Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete
68/2004. (XII.01.) rendelete
A közterületek elnevezésérol valamint azok jelölésérol

Budaörs Város Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésben, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. törvény 44/A.§ (2) bekezdésében valamint a szabálysértésekrol szóló 1999.

évi LXIX. törvény 1.§ (1) és a 16. § (2) bekezdéseiben adott felhatalmazás
alapján a következo rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1.§
A rendelet célja, hogy - figyelemmel a magyarországi hivatalos földrajzi nevekrol
szóló 71/1989. (VII.4.) MT rendelet rendelkezéseire - a közterületek elnevezésének
egységes rendjét biztosítsa, ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat,
figyelemmel legyen a földrajzi, történelmi, nyelvhelyességi szempontokra, illetve az
utcanévtáblák,
emléktáblák
és
házszámtáblák
kihelyezési
rendjének
megállapításával segítse az egységes városkép kialakítását.
Utcák elnevezése
2.§
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

Budaörs Város területén minden közterületet (út, utca, tér, park, köz, sétány
stb.) közterületként való lejegyzését követo 90 napon belül el kell nevezni.
Ha egy utca a városrendezés, beépítés következtében két vagy több részre
tagozódik, egységes utcaként megszunik, az elkülönült utcarész(ek)nek - az
elkülönüléstol számított 90 napon belül - más nevet kell adni.
Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön
elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel
(meghosszabbítás).
Egy helyrajzi számon lévo közterületnek lehetoség szerint csak egy név adható.
Utcák elnevezésére állampolgár is tehet javaslatot.
3.§

(1)
(2)
(3)

Az új elnevezésnél betuk, vagy számjegyek nem helyettesíthetik az utcanevet.
Mellozni kell a dátumot tartalmazó és a hasonló hangzású utcaneveket.
Meglévo utcanevet az új elnevezéseknél nem szabad felhasználni.
Személyrol történo utcaelnevezés
4.§

(1)

Élo személyrol utcát elnevezni nem lehet.

(2)

(3)

Az utcanév elotagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és
utónévvel, kizárólag a családi nevet alkalmazni csak akkor lehet, ha a névadó
személyiség így is, vagy így ismert, illetve, ha az elnevezés egy kiemelkedo
családról történik.
A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti
nevén vált ismertté.
5.§

(1)

Utcaelnevezéssel emléket állítani olyan személyeknek lehet,
a)

b)

c)

akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet
szellemi,
anyagi
gyarapodását
szolgálta
és
személye
közmegbecsülésnek örvend,
aki a tudomány, muvelodés, sport vagy a társadalmi élet egyéb
területén kimagaslóan jelentoset tett, vagy alkotott és ezáltal
személyének emléke megorzésre méltó,
akinek a város életében, történelmében kiemelkedo szerepe volt,
tevékenységével hozzájárult Budaörs város egészének vagy egy
részének fejlodéséhez.
6.§

Személyrol elnevezett utcában, az arra alkalmas helyen és módon a névadó
személyiség tevékenységét emléktáblán röviden ismertetni lehet.
Utcanevek megváltoztatása
7.§
A közterület jegyzékbe felvétel után számított tíz éven belül csak kivételesen indokolt
esetben szabad utcanevet változtatni.
Utcanévtábla
8.§
Az utca nevét a tájékozódást jól segíto névtáblákon fel kell tüntetni. Az elhelyezés
határidejérol a Képviselo-testület határozatban rendelkezik.
9.§
(1)

(2)
(3)
(4)

Utcanév táblát az utca kezdetén, végén valamint minden betorkolló utcánál,
mindkét oldalon, továbbá az egy oldalról betorkolló utca tengelyében az
átellenes oldalon is fel kell szerelni.
Az utcanév táblát kerítésen, házfalon vagy ezek hiányában külön
tartószerkezeten - jól látható helyen - kell elhelyezni.
Az ingatlan tulajdonosa, kezeloje vagy használója az utcanévtábla elhelyezését
és az ezzel kapcsolatos munkálatokat turni köteles.
Reklám célját szolgáló feliratot, táblát
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-

(5)

utcanévtáblán nem lehet elhelyezni,
utcanévtábla körül úgy lehet elhelyezni, hogy ne zavarja annak tájékoztató
jellegét.
Az utcanév táblák egységes kialakításához elozetes Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Bizottsági döntés szükséges.

10.§
(1) Megváltozott utcanevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az
elnevezéstol számított két évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színu, átlós
áthúzással kell ellátni. Az új utcanév táblát az áthúzott régi tábla fölé kell
felszerelni.
(2) Az utcanév táblákról a Polgármesteri Hivatal által megbízott szervezet
gondoskodik (elhelyezés, láthatóság, karbantartás stb.).
Házszámozás
11.§
(1)

(2)

Az utcában az ingatlanokat (az épületeket és a beépítetlen telkeket) a
közterületrol jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni. Az utcában több
ingatlan azonos számmal nem jelölheto.
A házszám - Budaörs város közigazgatási területén - az ingatlanoknak a vele
érintkezo közterület(ek)re, utcára megállapított sorszáma.
12.§

(1)

A sorszámozást az alábbiak szerint kell megállapítani:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)
i)

A foútvonalak és a vele párhuzamos utcák számozása Budaörs
városközponttól (Templom tér) kifelé sugarasan növekszik.
A foútvonalra meroleges utcák számozása a foútvonal felol kezdodik.
Kétoldalas utcánál a számozás növekedésének irányába nézve jobb
oldalon a páros, bal oldalon a páratlan számokat kell alkalmazni.
Egyoldalas utcánál a számozás folyamatosan emelkedik.
Terek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedo
számsorrendben, az óramutató járásával megegyezo irányba történik. A
számsor a tér középpontja felöl becsatlakozó utca jobb oldalán kezdodik
és bal oldalon ér véget.
Sarok telkeket mindkét utca felol fenntartott házszámozással kell ellátni.
Kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli)
sorszáma megszunik, és az újonnan kialakított telek számának
megfeleloen, a számsor megkezdésének irányába a,b,c,d, stb. alszámot
kap.
Lakótelepen több szekciós lakóház lépcsoházanként perszámot kap.
Kialakult számozás után egyesített ingatlanok az eredeti sorszámokat
megtartják.
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j)

A házszám nélküli ingatlanra az építési engedélyben, vagy külön kérésre lehet
házszámot kiadni. Az utcában a további házszámozás az újabb telekosztások
esetén, illetve a használatbavételi engedélyek kiadásával történik.
Házszámtábla
13.§

A házszámtáblát a házzal szemben állva, jól látható helyen, a házfalra (kerítésre) kell
elhelyezni.
14.§
Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant (épületet, beépítetlen telket) az
építésügyi hatóság által eloírt házszámtáblával - saját költségére - ellátni és annak
folyamatos karbantartásáról gondoskodni.
15.§
Utcanév - és házszámváltozás esetén a 14.§-ban foglaltak szerint kell eljárni.
Szabálysértési rendelkezések
16.§
(1)

Szabálysértést követ el és 30. 000. Ft-ig terjedo pénzbírsággal sújtható az,
a) aki utcanév táblát, emléktáblát eltakar, vagy bármely más módon tájékoztató
jellegét megszünteti,
b) aki utcanév táblát, emléktáblát jogtalanul kihelyez vagy eltávolít,
c) aki a házszámtábla kihelyezését elmulasztja.
Hatálybalépés
17.§

Ez a rendelet 2004. december 1-jén lép hatályba, egyidejuleg hatályát veszti
Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testület 31/1997. (IX.08.) sz. rendelete a
közterület és városrész nevek megállapításáról, valamint azok jelölésérol.
Budaörs, 2004. november 26.

Wittinghoff Tamás
Polgármester

Tevanné dr. Südi Annamária
Jegyzo
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A 68/2004.(XII.01.) ÖKT. rendelet 2004. december 01-én a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Komáromi u. 16. sz.) hirdetotábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.

Erdos Károlyné
irodavezeto
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