Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2010. (II. 15.) sz. Ök. rendelete ,
az utcanév, valamint a házak
számozásának rendjéről
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló –
többször módosított – 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az utcanév, valamint a házak számozásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya és célja
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Rudabánya város közigazgatási területén elsődleges funkciójú
önálló rendeltetésű épülettel vagy építési telekkel rendelkező szervekre és magánszemélyekre.
(2) Célja, hogy Rudabánya város közigazgatási területén az utcanév, valamint a házak
számozására egységes rend alakuljon ki.

Értelmező rendelkezések
2. §
(1) Belterületi közutak: A település területrendezési tervében feltüntetett vagy annak határán
elhelyezkedő közutak.
(2) Járdák: közútnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, attól szintkülönbséggel, kiemelt
szegéllyel, vagy más módon elválasztott része.
3. §
E rendelet alkalmazásában:
(1) Utcanév: Olyan elnevezés, amelyben a 2.§ (1) felsorolt közterület teljes neve szerepel.
(2) Házszám: Az ingatlannak (teleknek) az ingatlan-nyilvántartás szerinti utca házsorában
elfoglalt egyedi számszaki megjelölése, az utcanév nélkül.
Utca elnevezésének általános szabályai
4.§
(1) Minden közterületet el kell nevezni, mely lakóingatlanok közvetlen megközelítésére
szolgálnak.
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(2) Új utca nevét, közterületként való lejegyzését követően 90 napon belül meg kell
állapítani. A 90 napos határidőt a kialakítási, illetve a bejegyzést megállapító határozat
jogerőre emelkedésétől kell számítani.
(3) Új elnevezésnél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik az utcaneveket, idegen
eredetű, nehezen kiejthető elnevezéseket mellőzni kell.
(4) Az utcanév megállapításakor figyelemmel kell lenni a hagyományokra, a földrajzi
környezetre, a környező utcákban használatos elnevezés fajtákra a telektulajdonosok,
lakók javaslatára, és a nyelvhelyességi követelményekre.
Az elnevezés indítványozásának rendje
5. §
(1) Az utcanév felvételéről vagy megváltoztatásáról a Képviselő-testület határozattal dönt.
(2) Utcanév felvételére, megváltoztatására javaslatot tehetnek:
a) a képviselő-testület tagjai,
b) a képviselő-testület valamely bizottsága, annak kültagja,
c) az utcában lakó ingatlantulajdonosok.

Utcanév megállapítása
6. §
(1) Személyről utcát elnevezni halála után legalább 10 év elmúltával lehet.
(2) Az utcanévnek meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.
(3) Családi nevet alkalmazni csak akkor lehet, ha a névadó személyiség így is ismert vagy így
ismert, illetőleg ha egy családról történik az elnevezés.
(4) Az (1) - (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti nevén
vált ismertté.
(5) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertető jegye szorosan
kapcsolódik a személynévhez, akkor ez az utcanévben is feltüntethető.
(6) Utcaelnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet:
a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történetében kiemelkedő jelentőségű volt és
személye közmegbecsülésnek örvend,
b)aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan
jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó,
c) akinek Rudabánya város életében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével
hozzájárult Rudabánya egészének vagy egy részének fejlődéséhez.
(7) Utcát elnevezni olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete, munkássága az
emberiség egyetemes történetében kiemelkedő jelentőségű volt.
(8) A településen azonos nevű utcák nem lehetnek.
Utcanevek megváltoztatása
7. §
Az elnevezéstől számított tíz éven belül nem lehet utcanevet változtatni.
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Utcanévjegyzék
8. §
(1) Rudabánya város közterületeiről utcanévjegyzéket kell vezetni.
(2) Az utcanévjegyzék közhiteles nyilvántartás, mely tartalmazza:
a) a település nevét,
b) az utcanév elő- és utótagját,
c) az elnevezés időpontját,
d) az elnevezést megállapító szerv nevét és határozatának számát.
(3) Az utcanévjegyzék vezetéséről Rudabánya Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
jegyzője gondoskodik.
(4) Az utcanévjegyzékbe bárki betekinthet.
(5) Az utcanévtábla elkészíttetése, kihelyezése, cseréje és pótlása a jegyző feladata.
(6) Az utca nevét feltüntető táblákat vagy jelzőoszlopokat lehetőleg az utca mind a két
oldalán, zsákutcáknál a bevezető oldalon az útkereszteződésekben pedig a szembelévő
épületen vagy építményen a közterületről jól látható módon kell elhelyezni, melyet az
ingatlantulajdonos (bérlő, használó) tűrni köteles.
(7) A Képviselő-testület döntését követően a jegyző értesíti az utcanév elnevezéséről,
megváltoztatásáról a település közszolgálati, ingatlan-nyilvántartó szerveket és a közüzemek
központjait, a BM Központi Nyilvántartó és Választási Hivatalt, valamint gondoskodik az új
és megszűnt utcanevekről szóló határozat helyben szokásos módon, hirdetőtáblán történő
közzétételéről.
Házszám meghatározásának szabályai
9. §
(1) Az épület, telek házszámáról – az adott ingatlanra vonatkozó telekalakítást engedélyező
hatósági határozatban, illetve az építési engedélyben hatáskörrel rendelkező jegyző
rendelkezik.
(2) Egy ingatlant, illetve épületet csak egy házszámmal szabad ellátni.
(3) A tereken fekvő ingatlanok számozási módja megegyezik az utcák számozási módjával.
házszámainak megállapításával.
(5) Az utcák torkolatával szemben állva baloldalra eső ingatlanokat folyamatosan páratlan
számokkal, a jobb oldalra eső ingatlanokat páros számokkal kell ellátni, ez alól kivételt képez
a már régebben fordítva számozott utcák név szerint a Dobó István, Jókai Mór utca, Kun Béla
utca, és a Rákóczi Ferenc utca.
(6) A sarok ingatlanokat abban az utcában kell figyelembe venni és házszámmal ellátni
amelyik utcáról bejárattal rendelkezik.
(7) Folyamatosan kell számozni az olyan utcákban lévő ingatlanokat, amelyeknek csak az
egyik oldalán vannak beépített, illetőleg beépíthető telkek. Kivételt képez ez alól a már
meglévő Sport utca.
(8) Egy helyrajzi szám alatt csak egy házszám állapítható meg. Osztatlan közös tulajdon
esetén a különböző ingatlantulajdonokat alátörésekkel kell jelölni növekvő sorrendben az abc
betűivel illetve a kialakult szokás megtartásával, arab számokkal.
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10. §
(1) Az ingatlan házszámának megváltoztatása csak abban az esetekben lehetséges, ha:
a) az ingatlan házszáma a hivatalos ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel, csak helyrajzi
számmal meghatározott, vagy
b) több ingatlan azonos utcanév és azonos házszámmal szerepel a hivatalos ingatlannyilvántartásban, vagy
c) az ingatlan utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése nem a kialakult
növekvő számsorban található, vagy
d) ingatlan megosztására, vagy
e) ingatlanok egyesítésére került sor.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az ingatlan házszámának megváltoztatásáról
a jegyző külön határozatban rendelkezik.
(3) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból vagy annak a személynek a
kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.
(4) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok eredeti sorszámukat megtartják (pl.: 1-3).
(6) A 10. § szabályaitól eltérni csak a helyi hagyományok figyelembevételével lehet.
Az utcanév és házszám kihelyezésének szabályai
11. §
(1) Házszámot a közterületi telekhatártól mért 10 méteren belül 2-5 méter közötti
magasságban, az épület közút felöli homlokzatán vagy az ingatlan utcai kerítésén (bejárati
ajtón) úgy kell elhelyezni, hogy az utcáról jól látható és olvasható legyen.
(2) Építési telek esetében a házszámtáblát az utca felöli telekhatártól számított 5-10 méter
között a földbe ásott fa, vas, beton vagy egyéb anyagból készült tartóoszlopon kell elhelyezni
2-3 méter közötti magasságban úgy, hogy azt az esetlegesen felnövő növényzet ne takarhassa
el.
(3) Az ingatlan karbantartásával összefüggő munkák végzése során utca nevét jelző táblának
tisztántartásáról az épület tulajdonosa (bérlője, használója) köteles gondoskodni.
(4) Az utcanévtábla kihelyezése az önkormányzat feladata és költsége.
(5) A házszámtáblák beszerzése és költségének viselése az ingatlan tulajdonosát (használóját,
bérlőjét) terheli.
(6) Az olvashatatlanná vált utcai név táblák számbavételéről a Polgármesteri Hivatal
gondoskodik.
(7) Az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles pótolni a hiányzó vagy az elavult
házszámtáblát.
(8) Nem a valóságos állapotnak megfelelő vagy nem megfelelő módon kifüggesztett
házszámtáblák lecserélését valós számozású házszámtábla kihelyezését a jegyző a tulajdonos
(bérlő, használó) terhére elrendeli.
(9) (5) és (6) bekezdésekben foglalt esetekben a tulajdonos szociális körülményeire való
tekintettel a házszámtábla cseréjét a polgármester a Polgármesteri Hivatal költségére is
elvégeztetheti.
Egyéb rendelkezések
12.§
(1) Közterület elnevezését feltüntető tábla engedély nélküli levétele, megrongálása,
jogosulatlan módosítása,eltakarása vagy bármely más módon a tájékozató jellegének
megszüntetése szabálysértésnek minősül, és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
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(2) Szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki utcanév
táblát, házszámtáblát
a) megrongál,
b) eltakar vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét megszünteti,
c) jogtalanul kihelyez,
d) házszámtábla kihelyezését elmulasztja.
Záró rendelkezés
13. §

E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.
Rudabánya, 2010. február 12.

Szobota Lajos
polgármester

Dr. Sallai Árpád
címzetes főjegyző
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