
 

 

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat 

13/2008(X.18) sz. rendelete a 

közterületek elnevezéséről 

egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2012.(IV.26.) rendelettel 

 

A helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) 

bekezdésében rögzített felhatalmazás alapján Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a következő rendeletet hozza: 

 

A rendelet hatálya 

 

1.§ 

 

(2) A rendelet hatálya Borsodszentgyörgy község közigazgatási területén található 

közterületekre és építményekre, illetve azok tulajdonosaira, használóira terjed ki. 

 

A közterületek elnevezésének általános szabályai 

 

2.§ 

 

(1) Minden belterületi közterületet el kell nevezni. Külterületi közterületet el lehet nevezni. 

 

(2) Új közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani. 

 

(3) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet. 

 

(4) A közterületnév megállapításakor kerülni kell: 

a) a névismétlődéseket 

b) a névhalmozódásokat 

c) az idegen vagy nehezen kiejthető és a dátumokból álló elnevezéseket. 

 

(5) Személyről közterületet elnevezni csak halála után lehet. A személyről való elnevezés 

csupán kiemelkedő jelentőségű, társadalmilag elfogadott személyről történhet. 

 

(6) Ha egy közterület a településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre 

tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterület rész(ek)nek más nevet 

kell adni. 

 

(7) A közterület természetes folytatásaként később kialakuló új szakasz (meghosszabbítás) 

külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel. 

 

A közterület elnevezésének eljárási szabályai 

 

3.§ 

 

(1) A közterület elnevezése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

 

(2) A közterület elnevezésére, illetve elnevezésének megváltoztatására (a továbbiakban: 

közterület elnevezése) az érintett közterülettel határos ingatlanokon lakók vagy ott ingatlannal 

rendelkezni jogosultak javaslatot tehetnek. 

 

(3) A javaslatokat a képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 

véleményezi és azt a képviselő-testület elé terjeszti. 



 

 

 

(4) A jegyző feladatai 

     a) a közterület-elnevezésről, a közterületnév változásról a helyben szokásos módon 

tájékoztatást ad ki, 

b) gondoskodik a házszám megállapításáról, módosításáról, változás esetén az érintetteket 

értesíti 

c) gondoskodik az utcanévjegyzék folyamatos vezetéséről. 

 

Utcanévjegyzék 

 

4.§ 

 

(1) A település utcáiról utcanévjegyzéket kell vezetni.  

 

(2) Az utcanévjegyzék közhitelű nyilvántartás, mely tartalmazza: 

a) az utcanév elő- és utótagját 

b) az elnevezés, a megszűnés vagy névváltozás jelölését, ismert időpontját 

c) a korábbi elnevezés ismert adatait 

d) az elnevezést megállapító képviselő-testületi határozat számát. 

 

A házszámozásra vonatkozó szabályok 

 

5.§ 

 

 (1) A névvel ellátott közterületeken házszámmal kell ellátni a lakóházakat és egyéb 

építményeket. 

 

(2) A belterületi épület házszámának megállapításakor a közterületen található beépítetlen 

telek beépítettnek tekintendő. 

 

(3) A házszámozást új közterület létrejöttét esetén az elnevezést, telekalakítás esetén az 

engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően 60 napon belül el kell végezni. 

 

(4) A házszámozás 1-gyel kezdődik és a közterület melletti utolsó épületig folyamatosan tart. 

 

(5) Az épületek házszámozása növekedési irányban jobb oldalon páratlan, bal oldalon páros 

számokkal történik.  

 

(6) A már meglévő számozás után megosztott ingatlanon az épületek házszámát az újonnan 

kialakított telkek számának megfelelően legfeljebb három,  a , b , c , betűs töréssel lehet 

jelölni. 

 

Névtáblák és házszámtáblák elhelyezése 

 

6.§ 

 

(1) A közterületnév-tábla kihelyezésének szabályai: 

a) utcanév-táblát a közterületi út kezdetén és végén lehet kihelyezni, 

b) az utcanév-táblákat egységes formában kell elkészíteni, 

c) az utcanév-táblák kihelyezéséről, karbantartásáról, cseréjéről és pótlásáról a polgármesteri 

hivatal gondoskodik. 

 

(2) A közterületnév-táblát épületen, ennek hiányában kerítésen, vagy külön tartószerkezeten 



 

 

lehet jól láthatóan elhelyezni. 

(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a közterületnév-tábla elhelyezését és az 

ezzel kapcsolatos munka elvégzését tűrni köteles. Az elhelyezéssel okozott esetleges kárért a 

kihelyezéssel megbízott felelősséggel tartozik. 

 

(4) A megváltoztatott közterületnév táblát - a tájékozódás zavartalansága érdekében - az új 

elnevezést tartalmazó tábla kihelyezésétől számított 1 évig eredeti helyén kell hagyni, és a 

névváltozást azon átlós áthúzással kell jelezni. 

 

(5) A házszámot az épület használója, kezelője, tulajdonosa köteles kihelyezni az épületre, 

lehetőleg a kapu melletti falon, kerítésen úgy, hogy az a közterületről jól látható legyen. 

 

(6) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről az ingatlan 

tulajdonosa gondoskodik. 

 

Záró rendelkezések 

 

7.§ 

 

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát 

veszti a 8/1991.(VII.8.) sz. rendelet. 

 

(2) Jelen rendelet 1. sz. mellékletét képezi a község címjegyzéke és utcatérképe. 

 

(3) Jelen rendelet 5.§ (5) bekezdésének rendelkezése a rendelet hatálybalépésekor már 

meglévő közterületek házszámozását nem érinti. Ezen esetekben a kiakalult rendet követő 

rendben történik a számozás. 

 

(4) 
1
 

 

 

Németh Gyula sk.        Dúl Andrea sk. 

polgármester               jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2008. október 18. 

 

Dúl Andrea 

jegyző 
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 Hatályon kívül helyezte a 8/2012.(IV.26.) rendelet 5.§-a 


