
 

Kenderes Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

13/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának, valamint 
a házszámozás szabályairól 

 

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § E rendelet alkalmazásában 

1. közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közútként, közterületként 
nyilvántartott földrészlet. 

2. közterületnév: a hivatalos földrajzi nevek megállapításáról szóló 
kormányrendelet által használt megnevezés 

 

2. Közterületek elnevezésének általános szabályai 

2. § 

(1) Kenderes város közigazgatási területén minden közterületet el kell nevezni. 

(2) Új közterület kialakítása után, közterületként való bejegyzését követő egy 
éven belül meg kell határozni a közterület nevét. 

(3) Közterület nevének előtagjaként kizárólag vezetéknév csak akkor 
alkalmazható, ha a névadó személyiség így ismert vagy az elnevezés egy 
családról történik. 

3. A közterületek elnevezésének és az elnevezések megváltoztatásának 
eljárási szabályai 



3. § 

(1) A közterület nevének meghatározását vagy megváltoztatását Kenderes város 
közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
természetes személy Kenderesi Polgármesteri Hivatalnál írásban 
kezdeményezheti. 

(2) A közterület elnevezése megváltozásáról a jegyző értesíti 

a) az érintett ingatlantulajdonosokat, 

b) a települési lakcímnyilvántartót, 

c) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatalát, 

d) a Magyar Posta Zrt. kenderesi és báhhalmai postahivatalát, 

e) a Kenderesi Rendőrőrsöt 

f) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségét, 

g) az Országos Mentőszolgálat Kisújszállási Mentőállomását és 

i) az érintett közműszolgáltatókat. 

 

4. Közterületnév-táblák elhelyezésének szabályai 

4. § 

(1) A közterületnév-táblát az eltérő nevű közterületek csatlakozásánál, - az egy 
oldalról betorkolló utcák tengelyében az átellenes oldalon is, - el kell helyezni. 

(2) A közterületnév-táblát épületen vagy kerítésen, ennek hiányában külön 
tartószerkezeten kell elhelyezni. 

(3) A közterületnév-tábla kihelyezése a Kenderesi Polgármesteri Hivatal 
feladata. Karbantartását és pótlását Kenderes Város Önkormányzatának 
Városgazdálkodási Intézménye végzi.  

(4) A közterületnév-tábla kihelyezését az érintett ingatlan tulajdonosa vagy 
használója tűrni köteles. 



(5) Közterületnév-változás esetén az eredeti közterületnév-táblát piros színnel 
átlósan át kell húzni és az elnevezés megváltozásától számított egy évig az 
eredeti helyén kell hagyni. 

5. A házszámozás szabályai 

5. § 

(1) A közterületek házszámai főútvonalaktól távolodva növekednek. Az utca 
jobb oldala páratlan, a bal oldala páros számozást kap. 

(2) A kizárólag egyik oldalán beépíthető közterület házszámozása 1-től 
kezdődően folyamatos. 

(3) A telekosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén A, B, C, stb. 
alátörést kell alkalmazni. 

(4) Telekegyesítés esetén az ingatlan a telekegyesítéssel érintett ingatlanok 
legkisebb házszámát kapja. 

(5) Külterületen a házszám az ingatlan helyrajzi számának utolsó három 
számjegye, az alátört helyrajzi szám esetén az utolsó három számjegy és az 
alátörés száma. 

(6) Ha egy ingatlanra – több közterülettel való érintkezés miatt – több házszám 
is megállapítható, akkor azt a közterületnevet és hozzá tartozó házszámot kell 
használni, ahol a főbejárat található. 

(7) A (1)-(7) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő 
közterületek házszámozását nem érintik. 

6. § 

(1) A házszámot az ingatlan házfalára, vagy utcafronti kerítésére a közterületről 
jól látható módon kell elhelyezni. 

(2) A házszám beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és 
pótlásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni. 

6. Záró rendelkezések 

7. § 

 



Ez a rendelet  2014.  szeptember  17-én lép hatályba. 

 

Kenderes. 2014. szeptember 15. 

________________     ____________________ 

Pádár Lászlóné      dr.Gaszparjan Karen 

polgármester       jegyző 

 

 


