
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

közterület- és településrész nevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről

(Egységes szerkezetben a 6/2022. (IV.27.) rendelettel)

Pátka  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló
2011.  évi  CLXXXIX.  tv.  143.  §  (3)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  Magyarország
Alaptörvénye  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a
következőket rendeli el:

A rendelet célja és hatálya

1. §

(1) A rendelet célja a közterület- és településrész-nevek, valamint a házszámozás megállapításának,
illetve  azok  jelölésének  szabályozása  a  község  működéséhez  szükséges  helyszíni  tájékozódási
feltételek javítása érdekében.

(2)  A  rendelet  hatálya  Pátka  Község  közigazgatási  területén  fekvő  valamennyi  közterületre,
ingatlanra, az érintett ingatlanok tulajdonosaira, kezelőire, használóira terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. §

Az értelmező rendelkezések vonatkozásában a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló
345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: KCR rendelet) az irányadó.

A közterület elnevezés általános szabályai

3. §

(1) Minden közterületet el kell nevezni.

(2) A lakótelepek épületei közötti szervizutakat, továbbá a mezőgazdasági célú és lakónépességet
nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.

(3) Új utca nevét közterületként való bejegyzését követően azonnal meg kell állapítani.

(4)  Ha  egy  utca  a  településrendezés,  beépítés  következtében  két  vagy  több  részre  tagozódik,
egységes utcaként megszűnik, az elkülönült utcarész(ek)nek – az elkülönüléstől számított egy éven
belül – más nevet kell adni.

(5) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül
a már elnevezett utca nevét veszi fel (meghosszabbítás).

4. §

(1) Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik az utcaneveket.

1



(2) Meglévő utca nevét az új elnevezéseknél nem szabad felhasználni.

(3) Az utcanév megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi
környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre.

(4) Utca elnevezését bárki kezdeményezheti a polgármesternél.

Személyről való utca elnevezés

5. §

(1) Élő személyről utcát elnevezni nem lehet.

(2)  A közterület  nevének  előtagjának  meg  kell  egyeznie  a  személy  által  használt  családi-  és
utónévvel.

(3) Kizárólag a családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség így is, vagy
így ismert, illetőleg ha az elnevezés egy családról történik.

(4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti nevén vált
ismertté.

(5) A közterület-elnevezéssel emléket állítani olyan személynek lehet,
a) akinek tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta

és személye megbecsülésnek örvend,
b) aki a tudomány, az irodalom, a képző- és előadó művészet, a sport vagy a társadalmi élet

egyéb területén kimagaslóan jelentőset alkotott,
c) akinek  a  település  életében  kiemelkedő  szerepe  volt,  jelentősen  hozzájárult  Pátka

fejlődéséhez.

Közterületnevek megváltoztatása

6. §

(1)  Közterület  megváltoztatására  csak  törvényben  vagy  kormányrendeletben  foglaltak  alapján
kerülhet sor.

(2) A történelmi hagyományokat őrző nevek nem változtathatók meg.

Közterületnevek megszüntetése

7. §

(1)  Ha  a  területrendezés  (beépítés)  vagy  valamely  más  közigazgatáshoz  történő  átcsatolás
következtében a közterület megszűnik, külön államigazgatási döntés nélkül a közterületneveket is
megszűntnek kell tekinteni.

(2) Az utca megszűnését követően a jegyző a megszűnt közterület nevét – az ok feltüntetésével – a
nyilvántartásból törli.

Közterületnevek nyilvántartása
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8. §

(1) A település közterületeinek neveiről utcanévjegyzéket kell vezetni.

(2) Az utcanévjegyzék nyilvános.

Közterületnév táblák

9. §

(1) A közterület nevét, a tájékozódást jól segítő névtáblákon kell feltüntetni.

(2) A közterületnév tábla elkészítettségéről, cseréjéről és pótlásáról a polgármester gondoskodik.

(3) A közterületnév táblának tartalmaznia kell a közterület nevét és jellegét.

(4)  A közterületnév  táblákat  a  közterület  kezdetén,  végén,  valamint  minden  betorkolló  utcánál
mindkét oldalon, továbbá az egy oldalról betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon is ki kell
helyezni, az erre a célra rendszeresített oszlopon.

(5) A közterületnév táblát erre a célra rendszeresített oszlopon kell elsődlegesen elhelyezni, illetőleg
a tulajdonosokkal egyeztetett módon a kerítésen, illetve a ház falán.

(6)  A megváltozott  közterületnevek,  valamint  házszámok  tábláit  a  tájékozódás  zavartalansága
érdekében az elnevezéstől számított 1 évig eredeti helyükön kell hagyni, átlósan piros színnel át kell
húzni.  Az  1  év  eltelte  után  az  ingatlan  tulajdonosa  köteles  a  megváltozott  utcanév-  vagy
házszámtáblát eltávolítani.

(7) Az új közterületnév és házszámtáblát az áthúzott régi tábla fölé (mellé) kell kihelyezni.

(8) Tilos a közterületnév táblát, házszámtáblát, emléktáblát
a) megrongálni, beszennyezni,
b)  eltakarni vagy megszüntetni
c)  jogtalanul kihelyezni vagy eltávolítani.

Házszámozás

10. §

A házszámokat az alábbiak szerint kell megállapítani:
a) Az utcák házszámai mindig a csatlakozó felsőbbrendű úttól  kezdődnek és attól  távolodva

növekednek, zsákutcát a bejáratától kezdve kell házszámokkal ellátni.
b) A számozás arab számmal, páratlan oldalon 1-gyel, páros oldalon 2-vel kezdődik és a számok

kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez tartozó utolsó belterületi ingatlanig. Ha az utca
külterületen folytatódik, a sorszámozás tovább folytatható.

c) Új utca kialakításánál a számozás növekedésének irányába nézve a bal oldalon a páratlan,
jobb oldalon a páros számokat kell  alkalmazni.  Egy oldalon beépített  utcánál  a számozás
folyamatos számozással egyesével emelkedik.

d) A terek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő sorrendben, az óramutató
járásával egyező irányban történik. Amennyiben a téren út halad keresztül, a tér számozása a
keresztező út legkisebb sorszámának irányából kezdődik.
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e) 1Kialakult  számozás  után  megosztott  ingatlanok  házszáma  megmarad  és  amennyiben  az
újonnan kialakuló ingatlan ugyanarra a közterületre nyílik, a házszámot az ABC nagybetűivel
kell megkülönböztetni.

f) A korábban megállapított házszám csak indokolt esetben változtatható meg. Ekkor törekedni
kell arra, hogy ez minél kevesebb érintett lakcímének megváltoztatásával járjon.

g) minden más esetben a KCR rendelet 15-18. § előírásai az irányadók.
h) 2Amennyiben a 10. § a) - f) pontok alapján meghatározott címképzése az adott közterületen a

kialakult  házszámozási  rendet  indokolatlanul  felborítaná,  a  címképzést  olyan  módon  kell
kialakítani, hogy az a központi címregiszterről  és címkezelésről szóló kormányrendeletben
foglaltakkal  ne  legyen  ellentétes,  de  egyedi  módon  az  általános  szabályoktól  eltérően  is
alkalmazásra kerülhessen.

Utcanevek és házszámok megváltoztatása

11. §

(1) Közterületnév vagy házszámváltozás esetén az állampolgárokat lakcím-bejelentési kötelezettség
nem terheli.

(2)  Közterületnév  vagy  házszámváltozás  esetén  az  állampolgároknak  a  változás  személyi
igazolványban, illetve lakcímigazolványban történő átvezetésében az önkormányzat közreműködik.

Hatásköri szabályok

12. §

(1) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik:
a) a településrész-név megállapítása,
b) a közterületek elnevezése, nevük megváltoztatása, megszüntetése.

(2) A közterületi térképek és tájékoztató térképvázlatok, továbbá az utcanévtáblák kihelyezéséről,
karbantartásáról,  pótlásáról,  valamint  a  házszám  megállapításáról,  az  érvénytelen  táblák
eltávolításának folyamatos ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.

(3) A házszámokat, azok változásait a polgármester hivatalból vagy kérelemre állapítja meg.

Záró rendelkezés

13. §

Hatályát veszti Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének,
az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 8/2014.
(VIII.29.) önkormányzati rendelete.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1 A 10. § e) pontja a Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 
1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2 A 10. § h) pontját a Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 27.) önkormányzati 
rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
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Nagy Dániel Dosztály Csaba
polgármester         jegyző

Záradék:
Jelen rendelet kihirdetése 2021. szeptember 29. napján megtörtént.

Dosztály Csaba
       jegyző
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