
 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2014.(X.6.) önkormányzati rendelete 

 

a közterületek elnevezésének szabályairól és a házszámozás rendjéről 

 

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Tárnokréti Község közigazgatási  területén 

a közterületek elnevezését, az ingatlanok számozását a település működéséhez  szükséges 

helyszíni tájékozódási feltételek javítása érdekében. 

 

(2) A település közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, 

a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai 

szerint lehet. 

 

II. A közterületek elnevezésének szabályai 

 

2. § 
 

(1) Tárnokréti Község illetékességi területén minden belterületi közterületet el kell nevezni, 

minden magánutat és külterületi közterületet el lehet nevezni. A település közigazgatási 

területén a közterületek elnevezése, illetve elnevezésének módosítása a Képviselő-testület 

hatáskörébe tartozik.  

 

(2) Közterület elnevezését, illetve elvezésének módosítását kezdeményezheti: 

a) polgármester; 

b) helyi önkormányzat képviselője; 

c) Tárnokréti Községben bejelentett lakcímmel rendelkezők; 

d) Tárnokréti Községben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező természetes vagy 

jogi személy. 

 

3. § 
 

A közterület elnevezésére, illetve elnevezésének módosítására vonatkozó írásos javaslatot 

jegyző részére kell benyújtani. A jegyző a javaslatot 15 napra kifüggeszti az önkormányzat 

hirdetőtáblájára. A javaslatot a polgármester a beérkezett észrevételekkel együtt, a 

kifüggesztés megtörténte után a Képviselő-testület soron következő ülésére terjeszti elő. 

 

4. § 
 

(1) A közterület elnevezésével, elnevezésének módosításával kapcsolatos döntést a helyben 

szokásos módon közzé kell tenni.  

 



(2) A közterület elnevezéséről, illetve elnevezésének módosításáról, annak hatályba lépését 

követően értesíteni kell az érintett közterületen lakcímmel rendelkező személyeket, az érintett 

ingatlantulajdonosokat, továbbá az illetékes hatóságokat, így különösen a járási hivatalt, a 

rendőrkapitányságot, a tűzoltóságot, a mentőket, valamint a postát. 

 

 

III. A házszámozás szabályai 

 

5. § 
 

(1) A névvel ellátott közterületeken lévő ingatlanokat házszámmal kell ellátni. 

 

(2) Az ingatlanokat a település központjától kifelé haladva növekvő házszámmal kell ellátni, 

úgy, hogy az út bal oldalán a páros, jobb oldalán a páratlan házszámok legyenek. 

 

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott számozás adott közterületen nem 

lehetséges, vagy a már kialakult helyzet indokolja, a házszámozás más, egyedileg 

meghatározott módon is történhet. 

 

6. § 
 

 (1) A házszámokat és azok változásait hivatalból, illetve azon személy kérelmére, akinek 

házszámváltozáshoz jogos érdeke fűződik a jegyző állapítja meg.  

 

(2) A házszám arab szám, továbbá – amennyiben ez telekalakítás miatt, vagy más okból 

szükséges – arab szám és alátöréssel az ABC nagybetűit vagy újabb arab számot felhasználó 

kombináció lehet. 

 

(3) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok megtartják az eredeti házszámukat, 

kötőjellel összevonva. 

 

(4) A házszám megállapításáról szóló határozatot közölni kell az érintett ingatlannal 

rendelkezni jogosulttal, továbbá a 4. § (2) bekezdésében meghatározott hatóságokkal. 

 

7. § 
 

Jelen rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba. 

 

 

 Molnárné Boros Katalin dr. Horváth Rita 

 polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék  

 

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon 

megtörtént. 

 

Tárnokréti, 2014. október 06.     

 

         dr. Horváth Rita 

   jegyző 


