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Nógrádsipek Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
13/2008.(VII.15.) rendelete  

a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályainak megállapításáról 
 
Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályainak megállapítására az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
 

A rendelet hatálya 
1.§ 

 
A rendelet hatálya kiterjed Nógrádsipek község (a továbbiakban: község) teljes közigazgatási 

területére. 
 
 

Értelmezı rendelkezések 
2.§ 

 
E rendelet alkalmazásában 
1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (a 

továbbiakban: Étv) 2.§ 13. pontjában meghatározott terület 
2. Közterület elnevezése: a közterület neve és közlekedési vonatkozású megnevezése 
3. Közterület közlekedési vonatkozású megnevezése különösen: körút, köz, park, sétány, tér, 

utca, út, dőlı. 
 
 

II. FEJEZET 
A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 
 

A közterületek elnevezésének általános szabályai 
 

3.§ 
 
(1) Minden közterületet el kell nevezni. 
(2) Az új közterület nevét a létrejöttét követı egy éven belül állapítja meg az önkormányzat 
képviselı-testülete. 
(3) Közterület elnevezését a megállapításától számított 15 éven belül nem lehet 

megváltoztatni. 
 
 

4.§ 
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(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Nógrádsipek Község jellegére, 
történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira. Az elnevezés lehetıleg utaljon a 
közterületnek a községen belüli elhelyezkedésére, és helytörténeti vonatkozásaira. 

(2) A község közigazgatási területén több azonos elnevezéső közterület nem lehet. 
(3) Közterületet személyrıl, tárgyról, állatról, növényrıl vagy földrajzi névrıl lehet elnevezni. 
 

5.§ 
 
(1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthetı, a 

magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelı legyen. 
(2) Élı személyrıl közterületet elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a személy elhalálozását 

követı 10 év elteltével kerülhet sor. 
(3) A személyrıl történı elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan 

személynek állítson emléket, aki a közélet, kultúra, sport területén kimagasló érdemeket 
szerzett. 

 
A közterületek elnevezésének eljárási szabályai 

 
6.§ 

 
A közterület elnevezésére, illetve elnevezésének megváltoztatására (a továbbiakban 
együttesen: közterület elnevezése) az érintett közterülettel határos ingatlanokon lakók vagy ott 
ingatlannal rendelkezni jogosultak, továbbá bármely, a községben bejegyzett társadalmi 
szervezet kezdeményezésére az Ügyrendi Bizottság tehet javaslatot. 
 
 

7.§ 
 
(1) Az elıterjesztéshez térképvázlatot is csatolni kell, amely tartalmazza az elnevezni kívánt 

közterület határait és a hozzá tartozó ingatlanokat. 
(2) Az elnevezésre vonatkozó elıterjesztést annak benyújtása elıtt 15 napra a helyben 

szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket is 
a Képviselı-testület elé kell terjeszteni. 

 
 

8.§ 
 
(1) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell 

tenni. 
(2) A rendelet melléklete tartalmazza azon szervek jegyzékét, amelyeknek a közterületek 

elnevezés szerinti nyilvántartásának kivonatát meg kell küldeni. 

 
 

III. FEJEZET 
A HÁZSZÁMOZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 
 

9.§ 
 



 3 

(1) A névvel ellátott közterületeken házszámmal kell ellátni a lakóházakat, és egyéb 
építményeket. 

(2) A házszámozást új közterület létrejötte esetén az elnevezését, telekalakítás esetén az 
engedélyezı határozat jogerıre emelkedését követıen 60 napon belül el kell végezni. 

 
10.§ 

 
(1) Az út, körút, utca, körút, köz, sétány, stb. (a továbbiakban együttesen: utca) 

házszámozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a község központjától kifelé haladva 1-tıl 
kezdıdıen növekedjenek. Az utca bal oldala páratlan, a jobb oldala páros számozást kap. 

(2) Terek esetén a házszámozás 1-tıl kezdıdıen folyamatos, az óramutató járásával 
megegyezı irányú. 

(3) A kizárólag egyik oldalán beépíthetı utcák házszámozása 1-tıl kezdıdıen folyamatos. 
(4) Az (1)–(3) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévı közterületek 

házszámozását nem érintik. 
 

11.§ 
 
(1) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló, több lépcsıházból álló épület, ikerház, sorház 

esetén, továbbá telekosztás során keletkezı új helyrajzi számú ingatlan esetén A, B, C, stb. 
alátörés (pl.: 1/A, 1/B, 1/C) alkalmazható. 

(2) A kialakult házszámozást követıen egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat 
(pl: Rákóczi út 15-17.) 

 
12.§ 

 
(1) A házszámok megállapítását címmegállapítás keretében a körjegyzı végzi el. 
(2) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni 

jogosultakon túl közölni kell az 1. számú mellékletben meghatározott szervekkel. 
 
 

IV. FEJEZET 
NÉVTÁBLÁK ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSE 

 
 

Névtáblák elhelyezésének szabályai 
 

13.§ 
 
(1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni. 
(2) A névtáblát a közterületek végein és minden útkeresztezıdés minden oldalán ki kell 

helyezni. 
(3) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy 

külön tartószerkezeten kell elhelyezni. 
(4) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla 

kihelyezését tőrni köteles. 
(5) A névtáblák kihelyezésérıl, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjérıl a körjegyzı 

gondoskodik. 
 

14.§ 
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A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntetı névtáblákat a 
változásról szóló döntést követı egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell 
hagyni. Az új elnevezést feltüntetı névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell 
elhelyezni. 
 
 

Házszámot jelzı tábla elhelyezésének szabályai 
 

15.§ 
 
(1) A házszámot jelzı táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére 

vagy házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni. 
(2) A házszámtábla beszerzésérıl, kihelyezésérıl, szükség szerint cseréjérıl és pótlásáról az 

ingatlan tulajdonosa gondoskodik. 
 
 

V. FEJEZET 
ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 

 
 

16.§ 
 
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Nógrádsipek, 2008. július 14. 
 
 

Doman Ferenc sk.                                                Dr. Kiss Tamás sk. 
                             polgármester                                                        körjegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
Nógrádsipek, 2008. július 15. 
 
             Dr. Kiss Tamás sk. 
                   körjegyzı 
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1. számú melléklet 

 

A közterületek elnevezés szerinti nyilvántartásának kivonatát a következı szerveknek 
kell megküldeni: 

1. Postahivatal (3179 Nógrádsipek, József A. út 23.) 

2. ELMÜ-ÉMÁSZ Nyrt. (3100 Salgótarján, Rákóczi út 54.) 

3. ÉRV Zrt. ( 3701 Kazincbarcika, Tardonai út 1.) 

4. TIGÁZ Zrt. (3104 Salgótarján, Csokonai út 1.) 

5. Városi Rendırkapitányság (3170 Szécsény, Rákóczi út 66.) 

6. Balassagyarmat Város Hivatásos Önkormányzati Tőzoltósága (2660 
Balassagyarmat, Baltik F. út 1.) 

7. Országos Mentıszolgálat Mentıállomása (3170 Szécsény, Rákóczi út 113.) 

8. Városüzemeltetési Kft. (2660 Balassagyarmat, Mikszáth K. út 59.) 

9. Körzeti Orvosi Ügyelet (3170 Szécsény, Rákóczi út 113.) 

10. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (1106 
Budapest, Tárna u. 1-3.) 

11. Körzeti Földhivatal (2660 Balassagyarmat, Bajcsy Zs. út 13.) 

12. Invitel Zrt. (3100 Salgótarján, Alagút út 5.) 

 

 


