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a

(II. 03.) rendelete:

kiizteriiletek elnevezils6r6l

6s a h{nszilrnoziis

szabrilyair6l

Bodrogkisfalud Kdzsdg Onkorm6nyzatinak K6pvisel6testtilete a Magyarorszitg helyi
tinkormanyzatak6| szol6 2011.6vi CLXXXX. torv6ny 143. $ (3) bekezddsdben kapott
felhatalmaz6s alapj6n, a Magyarorszdghelyi onkorm6nyzatairol szolo 2011. dvi CLXXXX.
tdrv6ny 13. $ (l)bekezddsdnek 3. pontj6ban, valamint az Alaptorveny 32. cikk (l) bekezd6s a)
pontjriban meghattnozott feladatkcir6ben eljirva a k<jvetkezoket rendeli el:
1.

Altatrinos rendelkez6sek

l. $ Bodrogkisfalud kdzsdg kozigazgatdsi teriilet6n rij kdaeriiletet elnevezni, ij htvsztmot
meg6llapitani, a kor6bban meg5llapitott kozteriiletnevet es hinszitmot mesv6ltoztatni e
rendelet szabillyai szerint lehet.
2. Ertelmez6 rendelkez6sek

2. $ E rendelet alkalmazhsiban:
1. Kcizteriilet: az 6piteu kdrnyezet alakititstrSl 6s vddelmdr6l sz6l6 1997. 6vi LXXVIII.
torvdny szerinti kdztertilet

2. Kdzteriletn6v: a magyarorszdgi hivatalos flldrajzi nevek meg6llapit6s6rol 6s nyilv6ntart6s6r6l sz6I6 30312007. (XI. 14.) Korm. rendelet 2 $ (3) bekezdds j) pontja szerinti
kcizteriiletn6v.

3. Hi.zszttm: olyan sz6mmal, szfrmmal 6s betrivel meghatbrozott azonosit6 jel, arnely az
ingatlan-nyilv6ntart6sbanhelyrajzi sz6mmal jeldlt ingatlanhoz tartoztk, ds amely azingatlan
t6rbeli beazonosit6s6t szolg6lj a.
3.

A kiizteriiletek elnevez6s6re vonatkozil szabfilyok

3. $ (1) Bodrogkisfalud kdzsdg kozigazgat6si teriiletdn minden kcizter{iletet el kell nevezni a
(2) bekezddsben foglalt kivdtelekkel.
(2) Nem kell elnevezni
a) azutcitk, dpiiletek kdzcitti szerviz utakat,
b) a mez6gazdasiryi cdhi utakat,
c) a lak6n6pess6get nem 6rint6 dril6utakat.
(3) Az rijonnan ldtesftett koztertilet nevdt a krjztertilet ldtrejdttdt kdveto egy dven beltil kell
meg6llapitani.

()

Az elnevezett kozteri.ilet termdszetes folytat6sak6nt nyil6

ui

szakasz kulon elnevezdsi
mdr elnevezett kciztertilet nevdt veszi fel (meghosszabbit6s).
(5) Koztertilet elnevezdsdt a meg6llapit6s6t6l szdmitott 15 dven beltil kivdve jogszab6lyb6l
adod6 kotel,ezettsdg esetdn - nem lehet megv lltoztatni.
eljdr6s ndlkiil

ar

-

4. $ (l)

,A. kcjzteriilet elnevezdsdndl figyelemmel kell lenni a kozsdg tofienelmdre,
hagyom6nyaira, ftldrajzi saj6toss6gaira, kultur6lis, termeszeti, tortdnelmi ertdkeire, a
kcjzteri.iletnek a telepi.ildsen beltili elhelyezkeddsdre, a magyat nyelv kcivetelmdnyerre, az
egyszenis6gre ds a koz6rthetosdgre.

(2) Kozteriiletet szem6lyr6l, thrgyrol, tilatr6l, novdnyrol, tdrtdnLelmi esemdnyrol, foldrajzi
ndvr6l vagy fogalomr6l lehet elnevezni.
(3) Kdzteriiletd:16 szem6lyrol nem nevezheto el, tovdbbhalkalmaznrikell a Magyarorsz69helyi
dnkormdnyz:.atairol szolo 2071. dvi CLXXXX. torvdny 14. $ (2) (3) bekezddsdt.
(4) A teleptileskozigazgat6si teriiletdn trjbb azonos elnevezdsii kozteriilet - ide nem 6rtve az
egym6s folytatSs6ban 16v6, de ktilonbo zo helyrajzi sz6mon szereplo koztertileteket - nem
lehet.
5' $ (l) A kdzteriilet nev6nek megiilapitils6t vagy megvilltoztatisitt kezdemdnyezheti:
a) a polgdrmester,
b) a telepilldsi dnkormdnyzati kdpviselo,
c) a kdpvise lo-testiilet bizottsdga,
d) az drintett koztertileten bejelentett lakcimmel rendelkezo illlampolg6rok 30 %o-a.
(2) A kezdlenr6nyez6st ir6sban kell benyrijtani a kdpviselotestiilet fele azzal, hogy a
polg6rmester d,s a telepiil6si onkormdnyzati kdpviselo a kdpviselotestiilet iildsdn sz6ban is
beterj esztherti inditv6ny6t.
(3) Koztertilet elnevez6,sere, vagy az elnevez6s megv6ltoztattsdra irdnyulo kezdem6nyezds
eset6n a kdpviselotesttilet - 15 napos hat6ridot biztositva - kikdri a kcizterr.ilet elnevezdssel,
megvtitoztat6sixal 6rintett 6llampolg6rok v6lemdnydt A beerkezett v6lemdnyeket a

kdpvisel6testiilettel ismertetni

kell,

azonban

az

dllampolg6rok vdlemdnyenek

a

kdpvi sel6testiilet dont6sdre kdtele z5 er eje nincs.

(\ Az Sllarmpolgdrok a (2) bekezdds szerinti vdlemdnyezesi eljdrds sor6n vdlemdnyiiket,
javaslatukat szem6lyesen, postai vagy elektronikus fton is benyujthatj6k a
kdpvi selotestril ethez.

6. $ (1) A koztertilet elnevezdse es a kozteriilet elnevezds megvdltoztatdsaakdpviselotestrilet
hat6skdrdbe tartozlk. Az elnevezesrol a kdpviselo-testiilet hatdrozattal ddnt.

(2) A kozteriilet elnevezessel

kapcsolatos kdpviselotesttileti dont6st

honl apj 6n, d s az onkor mttny zat hirdetot6b

I

6j

az

dnkormdnyzat

6n ko zze ke I I tenni.

(3) A kdpviselotesttilet koztertilet elnevezdsdr6l, elnevezes megv|ltoztathsdrol hozott dont6se
alapjdn a jegyzo a koztertiletnevet az |ltala vezetett cimnyilv6ntartdsban ifivezeti, egyben
drtesiti az &intetteket, a J6r6si Hivatalt (lakcimnyilv6ntart6s es az ingatlan-nyilv6ntart6s
szerveit), az illetdkes rendorkapit6nys6got, postahivatalt, mento6llom6st, katasztr6favddelmet
a teleptil6sen kozszolg6ltat6s vdgzoket 6s a cdgbir6s6got az ij koztertilet elnev ezesrol.
4.

A hf,zszirm megflla pftfsilr a vonatkozd

szab

6lyok

7. $ (l) A nevvel elldtott kozteri.ilet mentdn l6vo lak6h6zakat, egyeb dptileteket ds az dpitdsi
telkeket (a to v6bbi akban : ingatl an) htnszttmmal ke I I e I l6tni.
(2) Ingatlan megoszt6sa esetdn, amennyiben az rijonnan kialakul6 telek ugyanarra a
kozterriletre nyilik, ah|zszdmot az ,\BC nagybetuivel kell megktilonboztetni.
(3) Ha egy ingatlanra tcjbb kciztertilettel val6 drintkezds miatt tobb hhzszdm is megdllapithat6,
akkor azt a kaztertiletnevet es hozzit tartozo hdzszdmot kell haszn6lni, ahol a fobej6rat
tal6lhat6.

8. $ (l) Az ttt, utca, kciz, sdt6ny (a tov6bbiakban egytittesen: utca) mentdn levo ingatlanok
hfnszitmozfsdt uab szfummal 1-t6l kezd6doen rigy kell elvdgezni, hogy a hinszitmozfus a
kcizteriiletnek a magasabb rendri, f6bb kozlekeddsi ttthoz csatlakoz6 v6gdtol kezdodoen,
azonos rendri utak eset6ben a megl6vo, nagyobb teleksz6mmal r:endelkezb utc1tol kezdodoen

vagy a k<izs6g kozpontj6t6l kifel6 haladva, ndvekedjenek.
Azutca bal olJal6n l6vo ingatlanok p6ros, a jobboldalon l6vo ingatlanok pitr atlan szitmozitst
kapnak.
(2) Terek eset6n a hdzszttmozds l-tol kezdodoen folyamatos, az 6ramutat6 i6r6s6val
megegyezo irdrnyri.

9. $ (1) Egy he,lyraj zi szitmu ingatlanon 6116 tobb dptilet eset6n, tov6bb6 telekmegoszt6s sor6n
keletkezd ui helyraizi sz6mri ingatlan esetdn a magyar ABC sorrend szerinti nagybettiivel
tcirtdno megktilonboztetes alkalmazhato szttmlbettijel form6tumban, a kettos, h6rmas ds
6kezetes betrik alkalmazisa ndlktil a szttmozts szerint ndvekvo ir6nyban.
(2) A kialakulthttzszftmoz6st kdvetoen egyesitett ingatlanok megtartj6k eredeti hfnszitmukat.
(3) Egy kozteriiletre nyflo ingatlanok azonos szitmmal nem jelolhetok.

10. $ (1) A h|zszdmok megv6ltoztatilsa hivatalbol vagy k6relemre tcirtdnhet. Kerelmet az
nyfj that be, akinek a hlzszftm me gv6lto zt atdsitho zj o go s drdeke fuzo di k.
(2) Az ingatlan htnszitmdnak megv6ltoztatisakiilonosen akkor indokolt, ha
a) az ingatlan-nyilv6ntart6sban nem szerep el az ingatlan hfnszitma, vagy a kozterr.ileten tcjbb
i n g atl an azo n o s hinszttmmal s zerep e I az ingatlanny i I v 6ntart6s b an,
b) az ingatlanhfnszdma t6ves,
c) az rngatlan megoszt6s6ra vagy egyesit6sdre kerlil sor.
11. $ A hdzszilmokat az onkorm|nyzat jegyzoje illlapitja meg. A hdzszftm meg6llapit6s6rol
sz6lo ddntest az 6rintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon tul kcjzolni kell a 6 $ (3)
bekezddsdben rneghat6rozott szervekkel is.
5. Kiizteriilet n6vt6bkik 6s a hizszhmot jelz6 tf,blirk elhelyez6se
12. $ (1) A kcizteriiletek nevet j6l l6that6 m6don, kdztertileti ndvt6bl6n kell felttintetni.
(2) Akdzteri.ileti ndvt6bla kihelyez6se, karbantarl6sa ds potl6sa az dnkorm inyzat feladata.
(3) A koztertilet nevtttblitt a kcizteriilet mindk6t oldal6n, a kcjztenilet elejdn ds vdgdn a
saroktelek keritdsdn ennek hifinydban a sarokdpiileten vagy kiilon tart6szerkezeten kell
elhelyezni. Az ingatlan tulajdonosa, kezeloje vagy hasznfioja a koztertilet n6vt6bla
elhelyez6sdt es az ezzelkapcsolatos munk6latokat trirni kdteles.
13. $ A kozteri.ilet elnevezdsdnek megv6ltozisa esetdn a rdgi elnevezdst, feltiinteto ndvt6bl6kat
avfitoz6sr6l sz6l6 ddntdstol szhmitott egy dvig piros 6tl6s vonallal ifihizva az eredeti helydn
kell hagyni , 6s az rij elnevezdst feltiinteto n6vt6bl6kat kozvetleniil a rdei ndvt6bla fcilcjtt vasv

alatt kell elhelyezni.

14. $ (1) A hfzszttmot jelzo t6bl6t (a tov6bbiakban: hdzszdmtabla) az tngatlan utcafronti
keritdsdre vagy utcafronti hfzfalira, a kcjzterr.iletrol j6l l6that6 m6don kell az ingatlan
tulaj donos6nak, kezeloj 6nek, vagy haszn6l6j 6nak elhelyezni.

(2) A hizszftrrftitbla beszerzesdrol, kihelyezds6rol, olvashat6 6llapotban lrrrtlsdrol,
szerint cserdjdrol, p6tl6sdrol az (I) bekezdds szerinti kdtelezettnek kell sondoskodnia.

sztiksdg

6. Zdr6 rendelkez6sOk
15. $ (1) Ez a rendelet 2015. febru6r 15. napjan l6p hat6lyba.

(2)

A

rendelet hatdlyba ldp6sdt megel6z6en meg6llapitott kdztertilet elnevezdsek 6s

hfr;szitmok tovdbbra is 6rv6nyben maradnak.
(3) Aht.zszimrtdblfval npm rendelkezo ingatlan tulajdonosa, kezel6je, haszn6l6ja a 13, g (1)
bekezdds6ben foglalt hazszdmtibla kihelyezdsi k0telezetts6g6nek 2015, december 31 .-ig
koteles eleget tenni.

