
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete 

A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 

kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el: 

  

1. A közterületek elnevezésének, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló 

kezdeményezés 

  

1. §  (1)1 

(2) A közterület megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a 

földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre. A hasonló megjelenésű és egy 

városrészen belül fekvő utcák csoportját lehetőség szerint egy adott fogalomkörből származó 

névvel kell ellátni. 

  

2. § (1) A közterület elnevezésére, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés 

írásban, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez nyújtható be.  

(2) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: 

a) a polgármester, 

b) a Képviselő-testület bizottsága, 

c) helyi önkormányzati képviselő, 

d) Tata város területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár, vagy 

e) Tata város területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy. 

(3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell: 

a) a kezdeményezés okát,  

b) az elnevezés megváltoztatásának szükségességét, 

c) a javasolt elnevezés indokát, 

d) a javasolt elnevezés kapcsolódásának megindokolását a közterület környezetéhez, a 

településen belüli elhelyezkedéséhez, és 

e) utalást a helytörténeti vagy egyéb vonatkozásra. 

(3) Az utca elnevezését, illetve az átnevezést megelőzően a polgármester kikéri az érintett 

választókerület önkormányzati képviselőjének, valamint a város helytörténetével foglalkozó 

városi civil szervezetek véleményét. 

(4) Az utca elnevezését, illetve az átnevezését megelőzően a tervezetet ismertetni kell az 

érintett utcában lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárokkal, akik a tervezetről az 

ismertetést követő 15 napon belül véleményt nyilváníthatnak. 

(3) Az utca elnevezésére, illetve átnevezésére vonatkozó javaslatot a mindenkori 

kulturális, művelődési ügyekkel foglalkozó bizottság véleményezését követően a 

polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. 

 
 

A rendelet megalkotásának napja: 2014. november 26. 

                                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 8/2016.(III.31.)ÖR 4.§ (2) bek. a.) pontja.  Hatálytalan: 2016. április 1. napjától. 
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12/A. § Magánút elnevezésére a magánút tulajdonosa véleményének kikérésével a képviselő-

testület jogosult. 

2. A házszám-megállapítás szabályairól 

  

 3. § (1)2 

(2) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, amelyek a későbbi 

beépítés során a közbenső házszámot kapják. 

(3) Ugyanazon nevű közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető. 

(4) Ingatlan megosztása esetén – ha az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik 

– a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni. 

(5) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni. 

(6) Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, a házszámot arról a közterületről kell 

megállapítani, amely felől az ingatlan megközelíthető, amennyiben több közterületről is 

megközelíthető, arra, amelynek a közterületi határvonala a leghosszabb. 

(7)3 

(8)4 

 

4. § (1)5 A házszámozást úgy kell elvégezni, hogy a számozás a település központjától kifelé 

haladva 1-től kezdődően növekedjen. 

(2) A számozás irányába haladva az utca jobb oldalán a páratlan, bal oldalán páros számozást 

kell alkalmazni. 

(3) A terek és más hasonló alakú közterületeken lévő házak számozása folyamatosan 

emelkedő számsorrendben, az óramutató járásával ellentétes irányban történik. A számsor a 

város központja felől becsatlakozó utca jobb oldalán kezdődik, és a bal oldalán ér véget. 

(4) Földrajzi okokból csak az egyik oldalon beépíthető utcák házszámozása 1-től kezdődően 

folyamatos. 

  

5. § (1)6 Az ingatlan házszámát megváltoztatni csak abban az esetben lehet ha: 

a) új közterület jött létre, 

b) az ingatlan házszáma a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel, csak helyrajzi 

számmal meghatározott, 

c) az ingatlan utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése nem a kialakult 

növekvő számsorban található, 

d) ingatlan megosztására,  

e) ingatlanok egyesítésére, vagy 

 f) felülvizsgálatra került sor. 

 

(2) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a 

kérelmére indul, akinek a házszám változtatásához jogos érdeke fűződik. 

(3)7  
16. § 

                                                           
1 Beiktatta a 8/2016.(III.31.)ÖR 1. §-a. Hatályos: 2016. április 1. napjától. 
2 Hatályon kívül helyezte a 8/2016.(III.31.)ÖR 4.§ (2) bek. b.) pontja.  Hatálytalan: 2016. április 1. napjától. 
3 Hatályon kívül helyezte a 8/2016.(III.31.)ÖR 4.§ (2) bek. b.) pontja.  Hatálytalan: 2016. április 1. napjától 
4 Hatályon kívül helyezte a 8/2016.(III.31.)ÖR 4.§ (2) bek. b.) pontja.  Hatálytalan: 2016. április 1. napjától 
5 Módosította a  8/2016.(III.31.)ÖR 2. §-a. Hatályos: 2016. április 1. napjától. 
6 Módosította a  8/2016.(III.31.)ÖR 3. §-a. Hatályos: 2016. április 1. napjától. 
7 Hatályon kívül helyezte a 8/2016.(III.31.)ÖR 4.§ (2) bek. c.) pontja.  Hatálytalan: 2016. április 1. napjától 
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3. Utcanév- és házszámtáblák elhelyezése 

 

7.  § (1) Az utcanév táblákat az utca elején és végén, valamint a keresztező utcáknál mindkét 

irányban kell elhelyezni, saroképületen vagy kerítésen, illetve ennek hiányában, a pénzügyi és 

városfejlesztési bizottság döntése alapján, a közterületre kihelyezett táblán.  

(2) Névváltozás esetén a megszűnt utcanév névtábláját átlós vonallal történő áthúzással, egy 

évig kell az eredeti helyén megőrizni.  

 

8. § (1)2  

 (2) A házszámtáblát az épület utcai homlokzatán, ha az nem látható, az ingatlan kerítésén, 

ennek hiányában magánterületen kihelyezett táblán kell elhelyezni.   

 

9. § (1) Az utcanév táblák elkészítéséről, elhelyezéséről és pótlásáról az önkormányzat saját 

költségvetése terhére gondoskodik. 

(2) Az utcanév tábla elhelyezésében érintett ingatlan tulajdonosa köteles a kihelyezett tábla 

tűrésére. 

(3) A házszámtáblák beszerzéséről és annak közterületről jól látható módon történő 

kihelyezéséről, pótlásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni. 

 

 

10. § (1) Ez a rendelet 2015. január 1-én lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek 

elnevezéséről, utcanév- és házszámtáblák elhelyezéséről, valamint a házszámozás rendjéről 

szóló 8/2010. (IV.01.) önkormányzati rendelete.  

  

 

  

 Michl József      Dr. Kórósi Emőke  

 polgármester       jegyző   
  

 
 

                                                                                                                                                                                     
1 Hatályon kívül helyezte a 8/2016.(III.31.)ÖR 4.§ (2) bek. d.) pontja.  Hatálytalan: 2016. április 1. napjától 
2 Hatályon kívül helyezte a 8/2016.(III.31.)ÖR 4.§ (2) bek. e.) pontja.  Hatálytalan: 2016. április 1. napjától 


