
Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszámozásról
egységes szerkezetben


Nagyréde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:				
Fejezet
Általános rendelkezések
§
A rendelet hatálya Nagyréde település belterületén található közterületekre és építményekre terjed ki.

	Ezen rendeletet kell alkalmazni a településrészek, a belterületi és a zártkerti közterületek elnevezésére, valamint a házszámok megállapítására.   

	Ezen rendelet alkalmazása során közterület alatt  az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Étv) 2.§ 13. pontjában meghatározott ingatlanokat kell érteni.


Fejezet
     Elnevezés szabályai
1. Településrészek elnevezése
2. §
	A Képviselő-testület a község kül- és belterületein az egyes elkülönülő településrészeknek önálló megnevezést adhat.

A településrészek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a történelmileg kialakult földrajzi, településrészi nevekre, hagyományos elnevezésekre. A településrészek elnevezésénél egyebekben a közterületek elnevezésének szabályait kell megfelelően alkalmazni.



2. Közterületek elnevezése
3. § 
	Az egyes közterületek elnevezése (a továbbiakban: utcanév) elsődlegesen a gyalogos- és járműközlekedésre szolgáló közterületek megjelölésére, földrajzi azonosítására, a tájékozódás megkönnyítésére szolgál, emléket állít, ismereteket terjeszt, helytörténeti, néprajzi, nyelvi hagyományokat ápol.
	Minden közterületet el kell nevezni.
	Az új közterület nevét a létrejöttét követő 6 hónapon belül kell megállapítani.
	Közterület elnevezését a megállapításától számított 15 éven belül nem lehet megváltoztatni.

4. § 
(1) Új közterület elnevezésénél az alábbi utótagok használhatók:
	utca: általános közterületi név, közlekedési útvonal

út: az utcánál jelentősebb közlekedési útvonal
köz: kis keresztutca
tér: beépítésre szánt területekkel körülvett közterület
sétány: általában széles, zöldterülettel szegélyezett közterület
sor: csak az egyik oldalán beépítésre szánt út vagy utca
(2)A település története során kialakult korábbi utótagok továbbra is alkalmazhatók. 
      5. §
	Belterületen minden olyan közterületet el kell nevezni, amely építési telkek kizárólagos     megközelítési útvonalát alkotja.
	Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető legyen. A magyar nyelv szabályai mellett figyelemmel kell lenni arra, hogy az utcanév betöltse a tájékozódást segítő szerepét, kapcsolódjon a község történetéhez, hagyományaihoz és földrajzi környezetéhez. Az idegen eredetű, nehezen kiejthető elnevezéseket kerülni kell.
Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a személy halálát követő 10 év múltán kerülhet sor.
	Közterület személyről akkor nevezhető el, ha az adott személy a magyar történelemben, tudományban, kultúrájában vagy Nagyréde Község életében, történelmében, kulturális felemelkedésében  olyan kimagasló és maradandó életművet hozott létre, amely érdemessé teszi nevének megörökítésére.
	Nem adható olyan utcanév, amely meglevő utcanévvel azonos vagy azzal összetéveszthető.


6. § 

	Ha egy meglevő közterület utóbb két vagy több részre tagolódik, az elkülönült utcarészeknek más nevet kell adni.

A már elnevezett közterület folytatásaként létesülő új közterület külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.
A közterület megszűnésével az utcanév is megszűnik
Az utcaneveket a közterület valamennyi kereszteződésénél jól látható és felismerhető táblákkal kell megjelölni.
	A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt helyezhető el. 
	Az egységes utcanév-táblák elkészítéséről, elhelyezéséről és karbantartásáról a polgármester gondoskodik.


      3.  Az elnevezési eljárás 
               7.§.			
Közterület elnevezése, elnevezésének megváltoztatása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
	Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 15 napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket is a Képviselő-testület elé kell terjeszteni
A Az előterjesztéshez térképvázlatot is csatolni kell, amely tartalmazza az elnevezni kívánt közterület határait és a hozzá tartozó ingatlanokat.
A közterület elnevezésének előkészítési eljárása során minden esetben ki kell kérni a Heves  Megyei Levéltár   szakvéleményét.
Településrész és közterület elnevezésére javaslatot tehetnek a község lakosai, a községben működő társadalmi szervezetek, a Képviselő-testület tagjai és bizottságai. Közterület átnevezése előtt az adott közterületen lakók véleményét – lakógyűlés keretén belül – ki kell kérni.
	A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell az Okmányirodát, a Levéltárat, az illetékes földhivatalt, a helyi rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást, a közmű-szolgáltatókat és a cégbíróságot.





Fejezet
Házszámozás
   1. A számozás kialakítása
8. § 
	A névvel ellátott közterületeken házszámmal kell ellátni a lakóházakat, és egyéb építményeket.
	A házszámozás a belterületi és zártkerti földrészletnek a vele érintkező közterületre megállapított sorszáma.

A házszámozást új közterület létrejötte esetén az elnevezését, telekalakítás esetén az engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően 60 napon belül el kell végezni.
A házszámozás :
a,  a közterületnek a település központja felé eső végén indul, s a   központtól távolodó irányban növekszik,
b, út, utca, sétány, köz és sor esetében a számozás növekedésének irányába nézve baloldalon a páros, jobb oldalon a páratlan számokat kell alkalmazni,
c, tér esetében a telkek számozása folyamatosan emelkedő számsorrendben, az óramutató járásával ellentétes irányban történik,
d, a csak egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása 1-től kezdődően folyamatos.
	A kialakult számozás után:

a,  megosztott ingatlanok eredeti házszáma marad meg, és az újonnan kialakított telkek számának megfelelő A, B, C, D stb. alátörést kap,
b,  egyesített ingatlanok az eredeti házszámokat kötőjellel összevonva tartják meg. 
	A (4)  bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik, kivéve, ha a kialakult helyzet indokolja és az  érintett közterületen  lakók 2/3-a az újra házszámozást kérelmezi és vállalja annak anyagi és eljárásjogi következményeit.

2. Eljárási rendelkezések
9. § 
	A házszám kiadását a házszámmal nem rendelkező ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője vagy használója kezdeményezheti.
	A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.
	Az újonnan épülő ingatlanok esetében a házszámot a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított 2 hónapon belül  fel kell tüntetni.

	A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, az utcáról jól látható helyen, jól látható méretben  kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.
	Házszám kiadása a jegyző hatáskörébe tartozik.

3. Jogkövetkezmények
10. § 
Aki a 9.§. /1/-/4/ bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket megszegi, azzal szemben szabálysértési eljárás kezdeményezhető.
IV Fejezet
Záró rendelkezések
11. § 
	A rendelet 2012 június l5-én  lép hatályba
	Értelmező rendelkezés: Közterületen lakó: az adott közterületen állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú személy.


Balázs József sk.						Dr. Kovács Krisztina sk.
 polgármester							           jegyző




Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Nagyréde, 2012. június 15.

								Dr. Kovács Krisztina
		                     						 jegyző

