
Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete 

a közterületnevek megállapításáról  

 

Fülöpháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés a) 

pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 13. § (1) bekezdés 3. pontjában, és az 51. § (5) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva – Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 30. § (1) bekezdés f) pontja 

alapján az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével – a közterületnevek megállapításáról a 

következőket rendeli el:  

 

1. Közterületnév megállapítása 

1. § (1) A közterületnév a közterületek megjelölésére, földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására 

szolgál, egyúttal emléket állít és hagyományt őriz. 

 

(2) Közterületnév megállapítására a településrész vagy az utca, tér kialakításának (beépítésének) 

megkezdése előtt kell javaslatot tenni. 

 

 

2. § (1) A közterületnév megállapítását, vagy módosítását a jegyző, a polgármester vagy a képviselő-

testület bármely bizottsága kezdeményezheti. 

 

(2) A közterületnévre javaslatot a polgármester és képviselő-testület bizottsága tehet.  

 

 

3. § (1) A közterületnév megállapítása során figyelembe kell venni a kialakult névhasználatot, a történelmi 

hagyományokat, a helytörténeti kutatások eredményeit, illetve az utca elhelyezkedése alapján az 

irányjelzési lehetőséget. 

 

(2) Élő személyről közterületek nem nevezhetők el. Elhunyt személyről 25 évvel a halála után nevezhető el 

közterület. 

 

(3) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már 

elnevezett utca nevét veszi fel.  

 

 

4. § Közterületnév megállapításáról, megváltoztatásáról a lakosságot és az érdekelt szerveket (posta, 

rendőrség, lakossági szolgáltatók, egészségügyi szolgáltatók, mentők, tűzoltók) a jegyző haladéktalanul 

értesíti. 

 

2. Utcanévtáblák elhelyezése 

 

5. § (1) A községben a közterületeket utcanévtáblával kell jelölni.   

 

(2) Az utcanévtáblát a Képviselő-testület által - a jelen rendelet 1. mellékletében meghatározott - minta 

szerint kell elkészíttetni.  

 

(3) Az utcanévtáblák elkészíttetése, kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata, 

költségei az önkormányzatot terhelik.  

 

(4) Az utcanévtáblák kihelyezéséről az érintett ingatlan tulajdonosát, vagy használóját a kihelyezésért 

felelős szerv a kihelyezés előtt minimum 5 nappal előbb köteles értesíteni. 

 
6. § (1) Az utcanévtáblának az utca nevét és az utca házszámait kell tartalmaznia. A táblákon – külön a 

páros és páratlan számozású oldalon – fel kell tüntetni az utca tizedeinek számozását –tól-ig és jelölni 

kell a számozás irányát.  



 

(2) Az utca írásmódjának meg kell egyezniük a központi utcanévjegyzékben szereplő írásmóddal.  

 

 

7. § (1) A telektömbök szerint elhelyezésre kerülő utcanév táblát az épület utcahomlokzati, vagy 

oldalhomlokzat falán, illetve ennek hiányában a kapun, jól látható helyen kell elhelyezni. 

 

(2) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, vagy használója az utcanévtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos 

munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben az utcanévtábla elhelyezésével az ingatlanon kár keletkezik, 

azt a kihelyezésért felelős szerv köteles megtéríteni. 

 

(3) Az utcanévtáblán és a névtábla szélétől 1 m-en belül reklám célját szolgáló feliratot, táblát elhelyezni 

nem szabad. 

 

(4) Az utca nevének megváltoztatása esetén a korábbi utcanévtáblát a tájékozódás megkönnyítése 

érdekében – áthúzással érvénytelenítve – két év időtartamig az új nevet jelző tábla mellett meg kell 

hagyni.  

 

(5) Az általánostól eltérő beépítettségű utca névtáblájának elhelyezését az Ügyrendi Bizottság hagyja jóvá.  

 

 

3. Házszámok 

 

8. § (1) A házszámozást új utca esetén annak keletkezésével, illetve a telekalakítás engedélyezésével 

egyidejűleg kell elvégezni. Az utcában több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. 

 

(2)  A sorszámokat, azok változásait a jegyző állapítja meg, az alábbiak szerint: 

 

a) A sorszámozást úgy kell megállapítani, hogy a sorszámozás növekvő iránya a magasabb 

rendű utcától kezdődően haladjon. Utcáknál a számozás növekedésének irányába nézve jobb 

oldalon a páratlan, bal oldalon a páros számokat kell alkalmazni. Ha egy utca több utcához is 

kapcsolódik, akkor a helyi viszonyokat figyelembe véve kell a sorszámozás irányát 

megállapítani.  

 

b) A számozás 1-gyel kezdődik és a számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez 

csatlakozó utolsó belterületi földrészletig.  

 

d) A terek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő számsorrendben, az 

óramutató járásával egyező irányban történik. 

 

e) A külterületek (tanyák, tagok) házszámozása a belterületi ingatlanok számozásától eltérően 

folyamatos sorszámú.  

 

f) a kialakult számozás után megosztott ingatlan újra számozódik, s az újonnan kialakított 

ingatlanok házszámai a főszám első helyen történő megtartása mellett – a számsor 

növekedésének irányában – az ABC betűsorrendjeinek megfelelő alátörést kapnak. 

 

 

9. § (1) A házszámtábla elhelyezése, karbantartás és pótlása az ingatlan tulajdonosának kötelessége és 

költsége.  

 

(2) A házszámtáblát a kerítésre, vagy az utcafronton lévő házfalra kell elhelyezni. 

 

(3) A nem valóságos állapotnak megfelelő és nem a megfelelő módon kifüggesztett házszámtáblák 

leszerelését a jegyző a tulajdonos terhére elrendelheti. 
 

 



4. Záró rendelkezések 

 

 

10. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.  

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.  

 

 

Balogh József          Vincze Miklós 

 polgármester                                                                                                 jegyző  

 

Kihirdetési záradék: 
Ezen rendelet 2013. december 30–án kihirdetésre került. 

 

Fülöpháza, 2013. december 30. 

                         Vincze Miklós 

                               jegyző 



1. melléklet a 24/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelethez 

A fülöpházi utcanévtáblák mintája: 

 

 
 



2. melléklet a 24/2013. (XII.30) számú önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet a 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez 

 

Fülöpháza Község Képviselő-testülete által egyéb önkormányzati rendeleteiben 

meghatározott átruházott hatáskörök: 

 

 

Átruházott hatáskör címzettjei: 

 

 

polgármester: 
a) önkormányzati segély iránti kérelem elbírálása  

b) köztemetés költségeinek viselésére kötelezett személy költségviselési mentesítésre vonatkozó 

kérelmének elbírálása 

c) önkormányzat tulajdonát képező üzletrész, értékpapír, illetve részvényvagyon hasznosítása 

100.000 Ft névérték alatt  

d) elidegenítés, elővásárlási jog gyakorlása, egyéb módon történő hasznosítása 100.000 Ft 

forgalmi értéket meg nem haladó ingó vagyontárgy esetén  

e) Az önkormányzati költségvetési szerv kezelésében lévő tárgyi eszköz pótlási kötelezettséggel 

történő értékesítéséhez, selejtezéséhez szükséges hozzájárulás megadása nettó 300.000 forintot 

el nem érő egyedi nyilvántartási érték esetén 

f) ápolási, gondozási intézetbe történő beutalás 

g) lakásfenntartási támogatás iránti kérelem elbírálása 

h) hulladékkezelési díjkedvezmény iránti kérelem elbírálása 

 

 

 

 

képviselő-testület ügyrendi bizottsága 
a) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása 

b) általánostól eltérő beépítettségű utca névtáblájának elhelyezésének jóváhagyása” 

 

 


