Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2005 (VI.22.) önkormányzati rendelete
az utcanév, valamint a házak
számozásának rendjéről
az azt módosító
12/2012. (V.31.)
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rendeletekkel
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Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2005 (VI.22.) önkormányzati rendelete
az utcanév, valamint a házak
számozásának rendjéről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló – többször
módosított – 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
utcanév, valamint a házak számozásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya és célja
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Páty közigazgatási területén elsődleges funkciójú önálló
rendeltetésű épülettel vagy építési telekkel rendelkező szervekre és magánszemélyekre.
(2) Célja, hogy Páty község közigazgatási területén az utcanév, valamint a házak
számozására egységes rend alakuljon ki.
Értelmező rendelkezések
2. §
(1) Belterületi közutak: A település területrendezési tervében feltüntetett vagy annak határán
elhelyezkedő közutak.
(2) Belterületi elsőrendű főutak: Az egyes településrészeket összekapcsoló, nagy helyi
forgalmat levezető út, utca.
(3) Belterületi másodrendű főutak: Az egyes települési alközpontok közötti forgalmat
levezető út, utca.
(4) Gyűjtőút: A település lakó- és kiszolgáló útjainak forgalmát összegyűjtve vezetik a
település főúthálózatára.
(5) Kiszolgáló és lakóutak:
a) főtér (a településnek a közepén, központjában fekvő tér, mely körül a legfontosabb
középületek helyezkednek el),
b) szervizutak, (főutak mellett elhelyezkedő általában egyirányú utak, amelyek a
mellettük lévő területek: üzletek, szolgáltató intézmények kiszolgálását biztosítják),
c) iparterületi közutak (nehéz- és lassú gépjármű forgalmat bonyolítanak le),
d) egyéb kiszolgáló utak (intézmények, szabadidő-, sport-, kulturális és egyéb
zöldterületek kiszolgálását biztosító közutak),
e) lakóutak (a település belterületének alapfunkcióját, a lakófunkciót kiszolgáló közutak,
a lakótelepek és lakótömbök belső forgalmát bonyolítják le),
f) köz (szűk kis utca vagy bekerített telkek, keretek között húzódó keskeny út),
g) tér (épületekkel körülvett közterület),
h) gyalogutak (gyalogosok közlekedésére szolgáló önálló utak)
i) járdák (közútnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, attól szintkülönbséggel,
kiemelt szegéllyel vagy más módon elválasztott része).
j) kerékpárutak.
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3. §
E rendelet alkalmazásában:
(1) Utcanév: Olyan elnevezés, amelyben a 2. §-ban felsorolt közterület teljes neve szerepel.
(2) Házszám: Az ingatlannak (teleknek) az ingatlan-nyilvántartás szerinti utca házsorában
elfoglalt egyedi számszaki megjelölése, az utcanév nélkül.
(3) Elsődleges funkciójú önálló rendeltetésű épület (továbbiakban: épület): Az épület olyan
építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek
együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés – jellemzően tartózkodás – céljából, a
gáz, a folyadék és az ömlesztett anyag tárolására és szállítására szolgáló műszaki
alkotások (műtárgyak) kivételével – melynek funkciója megfelel a településrendezési terv
szerinti övezeti besorolásnak.
Utca elnevezésének általános szabályai
4. §
(1) Minden közterületet el kell nevezni, mely lakóingatlanok közvetlen megközelítésére
szolgálnak kivéve a szerviz utakat, mely a lakónépességet nem érint.
(2) Új utca nevét, közterületként való lejegyzését követően 90 napon belül meg kell állapítani.
A 90 napos határidőt a kialakítási, illetve a bejegyzést megállapító határozat jogerőre
emelkedésétől kell számítani.
(3) Ha egy utca egységes utcaként megszűnik – településrendezés, beépítés következtében –
két- vagy több részre tagozódik, az elkülönült utcarészeknek 90 napon belül más nevet
kell adni.
(4) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás
nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel (meghosszabbítás)
(5) Új elnevezésnél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik az utcaneveket, idegen
eredetű, nehezen kiejthető elnevezéseket mellőzni kell.
(6) Az utcanév megállapításakor figyelemmel kell lenni a hagyományokra, a földrajzi
környezetre, a környező utcákban használatos elnevezés fajtákra a telektulajdonosok,
lakók javaslatára, és a nyelvhelyességi követelményekre.
Az elnevezés indítványozásának rendje
5. §
(1) Az utcanév felvételéről vagy megváltoztatásáról a Képviselő-testület határozattal dönt.
(2) Utcanév felvételére, megváltoztatására javaslatot tehetnek:
a) az utcában lakó ingatlantulajdonosok,
b) a Képviselő-testület valamely bizottsága,
c) képviselő.
(3) A képviselő-testületi döntést megelőzően ki kell kérni a Település Fejlesztési és
gazdálkodási Bizottság véleményét, aki kikéri az elnevezéssel érintett tulajdonosok
véleményét, melyet akkor is köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni – saját javaslatával
együtt – ha a tulajdonosok többsége által javasoltakat nem támogatja.
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Utcanév megállapítás
6. §
(1) Személyről utcát elnevezni halála után legalább 10 év elmúltával lehet.
(2) Az utcanévnek meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.
(3) Családi nevet alkalmazni csak akkor lehet, ha a névadó személyiség így is ismert vagy így
ismert, illetőleg ha egy családról történik az elnevezés.
(4) Az (1) - (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti nevén
vált ismertté.
(5) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertető jegye szorosan
kapcsolódik a személynévhez, akkor ez az utcanévben is feltüntethető.
(6) Utcaelnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet,
a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történetében kiemelkedő jelentőségű volt és
személye közmegbecsülésnek örvend,
b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan
jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó,
c) akinek Páty község életében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult
Páty egészének vagy egy részének fejlődéséhez.
(7) Utcát elnevezni olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete, munkássága az
emberiség egyetemes történetében kiemelkedő jelentőségű volt.
(8) A településen azonos nevű utcák nem lehetnek.
7. §
(1) Az elnevezéstől számított tíz éven belül nem lehet az utcanevet megváltoztatni.
(2) Az utcanevet csak indokolt esetben szabad megváltoztatni, nevezetesen akkor, ha:
a) több utcanév hasonlósága miatt a pontos tájékozódást megnehezíti,
b) az utca jellege, a település életében betöltött szerepe jelentős mértékben megváltozik, s
a meglévő utcanév e megváltozás jellegnek, illetve szerepnek nem felel meg (pld.
mellékutcából főútvonal lesz, az utcában jelentős ipari, kulturális, egészségügyi vagy
egyéb létesítmény épül stb.).
Utcanévjegyzék
8. §
(1) Páty község közterületeiről utcanévjegyzéket kell vezetni.
(2) Az utcanévjegyzék közhitelű nyilvántartás, mely tartalmazza:
a) a település nevét,
b) az utcanév elő- és utótagját,
c) az elnevezés időpontját,
d) az elnevezést megállapító szerv nevét és határozatának számát.
(3) Az utcanévjegyzék vezetéséről Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
jegyzője gondoskodik.
(4) Az utcanévjegyzékbe bárki betekinthet.
(5) Az utcanévtábla elkészíttetése, kihelyezése, cseréje és pótlása a jegyző feladata.
(6) Az utca nevét feltüntető táblákat vagy jelzőoszlopokat az utca mind a két oldalán, az
útkereszteződésekben, a közterületről jól látható módon kell elhelyezni, melyet az
ingatlantulajdonos (bérlő, használó) tűrni köteles.
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(7) A Képviselő-testület döntését követően jegyző értesíti az utcanév elnevezésről,
megváltoztatásáról a település közszolgálati, ingatlan-nyilvántartó szerveket és a
közüzemek központjait, a BM Központi Nyilvántartó és Választási Hivatalt, valamint
gondoskodik az új és megszűnt utcanevekről szóló határozat helyben szokásos módon
(hirdetőtáblák, Pátyi Kurír című helyi lapban) közzétételéről.
Házszám meghatározásának szabályai
9. §
(1) Az épület, telek házszámáról – határozatban – a jegyző rendelkezik.*
(2) Egy ingatlant, illetve épületet csak egy házszámmal szabad ellátni.
(3) A tereken fekvő ingatlanokat az óramutató járásával egyező irányban, a térbe torkolló főút
vagy magasabb rendű út sarkán fekvő ingatlantól folyamatosan kell számozni.
(4) Páty községközpont környezetében lévő, jellemzően vonalszerű közterület esetén a
számozást mindig a Polgármesteri Hivatal épületétől indulva emelkedő számozással
történik. A község egyéb területein a Somogy Béla - Rákóczi-Telki út, mint
tengelyvonaltól kifelé, emelkedő számozással történik az ingatlanok házszámainak
megállapítása.
(5) Az utcák torkolatával szemben állva baloldalra eső ingatlanokat folyamatosan páratlan
számokkal, a jobb oldalra eső ingatlanokat páros számokkal kell ellátni.
(6) A sarok ingatlanokat valamennyi határoló utca számozása szempontjából figyelembe kell
venni, házszám táblával azonban csak arról az utcáról kell ellátni, mely utcáról az ingatlan
bejárata van.
(7) Folyamatosan kell számozni az olyan utcákban lévő ingatlanokat, amelyeknek csak az
egyik oldalán vannak beépített, illetőleg beépíthető telkek.
10. §
(1) Az ingatlan házszámának megváltoztatása csak abban az esetekben lehetséges, ha:
a) az ingatlan házszáma a hivatalos ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel, csak
helyrajzi számmal meghatározott, vagy
b) több ingatlan azonos utcanév és azonos házszámmal szerepel a hivatalos ingatlannyilvántartásban, vagy
c) az ingatlan utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése nem a kialakult
növekvő számsorban található, vagy
d) ingatlan megosztására, vagy
e) ingatlanok egyesítésére került sor.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az ingatlan házszámának megváltoztatásáról
a jegyző külön határozatban rendelkezik.
(3) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból vagy annak a személynek a
kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.
(4) A kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) sorszáma
megszűnik, s az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor
növekedésének irányában az a, b, c, d stb. alátörést kap (pl.1/a, 1/b, 1/c stb.).
(5) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok eredeti sorszámukat megtartják (pl.: 1-3).
(6) A 10. § szabályaitól eltérni csak a helyi hagyományok figyelembevételével lehet.
*Módosítva a 16/2013. (V.23.) rendelet, hatályos 2013. április 26. napjától
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Az utcanév és házszám kihelyezésének szabályai
11. §
(1) Házszámot - ennek hiányában az ingatlan helyrajzi számát - a közterületi határtól mért 10
méteren belül 2-5 méter közötti magasságban, az épület közút felöli homlokzatán, vagy az
ingatlan utcai kerítésén (bejárati ajtón) úgy kell elhelyezni, hogy az utcáról jól látható és
olvasható legyen.*
(2) Építési telek esetében a házszámtáblát az utca felöli telekhatártól számított 5-10 méter
között a földbe ásott fa, vas, beton vagy egyéb anyagból készült tartóoszlopon kell
elhelyezni 2-3 méter közötti magasságban úgy, hogy azt az esetlegesen felnövő növényzet
ne takarhassa el.
(3) Az ingatlan karbantartásával összefüggő munkák végzése során utca nevét jelző táblának
tisztántartásáról az épület tulajdonosa (bérlője, használója) köteles gondoskodni.
(4) Az utcanévtábla kihelyezése az önkormányzat feladata és költsége, melyet az éves
költségvetésben tervezni kell.
(5) A házszámtáblák megrendelés és beszerzése önkormányzati feladat, amelynek költségét
az ingatlan tulajdonosa (használó, bérlő) fizeti.
(6) A telek, épület számozásáról a hiányzó és olvashatatlanná vált utcai név és házszámtáblák
számbavételéről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
(7) Az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles pótolni a hiányzó vagy az elavult
házszámtáblát.
(8) Nem a valóságos állapotnak megfelelő vagy nem megfelelő módon kifüggesztett
házszámtáblák lecserélését valós számozású házszámtábla kihelyezését a jegyző a
tulajdonos (bérlő, használó) terhére elrendeli.
(9) (5) és (6) bekezdésekben foglalt esetekben a tulajdonos szociális körülményeire való
tekintettel a házszámtábla cseréjét a polgármester a Polgármesteri Hivatal költségére is
elvégeztetheti.
Egyéb rendelkezések**
12. §**
(1) **
(2) **
(3) **

*Módosítva a 23/2012. (XI.13.) rendelettel, hatályos 2013. január 1. napjától
**Hatályát veszítette a 12/2012. (V.31.) rendelettel, hatálytalan 2012. június 1. napjától
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Záró rendelkezés
13. §
(1) E rendelet 2005. július 1. napján lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit, a hatálybalépést követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Páty, 2005. június 22.

Dr. Bognár András
polgármester

Dr. Homonnay Dorottya
jegyző
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