
Kunsziget Község Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

8/2008. (V.30.) Kt. rendelete 

a közterületek elnevezésérıl és a házszámozásról 
 
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet 
alkotja: 
 

Bevezetı rendelkezések 
 

1.§ 
 
(1) A rendelet célja, hogy - figyelemmel a magyarországi hivatalos földrajzi nevekrıl szóló 
71/1989. (VII.4.) MT rendelet rendelkezéseire - a közterületek elnevezésének egységes rendjét 
biztosítsa, ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, figyelemmel legyen a földrajzi, 
történelmi, nyelvhelyességi szempontokra, illetve az közterületnév-táblák, emléktáblák és 
házszámtáblák kihelyezési rendjének megállapításával segítse az egységes településkép kialakítását. 
(2) A rendelet hatálya Kunsziget község közigazgatási területén elhelyezkedı közterületekre, 
ingatlanokra terjed ki. 
 

Közterületek elnevezése 
 

2.§ 
 
(1) Kunsziget község területén minden belterületi közterületet (út, utca, tér, park, köz, sétány stb.) 
közterületként való bejegyzését követı 90 napon belül el kell nevezni. 
(2) Ha egy közterület a településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, 
egységes közterületként megszőnik, az elkülönült közterületrész(ek)nek – az elkülönüléstıl 
számított 90 napon belül - más nevet kell adni. 
(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterület külön elnevezési eljárás 
nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás). 
(4) Egy helyrajzi számon lévı közterületnek egy név adható. 
(5) A közterület elnevezésérıl, a közterületen lakók véleményének megkérdezése után, a képviselı-
testület dönt. 
 

Személyrıl történı közterület-elnevezés 
 

3.§ 
 
(1) Élı személyrıl közterületet elnevezni nem lehet. 



(2) Közterület-elnevezéssel emléket állítani olyan személyeknek lehet, 
a) akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását 
szolgálta és személye közmegbecsülésnek örvend, 
b) aki a tudomány, mővelıdés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentıset 
tett, vagy alkotott és ezáltal személyének emléke megırzésre méltó, 
c) akinek a település életében, történelmében kiemelkedı szerepe volt, tevékenységével hozzájárult 
a község fejlıdéséhez. 
(3) A közterületnév elıtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel, 
kizárólag a családi nevet alkalmazni csak akkor lehet, ha a névadó személyiség így is, vagy így 
ismert, illetve, ha az elnevezés egy kiemelkedı családról történik. 
(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti nevén vált ismertté. 
(5) Személyrıl elnevezett utcában, az arra alkalmas helyen és módon a névadó személyiség 
tevékenységét emléktáblán röviden ismertetni lehet. 
 

Közterületnév-tábla 
 

4.§ 
 
(1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítı névtáblákon fel kell tüntetni. Az elhelyezés 
határidejérıl a Képviselı-testület határozatban rendelkezik. 
(2) A közterületnév-táblát a közterület kezdetén, végén valamint minden betorkolló utcánál, 
mindkét oldalon, továbbá az egy oldalról betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon is fel kell 
szerelni. 
(3) A közterületnév-táblát kerítésen, házfalon vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten - jól 
látható helyen - kell elhelyezni. 
(4) Az ingatlan tulajdonosa, kezelıje vagy használója a közterületnév-tábla elhelyezését és az ezzel 
kapcsolatos munkálatokat tőrni köteles. 
(5) Reklám célját szolgáló feliratot, táblát 
a) közterületnév-táblán nem lehet elhelyezni, 
b) közterületnév-tábla körül úgy lehet elhelyezni, hogy ne zavarja annak tájékoztató jellegét. 
(6) A megváltozott közterületnév tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstıl 
számított két évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színő, átlós áthúzással kell ellátni. Az új 
közterületnév-táblát az áthúzott régi tábla fölé kell felszerelni. 
(7) A közterületnév-táblák elhelyezésérıl, karbantartásáról, pótlásáról a polgármesteri hivatal 
gondoskodik. 
 

Házszámozás 
 

5.§ 
 
(1) Házszámmal kell ellátni a névvel rendelkezı közterületeken az arra a közterületre nézı, minden 
helyrajzi számmal rendelkezı épületet és építményt (lakóház, ipari és szolgáltató létesítmény, stb.), 
valamint minden önálló beépítetlen építési telket. 
(2) A házszám az ingatlanoknak a vele érintkezı közterület(ek)re, utcára megállapított sorszáma. 
(3) Egyedi állásfoglalást igénylı esetben a házszám megállapítása hivatalból induló eljárás 
keretében vagy kérelem alapján történik. 
(4) A házszám megállapításáról a polgármester dönt. 



(5) A házszámot a közterület nevéhez, magánút nevéhez megállapítani. A név nélküli közterület, 
magánút illetve településrész esetében a házszámot az út helyrajzi számához kapcsolódóan kell 
megállapítani. 
(6) A sorszámozást az alábbiak szerint kell megállapítani: 
a) Kétoldalas utcánál a számozás növekedésének irányába nézve jobb oldalon a páratlan, bal 
oldalon a páros számokat kell alkalmazni. 
b) Egyoldalas utcánál a számozás folyamatosan emelkedik. 
c) Terek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedı számsorrendben, az óramutató 
járásával megegyezı irányba történik. A számsor a tér középpontja felöl becsatlakozó utca jobb 
oldalán kezdıdik és bal oldalon ér véget. 
d) Kialakult számozás után megosztott ingatlan eredeti sorszáma megmarad, és az újonnan 
kialakított ingatlan számának megfelelıen, a számsor megkezdésének irányába bető jelöléssel (a, b, 
c, d, stb.) alszámot kap. 
e) Kialakult számozás után egyesített ingatlanok az eredeti sorszámokat megtartják. 
(7) A házszám nélküli ingatlanra az építési engedélyben, vagy külön kérésre lehet házszámot 
kiadni. Az utcában a további házszámozás az újabb telekosztások esetén, illetve a használatbavételi 
engedélyek kiadásával történik. 
(8) Amennyiben a (1) bekezdés szerinti házszámozásra nincsen mód, az ingatlant helyrajzi 
számával kell megjelölni. 
 

Házszámtábla 
 

6. § 
 
(1) A házszám megjelölésére házszámtáblát kell elhelyezni 
a) e rendelet hatályba lépésétıl számított 90 napon belül, 
b) a telekalakítást követı 60 napon belül, 
c) a házszámot megállapító döntésjogerıre emelkedésétıl számított 15 napon belül, 
d) az épület használatbavételének napján. 
(2) A házszámtáblát az épület közterülettel érintkezı homlokzatán, annak bejárat felıli részén, 
elıkertes beépítési mód esetén - amennyiben közterületrıl a házszám nem lenne olvasható - a 
kerítésen a bejárat mellett, kerítés hiányában a telek közterületi határvonalán fém, mőanyag, illetve 
fa rudazatra erısítve kell elhelyezni. A beépítetlen építési telek, illetve nyúlványtelek esetén az 
elıbbieket értelemszerően kell alkalmazni. 
(3) A házszámtábla mérete - a településrész-nevet is tartalmazó megjelölés kivételével -alapszám 
esetén legfeljebb 20 cm magas és 20 cm széles lehet, de házszám-alátörés alkalmazásakor vagy 
helyrajzi szám feltüntetésekor csak a házszám jól olvasható megjelenítéséhez szükséges mértékben 
nagyobbítható. 
(4) A helyrajzi szám feltüntetésére a házszámtábla elhelyezésére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 
(5) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant (épületet, beépítetlen telket) saját költségére 
házszámtáblával ellátni és annak folyamatos karbantartásáról gondoskodni. 
 



Szabálysértési rendelkezések 
 

7.§ 
 
(1) Szabálysértést követ el és 30. 000. Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható az, 
a) aki közterületnév-táblát, emléktáblát eltakar, vagy bármely más módon tájékoztató jellegét 
megszünteti, 
b) aki közterületnév-táblát, emléktáblát jogtalanul kihelyez vagy eltávolít, 
c) aki a házszámtábla-kihelyezési kötelezettségének e rendelet alapján meghatározott határidıig 
nem tesz eleget. 
  

Záró rendelkezések 
 

8. § 
 
(1) A rendelet 2008. június 1-jén lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépését megelızıen megállapított házszámok - azok megváltoztatásának 
szükségességéig - továbbra is érvényesek. 
(3) Amennyiben a kérelmezıre nézve nem hátrányos, a rendeletben foglaltakat a folyamatban lévı 
ügyekben is alkalmazni kell. 
 
Kunsziget, 2008. május 29. 
 
 
 

Varga József Lendvai Ivánné 
jegyzı polgármester 

 
E rendelet kihirdetve:  
 
Kunsziget, 2008. május 30. 
 

 Varga József 
 jegyzı 

 


