Aszód Város Önkormányzat
Képviselı-testületének

2/2000.(I.12.) ÖR.sz.

rendelete

A település nevekrıl, az utcanevekrıl és házszámozásról

Aszód Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. §.-ában
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I.
Bevezetı rendelkezések
1.§.
Azoknak az elnevezéseknek, amelyeket a települések belterületén elhelyezkedı, gyalogos és
jármőközlekedésre szolgáló közterületek egyedi megjelölésére alkalmaznak:
út, útja, utca, köz, sor, fasor, feljáró, lépcsı, tér, tere, köztér, liget, kert park „utcanév" győjtınevük.
2.§.
Az utcánál nagyobb, a település egészénél kisebb területrészek - városrészek, lakónegyedek,
körzetek, más csoportok - neveit „településrész" - névnek nevezzük. A településrész
megnevezések a városi térképeken szerepeltethetık.
II.
Az utcák és településrészek elvezésének általános szabályai
3.§.
(1) A névadás tárgyául olyan területi egységeket kell meghatározni, amelyek megközelítési
lehetıségük révén és utcaképi megjelenésükkel az egyértelmő tájékozódást szolgálják.
(2) Minden utcát el kell nevezni. Nem kell nevet adni az olyan zsákutcáknak, háztömbbelsıt
kiszolgáló utaknak, amelyekhez a kapcsolódó ingatlanok számozása másik utcában már
megtörtént.
(3) Minden házszámnak valamelyik utcához kell tartoznia, utcanevek viszont lehetnek
házszámok nélkül is.
(4) A lakótelepi beépítettségő településrészeknek is lehetıleg utca jellegő elnevezéseket kell
adni. Kisebb lakótelepi tömbök áttekinthetıen elhelyezkedı épületei folyamatosan is
számozhatók, ilyen esetekben a tájékoztató térképvázlatok igazítanák el.
4.§.
(1) Az új utca nevét közvetlenül a terület kisajátítása vagy közterületként való bejegyzését
követı 3 hónapon belül kell megállapítani.
(2) Amennyiben a városrendezés során olyan területet építenek be, ahol korábban utcák nem
voltak, a kialakítandó utcákat a beépítési terv jóváhagyásával egyidıben kell elnevezni.
(3) A már névvel ellátott utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön eljárás
nélkül a meghosszabbított utca nevét kapja.
5.§.
A hasonló megjelenéső utcák csoportját ajánlatos területegységenként, esetleg irányuk alapján
egy adott fogalomkör tagjairól elnevezni.
6.§.
(1) Élı személyrıl utcát elnevezni tilos. Kiemelkedı személyekrıl haláluk után 20 év
elteltével lehet utcát elnevezni.
7.§.
(1) Elı és utótagjukban, vagy csak elıtagjukban azonos, illetve alakilag hasonló utcanevek-a
megtévesztı hasonlatosságok elkerülése miatt - nem adhatók.
(2) Hiányos szerkezető utcanév nem adható.
(3) Utcanévként római vagy arab számot szerepeltetni tilos.

(4) Az idegen eredető, a nehezen kiejthetı és a mesterkélt szavakat az utca elnevezéseknél
kerülni kell.
(5) Az utcanév adásánál tömörségre, közérthetıségre kell törekedni. Figyelemmel kell lenni a
helyi vonatkozásokra, valamint az elnevezés és az utcakép összhangjára.
III.
Az utcanév használata és megváltoztatása
8.§.
A hivatalosan nyilvántartásba vett utca neveket teljes alakjukban kell használni. Az
utcaneveket alkotó szavak helyesírásán változtatni nem szabad, azokat rövidíteni is csak a
helyesírási szabályok szerint lehet.
9.§.
Aszód Város Önkormányzata a helytörténeti szempontból jelentıs utcaneveket védetté
nyilváníthatja. A védett utcanév nem változtatható meg.
10.§.
(1) Ha a városrendezés vagy beépítés következtében valamely utca több részre osztódik, és
így egységes utcaként megszőnik, az elkülönült résznek más nevet kell adni. Az utca eredeti
nevét lehetıleg az eggyel kezdıdı házszámú útszakaszon kell meghagyni.
(2) Ha az utca városrendezés, beépítés vagy valamely más területhez való csatolás miatt teljes
egészében megszőnik, akkor - külön intézkedés nélkül — az elnevezését is törölni kell az
utcanév-jegyzékrıl.
(3) A törölt utcanév csak akkor adható ki ismét, ha ugyanott új utcát alakítanak ki.
IV.
Az utcanév nyilvántartása
11.§.
(1) A város utcáinak nevét jegyzékbe kell foglalni és a változásokat naprakészen kell vezetni.
Az utcanévjegyzék közhitelő nyilvántartás, amelyet a Polgármesteri Hivatal
népességnyilvántartási adatai alapján a Mőszaki Iroda vezet.
(2) Az utcanévjegyzék rovatai:
a. sorszám,
b. az utcanév elı- és utótagja,
c. az önkormányzat határozatának száma,
d. az elnevezés idıpontja,
e. az utcaelnevezés alapja,
f. utalás a korábbi névre (nevekre),
g. a védettség, a névváltozás, névtörlés idıpontja,
h. a területrész meghatározása, vagy körülírása,
i. településrészhez való tartozás rögzítése,
j. egyéb.
(3) Az utcanévjegyzék melléklete az önkormányzati határozatok alapján folyamatosan
korrigált térkép, amelyen az utcák nevét, az épületek körvonalát és számozását kell bejelölni.
V.
A házak számozásának szabályai
12.§.
Az utcában az ingatlanokat (épület, beépítetlen telek), a közterületrıi jól látható
házszámtáblával kell ellátni.

(1) Minden utca házainak számozása 1-el kezdıdik, a fıútvonalak esetében a fıútvonali
torkolattól kezdıdik.
(2) A vonalszerő közterületeken, a számozás irányában haladva, a jobb oldal a páratlan, a bal
oldal a páros számok helye.
(3) A csak egyik oldalon beépíthetı utcák telkei folyamatosan számozandók. A foltszerő
közterületek számozása is folyamatos, a számozást a központ felıl becsatlakozó utca jobb
oldalától kezdve az óramutató járásval ellentétes irányba kell végezni. Az ingatlanok késıbbi
megosztása esetén a házszámot az ABC kisbetőivel kell megkülönböztetni. Telekegyesítéskor
a házszámokat is össze kell vonni.
15.§.
A házszámtábla az utca nevét és a ház sorszámát mutatja. Azokon a helyeken, ahol a
tájékoztatás az egyes lépcsıházak, épületrészek megkülönböztetését is szükségessé teszi, a
házszámtáblát lépcsıházanként kell elhelyezni. A lépcsıházak jelzésére a házszámot az ABC
nagybetőivel kell megkülönböztetni.
16.§.
A táblákat területenként - utcánként egységesen úgy kell elhelyezni, hogy azok közterületrıl
jól láthatók legyenek.
VI.
A településrész-név, az utcanév és a házszám megjelölése
17.§.
(1) A város idegenforgalmilag jelentıs pontjain - az egész belterületet, benne a településrészneveket, az összes utcát, utcaneveket is feltüntetı - nagymérető szabályos térképet kell
felállítani.
(2) Ezeket a térképeket évente felül kell vizsgálni.
18.§.
(1) Az utcanévtáblát az utca kezdetén, végén, valamint minden betorkolló utcánál, mindkét
oldalon (továbbá az egy oldalról betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon is) ki kell
függeszteni.
(2) Az utcanévtábla szövegének meg kell egyeznie az utcanévjegyzékben szereplı
írásmóddal. A megváltozott utca és házszámtáblákat legalább egy évig eredeti helyükön
kell hagyni - a felirat olvasását nem akadályozó - átlós irányú, piros színő áthúzással.
19.§.
(1) Az utcanévtáblákat egységesíteni kell.
(2) A mőemléki jellegő, illetve védett településrészeken az utcanév és házszámtábla a
szabványtól eltérhet.
20.§.
Az utcanév- és házszámtáblákat az épület felületi díszítésével, más köztáblákkal (közlekedési
és közmőjelzések, mőemlék-jelzı táblák, emléktáblák, földmérési és egyéb jelek, jelzések,
feliratok) a cégtáblákkal és kiegészítıikkel kellı összhangban kell kifüggeszteni.
21.§.
Az utca elején a névadó személyt, fogalmat, eseményt ismertetı tábla helyezhetı el. Az ilyen
emléktáblák létesítésérıl, feliratának szövegérıl és jellegérıl az önkormányzat határoz.

VII.
Hatásköri és eljárási szabályok
22.§.
(1) Az utcanév megállapításának, védetté nyilvánításának és az emléktábla létesítésére
vonatkozó javaslatot az Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága, valamint a Mővelıdési,
Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság terjeszti a Képviselı-testület elé.
(2) A bizottság a döntési javaslat elıtt gondoskodik az érintett lakosság véleményének
megismerésérıl.
23.§.
Az utcanevek megállapítását, megváltoztatását, törlését, védetté nyilvánítását a helyi
sajtóban közzé kell tenni.
24.§.
Az utcanévjegyzék és a közterületi névmutató térképvezetése a Polgármesteri Hivatal
feladata.
25.§.
(1) Utcanév megállapításakor, változtatásakor, valamint megszüntetésekor a lakosság,
továbbá az érintett ingatlannyilvántartási-, közlekedési-, postai szervek, a mentık és a
tőzoltók tájékoztatása a Polgármesteri Hivatal feladata.
(2) A közterületi térképek és tájékoztató térképvázlatok, továbbá az utcanévtáblák
kihelyezésérıl, karbantartásáról, pótlásáról, valamint a házszám megállapításáról és a
házszámtábla helyének kijelölésérıl, az érvénytelen táblák eltávolításának folyamatos
ellenırzésérıl a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
(3) Az utcanévadást követıen az új táblákat 6 hónapon belül fel kell szerelni.
26.§.
Új utcanév és házszám kialakítása után az állampolgárok kötelesek új, lakcímet igazoló
hatósági igazolványt igényelni. A népességnyilvántartás adataiban történı változás
bejegyzésérıl a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
VIII.
Záró rendelkezések
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, melyrıl a jegyzı gondoskodik.
Aszód, 2000. január hó 12. nap.

Bagyin József sk.
polgármester

Kissné Kulybus Gizella sk.
jegyzı

A rendelet kihirdetve: 2000. január 12.

Kissné Kulybus Gizella
jegyzı

