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Zalaszántó Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
6/1996.. (VI. 25.) számú
RENDELETE
AZ UTCÁK ELNEVEZÉSÉRİL ÉS HÁZSZÁMOZÁS RENDJÉRİL.
Zalaszántó Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzati Törvény 16. §.
(1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a közigazgatási területén lévı
utcaelnevezésekre, a közterületek megjelölésére, azonosítására, a házszámozás egységes
rendjére az alábbi rendeletet alkotja.
I. fejezet
Az utca elnevezések rendje.
1. §.
Utcanév: A település út, utca, tér, park, köz, sétány jellegő közterületet jelölı név.
2. §.
(1)
Utca, közterület elnevezésénél elsısorban a korábbi elnevezését, múltjára utaló
személy, történelmi, irodalmi, vagy egyéb kiemelkedı társadalmi tevékenységet kifejtı
személyiséget, jellemzı fekvését, természeti sajátosságát, növényzetét kell figyelembe venni.
(2)

Élı személyekrıl utca, vagy egyéb közterület nem nevezhetı el.
3. §.

(1)

Utca, közterület elvezésére javaslatot tehetnek:
-

(2)

társadalmi szervek,
képviselı-testület tagjai,
helyi választópolgárok.

Az elnevezés felıl az Önkormányzat Képviselı-testülete dönt.

(3)
Az elnevezés megváltoztatása esetén a korábbi elnevezést még egy évig fel kell
tüntetni.
4. §.
(1)
A névtáblát egységes formában kell elkészíttetni, úgy hogy azon a felirat jól kivehetı
legyen.
(2)

A névtáblát az utca kezdetén, végén jól látható helyen kell elhelyezni.

(3)

Névtáblát feltenni, levenni, áthelyezni csak a Körjegyzı engedélyével lehet.

(4)
Az ingatlan tulajdonosa, kezelıje, használója köteles tőrni, hogy az utcanévtábla
felépítményére, kerítésére – annak állagának sérelme nélkül – kihelyezésre kerüljön.
II. fejezet
Házszámozás rendje.
5. §.
(1)
A családi házakat, egyéb építményeket, üres telkeket a képviselı-testület által
meghatározott házszámmal kell ellátni.
(2)
Üres földterületek esetén a rendezési terv elıírását, a telek oszthatóságát figyelembe
kell venni.
(3)
A beépített ingatlant annyi betővel, tört házszámmal kell jelölni, ahány lakóegységgel
be van építve.
(4)
Azonos telken külön-külön felépített nem összefüggı lakóépületet, vagy egyéb
építményt külön számmal kell ellátni törve arab számmal.
(5)
A házszámozáskor a (4) bekezdésnek megfelelı jelölést kell alkalmazni, ott ahol a
rendezési terv végrehajtása folyamán a számozás változni fog.
6. §.
A számozást a magasabb rendő úttól kell kezdeni és az utcából elindulva a jobb oldali soron a
páratlan, bal oldalon a páros számokat kell feltüntetni.
7. §.
(1)
A házszámtábla kihelyezése az ingatlan tulajdonosának, kezelıjének, használójának
kötelessége.
(2)
A házszámot az ingatlanon lévı építményen, kerítésen jól látható helyen, esztétikus és
lehetıleg egységes kivitelben kell feltüntetni.
(3)
A nem megfelelı kivitelő, vagy olvashatatlan táblát a tulajdonos köteles kicserélni,
ennek elmulasztása esetén a kicserélést a tulajdonos terhére a Körjegyzı elrendelheti.

8. §.
Az építési hatóság az építési engedélyben a házszámokat az építtetık részére meghatározza és
egyben a beszerzést és elhelyezést elıírja.

III.
Vegyes rendelkezések.
9. §.
(1)

Utca (közterület) elnevezésérıl névjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza a
-

(2)

az utca elnevezését
az ingatlan helyrajzi számát.

A közterület elnevezésérıl, annak megváltoztatásáról értesíteni kell:
-

az ingatlan tulajdonosát, vagy kezelıjét-használóját,
a népesség-nyilvántartási feladatot ellátó szervet.
10. §.

Tilos utca (közterület) elnevezését feltüntetı táblát engedély nélkül levenni, megrongálni, a
házszámokat engedély nélkül megváltoztatni, megtévesztı jelzést alkalmazni.
11. §.1
12. §.
A rendelet hatályba lépése elıtti olvashatatlan utcanévtáblák lecserélésérıl a Képviselıtestület legkésıbb 1997. június 30-ig gondoskodik.
13. §.
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetésérıl a Körjegyzı gondoskodik.
Zalaszántó, 1996. június 18.
Huszti Zoltán Ferenc
polgármester
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