TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
33/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete
a közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás,
valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik feladat-és
hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 39. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 40. § (6), (7) bekezdésére, valamint a szabálysértésekről szóló
1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) és 16. § (2) bekezdéseiben adott felhatalmazás alapján - Tapolca
közterületei nevének megállapítására, megváltoztatására, nyilvántartására, alkalmazására, továbbá a
közterületek névtábláinak elhelyezésére és a házszámozásra vonatkozó szabályok meghatározására
az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya, célja
1: §
Jelen rendelet hatálya Tapolca város közigazgatási területére terjed ki.
2. §
A rendelet célja, hogy Tapolca város közigazgatási területén egységesen szabályozza a város bel- és
külterületén kialakult, vagy kialakuló közterületek nevének megállapításához, a név- és
házszámtáblák elhelyezéséhez, engedélyezéséhez kapcsolódó feladatokat, jogokat és
kötelezettségeket.
Tapolca város területének városrészei
3. §
(1)

Tapolca város közigazgatási területén az elmúlt évtizedek során a hagyományok alapján a
következő főbb városrészek alakultak ki:
-

(2)

Diszeli városrész
Barackos
Ypszilon lakótelep
Városközpont
Kertváros
Déli városrész
Sebron
Dobó lakótelep
Az (1) bekezdés szerinti elnevezéseket a településről készülő térképeken, valamint a városon
belüli információs rendszerben használni lehet.
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Közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása
4. §
(1)

A közterületek nevének megállapítása Tapolca Város Önkormányzata Képviselő –
testületének át nem ruházható hatáskörébe tartozik (Ötv 10. § (1) bekezdés h) pont). 1

(2)

Közterületek nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:
a)
b)
c)
d)

a Képviselő – testület bármely bizottsága;
települési képviselő;
Tapolca város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező polgár;
Tapolca város közigazgatási területén ingatlannal, telephellyel, székhellyel rendelkező jogi
személy;

(3)

A közterület nevével kapcsolatos eljárás előkészítése Tapolca Város Jegyzőjének
feladatkörébe tartozik.

(4)

A közterület neveket érintő döntés előtt szakmai vélemény kérhető a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium mellett működő Földrajzinév-bizottságtól. A döntést előkészítő
előterjesztést, illetve annak határozati javaslatát a helyben szokásos módon közzé kell tenni
annak érdekében, hogy az érintett lakosság véleménye megismerhető legyen. A hirdetményt a
döntést megelőzően 30 napra kell kifüggeszteni, illetve a www.tapolca.hu honlapon
megjelentetni.

(5)

Meglevő közterület nevet csak különösen indokolt esetben szabad megváltoztatni.

(6)

Magánutak elnevezésére a tulajdonos/ok Tapolca Város Önkormányzata Képviselő –
testületének egyetértése mellett jogosultak.

(7)

Közterület élő személyről nem nevezhető el, továbbá nem kaphat arab vagy római számot.

(8)

Tapolca város közigazgatási területén több azonos közterületi elnevezés nem lehet (pl.: azonos
nevű utca, tér, stb.)
5. Ha a Képviselő – testület a közterület nevéről szóló döntésében másképp nem rendelkezik,
akkor a közterület nevét érintő döntés a közzététel (kihirdetés) napján lép hatályba.

Az ingatlanok számozásának szabályai
5. §
(1)

A névvel ellátott közterületeken beépített (lakóházak, egyéb épületek) és a beépítetlen építési
telkeket (továbbiakban együttesen: ingatlanok) házszámmal kell ellátni. Adott közterületen
több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető.

(2)

A házszámozást belterületen az új utca elnevezéséről szóló képviselő – testületi döntést
követően, míg külterületen új épület építési engedélyezési eljárásával egyidejűleg a jegyző
végzi el.
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a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés h) pont
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(3)

A közterületek házszámai 1-sel kezdődnek úgy, hogy az utca jobb oldala a páratlan, a bal
oldala a páros számozást kapja. A csak egyik oldalon beépíthető közterületek telkei
folyamatosan számozandók. A közterületek számozása a városközpontból kivezető
közterületek esetében a városközponttól kezdődően, míg a többi közterület esetében délről
északi irányba 1-es számmal indítva történik.

(4)

Kialakult számozás után megosztott ingatlanok számozása úgy történik, hogy az eredeti
ingatlanszám „/” jellel 1, 2, 3, 4 …stb. alszámot kap, az újonnan kialakított telkek számának
megfelelően.

(5)

Telekegyesítés során a keletkező álló ingatlanon álló épületek megtartják eredeti házszámukat.

(6)

Saroktelkeket arra a közterületre kell számozni, mellyel a telek hosszabb oldala határos.
Egyenlő oldalhosszúság esetén a telket a városközponthoz közelebbi közterületre kell
számozni.

(7)

Terek esetén az óramutató járásával megegyező irányban 1-től kezdődően folyamatos
számozást kell alkalmazni.
A névtáblák és házszámtáblák elhelyezése
6. §

(1)

A közterületnév tábla elhelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerint cseréjéről Tapolca
Város Polgármesteri Hivatala gondoskodik.

(2)

A közterületnév táblákat a közterület végein és minden útkereszteződés minden oldalán el kell
helyezni.

(3)

A névtáblákat a közterületről jól látható helyen, az épület homlokzati tagozódásához
illeszkedően, kerítésen vagy álló táblaként kell elhelyezni.

(4)

A közterületnév tábla elhelyezésének a nyilvántartásban szereplővel megegyezőnek kell
lennie.

(5)

A házszámtáblák elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról az ingatlan tulajdonosának illetve
kezelőjének kell gondoskodnia úgy, hogy a házszámtábla közterületről jól látható legyen.

(6)

Társasházak esetében a házszámtáblát lépcsőházanként, a bejárat felőli oldalon kell
elhelyezni.

(7)

Megváltozott közterületnév esetén a régi névtáblát piros átlós vonallal áthúzva, a változásról
szóló döntést követő 1 évig az eredeti helyén kell tartani.

(8)

A közterületnév táblák elhelyezését az ingatlanok tulajdonosai, használói tűrni kötelesek.
Szabálysértési rendelkezések
7. §

(1)

Közterületi névtáblát a kezelő hozzájárulása nélkül eltávolítani, megrongálni, eltakarni vagy
bármely más módon a tájékoztató jellegét megszüntetni tilos.
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(2)

Szabálysértést követ el és 30.000,- Forint, azaz Harmincezer Forint pénzbírsággal sújtható,
aki
a) közterület névtábla elhelyezését megakadályozza,
b) közterületnév / házszám táblát gondatlanul megrongálja, beszennyezi, szövegét
megváltoztatja vagy olvashatatlanná teszi, illetve engedély nélkül eltávolítja,
c) a házszámtábla elhelyezési, pótlási és karbantartási kötelezettségének nem tesz eleget.
Záró rendelkezések
8. §

(1)

Jelen rendelet 2010. január 1-jével lép hatályba.

(2)

Jelen rendelet hatályba lépését megelőzően megállapított és kihelyezett közterületnév táblák
és házszámok – azok megváltoztatásának szükségességéig – továbbra is érvényben maradnak.

Tapolca, 2009. december 18.

Császár László sk.
polgármester

Dr. Imre László sk.
jegyző

Kihirdetve: 2009. december 21.
Dr. Imre László sk.
jegyző

