
személye ezáltal nem téveszthető össze.
(4) Az elnevezett közterület névadójáról szöveges emléktáblát lehet elhelyezni a közterület
kezdetén (első ingatlanán). Az emléktábla elkészíttetése és elhelyezése az önkormányzat
feladata.
(5) A tábla szövegét a Képviselő-testület Szociális és Kulturális Bizottsága véleményezését
követően a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(6) Az emléktábla két oldalán 1,5 méteren belül, valamint az emléktábla alatt és felett nem
lehet reklám és egyéb kegyeletsértő, vagy bármilyen más módon zavaró elemet
elhelyezni.
7. §
Közterület nevének megváltoztatására az e rendeletben meghatározott közterület elnevezés
szerinti szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy közterület nevét megváltoztatni
csak az adott közterületen lakók többségének egybehangzó kérésére, vagy a képviselő-testület
bizottságai kezdeményezése alapján lehet.
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8. §
(1) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.
(2) A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli
kezdeményezés alapján hivatalból indulhat.
(3) A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását
a) a polgármester,
b) helyi önkormányzati képviselő,
c) a képviselő-testület bizottsága,
d) Balkány városban lakcímmel rendelkező állampolgár,
e) Balkány városban ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy
kezdeményezheti.
(4) A közterület elnevezésére vonatkozó kezdeményezést tartalmazó előterjesztést Balkány
Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Kulturális Bizottsága
előzetesen véleményezi.
(5) A közterület elnevezéséről szóló döntést a helyben szokásos módon – a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján és a helyi sajtó útján – közzé kell tenni.

9. §
A közterület nevének megállapításáról, illetve megváltoztatásáról tájékoztatni kell a
lakosságot, az illetékes Járási Hivatalt, az illetékes postai és ingatlan-nyilvántartó szerveket, a
Rendőrség, a Katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat illetékes szerveit, valamint az
illetékes közműszolgáltatókat.
6. Utcanév-tábla elhelyezése
10. §
(1) Az utcanév-táblát az utca bal oldalán az utca elején és végén, valamint az utca
útkereszteződéseinél minden sarokingatlanon el kell helyezni.
(2) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője) az utcanév-tábla elhelyezését tűrni köteles.
(3) Az utcanévtábla elkészítésének költsége az önkormányzatot terheli, elkészítéséről,
elhelyezéséről, karbantartásáról és pótlásáról az önkormányzat gondoskodik.

(4) Az elhelyezett utcanév-tábla megrongálása, beszennyezése, olvashatatlanná tétele,
szövegének megváltoztatása, engedély nélküli eltávolítása tilos.
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Házszámozás megállapítása
7. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok
11. §
(1) A névvel ellátott közterületen a lakóházakat, az egyéb épületeket és az építési telkeket
házszámmal kell ellátni és a házszámozást nyilván kell tartani.
(2) A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.
(3) Külterületi ingatlant – közterületi elnevezés hiányában – helyrajzi számmal kell jelölni.

12. §
(1) A közterület házszám-megállapítását úgy kell elvégezni, hogy a számok a település
központjától kifelé haladva növekedjenek. Amennyiben ez a megoldás nem
alkalmazható, az érintett közterület számozását a magasabb rendű közút irányából kell
megkezdeni.
(2) A számozás a páratlan oldalon egyes számtól, a páros oldalon a kettes számtól kezdődően
történik.
(3) A csak egy oldalon beépíthető közterület házszám-megállapítása egyes számtól
kezdődően folyamatosan is történhet.
(4) Terek esetén a házszám-megállapítás egyes számtól kezdődően folyamatosan, az
óramutató járásával megegyezően alakítandó ki.
(5) Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot megállapítani, amelyen a
gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.
13. §
(1) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kisegítő jelzésként alátöréssel a
magyar ABC ékezet nélküli betűi vagy arab számok is alkalmazhatóak.
(2) Telekfelosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén a kisebb számú
ingatlannal határos telek marad az eredeti számon, a további ingatlanok számozását pedig
alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűinek alkalmazásával kell elvégezni.

-6(3) Telekegyesítés után az ingatlanok házszámát össze kell vonni. A házszámot úgy kell
feltüntetni, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell
összekötni.
14. §
(1) A házszámozást új utca esetén annak keletkezésével, illetőleg a telekalakítás
elrendelésével (engedélyezésével) egyidejűleg kell elvégezni.
(2) E rendelet 12-13. §-ainak rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglevő
közterületek házszámozását nem érintik.
(3) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan
rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok
azonosítását akadályozzák.
15. §
(1) A házszám megállapítása és megváltoztatása Balkány Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület e hatáskörét a polgármesterre
ruházza át. A házszámozás megállapításának előkészítő munkálatait a jegyző végzi.
(2) A házszám-megállapításra irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A kérelemre
indult eljárás illetékköteles.
(3) Több ingatlant érintő házszám-megállapítás közterületenként egy határozatban történik.
(4) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni
jogosultakon túl közölni kell az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival,
továbbá az ingatlan- vagy lakcímnyilvántartó hatóságokkal.
(5) A házszám-megállapítására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
8. A házszám-tábla elhelyezése
16. §
(1) Az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem
azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát az ingatlan utcafronti kerítésére,
házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kell elhelyezni.
(2) A házszám-tábla elhelyezése, karbantartása és pótlása az ingatlan tulajdonosának
(kezelőjének) kötelezettsége.
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17 . §
(1) Ez a rendelet 2014. augusztus 14-én lép hatályba.
(2) Az e rendelet hatályba lépésekor meglévő közterületi elnevezéseket és házszámokat a
rendelet hatályba lépése nem érinti.

Pálosi László
polgármester

Karóczkai Istvánné
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2014. 08. … napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Balkány, 2014. 08. ….

Karóczkai Istvánné
jegyző

