
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2014. (VIII.26.) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezések megváltoztatásának, a házak 

számozásának, valamint az emléktábla elhelyezés szabályainak megállapításáról 

 

 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

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

felhatalmazás alapján, valamint a 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában és 51. § (5) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § (1) A rendelet célja a közterület-nevek, valamint a házszámok megállapításának, illetve 

azok jelölésének szabályozása, a település működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási 

feltételek jobbítása érdekében. 

 

(2) A rendelet hatálya Mezőfalva Nagyközség közigazgatási területén lévő közterületekre és 

ingatlanokra, valamint azok tulajdonosaira (használóira, kezelőire) (a továbbiakban: 

tulajdonos) terjed ki. 

 

2. § Mezőfalva Nagyközség közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot 

megállapítani, emléktáblát elhelyezni, a korábban megállapított közterületnevet és 

házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai szerint lehet. 

 

3. § E rendelet alkalmazásában: 

a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti 

közterület  

b) közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és 

nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév  

c) házszám: a bel- és külterületi ingatlanoknak közterületre megállapított sorszáma 

d) emléktábla: emlékezetes helyet jelző felület, amely főleg házon, falon elhelyezett, 

felirattal és/vagy domborműves ábrázolással ellátott kő- vagy fémlap, amely a 

megjelölt hellyel kapcsolatban levő eseményt, vagy egykor ott élő, működő, ott 

tartózkodó kiváló személy képmását vagy életének egy mozzanatát örökíti meg. 

 

4. § (1) Minden közterületet el kell nevezni, kivéve a mezőgazdasági célú utakat, utcák, 

épületek közötti szerviz utakat, lakónépességet nem érintő utakat. 

 

(2) A közterület elnevezésére, illetve elnevezésének megváltoztatására a polgármester,  a 

helyi települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat képviselője, a Képviselő-

testület bizottsága tehet javaslatot.  

 

(3) A javaslatot írásban a polgármesterhez kell benyújtani. A javaslatnak tartalmaznia kell a 

kezdeményezés okát (mire irányul: új elnevezésre vagy elnevezés megváltoztatására) annak 

szükségességét, rövid indoklását. 

 

(4) A közterület nevét megváltoztatni különösen az alábbi esetekben lehet: 

a) ha jogszabály előírja, 

b) ha az azonos hangzású közterületnevek zavart keltőek és a névazonosság másként nem 

kezelhető, 



c) ha a névhasználatban kimutatható változás következett be, 

c) ha a névhasználat a közérdek szempontjából nem megfelelő. 

 

(5) A közterület megszűnésével külön Képviselő-testületi döntés nélkül a közterület neve is 

megszűnik. 

 

5. §  (1) Új közterület kialakítása után, közterületként való bejegyzését követő egy éven belül 

meg kell állapítani a közterület nevét.  

 

(2) A közterület nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi 

hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre. Élő 

személyről közterületet elnevezni nem lehet. 

 

(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz, külön elnevezési 

eljárás nélkül, a már elnevezett közterület nevét veszi fel. 

 

6. § A közterületnév megállapításáról, illetve megváltoztatásáról tájékoztatni kell a 

lakosságot, az illetékes Okmányirodát, postai, közlekedési, katasztrófavédelmi, ingatlan-

nyilvántartó szerveket, a közmű-szolgáltatókat és a cégbíróságot. 

 

7. § (1) A közterületek névtábláit (a továbbiakban: névtábla)a közterületek mindkét oldalán, 

annak elején és végén, valamint útkereszteződésnél a saroktelkek kerítésein, ennek hiányában 

az épületen vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni. 

 

(2) Az érintett ingatlan tulajdonosa a névtábla kihelyezését tűrni köteles. 

 

(3) A névtáblák elkészíttetése, kihelyezése, karbantartása, szükség szerinti cseréje, valamint a 

megszűnő közterület névtábláinak eltávolítása az önkormányzat feladata és költsége. 

 

(4) A közterület-névadást követően a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló 

döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyen kell hagyni. Az új 

elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni. 

 

8. § (1 ) A névvel ellátott közterületen a beépített és a beépítetlen építési telkeket belterületen 

házszámmal, külterületen házszámmal vagy helyrajzi számmal kell ellátni. 

 

(2) A házszám arab szám, továbbá – amennyiben ez szükséges – arab szám és alátöréssel az 

ABC ékezet nélküli nagybetűjének betűjele. A helyrajzi szám az ingatlan-nyilvántartás 

szerinti jelölés. 

 

(3) A házszámozás belterületen a település központjától kivezető utcák esetében a központtól 

kezdődően, míg a község központjától távolabb eső utcákban lévő ingatlanokat a magasabb 

rangú utca torkolatától kezdve kell számozni. Az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan 

számozást kap. 

 

(4) Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik (pl.: saroktelek) házszámot arról a 

közterületről lehet megállapítani, amely felől az ingatlan főbejárata esik. 

 

(5) A külterületi lakott hely, illetőleg az általánostól eltérő jellegű beépítettségű közterület 

ingatlanainak a számozása a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérhet.  



 

9. § (1) A kialakult számozás után egyesített vagy összeépült ingatlanok az eredeti 

sorszámukat megtartják, összevonásra kerülnek, az összevont házszámokat kötőjellel kell 

összekötni. 

 

(2) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló, több lépcsőházból álló épület, ikerház, sorház, 

szerkezetileg megosztható és nem megosztható földszintes ingatlan esetén, továbbá 

telekosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén az ABC betűrendje szerinti 

alátörést kell alkalmazni, többszintes épület esetén földszint, emelet és ajtószám jelöléssel kell 

ellátni. 

 

(3) A (2) bekezdés szerinti földszint megjelölése fszt., míg az emelet és ajtószámok esetén 

arab számot kell alkalmazni. 

 

10.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant (épületet, beépítetlen telket) házszámot 

jelző táblával, vagy  helyrajzi számot ábrázoló táblával (a továbbiakban: házszámtábla) ellátni 

és annak folyamatos karbantartásáról gondoskodni.  

 

(2) A házszámtáblát az ingatlan utcafronti kerítésére vagy házfalára, az utcáról jól látható 

módon kell az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek elhelyeznie. Bekerítetlen telek esetében a 

házszámtáblát földbe szúrt tartóoszlopon kell elhelyezni, úgy hogy a közterület felől jól 

látható legyen.  

 

(3) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az 

(1) bekezdés szerinti kötelezett gondoskodik. 

 

(4) A házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa az (1), (2)  bekezdésekben foglalt 

tábla-kihelyezési kötelezettségének e rendelet hatályba lépését követő fél éven belül köteles 

eleget tenni. 

 

11. § (1) A házszám megállapítására vagy megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy 

annak a személynek a kérelmére indul, akinek a házszám megállapításához vagy 

megváltoztatásához jogos érdeke fűződik. 

 

(2) A már megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt esetben kerülhet sor. Ekkor 

arra kell törekedni, hogy a házszám változtatás minél kevesebb érintett lakcímének 

megváltoztatásával járjon.  

 

(3) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha  

a) a közterületen több ingatlan azonos házszámmal szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, 

b) az ingatlan házszáma téves, 

c) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor. 

 

(4) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a jegyző dönt.  

 

12. § (1) A település közterületein emléktábla csak a Képviselő-testület hozzájárulásával 

helyezhető el. 

 

(2) A műemlék, műemlék jellegű és a helyi védettségű épületeken emléktábla elhelyezéséhez 

az illetékes műemlékvédelmi hatóság előzetes hozzájárulása is szükséges. 



 

(3) A képviselő-testületi hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásról szóló határozatban 

foglaltaknak nem megfelelően elhelyezett emléktáblát a polgármester – az eltávolításra 

vonatkozó felszólításban megjelölt határidő eredménytelen eltelte esetén – az emléktábla 

tulajdonosának költségére leszerelteti és elszállíttatja. 

 

13. § (1) E rendelet 2014. szeptember 1. napján lép hatályba. 

 

(2) E rendelet a hatálybalépést megelőző szabályok alapján megállapított közterület 

elnevezések és a házszámok érvényességét nem érinti. 

 

14. § Hatályát veszti: 

a) az 5/2004. (III.24.) önkormányzati rendelet, 

b) a 10/1995. (IV.1.) önkormányzati rendelet, 

c) az 1/1999. (II.10.) önkormányzati rendelet, 

d) a 4/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet, 

e) a 11/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelet. 

 

 

Mezőfalva, 2014. augusztus 25. 

 

 

Márok Csaba sk.                                                                                     Borbély Anikó sk. 

   polgármester                                                                                                jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2014. augusztus 26. 

 

 

                                                                             Borbély Anikó sk. 

                                                                                     jegyző 

 


