
 SZEGVÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
8/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

 
a közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás,  

valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről 
 

egységes szerkezetben 
(Módosította a 12/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet) 

 
 

Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) 
bekezdés a) pontja és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében,  továbbá a 
helyi önkormányzatok és szerveik feladat-és hatásköréről szóló 1991. évi XX. tv. 39. § 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, - figyelemmel az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rend. 40 
§ (6), (7) bekezdésére -  Szegvár közterületei nevének megállapítására, 
megváltoztatására, nyilvántartására, alkalmazására, továbbá a közterületek 
névtábláinak elhelyezésére és a házszámozásra vonatkozó szabályok meghatározására 
az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 

1. A rendelet hatálya, célja 
 

1. § 
 

Jelen rendelet hatálya Szegvár nagyközség közigazgatási területére terjed ki. 
 

2. § 
 

A rendelet célja, hogy Szegvár nagyközség közigazgatási területén egységesen 
szabályozza a település bel- és külterületén kialakult, vagy kialakuló  közterületek 
nevének megállapításához, a név- és házszámtáblák elhelyezéséhez fűződő 
hatásköröket, feladatokat, jogokat és kötelezettségeket.  

 
2. Értelmező rendelkezések 

 
3.§ 

 
E rendelet alkalmazásában: 
 
a) Közterület: közhasználatra szolgáló, minden olyan állami vagy önkormányzati 

tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat 
és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat 
céljára átadott területrészére  -  az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei 
között  -  a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület 
rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és 



emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok), a közművek elhelyezése. (1997. évi 
LXXVIII. tv. 2. § 12. ) 

 
 
b) Utcanév: A település út, utca, tér, park, köz, sétány, dűlő, stb. jellegű közterületét, 

magánútjait jelölő név. 
 

3. Elnevezések megállapítása és megváltoztatása 
 

4. § 
 
(1) A közterületek elnevezésére és nevének megváltoztatására javaslatot tehetnek 

Szegvár nagyközség lakosai, a képviselő-testület tagjai, a képviselő-testület 
bizottságának tagjai, a településen működő civil és egyéb szervezetek.  

 
(2) A közterületek nevének megállapítása, illetve megváltoztatása Szegvár Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. Az elnevezésről és a 
megváltoztatásról a képviselő-testület határozattal dönt. A képviselő-testület 
döntésében meghatározza az új, illetve megváltozott közterületnév bevezetésének 
időpontját. 

 
(3) A képviselő-testület döntését megelőzően kikéri a Mezőgazdasági, 

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság javaslatát. 
 
 

3. Az elnevezések általános szabályai 
 

5. § 
 

(1) A közterületek elnevezése illetve megváltoztatása az egyértelmű tájékozódást 
szolgálja. Új közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni a településen belüli 
elhelyezkedésére, a hagyományokra és a helytörténeti vonatkozásokra. Az 
elnevezésnél törekedni kell a tömörségre és a közérthetőségre. A közterület 
nevének tartalmaznia kell előtagként az azonosító tulajdonnevet, utótagként a 
közterület jellegére utaló elnevezést (pl. tér, utca).  
 

(2) Közterület élő személyről nem nevezhető el, idegen eredetű, nehezen kiejthető 
elnevezéseket mellőzni kell, továbbá nem kaphat arab vagy római számot.  
 

(3) Utca személyről is elnevezhető, magyar vagy külföldi állampolgárról, aki valamely 
kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével a településen belül, vagy 
országosan, vagy pedig nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést 
szerzett, amely hozzájárult a település, az ország jó hírnevének öregbítéséhez, 
továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben állt. 

 
(4) Személyről közterületet elnevezni a személy által használt eredeti formában lehet. 

 
(5) A település közigazgatási területén több azonos közterületi elnevezés nem lehet. 

 



 
(6) A már névvel ellátott közterület természetes meghosszabbításaként kialakuló új 

közterület szakasz külön elnevezés nélkül a meghosszabbított közterület nevét 
kapja.  

 
 

4. Az  utcanév megállapításával és az utcanévtáblák kihelyezésével 
kapcsolatos szabályok 

 
6. §  

 
(1) Az utcanévtáblákat egységes formában kell elkészíteni.  

 
(2) Kihelyezéséről, pótlásáról, szükség esetén cseréjéről Szegvár Nagyközség 

Polgármestere gondoskodik.  
 

(3) Az utca nevét feltüntető táblákat az utca mindkét oldalán, az 
útkereszteződésekben, a közterületről jól látható módon kell elhelyezni.  
 

(4) Utcanév táblák elhelyezését az ingatlanok tulajdonosa (használója) tűrni köteles. 
 

 
5. A házszámozás rendje 

 
7. § 

 
(1)Házszámozási kérelmet a rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon 

kell benyújtani, az ott felsorolt, a tulajdonjog igazolására alkalmas mellékletekkel 
együtt. 

 

(2)  Az épület, a beépítetlen építési telek házszámát Szegvár Nagyközség Képviselő-
testülete állapítja meg. A képviselő-testület e hatáskörének gyakorlását a 
polgármesterre átruházza. A házszámozás előkészítő munkái során a 
Polgármesteri Hivatal műszaki feladatokat ellátó munkatársa jár el.  

 
 
(3) Házszámmal nem rendelkező újonnan létesült épület esetén a házszám 

megállapítását az ingatlan tulajdonosa a használatbavételi engedélyről szóló 
határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 munkanapon belül köteles kérni.  
 
 

8. § 
 

(1) Házszám megállapítását az ingatlan  tulajdonosa kéri, amennyiben az ingatlan 
rendelkezik ugyan házszámmal, de a korábbi megállapítást követően a beépített 
környezetben olyan mértékű változás állt be, amely újraszámozást tehet 
szükségessé (pl. ingatlanok összevonása, így házszámok megszűnése, a már 
megosztott ingatlanok továbbosztása, így az alátört házszám további alátörése). 

 



(2) Egy ingatlant, illetve épületet csak egy házszámmal szabad ellátni.  

(3) A sarok ingatlanokat házszámtáblával csak arról az utcáról kell ellátni, mely 
utcáról az ingatlan bejárata van. 

(4) A házszámtáblákat közterületről jól látható helyen, az épület bejárati oldalán 
történő elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról az ingatlan tulajdonosának, 
illetve kezelőjének kell gondoskodni. 

 

9. § 

(1) A tereken fekvő ingatlanokat az óramutató járásával ellentétes irányban, a térbe 
torkolló főút vagy magasabb rendű út sarkán fekvő ingatlantól folyamatosan kell 
számozni. 
 

(2) Teljesen vagy részben már beépített területen a házszámozás a kialakult 
állapotnak megfelelően történhet. Az újonnan kialakuló közterületeknél a 
házszámot a környező utcákban kialakult állapot figyelembe vételével kell 
meghatározni. A zsákutcát a bejáratától kezdve kell számozni. A jobb és a bal 
oldal meghatározásánál a számok növekedési irányába történő haladást kell 
figyelembe venni. A utca jobb oldalán páratlan, bal oldalán  páros a számozás. 

 

10. § 

 

(1) Telekmegosztás esetén a kialakított új telkeket, az egy ingatlanon épült, de több 
lépcsőházas és többszintes épületeket az eredeti házszám betűalátörésével(a, b, 
c) jelölt házszámmal kell ellátni. 

 

(2) Településrendezés után a költségeket a Polgármesteri Hivatal viseli.  

 

(3) A már meglévő megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt esetben 
kerülhet sor. Ekkor arra kell törekedni, hogy minél kevesebb érintett lakcímének 
megváltoztatásával járjon. Új házszámot rendezetlen, keveredett, nem 
egyértelmű házszámozás esetén lehet megállapítani (pl. több azonos házszám 
esetén). Házszám megváltoztatása esetén a változással járó technikai költséget 
(házszám tábla költsége) a Polgármesteri Hivatal viseli.  
 

 
6. Vegyes rendelkezések 

11. § 

 

 (1) A település közterületeinek nevét jegyzékbe kell foglalni, és abban a változásokat 
folyamatosan fel kell tüntetni. A jegyzék vezetését a Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
végzi.  

 



(2) A közterületnév megállapításáról, illetve megváltoztatásáról tájékoztatni kell a 
lakosságot, az illetékes postai, közlekedési, katasztrófavédelmi, ingatlan-
nyilvántartó szerveket, a rendőrség, a tűzoltóság, az országos mentőszolgálat 
(mentőszolgálat, orvosi ügyelet) illetékes szerveit, háziorvosokat, valamint a 
településen szolgáltatást végző szolgáltatókat. 

 
(3) A házszámok megállapításáról, illetve megváltoztatásáról értesíteni kell az ingatlan 

tulajdonosát, az ingatlan-nyilvántartó szerveket valamint a településen szolgáltatást 
végző szolgáltatókat. 

 
(4) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv 

részére gondoskodni kell az új, illetve megváltozott utcanevek és házszámok 
jegyzékének megküldéséről. 

 
(5) A házszám megjelölésére – a várható időjárási hatásoknak ellenálló – házszámtáblát 

kell elhelyezni.   
 
 

7. Szabálysértési rendelkezések 
 

12. § 
 
1 
 
 

8. Záró rendelkezések 

13. § 

 

 
Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 
Gémes László sk.       Gyömbér Ferencné sk. 
  polgármester        jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Hatályon kívül helyezte a 12/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet 5. §-a 



1. számú  melléklet a 8/2012. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 

 
 

HÁZSZÁMOZÁSI KÉRELEM 
 
 
 
 
Alulírott ……………………………………………………. (név) ………………………………. (település) 

…………………………………… utca ……… szám alatti lakos kérem a tulajdonomat / 

résztulajdonomat képező Szegvár, …………………………………… utca …….. helyrajzi számú 

ingatlan házszámának megállapítását az alábbiak miatt: 

 

o az ingatlan nem rendelkezik házszámmal, 

o pontatlan a házszáma. 

 

(A megfelelő választ jelölje x vagy + jellel!) 

 

Kelt: ……………………………………. 

 
 
        …………………………………………….. 
          aláírás 
 
 
 
Melléklet: 

- használatba vételi engedély másolata (új építésű épület esetén) 
- 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat (meglévő, 1 éven túl használatba 

vett épület esetén) 


