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ánkor-ányzatairő1.Áto zOIt. évi CLXXXIX. törvény 51. §,

felhatalmazás alapjtn, Magyarország Alaptörvénye 32 cikk (1)

me ghatár ozott fe l aáátköréb en e|j árv a a kö v etke ző ket rende 1 i e 1 :

a Magyarország helyi
(5) bekezdésében kapott

bekezdése a) pontjában

1 . § E rendelet a|kalmazásában:
1.Közterület: az építettkörnyezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVm, tÖrvénY 2'§

1 3. pontjában meghatározott terület.

2. Közterúletnév: a magyarcrszági hivatalos földrajzi nevek megállapításarÓl és nYilvántartásérŐI

szóIő 30312007. (Xl. t+.i'rorm. rindelet 2.§ (3) bekezdés j) pontjában meghatarozott név,

3. Héaszámozás; azadott közterületre nézi, vagy bejaratávi| az adottkÖzterÜletre nYÍló ingatlanok

sorszáma.

2 § (1) Somlószőlős község belterületén, az egyéb belterületi és kÜlterÜleti lakott helyeken a

köáerületeket el kell nevezni, kivéve azt az.r.t"i, amikor a közterülethez kaPcsolÓdó ingallanok

héaszámozása másik köáerület figyelembevételével megtörtént. A kÜlterÜleti egYéb kÖnerÜleteket

elnevezéssel lehet ellátni.
(2) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell, lenni a helyi kulturális, természeti vagY

történelmi értékekre, sajátosságokra, aáagyar nyelvhelyesség követelményeire, Íovéhbá arra' hogy

az e|nevezés közérthető legyen.

i, e torig azgalásiterületén belül egy közterület elnevezés csak egyszer szerepelhet,

3,§ (1) Elő személyről közterület nem nevezhető el,

(2) Kiemelked ő, köztiszteletben álló személyről, annak haláLa után 20 év elteltével lehet

kÖzterÜletet elnevezni 
ri a helyben jól ismert, a településhez(3) A közterület elnevezésekor előnyben kell részesíter

születése, vagy munkássága fol1.tán erősen kötődő, a helyi társadalom körében is elismert

személyekől tOrténő névadást.

4. § A közterület nevének megváltoztatásáraa közterület elnevezésére vonatkoző szabálYokat kell

alkalmazni,

5. § (1) Az újonnan létesített közterület nevét a könerületnek a fÖldhivatali ingatlan-

nyitvaniartásban iorte.ro bejegyzését követó 90 napon beltil meg kel1 állapítani,

(2) Ha településrendezés 
"u§} 

u.opités követke Áeb"n valamely közterÜlet tÖbb részre osztódik, és

így egységes közterületkéni megizűnik, az újgnnan létrejött közterületet az (I) bekezdésben

Áegáliapított határidőn belül el kell nevezni,
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6.§(l)Aközségközterületeinekelnevezésétjegyzékbekellfoglalni.
(Z\ l t<azterületnevek j e gy zéke tartalmazza"

a. a sorszámot,
b. a postai irányítószámot,
c, a köaerület nevét,

d. a közterület jellegét,

;, az elnevezé, t utatyUutépésének időpontját,

(3) Aközterület.k;;;Áábe vett ktiriertiietneveket teljes alakjukban kell használni,

(4) Ha települó.r.iá?Ler, vagy beépítárniutt u ko"t.Ól.t megszűnik, akkor annak elnevezését -
külön képviselő-t.rűr"ii' dtin:tes ,;ar.tii - megszűntként t"ett nYilvántartani a kÖzterÜletek

jegyzékében.

7§(l)Akialakítottközterületelnevezésévelésaközterületekjegyzékébenszereplőelnevezés
me gváltoztatásávali<ap..úo, j av asl atot a pol gárme ster ké szíti elő.

(2) 
^polgármester 

k,oztertilet áhevezésére vonatk ozőan rrútine".ti,-nYelvi és nYelvhelYességi'

művelődéstörténeti szempontot aup;uq e, ahe|ytajzi.ui.ronyokut íieve,l9mb3 véve tesz javaslatot'

(3) A javaslatot 
"*"r. 

u!"y"ltara óiott'ií ,;^* ^i:}vu.n 'áor.aroráódo.' 
kÖzzé ke'l tenni annak

érdekében, hogy az érintett lakosság véleménye megismerlrető legYen. A kéPviselŐ-testÜlet a

beérkezett vélemeriyet"iu uogro 3 avaúat kialakítása során mérlegeli,

s,§ (1) A közterül etek házaínak számozását úgy kell elvégezni, hogy.a számok a telepüiés

központjátór r<irerj rraiuarru egl.től r.."áoao.n nóvekedjer"'.r,-e' az utJa jobb o'dalán a PáraÍlan

számokból, a baloldalon a páros ,ra,.,,ot uot kell a házszám,ot'kéPezni, Amenn'iben eZ a megoldás

nem alkalm azhaíő, az érintett t<cizterutet számozását 
"^ 

*ú"'r"ub rendű közút iranYából kell

ö]-Ytnl egyik olda|o1 beépíthető közterüIetek telkei és a foltszerűen beéPÍtett terÜletek

3l"S1?Til'áT"#r:'[á"erületre kell számozni, amelyen a gyalogos közlekedésre aikalmas

kapubejarat van.

(4)Tereképületeinek,telkeinek.számozásátfolyamatosanemelkedősorrendberL,aZóramutató

iryr';'i:t'i:i,:'álJlT,-ril.:,-riÍl'',uooo 
helyek, közterülete inek hálzszámozása a belterÜleti

ingatlanok számozásától eltérő, u rriÁrÁirányáLa nulaorru a jobb oidalon Páros' a baioldalon a

;ár"rú számokból kell a háyszámotképezni,

9'§(l)Amennyiben_akőzterületnekanyilvántartásbavetthÍnszámokkalrendelkezőszakaszán
történő telekalakítás, beépítés, ,uev uiaÁzámok egyéb "úr történő rendezése miatt a közterület'

közterülets zakaszjelentős részének át:szétmozásara lenne szÜkség - az átszámozás elkerÜlése

érdekében az érintétthénszámokat uab számrnul tortérrő ulátoréssel kell megkülönböztetni (P1' 1/1'

Il2,Il3). !,_ 1,..:.lx_A.on o fclelreovesítés_ településrendezés, új
(2) Amennyiben a házszátmozási eijárás során ; 

kii|linisen a telekegyesítés, településrendezés

építészetiilletőleg műszaki *.g"raj., á gy aközter.ir.i"i".u."e.eű váItozásamiatt - a meglévő

héuszámok összévonása válik ,"ui.reg.-r, é, u, "r.a.ti'tárria^ou 
szélső értékeinek kötőjellel

történő jeloléséve1 ár.""uorrt házszámo|keil megáliapítani (pl, 1 3 _ 1 7,)

(3) Ha aZ ingatlanon .ujfu pr.ar"r. lotesúnek, ur.r.", a többlakásos épület házszámának

megállapítását úgy kell elvéger:} ;Ö, a meglévő házszámot meghagYva ' arab szttmmal tÖrténó

t§";"**jJJ"[li:::i":,lÍTir,u. előkészítése során a várható telekállapotot is Íigyelembe

kell venni. Ebben az esetben *ingár|urr^egosztás után váiik a számozás folyamatossá,

10.§(l)Altiuszámmegváltoztatásárairanyulóeljáráshivatalból,vagyannakaszemélyneka
kérelmére indu1, akinek a hézszám Ááe, at*íatásáhőzj o go s érd eke f irző dik,



11. § Aházakszámozásával kapcsolatos döntésta jegyző átruházotthatáskörbenhozzameg.

12. § (1) A köáerületek elnevezését tartalmaző íábták (a továbbiakban: utcanév táblák)
elhelyezéséről, karbantartásénől, szükség szerint cseréjéről Somlószólős Község Önkormányzata
gondoskodik ,

(2) Az utcanév táblákat jól látható, az eligazodést, tájékoztatást segítő helyen, a helyszíni
adottságok fi gyelembevételével kell elhelyezni külön tartó szerke zeten.
(3) A,Z Új közterület nevét tzríalmaző táblákat a névadást követő 90 napon belül el kell helyezni.
(4) Megváltozott köáerületnév esetén a régi utcanév tábtát piros átlós vonallal áthűzva, a
változásról szóló döntést követő egy évig az eredeti helyén kell tartani.

13. § A hazszámtáblák elhelyezésétőI, karbantartásáról, pótlásráról az ingatlan tulajdonosának,
kezelŐjének kell gondoskodnia úgy, hogy aházszámtábla koztertiletről jól láthatő legyen.

14.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) 
^ 

mar megállapított házszámok megváltoztatásara csak
állapot megszüntetése érdekében kenilhet sor, amely az
akadályozza, így különösen, ha:
a. az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem

található;
b. az ingatlan háaszématéves;
c. azingatlan megosáásárayagy egyesítésére kerül sor,

indokolt esetben, olyan rendezetlen
ingatlanok egyértelmű azonosíását

a kialakult növekvő számsorban
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