Doba Község onkormányzata Képviselő-testületének
10/2017.(X.02.)önkormányzati rendelete
a közterü|etfke|nevezésérö|
é5a házszámozás
s7abáhairó|

Doba Község tnkormiínyzatának Képviselő{estülete a Magyalolszág hel1r
önl.o1mányzatailólszóló 2011' évi CLX)C X. ti'Ivényl43. $ (3) bekezdésében
kapott
felhatalnazásalapján,a Magyarolszághelyi öDkormányzatailólszóló 2011'éviCLX)oflX.
töNény 13' $ (1) bekezdésérrek
3' pontjában,valamintaz Alaptörvény32' cikk (1) bekezdés
a) pontjábanmeghatározottfeladatköIébeneiiáIva a követk9zőket rcndeli el:
1' Általános rendelkezések
l.s Doba l'ölseg kö,/iga,/galá.i lerüetén új közLerülelel elnevezni. új hiszámol
meglílla'íta,üi.a korábban megálapított köáedletnevet és híizszámot megvlítoztatni e
rcndelet szabályai szerint lel,let'
2.$F rendeIet
alLalmazásában:
1' Közterület: az építettkömyezet alakításáról és védelméIőlszóló 199,7.évi LXXVIII'
törvény2. s 13' pontjábanmeghatárczott
terület.
2. Kóztedletnév: a magyarországi hivatalos Íi'l&?jzi nevek megállapításáról és
nyilvíintaltáslfuól
szó1ó30312007.
(Xl. 14.)Korm. rendelet2. $ (3) bekezdésj)
pontjaszerinti
köáedletnév.
3. Házszám:. olyan sziíÍrma],szfuDmal és betúvelmeghatfuozottazonosítójel, amely az
ingatlan-nyilvánta1tásban
jelö]t ingatlanhoztaÍozik, ésamely aZ ingatlan
helyrajzi szrímnral
rérbel
i beazonosilásál
szolpál;a.
2. A közterületek elnevezésér€
vonatkozószabályok
3.$ (1) Doba község közigazgatási teliiletén minden köáedletet el kell nevezni a (2)
bekezdésben
foglaltkivételekkel.
í2)Nem kell elnevezni
a) az utcák, épületekközötti szerviz utakat,
b) a mezőgazdaságicélúutakat,
(3) Az újonnanlétesített
köáertllet nevéta közterület létrejöttétkövető es/ évenbelül kell
megállapílani'
(4) Az e]nevezeű köáerület természetesfol}tatásakéntnyíló új szakasz külön elnevezési
eljárás nélkill a miáÍelnevezettköáertilet nevétveszi fe| (meghosszabbítás).
4.s (1) A köáedlet elnevezésénél
figyelemmelkell lenni ÚIkút község hagyományair4
Íiildrajzi sajátosságaira, kultuúlis' természeti' történelmi éfiékeile' a köáerületnek a
telepü]ésenbelüli elhelyezkedésére.
a magyaÍnyelv követelményeirc,az egyszeniségTe
ésa
közéÍhetőségle'
(2) KöáeÍületet személyről, táIg}.ról, állatlól. növény.ől. történelmi eseményről,öldrajzi
né.i,aőlvagy fogalomlól lehet elnevezni.
(3) Köáerület élő személyről nem neveáető el, továbbá alkalmazni kell a Magyarország
helyi önkormányzataól szóló 20l1' éviCLX)o(Ix. töNény 14.$(2)_ (3)bekezdését.
(4) A telepiilésközigazgatási tedleténtöbb azonos elnevezésűköáeÍület - ide nem eÍrveaz
eg}Ínásfol)tatásában lévő, de kiilöÍböző helyrajzi szr1monszeleplő közteriileteket - nem
lehet.

5.$ (1)A közterülel nevének
megállapítását
vagymegváltoztatását
kezdeményezheti:
a) a po]gámester,
b) a telepillésiöntormlinyzati képviselő.
c) a képviselő{estiilet
bizottsága,
d) Dobaközségbenbeje]entett
1akcín]mel
lendeJkezőállampolgár.
e')Doba kőzségben
ingatlanrral.
székhellyel,
telephellyelrendeJkezőjogi
személ).
(2) Közteúlet elne\'ezésére'
vagy az ehevezésmegváltoztatására
irányuló kezdeményezés
eseténa képviselő-testü]et
kikéri a közteriilet elnevezéssel,
megváltoáatásávalérintett
á]]ampo]gárok
vélenényét.
A beérkezetl
vé]emó'}yeket
a képviselő-testü]ettel
isÍreflebikell,
azonbanaz á]]ampolgárok
véleményének
a képvise]ó.testület
döntésére
kötelező eleje niDcs.
6. s (1) A köáerület elnevezése
ésa közterületelnevezés
megviíltoztatiása
a képviselő-teslület
hatásköIébe
tartozik'Az elnevezésről
a képvise]ő-testület
határozattal
dönt'
(2) A köáedilet elnevezésselkapcsolatosképviselő.testiileti
döntést aZ öDKonrrturyza!
honlapján,a falutévében
ésaz öDkormÍínyzat
hirdetőtábláján
közzékelltenni.
(3)Ajegyző a képviselő-testüIet
közteriiletelnevezéséről'
einevezés
megváitoztatásáról
hozott
döntése alapjáí a köáefliletnevet az általa vezetett címnyilvántafiásbanátvezeti' egyben
éItesítia laLcímnyilvánta1tásés az ingatlan-nyilvántaltás szerveit, az áintett ingatla|
tulajdonosokatés hasznáókat. valamint a településeíközszolgátatást végzóketaz új
közterü]etelnevezésrő1.
3. A házszám megállapításáravonatkozószabályok
7.$ (l) A néwel ellátott közterület menténlévő lakóházakat' egyébépilleteketésaz építési
telkeket(a továbbiakbarr:ingatlan)házszámmalkell ellátni.
(2) Ingatlan megosáiisa esetén,amel]nyiben az újonnan kialakuló telek ugyanaÍa a
köáefllletle nyílik' a hiizsziímotaz ABC nagybetúivelkell megküIönböáetni.
(3) Ha egy ingatlaffa több köáedlettel való érintkezés
miatt több házszám is megálapítható'
akkol azt a köáerületnevet és hozzá taÍt'f.zóházszámot kell hasznáni, ahol a főbejfuat
található.
8'$ (1) Az út'utca, köz, sétány(a továbbiakbanegyüttesen:
utca)menténlévő ingatlanok
házszámozása 1-tóI kezdődően' növekvő arab szr1mozássaltörténik, és a hálzszáÍn
nijvekedésének
ilányát tekintve az utca jobb oldalán lévő ingatlanokpfuatlan' a bal oldalon
|éröingatlanok
párosszámozást
kapnal.
(2) Telek esetén a házsz.tÍlozás l-tőI kezdődően folyamatos, aZ óranutató jáJásával
megegyezőilánIi.
(3) A házszámozás a köáerületnek a magasabbrendií,főbb közlekedési úthozcsatlalozó
végétőlkezdődik. Abban az esetbenha az utak azonos rendúek,a szlLÍÍozásta meglévő,
nagyobbtelekszáÍnma]
rcndelkező utcától kell kezdeni.
9'$ (1) Egy hel1tajziszámúingatlanoná1ó több épületesetén
a magyalABC sorend szerinti
nagybetííiveltöÍténő megkülönbt'áetés alkalmazható szím,öetíljel formátumban,a kettős'
hiírmasésékezetesbetíikalkalmazásanélküla számozásszerintnövekvő irányban'
(2) Azon sorhrázakesetén,melyekrréla házak, lakások külön helyrajzi szÍimonvarurakvagy
egy épiiletbentöbb |akás van' az é ntetthiizakat' lakásokat alab szímmal töIténö alátöIéssel
kell megkülönböáetni.
(3) Amennyiben a hiízszrámozás
felülvizsgálata soliin a házsziímoz.iskiigazításaindokolja. az
érintetthiakat' lakásokataÉbszrimmaltöIténőalátörésselkell megkülönbt'ztetni.
(4) Telekegyesítéskor
az eredetiházszámokatkötőjellel egymástó]elválasáva kell feltüntetni.
(5) Egy köáeúleÍe nyíló ingatlanokazonosszámmalnemjelölhetők.
10.s (1) A hrízszrímok
megváltoáalásahivatalbólvagy kéIelemrctöténhet. Kérelmetaz
j ogos éIdekefiíződik'
nÉjthatbe' akinek a házszllrÍ megválto^aÍásríhoz

(2) Az ingatlan l,rázsziímának megváltoztatása különösen aktriol indokolt' ha a) az ingatlan.
nyilviíntat1ásban
nem szelepel az ingat1anbazszáma.\ ag} a köácrü]eten több jngatlanazonos
háZsziínmalszelepel aZ ingatlan-nyilvántaltásban.
b) az ingatlanházszána téves'
11.s A háZszánokal aZ önllo1mányzat jegyzőie állapítjameg. A házszán megálapításfuói
szóló hatalozatot az é ntett ingatlannalrende1keznijogosultakontúl közö]ni kell a 6. $ (3)
bekezdésében
neghatározott szeNekllel ls.

4. Névtáblákésa házszámotje|ző táb|ák elhel"Yezósc
l2.$ (1) A közterii]oteknevétjóI]áthatómódon,né\'táblán
kell feltűntetni.
(2) A köZtelületekÍé\'tábláit
a saroktelekkerítésén.
ennekhiályában a saroképületen.
vagy
kü]ön tafiószerkezeten
kell elhelyezni.
(3) A nértáblakihelyezésével
é ntett ingat]antulajdonosavagy haszná1ójaa né\tábla
kihel)e,,e.et
tLinűköleles'
(4) A nér'táblákkihelyezésérőJ.
karbantaitásáró],
szükségeseténcseréiéről.
pótlás.fuólaz
ön1(olmányzat
gondoskodik'
13.$A köáerii]et elnevezésének
megváltozása
esetén
a légie]nevezést
feltüntetőné\,1áblákat
a változáslól szóló döntéstőlszámított
egy évigpiros átlós vonallaláthúzvaaz eredetihelyén
kell hagyni, ésaz új elnevezéstfeltüntető név1áblákat
kőzvetlenü]a légi né\'táblafölött vagy
alattkell elhelyezni.
r4.$ (l) A bázszáüot jeÍző táblát (a továbbiakban: bázszámtábla) az iígatlan utcaf.ontj
keritésérevagy utcafronti háZfalífua'a közterületrő] jól látható módon kell az ingatlan
fulajdonosának.
kezelőjének,
vagy használójriaak
elhelyezni.
(2) A bázszámtábla beszerzéséről,kihelyezéséről'olvasható állapotban tafiásáról' sziikség
szelintcseléjéIől,
pót1ásárólaz (1) bekezdés
szelintikötelezettnekkell gondoskodnia'
5' Záró rendclk€ z és€ k
15.$(1)Ez a rendeletkihildetését
követő naponIéphatályba'
(2) A rendelet hatá]yba lépését
megelőzőeÍrmegállapítottközterille1 einevezésekés
házszímoktovábbra is érvényben
n,taradnak'
Doba' 2017'ok1óbel02.
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