
Viros Onkormdnyz at K6pvis.tO-t". tiit"t.rr.t
10/2016. (VI. 30.) iinkorm6nyzati tendelete

A kiiztertiletek elnevez6s6nek, valamint az elnevez6siik megviitoztatdsirnak 6s a
hhzszhmokmegdllapithsimakegyesszabhlvafu 6l

Ocsa V6tos Onkotminyzyiyak I(epvisel6-testiilete Magyarorszig Alapt6w6nye 32. cikk (2)
bekezd6s6ben foglalt eredeti iogalkot6i hat6skot6ben iliAwu,,rrlu-irrt Magyarorszfug helyi
gnkotmdnyzatar6l sz6l6 2011.. 6vi CLx)o(IX. tcirv6ny 143. S (3) bekezl6s6ben lrp"it
felhatalmazis alapiiln 6s Magyatorczdg helyi onkorm6nyzatatol iz6l6 2011. 6vi CLXXXIX.
torv6ny 51. S (5) bekezd6s6ben meghat6tozottfeladatkor6ben eljiwaa kovetkez6ket rendeli el:

1. A rendelet c6lja tshathlya
1.S

(1) A rendelet c6lja a koztetiiletnevek, valamint a hdzszimok megitlapitilsdnak, tovdbb; azok
jelol6s6nek szabilyozisa, a telepiil6s mrikod6s6hez sziiks6ges helyszini tii,llkoz6dirsi
felt6telek ) obbitils a 6tdek6b en.

(2) Ocsa v6ros kozig^zgatilsi teriilet6n kozteriiletet,kozforgalom el6l el nem zirt magirntat
eLrevezni, elnevez6siiket megv6ltoztatti, hilzszilmot migillapitani, m6dositari e rendelet
szab 6ly at s z ednt lehet.

2. Ertelmezd rendelkez6sek
2.S

E tendelet zlkalmazdsdb arr
a) Egy6b cimelem:

^ ) az lpilet iele, melynek k6pz6s6t a I(CR rendelet 15. S (2) bekezd6s6ben foglaltak
alapjfu kell k6pezni,

ab) ahizszdmhoz tartoz6 6piilethez rendelt l6pcs6hdz jele, melynek k6pz6se sordn a
I(CR rendelet 16. $-ban foglaltak szerint kell eljirni,

^c) 
az 6piilethez YaW l6pcs6hizhoz tartoz6 szint jele, melyet a I{CR rendelet 17. S-
6ban foglaltak alapjin kell meghatilr.ozri,

ad) az 6n617o rendeletet6si egys6g a)tajimk, bejfuatanak megjelol6se, melynek
meghatdtozdsa soriln a I(CR rendelet 18. $-6ban foglaltak rr"rirrt kelt elj6rni.

b) H6zszdm: olyan sz6mmal,illetve szdmmal6s betfivel meghatirozott azonosito jei, amely az
ingatlan-nyilv6ntartisbanhelynjzi szimmaljelott ingatl^ihoz tartozik,6s amely az itgatJan
t6rbeli, term6szetbeni beazono sitilsit szolgilLja.

c) I(ozteriiLleti Lz 6pitett kornyezet alakitdsfu6l 6s v6delm66l sz6l6 1,997. 6vi L)O(VI[.
torv6ny (atovdbbiakban: Torv6ny) 2. $ 13. pontj6banmeghatlrozott teriilet.

d) Koztertiletn6v: k6zhasznillata szolgdl6 minden "lyu" iilami v^gy onkotmLnyzai
nrlajdonban 6lt6 foldteriiLlet neve, amJlyet a rendeltet6.6n.k megfelel6# birl<t haszn1lhat,
6s az ingatlan-nyilvintartds kozteriiletk6nt tafi nytlvdn, uil^^ t egy6b ingatlanok
kozbasztillat clljfua fitadott teriilet r6sz6nek neve - az e116l s2616 kiilSn .r"rr6d6.b"r,
foglaltak ketetei kozott -, melyte a koztertiletre vonatkoz6 rendelkez6seket kell alkalmazni.
A koztertiletn6v a koztediletek megjelol6s6re, foldtajzi azonositdsira, a tdjlkozodils
biztosit6sLra szolg6l, egyittal eml6ket 6llit 6s hagyomilnyt 6nz.

e) I(ozfotgalom el6l eI nem zilrtmagiltit a kozriti kozleked6sr6l sz6l6 1988. EvrL tow1ny 47.

$ 7. pontla alapifin meghatdrozott tnagfunteriilet, amelyet rendeltet6s6nek megfelel6en b6rki
has znillhat 6s az ingatlan-ny tlv 6ntat6 s ekk6nt tart ny tlv 6n.



0
s)

Kozteriileti nlvtilbla: a kozteriiletnevek fizikai megjelenit6s6re szolg6l.
V6dett kozteriiletn6v: vitos- vagy helytot6neti 6rt6kfi, emiatt meg6tz6sre 6tdemes
koztedileti elnevez6s.

3.Akiizteriiletelnevez6s6nekrmegvhltoztathshnakd,irtalhnosszabillyai
3.S

(1) Ocsa V6ros kozigazgatS'si tertilet6n minden, a kozponti cimregiszterr6l 6s a ctnk6pz6.x6l
szolo 345/2014. (XII.23.) I{orm. rendelet (a tov6bbiakban: I(CR rendeleg Z. 5 (f;
bekezd6s6ben foglalt ingatlan cimekezel6s6hez sztiks6ges kozteri.iletet el kell ,r"r..rr1
amtt6l postacimmel el16tott, vagy el76that6 ingatlan f6bejfuatanyflik, vagy nyilhat.

(2) A be6pit6sre nem sz6nt teniletek kozril azokat a koztertileteiet (bell 6s kiltenilet) kell
elnevezni, amelyek Ocsa V6ros Telepiil6srendez6si Terv6nek izabdlyoz[si -lewlapja
szerint ipart-gazdas6gi ovezetben tal6lhat6 ingatlanok megkozelit6 s6.t izolgill6k, illetve
amelyen a Torw6ny szerinti 6piilet taldlhat6.

(3) A kozteniletn6v el6tagb61(pt. szem6lyn6v, fogalom, t6rgy) 6s ut6ragb6l6ll.
(4) A koztenilet ut6taga a kozteriilet kozlekeJ6si, funlrcion6lis vonatkozilsi

meghatlroz1'sibol 6lI.. A kozteriilet ut6taga a I(CR rendelet 1,. mell6klet6ben
meghatiro zott kozterriletj elleg lehet, rigy mint:
a)be6pitett vagy be6pit6.sre sz6nt terr.ileten: 6t, utca, t6r, korft, kert, tanya, sor, fasor, kciz,

park, s6t6ny, taflya vagy
b)be6pit6sre nem szint terileten: diil6, rit.

(5) Az rijonnan kialakitott kozteriilet nev6t lehet6s6g szerint a kozterilet l<talal<tt6s6t
lovdhagyo rendez6si tew jovilhagyds|val egyttt, amennyiben ez nem lehets6ges 

^kozteniletnek a foldhivatalttngatJan-nyilv6ntart6sban tort6n6 bejegyz6s6t kovet6 
"gy-6....,behil meg kell dilapitani.

(6) Ha egy kozterr.ilet a v6rosrend ez6.s vagy a be6pit6s kovetkezt6ben k6t vagy tobb r|szre
tagozodlk, egys6ges kciztetiletk6nt megszfnik, az elkrilonrilt koztediletr6sz(ek)nek - az
elkrilonril6st6l szimitott egy fvsn behil - m6s nevet kel adni.

(7) Amennyiben az (1) bekezd6sben foglaltak be6llnak, a mdr meg16v6, de n6r,'vel el nem
16tott, vagy ,,n6vtelen" megnevezlsii, kozteriiletet n6r.ve1 kell eil6tni a felt6tel be61k6t
kovet6 60 napon beitil.

(B) Az elnevezett koztenilet term6szetes folytat6sak6nt nyil6 rij itszakasz a mir elnevezett
koztenilet nev6t veszi fel, annak meghosszabbit6sak6nt.

4.S

A kozforgalom el6l el nem zdrt magilnLit elnevez6s6re tulajdonosa k6relm 6re, vagy a magdn:ut
elnevez6s6nek kezdem6nyez6s6hez t6rtdn6 bozz6j6rti6sa 6s javaslata alapj6n 

"u'feprrir.ta-

teshilet jogosult, e rendelet 5-10. $-ainak figyelembev6tel6vel.

5.S

(1) Az 6j elnevez6sekn6l betfk vagy sz6mjeeyek nem helyettesithetrk a kozteriiletneveket.
A) Megl6v6 utcan6v el6tagSdt felhasznillni rij elnevez6sekn6l nem szabad, kiv6ve a 3. $ (a)

bekezd6sben szerepr6 utcan6vi ut6tagri kozteruletr5l nyil6 koz eset6t.
(3) A kozteriiletn6v meg6llapit6sakor figyelemmel kell lenni a tort6nelrri hagyomdnyokra, a

foldraizi kornyezetre, a nyelvhelyess6gi kovetelm6nyekre, az egyszedis6gr""6, n ru, 11ogy n
n6v a tobbi kozteriilet nev6t6l t|sban is, hangz6sban is j6t *"gt ritarrU iztethet6 t.gy.f. A
kezdem6nyez6seket a szokatfansig 6s eyt6sbeli bizonytalans6g szempontlibol is #sg6lni
sztiks6ges.



Q)

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

(4) A kozteriilet elnevez6sekor el5nyben kell r6szesiteni az t6nyjelol6 6.s a helyhez kot6d6
neveket.

(5) A v6ros kozigazgatdsi teriilet6n tobb azonos elnevez6sii kozteriilet - ide nem 6,rr.re az
egym6s folytatlsdban 16v6, de kiilonbo z6 helytajzi szimon szerepl5 utakat, utc6kat - nem
lehet.

6.S

(1) El6 szem6lyr5l koztertiletet elnevezni nem lehet. Szem 6lyr5l kozteriiletet elnevezni hal|la
utin,legalilbb 5 6v elmrilt6val lehet.
Az (1) bekezd6sben rcgzitett 5 6ves id6beli koiiltozist nem kell akalmazrua l(6pvisel6-
testiilet 6ltal tendelet6ben meghatilrozottak szerint diszpolg6ri cim kitiintet6sben r6izesitett
szem6lyekr 6L t6rt1n6 koztedilet-elnevez6sn6l
A kozteriiletnlv el6tagSinakmegkell egyeznie a szem6ly illtalhasznilh csal6di 6s ut6n6wel.
l{izfuolag a csalildt nevet alkalmazri csak akkor szabad,ha a n6vad5 szem6lyis6g igy is,
vagy igy ismert, illet6leg ha az elnevez6s egy csal6dr6l tort6nik.
A (3) 6s (4) bekezd6sben foglaltakt6l elt6rni akkor lehet, ha a szem6ly nem eredeti nev6n
v6lt ismertt6.
Ha a n6vado szem6ly foglalkozisa, hivatisa vagy egy6b ismeret6jegye szorosan
kapcsol6dik a szem6lyn6vhez, akor ez akozteriletnevten is feltiintethet6.
I(ozteriilet-elnevez6ssel eml6ket 611ttaru olyan mzgyar szem6lynek lehet,
a)akinek kozismert tev6kenys6ge a rreruzet tot6nelm6ben kiemelked6 jelent6s6gri volt, 6s

szem6lye kozmegbecsiil6snek cirvend;
b) aki a tudominy, a mfivel6d6s, a sport vagy a tilrsadalmi6let egy6b teriilet6n kimagasl6an

. - 

jelent6set tett vagy alkotott, 6s ezilltalszem6ly6nek eml6ke mig6rz6stem6lt6;
c) akinek Ocsa 6let6ben, tort6net6ben kiemelked6 szerepe volt, tev6kenys6g6vel hozzijfualt

Ocsa eg6sz6nek vagy egy rlszltek fejl6d6s6hez.
I(oztediletet elnevezni olyan nem magyat szem6\yt6lis lehet, akinek 6lete, munkLssfuga az
emberis6g egyetemes tor6nelm6ben kiemelked6 jelent6s6gri volt.

7.S

Tanya elnevez6se sor6n a I(CR tendelet 13. $-6ban foglaltakat kell figyelembe venni.

8.S

A kozteriiletn6v megv6ltoztatdsfura a kozteriilet elnevez6s6re vonatkoz6 szab6lvokat kell
megfelel6 en alkaknaznt.

4. A kiizteriilet elnevez6s6vel kapcsolatos hatdsk<id 6s eli6r6si szabdlyok
e.s

(1) A K6pvisel6-testiilet hat6skor6b e tartozik:

^) a kozteriletek jogi jelleg6nek 6s nev6nek megdllapitdsq elnevez6srik megv6ltoztat1sa,
megsziintet6se,

b) a kiiltenileti rngadan - ktilonosefl tanya - esetrSn a tulajdonos iltal javasolt elnevez6s
j ov 6hagy 6sa, v 

^gy 
az ingar)an elevez 6se,

.) a kozteriiietnevek v6dett6 nytlvdntt6sa.

Q) A k6zterilet elneve z6.s6t, az elnevez6s megv6ltoztat6s6t
4 a polgdrmester, a$olg6rmester,
b) a I(6pvisel6-testiilet bizotts6,gai,
.) a helyi onkormdnyzat k6pvisel5je,

(8)



d) az ltlfltett kcizteriilettel hat6ros ingatlanokon lak5k vagy ott ingatlannal tendelkezni
jogosultak tobb mint a fele,

") az 6t'tntett koztedileten sz6kheltyel, telep-, vagy fi6kteleppel rendekez6 gazdillkod6
szervezet, tov6bb6

0 b6rmely O.ru v6ros6ban
Onkormdny zatnal.

bejegyzett tiltsadalmi szefrrezet kezdem6nyezhei Lz

(3) A koztenilet-elnevez6ssel kapcsolatos eljdrS,s el6k6szit6se az Ocsai Polg6rmesteri Hivatal
feladatkor6be tartozik.

(4) A be6rkezett javaslatokat a V6rosfejleszt6si, Miieml6kv6delmi 6s Term6szerv6delmi
BizottsS'g, az Ugyrendi Bizottsag, valamint a magyzrrorszS,gt hivatalos foldrajzi nevek
meg6llapitils6r6l 6s nytlvdntart6,s6r6l szol6 303/2007. (XI. 14.) I(orm. rendeletben
meghatdrozottak szerint t6rk6p6szetert felel6s miniszter mellett miikod6 Foldrajzin6v-
biz ottsdg v6lem6nyezi.

(5) Ha a kozteriilet-elnevez6s valamely nemzetis6get e min5s6g6ben 6dnti, akkor a
kezdem6nyez6.sr6l a telepul6sen miikod6 nemzetis6gi onkorm6nyzatv6lem6nv6t is ki kell
k6rni.

(6) A kozteriilet elnevez6s6te, valamint az elnevez6s megvilltoztatdsira :r:ilnyulo el)66st
k6relemre, v^gy a I(CR rendelet alapjdn a jegyz6 megkeres6s6re lehet inditani.

10.s

(1) A jegyz6 koteles a kcjztenilet nev6nek el-nevez6s6r6l, elnevez6,s6nek megvdltoztatdsdr6l
sz6l6 I{6pvise16-testriletthatirozatot a vonatkoz6 jogszab6lyi el6:r:dsok szerint k6zz6tenni.

(2) A K6pvisel5-testtilet dont6s6r6l a 7egyz6 6rtesiu az lrintett kozteriileten lakcimmel
rendelkez6 szem6lyeket, az lrintett ingatlantulajdonosokat, tovdbb6. az illet6kes kozponti
6s helyi illet6s6gri hat6s6gokat, igy krilonosen a kormdnyhivatalt, a j6t6si htvatal
szal<tgazgat6si szerweit, a rend6rkaptt6nys6,got, a kitzszolgilltato szerweket, a kozizemek
kozpontiait, a ment6szolgdlatot, akataszff6fav,6detmi igazgat6sigot 6s a postahivatalt.

11.S

I(oztertiletn6v-v61toz,6s eset6n - a lakcimbejeient6sre i6nyado jogszabillyi rendelkez6s ek alapjdn -
az 6tintett lakos s 6got lakcim-b ej elent6si kotelez etts 69 nem terheri.

5. K<izteriiletnevek v6dett6 nyilv6nit6sa
12.S

(1) A helytort6neti 6s v6rostot6neti 6rt6kfi kozteriiletneveket - a szem6lyr6l elnevezett
koztettiletnevek kiv6tel6vel - v6dett6 lehet nyilv6nitan:, melyr6l a I(6pvisel6-tesnilet dont.

(2) V6dett kozteniletnevet nem lehet megv6ltoztatni.
(3) A v6dett6 nylvdnitl.sra a kozterilet-elnevez6 s szabillyatt kell alkalmazni.

6. Kdztediletn6v- jegyz6k
13.S

(1) ocsa koztedileti neveir5l kozteriile tnlv-jegyzeket kell yezetti.
(2) A koz tertile tnev -j egy z 6k kozhitelfi ny t7v 6ntart6.s, amely tartaknazza:

a) a kedilet kozigazgatdsi helynev6t,
b) a kozteniletn6v el6- 6s ut6tag)at,
c) az elnevez6s id5pontjdt, tovdbb6. ha ismert
d) az elnevez6st meg6llapit6 szerv nev6t, Es hatilrozatilnak sz6m6t,



e) az elneve 26.s, n6vsr 6ltoztat6.s indok6t,
f) a kor6bbi kozteniletn6vre vonatkoz6 adatokat,
g) a kozteniletn6v jelleg6re (v6dett, egyedr, tobbes) utal6 adatokat,
h) a megsziin6s ok6t 6s idej6t.

(3) A kozteruletn6v- j egy z6k v ez et6.s €16l a j egy z5 gondo sko dik.

7. Kdzteriiletn6v megszi.intet6se
14.S

(1) A koztertlet - v6rosrendez6.s, be6pit6s vagy m6s m5don tot6n5 - megsziin6s6vel ktrlon
I(6pvisel6-testuleti dont6s n6lkil a koztenilet neve is megsziinik.

(2) A megsziint kozterr.ilet nev6t a nytlvintart6,sban tov6bbra is fel kell tiintetni, jelolve a

megsziin6s ok6t 6s idej6t.

8. A k<izteriileti r,fvthblilk elhelyez6s6nek szabhlyai
15.S

(1) A lroztenilet jogi jelleg6t 6s nev6t a td)ekozoddst )ol segit6 koztenileti n6vt6bl6kon kell
felti.intetni.

(2) A kozteniletn6v..t6bl6t az 1. mell6kletben meghatlrozott minta szerinti egys6ges formdban
Ocsa V6ros Onkotmdnyzata k6szitteti el sajdt kolt6g6n, 6s gondoskodik azok
kihelyez6s616l, p6disdt6l, karbantart6.sdt6l, szriks6g eset6n kicser6l6s6r6l.

(3) A kozteriileti n6vt6bl6n fel kell dintetni:
a) akoztetriletn6v el6- 6s ut6tag6trovidit6s n61kii1,

b) a tilbl6vallelzett tomb els5 6s utols6 h6,zszdmat 6s ahizszdmnoveked6s rinydt.
(4) A kozteriileu n6vt6bl6n feltiintetett neveknek meg kell egyezniiik a kozterriletn6v-

jegyz6kben szerepl6 ir6sm6ddal.

16.S

(1) A kozteriileti n6vtibl6t a koztenilet kezdet6n, v6g6n, valamint minden betorkoll6 :utcdn6l,
mindk6t oldalon, tov6bb6 

^z 
egy oldalr6l betorkoll6 utca tengelylben az 6tellenes oldalon

is fel kell szerelni.
(2) A koztedileti n6vtdbl6t els6sorban kerit6sen, 6piileten, vagy ezek hi6nyiban krilon

taft6szerkezeten - loll6that6 helyen - kell elhelyezni.
(3) Az rngatlan tulajdonosa, kezel6je vagy haszniloja a kozteriiletr n6r.t6bla elhelyez6.s6t 6.s az

ezzel kap csolatos munkdlatok at tiSrm koteles.
(4) A kozteri.ilett n6vtdbl6n 6s annak sz6l6.t6l1 m6teren beliil rek16m c6l16t szolg6l6 tdblilt vagy

egy6b fel,tatot elhelyezni nem szabad.
(5) A kozterileti n6vt6b16k kihelyez6s6r6l az 6ltntett ingatlan tulajdonos6t, kezel6j6t vagy

haszn6l616t a kihelyez6s6rt felel5s szers, (a tov6bbiakban: Onkormanyzat) 6rtesiu.
(6) A mfeml6k jellegii, illetve helyi v6delem alatt 6116 teruleteken a t6bla elhelyez6se sor6n a

krilon jogszabllyban foglaltak szerint kell elj6rni.
(7) Az ingadan tulajdonosa /haszn6loja a n|vtdbla elhelyez6s6t 6s az ezzel kapcsolatos

munk6latokat (6rnt koteles, az tngat)anrulajdonossal tort6nt eg),eztet6s alap)6n, A t6bla
krhelyez6s6r6l az ingatlan tulajdonosdt az Onkorm|,nyzat a kthelyezl.s el5tt 15 nappal
koteles 6rtesiteru.

(B) A kozteriileti n6vt6bl6k elk6szit6s6nek, elhelyez6s6nek, karbantatlsinak kolts6gei az
Onkorm6n y z atot terhelik.

(9) I(oztenileti n6vtibl6t elt6volitani, megrong6lni, eltakarni, y^gy b6rmely m6s m6don a

t616koztat6 jelleg6t megsziintetni tilos.



(10) Megviltozott koztertiletnevek tAblfirt a tij6kozod6s zavafialansilga 6rdek6ben aZ

elnevez6st6l szilmitott egy 6vig eredeti helyiikon kell hagyni 6s piros szirr(r, 6tl6s 6thiz6ssa,l
kell ell6tni. Az ttj utcan6vt6bl6t az ilthizott tlgl tdbla meLl6. kell felszerelni. A t69r
atcan|vtilblilt egy 6v mu/itin az OnkormAnyzatnakel kell tivohtaria.

(1l)Amennyiben a koztertilet n6vthbla megrongil6dik, vagy megsemmisii, azt a t6bla.
elhelyez6s6rc szolg6l6 tngat)an tulajdonosa koteles halad6ktalanul fu6sban jeleznt a iegyz6
r6.sz6te.

9, Alnhzszdm 6s egy6b cimelemek megdllapithshta, megvhltoztatbshra vonatkoz6
6ltal6nos szabilyok

17.S

(1) A n6wel ell6tott kozteriiletekerhdzszimmal, 6sf vagy egy6b cimelemmel kell ell6tni a KCR
rendelet 2. S (1) bekezd6s6ben foglalt ingatlanokat.

Q) Ugyanazonnevitkozteriileten tobb tngaianazoroshilzszdmmalnem jelolhet6.

Q) A hLzszLmozilst 6j kozterti{et l6tre,otte eset6n az elnevez6s6t, telekalakitas esetln az
engedilyez6hatirozat)oger6re emelked6s6t kovet6en 60 napon belii{ eI kell v6gezni.

18.S

(7) Hizszilmozdssal m6g nem 6rintett, elnevezett koztedileten a szilmoz6st 1-es sz6mmal kell
kezdeni, majd az eg6.sz szilmok kihagy6sa n6lkii{ emelkednek a kozteriilethez csarfakoz6
utols6 belteriileti foldr6szig, a Q) bekezd6sben foglaltak szednt.

Q) A, ingatlanok sz6mozisLt fit, utca, korft eset6ben irgy keli meg6llapitani, hogy a 4604.
szimi 6ta (Bajcsy-Zsilnszky utca) mer6legesen halad6 rtcilk szfimai a 4604. szim.6 tthoz
kozelebb es6 pontt6l kezd6dnek, -ig a 4603 szima rita g-.il16i utca) mer6legesen halado
r;rtcdk szilmai a 4603 szLmi utcilhoz kozelebb es6 pontt6l kezd6dnek 6s a szfimozds
noveked6s6nek tillnydba n6zve az :utca jobb oldal6n a p6ros, mtg az utca bal oldalfin
p LrarJat szimokat kell alkalmazni.

(3) Saroktelek eset6ben csak ana az utciln kell. hilzszimot adni, amelyen a gyalogos
kozleked6sre alkalmas kapubejirat van.

(0 ESy helyralztszilmmalazonositotttngzt)atnaktobbhlzszimot adni nem lehet.
(5) Terek eset6n a hdzszdmozLs 1-t6L kezd6d6en folyamatos, az 6omatat6 jfu6s6val

megegyez6 lrLrry:u. Egyoldalas be6pit6sri koztenileten a szLmoz6s folyamatos.

le.s

(1) A hdzszLmokat, tovdbbi az egylb cimelemeket a I(CR rendeletben foglalt szabillyok,
valamint e rendelet szerint kell k6pezni.

Q) Ugyanazonhelynizi szfim$, ingatlanon 16v6, tobb l6pcs6hdzb6l a116 6piilet, ikerhtz, sorhdz
eset6n 

^rnagyarABC 
6kezetekn6lkii{i aliltor.6st (p1.: 1/A, 1,/8,1/C) kellalkalmazni.

(3) Telekmegosztis utin a megosztott ingatlanok eredeti (al6tor6s n6lktili) hLzszLma
megsziinik, s u ttjor;;nan kialakitott telek szimdnak megfelel6en, a szilmsor noveked6s6nek
lllfiny 6ban a lain 6b 6.c6. nagybet(ivel (szLm / A / B / C) al6tor6st kap.

(4) A kialakult hizszimozLst kovet6en egyesitett ingadanok megtartjdk eredeti hizszilmakat.

10. Ahfuzszhm,valamint az egy6b cimelem megdllapithshta vonatkoz6 elifithsi szabilyok
20.s

(7) Ah6zsz6mok megillbpitis6t cimmegilllapitds keret6ben a telepiil6si onkorminyzat jegyz6je
v6gzt el.



Q) Cimkezellsi eljirist kell iefolytani:
a) ahatiskorrel 6s illet6kess6ggel rendelkez6 korm6nyhivatal szervezeti egys6ge (a

tov6bbiakb an : H at6 s 69) 6ltal ho z ott hatilro zat alapj6n,
b) hivatalb6l inditott el)66s keret6ben, hz z 1egyz6 a I(CR rendelet, valamint a jelen

rendeletbenfoglaltszabilyol<kalellent6tesilllapotottapasztal;
c) rigyf6l megalapozott k6relm6re.

(3) A cimkezel6sr eljiris alap)dt

d " Q) bekezd6s a) pontban foglalt esetben Hat6s6ghatdr.ozata,
b) 

" Q) bekezd6s b) pontan foglalt esetben hivatalos feljegyzls,
c) az Q) bekezd6s c) pontban foglalt esetben az igyf6l k6relme

k6pezi.
(4) A dont6s meghozatalLhoz szriks6ges - az lrintett ingarJarlra vonatkoz6 - tulajdoni lapot a

1egyz6 jogosult lek6rni a foldhivatali Takarnet rendszerb6l.
(5) A iegyz6 6hal lefolytatott cimkezel6si elj6rls sor6n cimkezel6si dont6si jegyz6konyv k6sziil,

amely tattalmazza:
a) az ij,gylrat sz6mit;
b) iigyint6z 6 nev 6t, b eoszt6.sdt;

c) az igyuat tirgy6t;
d) dont6st hoz6 hivatal megnevez6s6t;
e) hatillyb al6p 6 s ditum6t;
f) a dont6st megalapoz6hatirozatf ijrgytat szdmdt;
g) a dont6 s t megalap o z 6 hataro z at / ;gy ttat tipus 6t;
h) a dont6s t megalapoz6 hatarozat / ngyrat kibocs6t6j6nak megnev ez6.s6t;
i) a dont6s t megalzp oz6 hatdrozat / ugytat kelt6t;
j) a dont6s t megalap oz6 hatdrozat / ngytat 6rw6nyess6g6nek kezdet6t;
k) , cimkezel6si eli6t6sokban meghozott dont6s r6szleteit, rigymint a cimkezel6si

tev6kenys6get, a cimkezel6ssel 6rintett megye elnevez6s6t,valamint a telepril6snevet;
l) nyilv6ntafiilsba vett rij cimeket;
m) m6dositott cimeket;
n) torolt cimeket;
o) keltez6st;
p) kiadm6ny oz6 nev 6t, beosztis6t 6.s alil:ndsdt.

(6) A h6zsz6m, valamint az egy6b cimelem meg6llapitdsfu6l sz6l6 cimkezel6si dont6si

legyz6konyvet az lrintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon tul kozolni kell a 10. $-ban
meghatito zo tt s z eryekkel.

(7) A @ bekezd6s b) pontj6ban foglalt eljiris keret6ben a cimk6pz6.si feladat kozteriiletenk6nt
cisszesitve is elv6.gezhet6, amennyiben a cimkezel6s sor6n hozott dont6sek
hat{iyb al6p6 s 6nek dit.tma megegyezik.

(8) A cimkezel6ssel 6rintett cimek kozz6t6tel6vel kapcsolatban a I(CR rendetet 8. $ (5)
bekezd6sben foglaltak szednt kell elj6rni. A kozz6t6tel mellett a cimvilltoz6ssal 6rintett
ingatlanokkal rendelkezni jogosultak 6ttesit6s6r6l is gondoskodni kell.

21.S

(1) Ahizszitm megv6ltoztatasa krilonosen indokolt, ha:

a)az ngalJlan hizszima a foldhivatzt tngadan-nyivilntafiilsbar nem szerepel, 6s csak
hely ra) zi s zimmal me ghathro zo tt, vagy

b) tobb ingatlan azonos utcan6v 6s azonos hdzszdmmal szerepel a foldhivatali ingatlan-
ny tlv lntartisb an, vagy

c)az ngalJLafl utc htzsordban elfoglalt egyedi szilmszaT<t megjelol6se flern a kialakult
novekv6 sz6msorban tal6lhat6, v agy



d) ingatlan megosztilsilta, v^W ingadanok egyesit6s6re keriilt sor.

Q) H" a kozteriileten tobb ingatlan azonos hdzszilmmal rendelkezik, vagy az itgaianok
szimozdsa nem el6risszer6, azaz nem a 1,9-20. $-ban foglalt szabilyok szerint kertiltek
megilllapitdsta, akkor a kozteriiletet, vagy annak egy rlszlt - e rendelet rendelkez6sette
figyelemmel - a legkisebb 6rdeks6telemmel jfu6 m6don 6t kell szfimozti.

(3) Ha a tirstshiz, vary az abban l6v6 lak6sok szLmozisa hib6s, kovethetetlen, illetve nehezen
beazonosithat6, a tdrsashhz Lakilsatt a legkisebb 6rdeks6relemmel j6ro modon 6t kell
szdmozti.

(4) A h|zszLm megvilLtoztatasilra rrdrry:16 eLjfuLs hivatalb6l, vagy mnak a szem6lynek a

k6relm6re indul, akinek a hizszim villtoztatdsilhoz jogos 6rdeke ffiz6drk,
(5) Ahizszimozist:6j:utca eset6n annak foldhivatali 6wezet6s1tkovet6 dont6s meg6rkez6s6t6l

szdmitott 60 napon beliil el kell v6gezni.
(6) A hiszim meg6llapitasin, megvilltoztatilsilra, tod6s6re vonatkoz6 eljdrdsra e rendelet 6ltal

meghatdrozott szabilly okat kell alkalmazru.

ll. A hhzsz hmthbla e lhelye z 6 s 6 re vonatko z6 s z ab hly ok
22.S

(1) A hlzszilmot )elz6 tdblilt (z tov6bbiakban: hizszilmtdbla) a hilzzal szemben 6llva
koztediLlet6l, vagy maginntrcI iol lililtato helyen, a hdzfaln :ilagy 

^z 
ingatlan utcafronti

kerit6s6re kell elhelyezni.

Q) Az ingatlan tulajdonosa koteles az irrgatTant a megfelel6 hdzszdmtilbl|val el76tti. A
hilzszilmtibla beszerz6s6r6l, kihelyez6s6t6l, sziiks6ges cser6)6r61, megrong6l6d6sa eset6n
p6i6sfu6l6s karbantattisilr6l az ingathn tulajdonosa saj6t kolts6g6n koteles gondoskodni. A
t6bla kihelyez6slt a haszrLlatbav6teli enged6ly joger6re va16 emelked6s6t kovet6 30 napon
belil,hLzszLmvLltozis eset6n a sztiks6ges cser6t avilltozis bekovetkez6s6t kovet6 15 napon
beliil koteles a tulajdonos elv6gezni.

Q) A hdzszitrntibl6n a hdz szdmozisfin kivii{ a kcizteriilet neve is szetepelhet, azon mds sz6t
vagy szoveget szerepeltetni tilos.

12.2fu6 tendelkez6s
23.S

E tendelet 2016. jriJius 1. ru;pjilnl5p hatiiyba, amellyel egyidejfleg hat6ly6t veszti a kozterii{etek
elnevez6s6nek, valamint az elnevez6siik megva)toztatisdta tiny:JL6 kezdem6nyez6s 6s 

^hilzszilm-meglJTapitds szabiLyarolszolo 5/2073. 0II.28.) onkorm6nyzaircndelet.

I(ihirdetve: 2016. jrinius 30.
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1. mell6klet a L0 16. ffI.30.) iinkormdnyzati rendelethez

Utcanfvthblamintfiiaradatainakmeghathtozfusa
A koztedileti n6vt6bla kiils6 m6tete 400 mm X 150 mm. A szovegmez6 hosszit a
katakterek szdmahatdrozza meg, de a karakterek 6s a tdbla kerete kozott vizszintesen min.

15 T-, frigg6legesen 30 mm kell, hogy maradjon. Anyaga: mfianyag.
B et6m6tet az wtcan6v ho s s z6nak fiiggv6ny6b en v iltozik
1. sot: A kozteriilet neve, nagykezd6betfivel iwa,)ellemz6en 45 mm bet6nagys6g
2. sor: ahdzszdmozds jelol6se sz6mokkal6s nyillal, sz6mm6rete: 30 mm
Tioosthfia.
Betdtipus: Garamond. Ekendez6s: koz6ptengelyes, minden sor koz6pre ziwa. Sztn: z6ld,
alapon f.ehlt fuilsjelek 6s diszkeret

Mintautca



ArterANos rNDororAs

Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatar6l sz6l6 201,1. 6vi CLX)O(IX. totv6ny (a tov6bbiakban:
Motv.) 51. S (5) bekezd6se szerint a koztertilet elnevez6s6nek rendj6t a tebp;Esi onkorm6nyzat
tendeletben illlapiga meg. Az Mow. 13. S (1) bekezd6s 3. pontja a helyi lioziigyek, valamtnt a
helyben biztosithat6 kozfeladatok kor6ben elliltatdo helyi onkorminyiar feta{atk6nt rcgzitt a
kozterii{etek elnevez6sr6t.
Az Motv. 143. S (3) bekezd6se felhatalmazist ad a telepiil6si onkorm6nyzat k6pvisel6-testiilet6nek
arra, hogy rendeletben illlapitsa meg:

") a kozteriiletek elnevez6s,5nek, valamint
b) az elnevezl,siik megv6ltoztat6sira tr6n1,".l6 kezdem6nyez6s, 6s
.) a hdzszdm-megpllapitis szabillyait.

A rendelet megalkot6sdt azMow.14. S (2)-(3) bekezd6se is sztiks6gess6 teszi, mely szerint a 13. $
(1) bekezd6s 3. pontj6batmeghatdrozottkoztertilet, illewe koznt€zm6ny nem -.is.lh"ti

7) olyan szem6ly nev6t, aki a XX. szdzadr onk6nyualmi poJitikai rendszerek megalapozilsilban,
ki6pit6s6ben vagy fenttartasdban tlsztvett, vagy
b) olyan kifejez6st vagy olyar szer\rezet nev6t, amely a )O( sz|zrdr onk6nyuralmi politikai
rendszerre kozvetlentil utal.
(3) Ha a helyi lnkotminyzat dont6se sot6n k6ts6g mertil fel a tekintetben, hogy a krizteriilet fleve
megfelel-e a Q) bekezd6snek, al:.6lbeszerzt aMagyarTudom6nyos Akad6mia-illisfoglal1sht.

RESZLETES INDOKOLAS

Az 1. $-hoz

Meghatlrozzaatendeletc6l)6t,valaminttfu gyrhat6ly6t.

A 2. $-hoz

Az 6rtelmez 6 rendelkez 6s eket tartalmazza.

A 3-8. $-hoz

A terwezet 3-8. $-ai a kozterrilet elnevez6s6nek, valamint megv6lto ztatilsinak dltalilnos szab6lyatt
rogzittk.
A kozponti cimregiszter6l 6s a cink6pz6sr6l s2616 345/201,4. (XII.23,.) I(orm. rendelet (a
tov6bbiakban: I(CR rendelet) 2. S (1) bekezd6s6ben meghatdrozottmrnden oiyan kozteriiletet el
kellrrevezni, amr6l postacimmel ell6tott, vagy d16tand6 rngatlan f6bejdrataryiiik, vagy nyilhat. A
tendelet 3. $-u tartalntazza a koztenilet-elnevez6s ut6tagjak6nt meghat6.rozott kaltertiletjeleg
tipusait.
A kozforgalom el6l el nem zirt magilnLit elnevez6s6re a tulajdonos k6relme alapliln, vagy az 6
hozz6)6tul6sdval a I(6pvisel5-teshilet hat|toz, egy6bk6nt az elnevezl.si el)6ri,sia ,gyun.sak a
rendelet 5-6'$-ban meghatAtozott air:al nos szab6lyokat kell megfelel5en alk2lmazni.
A kozteriilet elnevez6shez tilfipontot ad a magy^torszl,gi hivatalos fold,rajzi nevek
meg6llapit6's6r6l 6s nyt'\v6ntart6.s6,t6l sz6l6 303/20076I.14) I(orm. rendelet, um"lyrr.k 5. S g)
bekezd6s .) pontia szerint a kozteniletek elnevez6s6nek lehet6leg a kozvetlen karnli.zet
hagyom6nyait, saj6toss6gait kell nikroznie, vagy a helyhez t otaaO szem6lyekkel kell
kapcsolatosnak lenrue. E szakaszok hatdrozzAk meg a kozterrilet elnevez6se, megv6lto ztatfusa
v onatkoz 6 6ltal6no s s z ab 6ly okat.
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A 9-11. $-hoz

A kozteriilet elnevez6s6vel kapcsolatos hat6sk oi 6.s eljilfisi szab6lyok at tartaknazza. A koztenilet
elnevez6s6re a i(6pvise15-testrilet rendelkezrk hat6skorrel. A kSzteriilet elnevez6s6t , yagy az
elnevez6s megvlltoztatilsLt a polg6rmester, alpolg6mester, a I(6pvisel6-tesrr.ilet bizotts{g'ar, a
helyi onkorm6nyzat k6pvise15je, az 6intett k8ztenilettel hat6ros 

-ingatlanokon 
lak6k vag], ott

ingadannal tendelkezni jogosultak tobb mint a fele, az 6,intett kozteruk:ten sz6khelly.; Ll"p-,
vagy fi6kteleppel rendelkez5 gazdillkodo szer\rezet, tov6bb6 b6rme\, Ocsa v6ros6ban'bejegyzett
t|rsadalmi szervezet kezdem6nyezhei az OnkormanyzatnAl. A be6rkezett javaslatokat el5zeiesen
a V6rosfejleszt6si, Miieml6kv6delmi 6s Term6szew6delmi Bizotts6g, az igyrendi Bizotts;g,
valamint aF6ldraizin6v Bizotts6g v6lem6nyezi. A koztertilet elnevez6sZr",..ngy?"gr.6ltoztat6s6la
k6relemre, vagy 1egyz6 megkeres6s e alapjln (hivatalb6t) is sor kerilhel
A kezdem6nyez6s formai kell6ke az udsbehs6.g 6s az indokol6s. Av6hoztat6,sr6l az illet6kes j6r6si
hivatalt is 6tesiteni kell, melynek oka, hogy a polg6rok szemllyi adatatnak 6s lakcim6nek
nytTv6ntartilsitol szolo 1992. 6vi torw6ny t3 /i. $-a szerint a kozterulet-elnevez6s, kozterrilet 1ellegvagy tertiletszewez6.si el)6r6sbanhozott dont6s mratt koltoz6ssel nem ifuolal<crmv1ltoz;s eset6n a
cimv6ltozS'snak megfelel6 szem6lyi azonosit6r6l 6s lakcim 16l szolo Lrat6s6gi igazolvLnyt a
cimv6Ttoz6s szerinti lak6 vagy tat6zkoddsi hely szerinti illet6kes l6risi hivatat #rrutJUat aruiia Ut
6s k6zbesiti a polgfu r6sz(:re. A 1egyz6 a )fu6si hivatalon rul a I(6pvisel5-testiilet dont6s6r5l 6rtesiti
az 

'intett 
koztertileten lakcimmel rendelkez 6 szem6lyek t, u) 6rintett ingatlan-tulajdonosokat,

tovdbb6' az illet6kes. kozponu 6s helyi i1let6s6gfi hat6s6gokat, igy kiilonor"n", korm6nyhiv atalt, a
i6r6'si hivatal szal<tgazgat|,si sze.eit, u ,"id6rkupit6nys6gof a kozsz,tlgilltat6 sz:,eweket, a
kozr.izemek kozpontjait, a ment6szolgillatot, akataszi6fav6detrni igazgatosd,got 6s a postahivatalt.

* t.."d.f alap)dn.bekovetkezett kozterr.iletn6v-v6ltoz6,s eset6.n i, Zrint {t hkoss6g helyett az
Onkormdnyzat v6gzi el a lakcim-bejelent6si kotelezetts6ggel kapcsolatos adminisztr6ci6s
tev6kenys6geket.

A 12. g-hoz

A kozteriiletnevek v6dett6 ny tlv 6rut6.sdva1 kap cs olato s s z ab 6lyo kat tartaltnazza.

A 13.$-hoz

A koztertiletn6v-1egyz6k vezet6s6vel kapcsolatos szab6lyokat tartalmazza, Honos tekintettel a
nytlvdttartils kotelez6 tartalmi elemeire. A koztediletniv-)egyz6k vezet6si66l a jegyz5 koteles
gondoskodni.

A 14. $-hoz

A kozteriiletnevek megszrintet6s6re vonat oatl<oz6 kriron szabillyokat tartahazza.

A 15-16. $-hoz

E szakaszok a kozteriilett n6vt6b16k elhelyez6s6nek szab illyait tartaknazzlk. A kozteriletr
n6vtdbl6t az 1'. melTlkletben meghatilrozott minta szerinti egys6ges fotmdt>an az Onkormanyri
k6szitteti el sai6t kolts6g6n 6s gondoskoclrk azok kihelyez6sZr6l,karbantart:As6r6l, azok esetleges
kicser6l6s6r6l. Amennyiben a koztertileti n6vt6bla megrong6lo dlk, azt a t6bla elhelyez6sZre
szolg'lo ingadan tulajdonosa koteles haladlktalanul ir6sban jJlezni a jegyz<S r6sz6re. Az'ingadan
tulaidonosa /haszndl6ia a koztedilett n|vtilbla elhelyez6s6t 6.s az ezzel klpcsolatos munk6latokat
koteles tiirni.
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Al7-19. $-hoz

A h6'zsz6m 6s egy6b cimelemeh megallapitilsita, megvilltoztatl"sira vonatkoz6 dltal;nos
szabilyokat tartaWtazza. Egy6b cimelemnek min6siil a rendelet 6relm6ben az 6pilet jele, a
hdzszdmhoz tafioz6 6prilethez rendelt l6pcs6hilz )ele, az 6prilethez vag1. l6pcs6hiihoz tiartoz6
szrnt jele, valamint az on61\6 rendeltet6si egys6g alta)dtak,bejratinak-.getat3r" . tr6szab6ly, hogy
a n6r''vel ell6tott koztertileteken hdzsz6mmal 6s/vagy egy6b cimel.mrr,"l kell elt6tni a I(CR
rendelet 2. S (1) bekezd6s6ben foglalt ingatlanokat. A-18-19. $ rendelkezik a h6zszd,moz6,s
technikai sz ab 6ly arol.

A 20. $-hoz

A hizszdm meg611apit6,s6.ra vonatkoz6 elj6r6si szabilyokat tafialntazza. A h6zsz6mok
megdllapitlsdt a )egyz6 v6.gzi. H6rom esetben kell cimkezel6si eljiirist lefolytatni: 1.. a
korm6nyhivatal szewezeti egys6ge 6ltal hozott hatilrozat alap16n, 2. hivatalbol inditott el1fu6s
keret6ben, valamint- 3 ngyf6l megalapozott, indokolt k6relm6r e. A h|zsz6m meg61l up,it6,"u
t|tgydban inditott el)fu6,s sor6n, a hdzszdm technikai meg6l1apit6,s6t korret6e L, azt iagziiend6
cimkezel6si dont6si iegyz6konyv k6szul, amelyet az 6.nnteti ingatlannal reredelkezni logofrrltakon
tu1 a 10. $-ban meghatdrozott szerwekkel is kozolni kell.

A 21. $-hoz

A hLzszimt6bla e1helyez6.s6.rc vonatkoz6 szabllyokat tartalmazza. A h1zszdmt6bla elhely ez6.s6r6l
az ingailan tulajdonosa saj6t kolts6g6n koteles gondoskodni.

A 22. $-hoz

Ahatdlyba l6ptet6 rendelkez6seket tattalmazza. A rendelet hatillyba t6p6s6vel egyidejiileg Ocsa
V6ros Onkormdnyzat I(6pvisel5-testtilet6nek a kozteriletek' elnevez:6s6nek] vahmint az
elnevez6stik megvilltoztatisdra hdnyulo kezdem6nyez6s 6s a hlzszim-megdllapit6,s szab6lyat6l
sz olo 5 / 20 13. (I I I. 2 B.) onkorm6ny z att rend.elet hatilly 6t ve s z ti.
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ELOZr.T ES HATAsuz scAr-AT

A Jogalkotisr6l sz6l6 2010. 6vi cxxx. torv6ny [at.) 17. $-a alapj6n el6zetes hatksvizsg1lat
elv6gz6s6vel felm6rttik a szabily oz6s v 6that6 kovetke'zm6nyeit.

Hat6svizsghlatilap

l.Thrcadalmi hatdsok
Nincs.

2. Gazdashgi, kiilts6gvet6si hatdsok
Nincs

3. Kiirnyezeti 6s eg6szs6giigyi kiivetkezm6nyek
Nincs.

4. Adminis zttativ terheket befoly6sol6 hatdsok
Az Ocsai Polg6tmest ei Hiiatal felk6sziilt a felmedil6 admjtisztativ feladatok
hat6kony 6s gyors e\v6,gz6s!rc.

5' A jogszabdly megalkotdsdnak sziiks6gess6ge, a iogalkotfs elmarad6s 6nakv6that6
ktivetkezm6nyei
Az onkormilny.z.a! 

ryn{e]et megalkot6s a - totviny alapjdn, az onkormhnyzat k6pvisel6-
teshilet6nek k6telez6 feladata. Filmar:.ddsa eret6n 

^a 
k6pvisel6-t"rttil"t mulaszt6sos

torv6nys6rt6st kcjvet el.

6' {-iogsTabhly alkalmazdtshhoz sziiks6ges szem6lyi, szervezeti, tittgyi6s p6nziigyi
felt6telek
A- jogszabily alkaknazdsilhoz sziiks6ges szem6lyr, tfugyi, szervezeti 6s p6nziigyi
felt6telek rendelkez6s re ililnak.
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