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Minısített többség !

Tisztelt Közgyőlés!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok körébe sorolja a közterületek, valamint az önkormányzat
tulajdonában álló közintézmények elnevezését. Az Mötv. 143. § (3) bekezdése felhatalmazást
ad a települési önkormányzatoknak, hogy rendeletben állapítsák meg a közterületek
elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a
házszám-megállapítás szabályait.
A Közgyőlés a fenti tárgykörben alkotta meg a közterületek elnevezésérıl szóló
25/2011.(V.4.) önkormányzati rendeletet, mely 2012. május 9. napjától hatályos.
A hivatkozott rendelet a több közterülettel is érintkezı ingatlanok házszámának
megállapítására vonatkozóan nem ad egyértelmő eligazítást, a gyakorlatban problémát okoz e
rendelkezés értelmezése.
Emellett a rendelet módosítása a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı 27/2013.(II.28.) határozattal elrendelt - 20 szekszárdi közterület elnevezésének
megváltoztatása miatt is indokolt.
A hatályos rendelet értelmében az új utcanevekre javaslatot tehet a közgyőlés tagja,
Szekszárdon mőködı társadalmi szervezet, bármely szekszárdi polgár, a város közigazgatási
területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkezı jogi személyiség. Néhány javaslat a
XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı közterületek felülvizsgálatára felállított
munkacsoport részérıl is érkezett. A javaslatok között több közelmúltban elhunyt személy
neve is felmerült.
A hatályos rendelet szerint közterületet személyrıl elnevezni csak halála után legalább 20 év
elmúltával lehet.
Annak érdekében, hogy az új utcanevek 20 éven belül elhunyt Szekszárdhoz kötıdı, elismert
írók, költık, képzımővészek, sportolók, tudósok neveit is viselhessék, az elıterjesztésben
javaslatot teszünk a 20 éves idıkorlát eltörlésére. A javasolt szabályozás szerint élı
személyrıl továbbra sem lehetne közterületet elnevezni, de a közterület elnevezése
szempontjából nem lenne releváns, hogy az érintett személy halála óta mennyi idı telt el.
A rendelet-tervezethez külön indokolás is készült, melyet az elıterjesztéshez csatoltunk.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) kötelezı feladatként
állítja a jogszabály elıkészítıje elé, hogy elızetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve
ezzel a szabályozás várható következményeit. Megfelelve a Jat. 17. § (1) – (2) bekezdésében
foglalt elıírásnak az elızetes hatásvizsgálat eredményérıl hatásvizsgálati lapot készítettünk,
melyet tájékoztatásul szintén csatolunk az elıterjesztéshez.
Emellett a rendelet-tervezetet a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.)
önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában foglaltak szerint véleményezésre a
Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok is megkapta.
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A rendelet-tervezet elkészítése során továbbá tekintettel voltunk a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.) önkormányzati rendelet – 2011. október 10. napjától
hatályos – 30/A. § -ára, mely a rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre bocsátásának
szabályait rögzíti. A társadalmi egyeztetés keretében a 30/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelıen gondoskodtunk a rendelet-tervezetnek az önkormányzat honlapján történı
közzétételérıl és errıl az önkormányzat által alapított lapban (Szekszárdi Vasárnapban)
figyelemfelhívást jelentettünk meg.
A módosító rendelet-tervezet jobb megértése érdekében az elıterjesztés mellékletét képezi a
jelenleg hatályos rendelet, melyben eltérı színnel jelöltük a módosításokat.
Az elıterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyőlés hetében tárgyalja.
Mindezek alapján kérem az elıterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását.
Szekszárd, 2013. március 20.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:
Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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INDOKOLÁS
Általános indokolás
A hatályos rendelet nem tartalmaz egyértelmő rendelkezést a több közterülettel is érintkezı
ingatlanok házszámának megállapítására vonatkozóan. Az egységes gyakorlat kialakítása
érdekében szükséges a rendelet módosítása. Emellett a személynevekrıl elnevezett utcanevek
tekintetében indokolt a halál idıpontjához kötıdı korlátozás feloldása.
Részletes indokolás
1. §-hoz:
A hatályos rendelet 3. § (2) bekezdése elıírja, hogy élı személyrıl utcát elnevezni nem
szabad. A 6. § (3) bekezdése pedig kimondja, hogy közterületet személyrıl elnevezni halála
után legalább 20 év elmúltával lehet.
A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı közterületek felülvizsgálatával
összefüggésben 20 közterület esetén kell új utcanevet meghatározni. Ahhoz, hogy 20 éven
belül elhunyt Szekszárdhoz kötıdı, elismert személy nevét is viselhesse utcanév, indokolt a 6.
§ (3) bekezdés szerinti korlátozás eltörlése.
2. §-hoz:
A hatályos rendelet 9. § (8) bekezdése szerint:
„Ha az ingatlan több közterülettel is érintkezik (2 vagy több utcára nyíló telek) és a telek
megosztható 2 vagy több önálló beépítésre alkalmas mérető ingatlanra, akkor minden utcára
meg kell állapítani a házszámot. Az ilyen ingatlan csak egy közterületrıl számozható,
függetlenül attól, hogy az ingatlan hány közterület felıl közelíthetı meg. Így kiadni csak azt a
számot lehet, mely közterület felıl az ingatlan fı megközelítési iránya van (a bejárat nyílik) a
többi számot csak fenntartani kell, a késıbbi telekkialakítás lehetısége érdekében.”
A fenti rendelkezésbıl nem állapítható meg egyértelmően, hogy mit kell az ingatlan fı
megközelítési irányának tekintetni, illetve, hogy a megközelítés iránya a gépkocsi vagy a
gyalogos forgalom szempontjából értelmezendı. Egy telek jövıbeli elvi megosztási
lehetısége nem indokolja két házszám kiadását.
A norma címzettjei számára történı egyértelmő szabályozás szükségessé teszi a rendelkezés
pontosítását. A javasolt szabályozás az utcanév, illetve a házszám megállapítása során a
városszerkezeti szempontokon túl lehetıséget biztosít az ingatlantulajdonos véleményének
figyelembe vételére is.
3. §-hoz:
A rendelet-tervezetben javasolt változáshoz kapcsolódik az átmeneti rendelkezés, mely szerint
az új szabályozást a módosító rendelet hatálybalépésének napján folyamatban levı ügyekben
alkalmazni kell.
A jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet 84. § (4) bekezdése
értelmében az alapjogszabálynak és nem a módosító rendeletnek kell tartalmaznia az átmeneti
rendelkezést, ennélfogva az átmeneti rendelkezés az alaprendelet záró rendelkezései közé
került beépítésre.
4. §-hoz:
E szakasz hatályba léptetı rendelkezést tartalmaz.

5

ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendeletmódosítás elısegíti az egységesebb, rendezettebb településkép kialakítását. A
korábbinál rugalmasabb szabályozástól a lakossági panaszok csökkenése is várható.
b) Környezeti, egészségi következményei:
Nem releváns.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának
adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
d) Egyéb hatása: nincs
e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A település rendezettsége, a tájékozódás, a településkép érdekében indokolt a házszámok
megállapításának egyértelmő szabályozása.
f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …../2013. (…..) önkormányzati
rendelete a közterületek elnevezésérıl szóló 25/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(t e r v e z e t)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 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 feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 51.§ (1) bekezdés d) pont 5. francia bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1.
alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok véleményének
kikérésével – a következıket rendeli el:

1. § A közterületek elnevezésérıl szóló 25/2011.(V.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
R.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

„(3) Személyrıl utcát elnevezni a személy által használt név eredeti formájában kell.”
2. § Az R. 9. § (8) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

„(8) Ha az ingatlan több közterülettel is érintkezik, akkor az utcanév és a házszám - az
ingatlantulajdonos véleményének ismeretében és figyelembe véve azt, hogy a beépítés
jellegében meghatározó módon melyik csatlakozó közterület építési vonalához illeszkedik bármelyik közterület felıl megállapítható.”
3. § Az R. 17. §-a a következı (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E rendeletnek a közterületek elnevezésérıl szóló 25/2011. (V. 4.) önkormányzati
rendelet módosításáról …/2013.(…) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Módosító
Rendelet) megállapított 6. § (3) bekezdését és 9. § (8) bekezdését a Módosító Rendelet
hatálybalépésének napján folyamatban lévı ügyekben alkalmazni kell.”
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:

Horváth István
polgármester

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı

7

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyőlésének
25/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelete a
közterületek elnevezésérıl*
a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §
(1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében
eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok véleményének kikérésével - a következıket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet tárgyi hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévı közterületekre és
ingatlanokra, személyi hatálya azok tulajdonosaira (használóira, kezelıire) terjed ki.
2. Értelmezı rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:
a)

Utcanév: a város területén az út, utca, tér, park, köz, stb. jellegő közterület (a továbbiakban együtt:
utca) neve, amely
elıtagból (pl. teljes személynév, fogalom, tárgy) és utca jelentéső
(területjellegő) utótagból áll. Gyalogos és jármőközlekedésre szolgáló közterület megjelölésére,
földrajzi azonosításra, a tájékozódás biztosítására szolgál, emléket állít, ismereteket terjeszt,
helytörténeti, néprajzi, nyelvi hagyományokat ápol.
b) Cím: olyan földrajzi és térbeli helymeghatározó adat, amely emberi tartózkodásra, munkavégzésre
alkalmas épületeket, ezek önálló rendeltetési egységeit, ill. ezekkel beépíthetı földrészleteket
jelöli.
c) Lakcím. a népesség-nyilvántartásba bejelentett lakóhely és tartózkodási hely közigazgatási címe.
d) Házszám: a cím alapján az ingatlanhoz tartozó szám.
Belterületen és zártkertben: utcanév, házszám, épület, lépcsıház, emelet, ajtó.
Külterületen: külterületi településrész neve és helyrajzi szám.
e) Címnyilvántartás: Olyan nem hatósági nyilvántartás, mely a közterület és a közforgalom elıtt
megnyitott magánút nevét és jellegét és helyrajzi számát, valamint az arról megközelíthetı
ingatlan címét és helyrajzi számát tartalmazza
3. Az utcaelnevezés általános szabályai
3. § (1) Minden utcát el kell nevezni, közterületet és közforgalom elıtt megnyitott magánutat egyaránt. Az
utcanevet megváltoztatni csak különösen indokolt esetben szabad.
(2) Élı személyrıl utcát elnevezni nem szabad.
(3) Nem szükséges elnevezni a mezıgazdasági célú dőlıutakat.
4. § (1) Új utca nevét közvetlenül a terület kisajátítását, illetve közterületként való bejegyzését követıen kell
megállapítani.
(2) Ha egy utca a városrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagolódik, egységes utcaként
megszőnik, és emiatt a megfelelı tájékozódás nem biztosított, az elkülönült utcarésznek más nevet kell adni.

*

A rendeletet a Közgyőlés a 2011. április 28-i ülésén fogadta el.
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(3) Az elnevezett utca természetes folytatásaként létesülı új útszakasz, külön elnevezési eljárás nélkül, a már
elnevezett utca nevét veszi fel.

5. § (1) Az utcanév megállapításakor figyelemmel kell lenni a földrajzi környezetre és a nyelvhelyesség
követelményeire.
(2) A név választása legyen alkalom a város történelmi, néprajzi, építészeti, mővészeti és természeti értékeinek
bemutatására, megırzésére.
(3) Az idegen eredető, nehezen kiejthetı és mesterkélt elnevezéseket mellızni kell.

6. § (1) Az utcanév lehet:
a) személynév
aa) történelmi személyek neve, akiknek része volt a magyar nép szabadságáért, európaiságáért
folytatott küzdelemben,
ab) a magyar tudomány, irodalom, képzı- és elıadómővészet jelesének neve, akinek tevékenysége
része a magyar mővelıdéstörténetnek,
ac) olyan személy neve, akinek Szekszárd város életében, történetében fontos és pozitív szerepe
volt;
b) földrajzi név;
c) szimbolikus név.
(2) Ha az utca személyrıl kapja nevét, a névadó nemzetközi, hazai vagy helytörténeti érdemei minél
egyértelmőbben körülírható, minısíthetı és kiemelkedı érdemek legyenek.
(3) Személyrıl utcát elnevezni a személy által használt név eredeti formájában kell. Közterületet személyrıl
elnevezni halála után legalább 20 év elmúltával lehet.
(4) Külföldi állampolgárokról csak kivételesen, indokolt esetben lehet utcát elnevezni.
4. Utcanév- és házszámtábla

7. § (1) Az utca nevét a tájékozódást jól segítı névtáblákon kell feltüntetni.
(2) A táblákat az 1. mellékletben meghatározott minta szerinti egységes formában Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) készítteti el, és gondoskodik azok kihelyezésérıl,
pótlásáról, szükség esetén kicserélésérıl.
(3) Az utcanév táblát az utca kezdetén, végén, valamint minden betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon
is ki kell függeszteni. A névtáblát épületen, kerítésen vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten jól látható
helyen kell elhelyezni. Az ingatlan tulajdonosa, kezelıje, használója a névtábla elhelyezését és az ezzel
kapcsolatos munkálatokat köteles tőrni. A tábla kihelyezésérıl az ingatlan tulajdonosát, kezelıjét, használóját a
kihelyezés elıtt 15 nappal értesíteni kell.
(4) Az utcanév táblák kifüggesztésérıl az illetékes szerveket /népesség-nyilvántartás, rendırség, mentık,
tőzoltóság, posta, stb. / azonnal értesíteni, a lakosságot pedig a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.
(5) A lakossági tájékozódás megkönnyítésére és a város helytörténeti hagyományainak megırzésére történeti (az
utcák korábbi neveit is tartalmazó) utcanév táblák helyezhetık el.
8. § (1) Az utca megszőnésével az utca neve is megszőnik. Ebben az esetben a megszőnt utca nevét az
utcanévjegyzékbıl törölni kell, és a polgármesteri hivatalnak gondoskodni kell az utca névtábláinak
összegyőjtésérıl.
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(2) A megváltozott közterület nevek, házszámok tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az
elnevezésüktıl számított egy évig, eredeti helyükön kell hagyni, és piros színő átlós áthúzással kell ellátni. Az új
névtáblát, házszámtáblát az áthúzott régi tábla mellé vagy alá kell felszerelni.
(3) A megszőnt utcának ismételt beépítése esetén - átszámozva - a régi nevet kell kiadni.
(4) Az utcanév megváltoztatása, vagy megszőnése esetén az állampolgárokat bejelentési kötelezettség terheli.

9. § (1) Az utcában az ingatlanokat (épületeket és beépítetlen telkeket) a közterületrıl jól látható táblán
feltüntetett számmal kell ellátni. Az utcában több ingatlan azonos számmal nem jelölhetı.
(2) Az ingatlanok házszámokkal való ellátásról a rendeletben foglaltak szerint a polgármesteri hivatal
gondoskodik.
(3) Kétoldalas utcánál a számozás növekedésének irányában nézve, jobb oldalon a páratlan számokat kell
alkalmazni. Egyoldalas utcánál a számozás folyamatosan emelkedik.
(4) A terek és más hasonló alakú közterületek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedı
számsorrendben, az óramutató járásával megegyezı irányban történik.
(5) A kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) házszáma megszőnésével, és az
újonnan kialakított telkek számának megfelelıen a, b, c, d, stb. alátörést kapnak (l/a, l/b, stb.).
(6) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok megtartják eredeti számozásukat.
(7) A lakótelepi épületek számozását a beépítési terv készítése során kell megállapítani.
(8) Ha az ingatlan több közterülettel is érintkezik (2 vagy több utcára nyíló telek) és a telek megosztható 2 vagy
több önálló beépítésre alkalmas mérető ingatlanra, akkor minden utcára meg kell állapítani a házszámot. Az
ilyen ingatlan csak egy közterületrıl számozható, függetlenül attól, hogy az ingatlan hány közterület felıl
közelíthetı meg. Így kiadni csak azt a számot lehet, mely közterület felıl az ingatlan fı megközelítési iránya van
(a bejárat nyílik) a többi számot csak fenntartani kell, a késıbbi telekkialakítás lehetısége érdekében. akkor az
utcanév és a házszám - az ingatlantulajdonos véleményének ismeretében és figyelembe véve azt, hogy a beépítés
jellegében meghatározó módon melyik csatlakozó közterület építési vonalához illeszkedik - bármelyik közterület
felıl megállapítható.

10. § (1) A számtáblák egységes elkészítésérıl és kihelyezésérıl új földrészlet (épület, beépítetlen telek)
esetében - a tulajdonos (kezelı) költségére - a polgármesteri hivatal a 2. melléklet alapján köteles gondoskodni.
(2) Az ingatlan tulajdonosa, kezelıje, használója a házszámtáblát köteles, valamint azzal együttesen
utcanévtáblát jogosult kihelyezni.
(3) Saroktelek esetén a házszámtáblát azon az oldalon kell elhelyezni, amely közterületre az ingatlant számozták.
(4) Társasházak esetén a házszámtáblát lépcsıházanként, a bejárat felıli oldalon kell elhelyezni. A társasházon
belül a szinteket és az ajtószámokat (folyamatosan emelkedı sorrendben vagy szintenként számozva) jelölni
kell.
(5) A házszámozásra vonatkozó eljárási rendre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(6) Városrendezés, utca újraszámozása, vagy hatósági intézkedés esetén a költségek az önkormányzatot terhelik.
(7) Az utca- és házszámtábla szándékos vagy gondatlan megrongálása, eltávolítása esetén a felmerülı
költségeket a rongálóra kell áthárítani.

10

5. Házszámváltozás
11. § (1) Házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. Kérelmet az nyújthat be, akinek a
házszám megváltoztatásához jogos érdeke főzıdik (pl. több azonos házszám, téves, össze-vissza számozás stb.)
(2) Ha a közterületen több ingatlan azonos házszámmal rendelkezik, vagy az ingatlanok számozása hibás, illetve
új házszám kerül megállapításra, akkor a közterületet érintı ingatlanokat a legkisebb érdeksérelemmel járó
módon kell átszámozni.
6. Emléktábla elhelyezés
12. § (1) Személyrıl elnevezett közterületen, arra alkalmas helyen és módon a névadó személy születési és
halálozási évét, tevékenységét röviden ismertetı emléktábla helyezhetı el.
(2) Az emléktábla elkészíttetése és kihelyezése a kezdeményezı feladata.
(3) Az emléktábla kihelyezésérıl minden közforgalom elıtt megnyitott területen a Városi Fıépítész
véleményének kikérése alapján dönt a közgyőlés.
7. Utcanévjegyzék
13. § (1) A város utcáinak nevét jegyzékbe kell foglalni, s abban a változásokat fel kell tüntetni. Az
utcanévjegyzék közhitelő nyilvántartás.
(2) A városi utcanévjegyzék vezetése a polgármesteri hivatal feladata.
(3) A városi utcanévjegyzék a következı adatokat tartalmazza:
a) az utcanév elı- és utótagja,
b) az elnevezés idıpontja,
c) a határozat száma,
d) az elnevezés indokolása,
e) a korábbi utcanévre vonatkozó adat.
8.Településrész nevének megállapítása
14. § A nagyobb, összefüggı belterületi városrész (lakónegyed, településrész) az utca elnevezési szabályok
értelemszerő alkalmazásával nevezendı el.
9. Hatásköri eljárási szabályok
15. § (1) Utcanévre javaslatot tehet:
a) a közgyőlés tagja,
b) Szekszárdon mőködı társadalmi szervezet,
c) bármely szekszárdi polgár,
d) a közforgalom elıl el nem zárt magánút tulajdonosa a magánút tekintetében, (amennyiben az
közterületnek nem minısül.)
e) a város közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkezı jogi személyiség.
(2) A közterület elnevezése a közgyőlés át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Az elıkészítés a polgármesteri
hivatal feladatkörébe tartozik.
(3) A közterületnév megállapítására, megváltoztatására, megszüntetésére vonatkozó javaslatokat a polgármester
terjeszti a közgyőlés elé, az SZMSZ-ben meghatározott bizottságok véleményével együtt.
(4) Az utcanév megállapítása folyamán - helyben szokásos módon közzétett hirdetménnyel, megkereséssel,
újság útján, stb.) - lehetıséget kell biztosítani arra, hogy az érintettek javaslataikkal, véleményükkel részt
vehessenek e folyamatban. Szakvélemény is beszerezhetı.
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(5) Az építési hatóság minden olyan változásról köteles a címnyilvántartás felé jelezni, ami kihat a
közterületnévre vagy a házszámokra. (telekmegosztás, telekösszevonás, új házszámok megállapítása, stb.)
10. Szabálysértési rendelkezések
16. §1
11. Záró rendelkezések
17. § (1) E rendelet a kihirdetését követı 5. napon lép hatályba.
(2) A megváltozott utcanévvel, házszámmal kapcsolatos intézkedéseket a lakosság és az érintett jogi személyek
külön felkérés nélkül 30 napon belül kötelesek elvégezni.

(3) Hatályát veszti
1. a közterületek elnevezésérıl szóló 9/1992. (III. 26.) KT. számú rendelet,
2. a közterületek elnevezésérıl szóló 9/1992. (III. 26.) KT. számú rendelet módosításáról szóló
35/1995. (XII. 18.) Kgy. számú rendelet,
3. a közterületek elnevezésérıl szóló 9/1992. (III. 26.) KT. számú rendelet módosításáról szóló
20/1997. (VI. 25.) Kgy. számú rendelet,
4. az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 8/2003. (IV. 30.) szekszárdi ör. 2. §-a.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı

Kihirdetési záradék:
A kihirdetés napja: 2011. május 4.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
Módosította a 32/2012.(V.31.) szekszárdi ör. 1. § 13. pont

1

Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 32/2012.(V.31.) szekszárdi ör. 1. § 13. pont. Hatálytalan 2012. május 31-tıl.
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1. melléklet a 25/2011. (V.4.) önkormányzati rendelethez

Utcanévtábla mintája, adatainak meghatározása

………………………utca
15→33

Az utcanévtábla magassága: 15cm.

Az utcanévtábla szélessége: 40 cm.

Az utcanévtábla szegély: nélkül

A betőinek, számainak színe: fekete

A betőinek, számainak típusa: Arial

A betőinek nagysága: Nyomtatott nagy betők.

Az utcanévtábla alapszíne: fehér
Az utcanévtábla kivitel: tőzzománcozott
A Hivatal az utcanév táblákat, „U8” tábla típusban rendeli meg.
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2. melléklet a 25/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Házszámtábla megrendelı lap

Alulírott, ………………………………… (név), Szekszárd, …………………… ………………..……………..
(utca), ………………….… (házszám) alatti lakos kérem Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Városüzemeltetési és -fejlesztési Igazgatóság, Városfejlesztési és - üzemeltetési Osztályát, hogy az
alábbi házszámtáblát rendelje meg számomra.
Vállalom, hogy az elkészült tábla bekerülési költségét a Hivatal házi pénztárába befizetem.
Az érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:

Utca / út / tér :
……………………………..…………………………………...…….…
Házszám / helyrajzi szám:
……………………………………………………………….……….….

Az ingatlantulajdonos / Közös képviselı adatai, elérhetısége:

Név, cég neve: …………………………………………………….……….….
Lakcím: ……………… …………………………………………..……….….
Telefonszám: ………… ………………………………………….……….….
egyéb elérhetıség: ……… ……………………………………………………

Szekszárd, 20…… év ……………… hónap ………………… nap

………………………………..
aláírás

