vácszontlászló Község Önkormányzata
Képvi§elő-t€§tületének
4/2014. (!.III. 20.)
önkormányzati i,endelete
Közterül€tek

elnevezéséről és a házszám-megállapítá§

§zabályairól

Vácszenllászló Község Önkoímany,zata Képvisetö-lestülete a Mae|aroTzlc lle!}4
N. 5l,§ (5) bekezdése és l43, §,(3) bek€zdésében
oJ"..áY"u*i.Or ,ráO zot t.
3_2, cikk (1) bekezdés a)
iűi6Ú"i"r-*a, "lapján, valamint Magyalország Alaptörvénye alkotja,
m"gbat,áno"ott ieladatkörében eljárva az alábbi lendeletet

cixXxx

ffiat-

L A rendelet célja

l.§

A rendelet célia, hogy egységesen szab ályozzaY ácszerilászló község közigazgaúisi
területén köa;rületek elnevezésétés házszámozá§i rendjél,
II. Általános rendelk€zések

2,§

(l) A rendelet hat]ílya vácszentlászló község közigazgatá§i tertlletére terjed ki,
illetvejogi
(2) Személyi hatáIya alá tartozik minden természetes személy,jogi személy,
Jz;nelyiseiger ná rendelkező más szervezet, aki Vácsz€ntlászló közigazgatási
t"Á.tán ir["utt- tutu;donnal rendelkezik, vagy anrrak állandó használója, kezelője,
község közigazgatási területén közterületet elnevezni, házszámot
megállapítani, illetve a korábban megállapitott köáerület nevet, házszámot
megváltoztatni csak e Iendelet §zabályai szerint lehet,
(3) Vácszentlászló

3.§

E rendelet alkalmaz ásában:
szóló 199'l , é,Ji
a) Közterület: az építettkömyezet kialakítás|íról és védelméIől
Lxxv[I. törvényben meghatározott teriilet,
rendszerint út, utca, tér,
b) KöztefüIet el eyezése: bel- és kültedlleti közutak és terek,
pa*, köz, sétány stb. utótagot tartalmazó neve,
épületben lévő egyes
c) Házszóm: az építesiteleknek, önálló épületnek és a többlakásos.
lákásoknak a házsorban elfoglalt egyedi §zárnaal töIténó megielölése,

III. Közterül€tek

4.§
"

elneyezése

A település belterületén a köZterületeket el kell nevezni, míg a külteÉleti
a név
táztertuet,etet et tehet látni elnevezés§el. A köáerületek nevének megállapítísa,
(1)

haí,ísköre,
módosí!ísa Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviseló-t€stületének
(2) Közterúlet név megállapítlisát vagy megváltoztatását kezdeményezheti
a)

polgfumestel

b) települési képviselő
c) Vácszentlászló

község közigazgatási

területén lévő ingatlanok tulajdonosai,

haszonélvezői

(

ide nem éúve
]) A közsés közisazsalási területén több azonos elnevezésúközteíület rirla"tÍ"ai"" levó, de külön helyrajzi sziiínon szereplő köztedleteket - nem

-

"gv.a.

l€het,

eseményről,
Közteúletet személylőI, tárgyrót, állatról, növényfől, történelmi
ibidrajzi névról vagy fogalomról lehet elnevezni,
(4)

(5) É,ló személyról közterületet

(6)

elnevezni nem lehet,

kell arra, hogy az elnevezés olyan
A szeméIylól történő elnevezés sofán tóIekedni

személynek állítson emléket:
anyagi
társadalmi haladást, a nemzet szellemi
a) akin;k közismeIt tevékenységea
örvend, vagy
"'
Öi"p"jÍ.ái .r"Ü'tiu e"i,áery" to""gbecsülésnek
kimagaslóan
vagy a tfusadalmi élet egyé_b teíületén
b) aki a tudomány, múvelódés, spon,
emléke megőrzésre méltó, vagy

" jTd;;;;ffi;;;[ot"tt,

,

""ai"LJ"",elyének
kiemelkedö szerepe volt,
cl"akinek vricszentlrisztó életében,tönénetében
'' ?u;k;";;;;;ih"zájárult Vácszentlás7ló fejlödéséhez,
személlröl is lehet, ha éIete,
(7) Közterüetel elnevezni kulftildi álampolgárságú
játszon ha;ánk vagy Vácszentlászló életében,
m,rniassaga jetentOs szerepet
kell egyeznie a
esetén a köaerütet nevének meg
{8t A személ}T öl történó elnevezés
.r".elv artuir]ur^ar családi és ulónéWel,
ha a névadó személyiségcsak így
/9l Kizarólas családi nevet akkor lehet alkalmazni,
egy családról töílénik,
].r"n, irúrŰ"g
"r"evezés
lövid és
törekedni kell ana, hogy az elnevezés
í 10) A közteíület elnevezése solán
szabatyainak megfeIelő !egyen,

-

#Hr:;á:; ;;;;;yeWhelyesség

5.§

az eselben lehet l.émi, ha a közterület
(]) Köáerülel nevenek módositását abban
haszonélvezók és az érintett köZerületen
módositásá\ al érlnten ,ngu,,- ,",ojjono,ok
iui"-iÁ"l r"nd"tt,""Ok többsége írásban kédk,

í2tKöáeÍü]etelnevezésmódositásaeseténapolgármesemekazérintetlingatlatr
érinLett közerüleleken lakcíínmel
lilffi;;i.ij;;;;;ivezóktöt és az új
vonatko7óan,
i],#ii;;i'Üll;;latoL kell kémie az köaerülel elnevezéséIe
az érintett lakosságot írrásban kell értesíteni,
(3) A megváltozott közterület elnevezéséíől
továbbá az illetékes - Jfuási
(4) A közterület néwáltozisáról irásban értesítenikell
a Katasmóliavédelmi
noror""ut"t. n""dárkapitanyságot.
Hivatah (okmányirodatr
"
"
cégbiróságot, a KEoKl(H-t, a
l.o"il"oreartatókat,
u;iamint mindazokat, akiket a hatályos
hel}i ga7dálkodó es c,,, r "",*"","k"t,
jogszabályok elóimak,

HÖÖftffiio*a",

Iv, Közteriiletek névtábláinak €lh€lyezé§e

6-§

"'

Az
jól segitö köáerüleli nélT áblán kell felüntetni,
A köáerület nevét, a tájékozódást
:i'ljr:;§iill jej",<ir u iep"is"rO-rásflilei hararozatban rendelke_zik,
( 1

)

(2)

A közteriileti

és pótlása az
né,v,tábta kihelyezése, karbantartasa

Onkormányzat

feladata.

és végén,valaminl,az
köáerület néltablát a köZerü|et elején
meg
kire-nni, emennyiben nem oldhaló
,irli"iJi""ajj..t;;n jOr r,atr,aiO rnOJoi r,ellkell
elhelyezrti,
liülön tartószerkezetre
;;"fi;;;;-ffirő

l3 ) A

;

zavartalansága éTdekébena
(4) A megválrozotl ulcaievek táhláil a láiékozódás
piros
i,ii?"ig * eredeli helyüón kell hagyni és
közteíületnév módosita,tOr
""^it"t,
_ a*,u"ott régi tábla vonalába

vonallal átlósan át kell húr"i. A;;;,i;;e;t!úu.uuut
,i"r"l.*".,"ev f,ggőleg€§en k€ll felrögzíteni,

v. Ház§zámozá§ szabályai

?' Á

"

kell
köaerület esetén, belterületen aZ ingarlanokat házszáínmal
jelölhetö,
Ha egy
iiia'rL SÓ ririerületen belültöbb ingarla! azonos hiiszá,rnmal nem
L"g"i-'i"tt t*"^rettel is érintkezÚ, csak €gy utcára k€ll m€gállapitarri a házszámot,
a kiiltedlleti
Külterületen az ingatlanokjelölése helyrajzi számmal történik,
ingatlanoknak házizám adható, de ez nem kötelező,
há7szimál
í2l A számozott közútía meröleges. vagy pá(huzamos utcák ingatlanainak
szemben
r,"gY .i,i,*Jn iiüoz vis7onyítva az ulca kezdeté\el
il*
"
páros
§zámok,
a
jobb
oldalra kertilnek
;il?il[;.Ű;t Í'paratt* s"amoh

l l 1 Né\,,vel elláton

kffi;Űi;;ili,
;ffiű
em€lkedő

szám§oTrendbe.

(3)

A számozott közúti ingatlanok házszáma

(4)

Az üdülőteriilet házszímozása

a (2) bekezdésben

központ telől nézve kerüj számozÁsra,

a (2) bekezdé§ben

leírtak szerint

leílak szerint kell, hogy

a

Község

történjen,

és
liÍsasházathéLzszíinmalkell ellátni és ezen belül ft'ldszint
emelet sáma,/aitószám ielölendő.
jelzésként,- amennyiben az sziikséges
(6)
ingatlarlok házszámozásáná kiegészitó
l5 ) Tfusasház esetén a

Az

-

alátöIés és betü is alkalmazhatók,

kerül
koúbban m€ghatározott házszámok között olym ingatlan
úgy, hogy
a_"ty torábban nem kapott házszámot. alátöIéstkell alkalmazni,
i.iálxita..á,
'"
jelölni.
kell
teiirJ"-á to"or kisebbi házszám kap alátöIést, amit ki§betiivel
(7) Amennyiben a

"

(8) Telek egyesítéskola kisebbik házszámot kell megtaítani,
(9)

utcafronti
A háaszámotjelző táblát (továbbiakban: h2szimtábla) az ingatlan
* ut"áOt;O1 látható módon az ingatlan tulajdonosának kell elhelyezni, A

i"fut"ter"

iÁ)ÁUauW"".Ű,ese,

kihelyezése, szükséges c§eléje az ingatlan fulajdonos

kötel€zettsége,

vL Záró

rendelkezé§€k

csak az ezt követően
Ez a rcldeleí 20!4. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit
indult eljárásokban kell alkalmazni,

vácszentlászló, 20 14. augusáus

r-

(l

LészIó

dr, Král László

jegyző

