Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
december 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

2014.

NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
10/2014. (XII. 31.)
önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól.

Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5), és 143. § (3)
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 39. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1.
§ A rendelet hatálya
a)
Nyírmeggyes település teljes közigazgatási területére, s az ott lévő
valamennyi közterületre,
b)
az a) pont alatti területeken lévő valamennyi ingatlanra, továbbá
c)
a b) pont szerinti ingatlanokkal bármilyen címen rendelkezőkre (tulajdonosra,
kezelőre, használóra, bérlőre stb.)
terjed ki.
2.
§ A rendelet hatálya alá tartozóan közterület nevét, valamint házszámot
megállapítani, továbbá a megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni,
megszüntetni csak e rendelet szabályai szerint lehet.
2. Értelmező rendelkezések
3.
§ E rendelet alkalmazása szempontjából:
1. házszám: arab számból – e rendeletben meghatározott egyes esetekben arab
számból és a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűiből, vagy az ingatlan helyrajzi
számából – álló azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi
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2.
3.
4.

5.
6.

számmal ellátott egy adott ingatlannak a közterületen belül sorszám szerint
elfoglalt térbeli elhelyezkedését jelöli, s ekként történő azonosítását szolgálja;
házszámtábla: a házszámot tartalmazó és e rendelet szerint kihelyezett
azonosító tábla;
közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja alapján meghatározott földterület;
közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és
nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §
(3) bekezdés j) pontja alapján meghatározott név;
közterület elnevezése: a 3. pont szerinti közterületnek közterületnévvel való
ellátása;
közterületi névtábla: a közterületnevet tartalmazó és e rendelet szerint kihelyezett
azonosító tábla, amely a rajta szereplő névvel megjelölt közterület településen
belüli térbeli elhelyezkedését jelzi.

II. fejezet
A közterületnevekkel összefüggő szabályok
3. A közterületek elnevezésére vonatkozó általános szabályok
4.
§ (1) A közterületek elnevezésének célja a közterületek egyedi megjelölése,
megkülönböztetése, földrajzi azonosítása, a tájékozódás lehetőségének és
megfelelő információ szolgáltatásának biztosítása, továbbá egyes esetekben emlék
állítása, hagyomány őrzése, valamint a különböző célból vezetett nyilvántartásokhoz
(pl.: lakcímnyilvántartás, ingatlan-nyilvántartás stb.) adatok képzése.
(2)
A közterületek nevének megállapítása során a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.),
valamint a R.-ben, továbbá az e rendeletben foglaltak az irányadóak.
5.
§ (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó területen Nyírmeggyes Község
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének (a továbbiakban:
Képviselő-testület) – az e §-ban meghatározott kivétellel – minden közterületet névvel
kell ellátnia.
(2)
Az új közterületet a közterületként való ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének
hónapját követő 6 (hat) hónapon belül el kell látni névvel.
(3)
Ha egy elnevezett közterület két vagy több részre tagozódik, valamint ha két,
vagy több közterület eggyé válik, akkor az új névmegállapítást a részekre
tagozódástól, vagy az eggyé válásának hónapját követő 6 (hat) hónapon belül kell
biztosítani.
(4)
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, úgy a már elnevezett közterület
természetes folytatásaként létrejövő új közterületi szakasz – az e rendeletben
szabályozott külön elnevezési eljárás nélkül – az elnevezett közterület nevét veszi
fel, azonban ezt a tényt a Képviselő-testületnek határozatával meg kell erősítenie.
(5)
Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem szükséges nevet adni a
lakónépességet nem érintő kiszolgáló (pl.: az üzletek, szolgáltató intézmények, ipari,
vagy mezőgazdasági, továbbá oktatási, művelődési, sport, kulturális stb.
létesítmények kiszolgálását végző) útnak, valamint a szám nélküli, csak helyrajzi
számmal ellátott, szilárd burkolatú külterületi útnak, továbbá a külterületi földútnak.
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6.
§ Az Önkormányzat a helytörténeti szempontból jelentős közterületnevet – az
erre vonatkozó eljárási rend szerint – helyileg védetté nyilváníthatja.
7.
§ (1) A Képviselő-testület közterület nevének megállapításával
megváltoztatásával és megszüntetésével kapcsolatos döntésében – az érintett
közterület pontos neve és az azt érintő döntés érdemi tartalma mellett – pontos
dátum (év, hó, nap) szerint minden esetben meg kell határozni a megállapított
közterületnév alkalmazásának kezdő – megszüntetés esetén végső – napját is.
(2)
A Képviselő-testület közterületek elnevezésével kapcsolatos minden döntését
– a döntést követő 5 munkanapon belül – az Önkormányzat Jegyzője (a továbbiakban:
Jegyző) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott
helyben szokásos módon (a továbbiakban: helyben szokásos mód) –, s ha az nem esik
egybe az Önkormányzat honlapján való közzététellel, úgy azon is –, legalább 8
(nyolc) napra közzé kell tennie. A közzététellel egyidejűleg minden döntésről névre
szólóan értesíteni kell:
a)
az elnevezés valamennyi kezdeményezőjét;
b)
mindazokat, akiknek tájékoztatását jogszabály írja elő;
c)
mindazokat, akiknek a tevékenységi körük miatt a közterület nevének
naprakész ismerete működésükhöz elengedhetetlenül szükséges, vagy egyébként
megalapozottan elvárható (pl.: az illetékes mátészalkai járási hivatal, földhivatal,
rendőrkapitányság, katasztrófavédelmi szerv, mentőállomás, a településen érintett
közszolgáltatók, postahivatal stb.).
(3)
A közterületek megállapított nevét mindenki a Képviselő-testület döntésének
tartalma szerint köteles alkalmazni, használni.
(4)
A közterületek megállapított nevét – ezen rendelet keretei között – a Jegyző
tartja nyilván és kérelemre igazolja.
4. A közterületek elnevezésének előkészítése
8.
§ (1) A közterület elnevezését bármikor kezdeményezni lehet, amit bármely
Nyírmeggyes településen bejelentett lakcímmel rendelkező nagykorú, választójoggal
rendelkező természetes személy, valamint Nyírmeggyes településen székhellyel,
vagy telephellyel rendelkező, ténylegesen működő szerv, vagy szervezet megtehet.
(2)
A közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat a Képviselőtestület által erre a célra alkalmanként létrehozott (ad. hoc) bizottság (a továbbiakban
Előkészítő Bizottság) látja el.
(3)
A közterület elnevezésére vonatkozó kezdeményezést (a továbbiakban:
kezdeményezés) érvényesen a Képviselő-testülethez címezve a Polgármesternél –
írásban, megfelelő megalapozottsággal, s kellő indokolással, névvel, azonosító
adatokkal, elérhetőséggel, dátummal, aláírással ellátva – az (1) bekezdésben
meghatározottak nyújthatnak be, melyet a Polgármesternek soron kívül továbbítnia
kell az Előkészítő Bizottság Elnökéhez.
(4)
Az Előkészítő Bizottság köteles:
a)
minden kezdeményezést megvizsgálni abból a szempontból, hogy az
megfelel-e az érvényességi feltételeknek;
b)
minden érvényes kezdeményezést, valamint az elnevezéssel kapcsolatban
írásban benyújtott észrevételt véleményezni és – véleményével, javaslatával együtt –
előterjeszteni a Képviselő-testület soron következő rendes ülésén, akkor is, ha a
kezdeményezés megvalósítását nem támogatja;
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c)
minden érvényesnek nem tekinthető kezdeményezést – kísérő levelében az
érvénytelenség okát is megjelölve – a kezdeményezőnek soron kívül visszaküldeni,
valamint ennek megtörténtéről a Képviselő-testületet soron következő ülésén
tájékoztatni.
(5)
Az Előkészítő Bizottságnak a közterületek elnevezésére vonatkozó
előterjesztését – a Képviselő-testület elé történő benyújtása előtt – a rendelet 7. § (2)
bekezdésében meghatározottak szerint az Előkészítő Bizottság Elnökének közzé kell
tennie.
5. A közterületek neve
9.
§ (1) A közterület neve – figyelemmel a közterületnév rendelet 3. §-ban
meghatározott fogalmára – elő és utótagból áll.
(2)
Közterület előtagja személy, állat, növény, tárgy, fogalom neve, valamint
történelmi, vagy más jelentős közérdekű esemény megnevezése, továbbá földrajzi
név lehet.
(3)
Ha a közterület névadó előtagjához annak egyéni ismertető jegye is szorosan
kapcsolódik (pl.: személy esetében annak foglalkozása, hivatása, vagy egyéb
ismertető jegye), úgy az a közterület nevében is feltüntethető.
(4)
Közterület utótagja – a közterület jellege alapján – elsősorban út, utca, útja,
köz, tér, park, sétány, dűlő, árok lehet.
(5)
Az e rendelet hatálya alá tartozó területen több azonos nevű (elő- és utótagú)
közterület – ide nem értve az egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi
számon szereplő közterületet – egyidejűleg nem lehet.
10.
§ (1) A közterület egyedi neveként – e rendelet szabályai szerint – bármilyen
név adható, ha azt a Mötv., vagy más jogszabály nem tiltja, valamint a megnevezés a
közerkölcs szempontjából sem kifogásolható.
(2)
Az idegen eredetű, hangzású, a nehezen kiejthető, vagy nem közérthető, a
zavaró, vagy megtévesztő hatású, továbbá a túlságosan hosszú, vagy bonyolult
szavakat a közterületek nevének megállapítása során kerülni kell.
(3)
A közterület nevének megállapításakor – a R.-ben figyelembe veendő
szempontként meghatározottakon túl – figyelemmel kell lenni Nyírmeggyes település
sajátosságaira, s ha indokolt, úgy az elnevezés lehetőleg utaljon a közterületnek a
településen belüli elhelyezkedésére.
(4)
A közterület neve előtagjának kiválasztásakor – amennyiben más szempont
érvényesítése azt nem előzi meg – indokolt előnyben részesíteni a Nyírmeggyes
településhez kötődő, vagy azzal kapcsolatba hozható neveket.
11. § (1) Ha a közterület nevének megállapítása személyről történik – ide értve a
nem magyar állampolgárokat is –, úgy törekedni kell arra, hogy az olyan személynek
állítson emléket,
a)
akinek közismert tevékenysége a magyar nemzet életében, különösen
történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek
örvend;
b)
aki a tudomány, az oktatás-nevelés, a kultúra, a közigazgatás, a sport, vagy a
társadalmi élet más területén kimagaslóan jelentőset tett, vagy alkotott és az alapján
személyének emléke megőrzésre méltó;
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c)
akinek a település közéletében, történetében kiemelkedő szerepe volt, s
tevékenységével kedvező módon járult hozzá Nyírmeggyes település egészének,
vagy egy részének fejlődéséhez.
(2)
Ha a közterület nevének megállapítása személyről történik, úgy a közterület
nevének – fő szabályként – meg kell egyeznie a névadó személy családi- és
utónevével. Kizárólag családi nevet akkor lehet alkalmazni a közterület nevének
megállapításakor, ha a névadó személy kizárólag csak azt használta, vagy csak így
ismert.
6. A közterületek nevének megváltoztatása
12. § (1) A közterületek nevének megváltoztatása során a R.-ben meghatározottak
és az e §-ban foglaltak szerint kell eljárni.
(2)
Az Önkormányzat által helyileg védetté nyilvánított közterületnév – a
védettség fennállása alatt – nem változtatható meg, kivéve, ha jogszabály ettől
eltérően rendelkezik.
(3)
A közterületek nevét nem lehet megváltoztatni a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) által meghatározott időintervallumon
belül.
(4)
A közterület nevének megváltoztatására vonatkozó döntést a Képviselőtestületnek úgy kell meghoznia, hogy a módosítással megállapított új név
használatára – figyelemmel a Ve. korlátozó rendelkezésére is – legkorábban csak a
döntést követő harmadik hónap első napjától kerülhet sor.
(5)
A közterületek nevének megváltoztatásakor egyebekben – értelemszerű
alkalmazással – irányadónak kell tekinteni a rendeletnek a közterületek nevének
megállapítására vonatkozó rendelkezéseit.
7. A közterületek nevének megszüntetése
13.
§ (1) A közterületek nevének megszüntetése során – ha jogszabály másként
nem rendelkezik – az e §-ban foglaltak szerint kell eljárni.
(2)
A közterület településrendezés, beépítés vagy bármely más módon történő
megszűnésével, vagy megszüntetésével egyidejűleg – a rendelet 8. §-ban
szabályozott elnevezési eljárás nélkül, s ide értve a helyileg védetté nyilvánított
közterületnevet is – a közterület neve megszűnik. Ezt a tényt a Képviselő-testületnek
határozatával meg kell erősítenie.
(3)
A közterületek nevének megszüntetésekor – értelemszerű alkalmazással –
irányadónak kell tekinteni a rendelet 4. § (2) bekezdésében, 7-8. §-ban és 12. § (3)(4) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket.
8. A közterültek nevének jelölése
14.
§ (1) A közterületet a Képviselő-testület döntésének megfelelően kell ellátni –
lehetőleg dekoratív és tartós, legalább településrészenként egységes kivitelű –
közterületi névtáblával, melyen jól látható módon és olvashatóan kell feltüntetni a
közterület nevét.
(2)
A közterületi névtáblát a Képviselő-testület elnevezésről hozott érdemi
döntését követő 30 napon belül – ezen § rendelkezései szerint – kell kihelyezni.
(3)
A közterületi névtáblákat a közterület minden oldalán – ha a közterület
kétoldalú, úgy mindként végén – az utolsó ingatlanoknál, valamint a közterületi
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kereszteződéseknél lévő sarok-ingatlanoknál olyan számban kell kihelyezni, hogy a
megfelelő tájékozódás lehetősége biztosított legyen.
(4)
A közterületi névtáblák – fő szabályként – a névvel jelölt közterületen
helyezhetők el külön tartószerkezeten, vagy más arra alkalmas módon. Ezen túl
elhelyezhetők a (3) bekezdésben meghatározott ingatlanokon (az ingatlanok
kerítésén vagy épületén) is, feltéve, hogy az ingatlannal bármely módon jogszerűen
rendelkező ahhoz előzetesen hozzájárult.
(5)
A közterületi névtáblák – valamint a közterületekről térképek és tájékoztató,
útbaigazító táblák – készíttetéséről, kihelyezéséről, folyamatos ellenőrzéséről,
karbantartásáról, pótlásáról, cseréjéről, s a már érvényüket vesztettek eltávolításáról
az Önkormányzat Nyírmeggyes Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) útján
gondoskodik.
(6)
Ha a közterületi névtábla kihelyezésére a közterület nevének megváltoztatása
miatt kerül sor, úgy a régi elnevezést feltüntető táblát a közterületnév
megváltoztatásáról szóló döntést követően egy évig piros átlós vonallal áthúzva az
eredeti helyén kell hagyni. Ez esetben az új elnevezést feltüntető közterületi
névtáblát közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni. A meghatározott egy év
elteltével a Hivatalnak gondoskodnia kell a régi elnevezést tartalmazó közterületi
névtábla eltávolításáról.
.
III. fejezet
A házszámokkal kapcsolatos szabályok
9. A házszámok megállapításának szabályai
15.
§ (1) Az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal rendelkező, s a
természetben a közterületekkel érintkező, minden
a)
beépített és be nem épített belterületi ingatlant (épületet és beépítetlen építési
telket) – a rendelet e fejeztében meghatározottak szerint – házszámmal kell ellátni;
b)
külterületi ingatlan azonosítása, s jelölése az ingatlan helyrajzi számával
történik.
(2)
Egy önálló ingatlanhoz (egy helyrajzi számhoz) csak egy – az adott
közterületen nem ismétlődő – házszám tartozhat.
(3)
Ha egy belterületi ingatlanra több közterülettel való érintkezés miatt több
házszám is megállapítható lenne, akkor arra a közterületre tekintettel kell a
házszámot megállapítani, ahonnan az adott ingatlan megközelíthető, több
megközelítési lehetőség esetén ahol a főbejárata található.
(4)
A házszámot megváltoztatni a Ve. által meghatározott időintervallumon belül
nem lehet.
16.
§ (1) A házszámokat – fő szabályként – arab számmal kell megállapítani.
(2)
Az ingatlan – (1) bekezdés szerint már megtörtént házszámozása után
bekövetkezett – megosztása esetén az új házszámokat arab számmal és a
megosztással létrejött új ingatlanok számától függően – az A betűvel kezdődően – a
magyar ABC ékezet nélküli nagybetűjének alátörésével kell megállapítani, ha
a)
a házszámozásra kerülő új ingatlan csak ugyanazon közterülettel érintkezik
mint a megosztott ingatlan,
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b)
a 15. § (3) bekezdésének meghatározott helyzet bekövetkezte esetén a
megosztásra került ingatlanra irányadó közterület után kell megállapítani az új
házszámot is.
(3)
A (2) bekezdésben meghatározott módon kell a házszámot megállapítani az
ugyanazon helyrajzi számon lévő több lépcsőházból álló épület (sorház, ikerház stb.)
esetében is.
17.
§ A házszámokat, azok változásait – ezen rendelet keretei között – a Jegyző
hivatalból, vagy kérelemre állapítja meg, s igazolja.
10. A házszámozás elvei
18.
§ Az ingatlant azonosító és jelölő házszámot a következő rendező elvek
szerint kell a településen, valamint az adott közterületen belül meghatározni:
a)
a házszámok a közterületeken minden esetben a település központjától (a
jelenlegi Bajcsy-Zs.-Lenin és Petőfi-Rákóczi utcák kereszteződésétől) a település
széle irányába (kifelé) haladva kezdődnek és növekednek;
b)
azt a közterületet, amelyik zsákutcának minősül a bejáratától kezdve
növekedően kell házszámokkal ellátni;
c)
az a)-b) pontok szerinti növekedési irányba haladva a bal oldalon mindig a
páros, míg a jobb oldalon a páratlan házszámokat kell alkalmazni;
d)
a házszámozás a páratlan oldalon mindig arab 1-gyel, a páros oldalon 2-vel
kezdődik és szám kihagyása nélkül emelkedik az adott közterülethez tartozó utolsó
belterületi ingatlanig;
e)
a csak egyik oldalon beépíthető, vagy más beépített közterületnél a
házszámozás folyamatosan emelkedik;
f)
a terek ingatlanjainak házszámozása arab 1-gyel kezdődik és szám kihagyása
nélkül folyamatosan emelkedik az óramutató járásával megegyezően. Amennyiben a
téren út halad keresztül, a tér házszámozása a keresztező út legkisebb házszámától
kezdődik;
g)
házszámmal már ellátott ingatlan megosztása esetén a megosztott ingatlan
eredeti (alátörés nélküli) házszáma megszűnik, s az újonnan kialakított ingatlanok a
házszámok növekedésének irányába – a 16. § (2) bekezdése szerint – kapnak új
házszámot;
h)
a kialakult házszámozás után egyesített vagy összeépült ingatlanok az eredeti
házszámukat megtartják, de a házszámok összevonásra kerülnek, s az összevont
házszámokat kötőjellel kell egységessé tenni, jelölni;
i)
amennyiben egy ingatlanon, azonos házszám alatt több épület, vagy több
lakás található, úgy azok – külön házszám adása nélkül – külön-külön ajtószámmal
kerülnek megkülönböztetésre, jelölésre.
11. A házszámozás gyakorlata
19.
§ A házszámokat mindenki az e rendelet alapján megállapítottak szerint
köteles alkalmazni, használni.
20.
§ (1) A házszámtábla az ingatlan házszámán kívül tartalmazhatja – a házszám
előtt vagy fölött írva – annak a közterületnek a nevét is, amelyhez a házszám
tartozik.
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(2)
A házszámtáblát arra a közterületre nézően kell kihelyezni, amelyhez a
házszám tartozik. A házszám elhelyezhető épületfalra, kerítésre, vagy a közterületről
jól látható és olvasható más módon.
(3)
Törekedni kell arra, hogy a kihelyezésre kerülő házszámtábla – lehetőség
szerint – dekoratív és tartós kivitelű, valamint a környezetbe illő megjelenésű legyen.
21.
§ (1) Az ingatlan tulajdonosa – ismert tulajdonos hiányában az ingatlannal
más módon jogszerűen rendelkező (birtokos, kezelő, használó stb.) – köteles az
ingatlant az e rendelet szerint megállapított házszámot tartalmazó házszámtáblával
ellátni. Ennek keretében gondoskodnia kell – saját költségén – a házszámtábla
beszerzéséről, vagy előállításáról, valamint kihelyezéséről, továbbá annak
folyamatos ellenőrzéséről, karbantartásáról, – s ha indokolt – pótlásáról, cseréjéről.
(2)
Az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtásának ellenőrzését a Hivatal látja el, s
intézkedik a kötelezett felé az általa észlelt hiányosságok mielőbbi pótlása
érdekében.
IV. fejezet
Záró rendelkezések
22. § Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.
23. § (1) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2)
A rendelet hatályba lépését megelőzően megállapított és használt
közterületnevek és házszámok – azok 24. § szerinti felülvizsgálatáig, valamint
indokolt megváltoztatásukig – érvényben maradnak, akkor is, ha a rendelet hatályba
lépésekor nem felelnek meg a rendelet előírásainak.
24. § (1) A rendelet kihirdetésekor a településen használt közterületneveket – a
rendelet hatályba lépését követő 5 (öt) hónapon belül, a Jegyző előterjesztése
alapján – a Képviselő-testületnek felül kell vizsgálnia abból a szempontból, hogy
azok mindenben megfelelnek-e a rendelet előírásainak.
(2)
Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott felülvizsgálat során bármely
közterületnév nem felel meg a rendelet előírásainak, úgy az Előkészítő Bizottságnak
– a felülvizsgálatot követő 3 (három) hónapon belül – előterjesztésében
kezdeményeznie kell a Képviselő-testület felé az érintett közterület nevének
megváltoztatását. Ehhez – az egyéb előírások betartása mellett – javaslatot kell
kérnie a rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározottaktól.
(3)
A Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
biztosítania kell a közterületnevek megalapozott megváltoztatása miatt szükségessé
váló új közterületi névtáblák kihelyezésével összefüggő valamennyi kiadás
előirányzatát.
25.
§ (1) A rendelet 18. §-ban meghatározott rendező elveket új közterületek,
ingatlanok házszámozása esetében és abban az esetben kell alkalmazni, ha a
rendelet hatályba lépését megelőzően kialakított házszámozás a mindennapi
gyakorlatban valamilyen alkalmazási problémát okozott, vagy okoz, valamint
zavaros, avagy más nyomós közérdek indokolja a változtatást, s a házszámozás
megváltoztatása előrelépést jelent a rendezettebb településkép kialakításában, az
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ingatlanok átláthatóbb egyedi megjelölése, megkülönböztetése, azonosítása
biztosításában is, valamint nem jár a változtatással érintett lakók jelentős
érdeksérelmével, többletköltségével. Változtatás esetén mindig törekedni kell arra,
hogy az a legkevesebb ingatlant érintse, s minél kevesebb költséggel, kisebb
érdeksérelemmel járjon.
(2) 2015. november 30. napjáig a Jegyzőnek az (1) bekezdésben meghatározott
szempontból felül kell vizsgálnia a meglévő házszámozást és ott, ahol az indokolt
ezen időpontig meg kell azt változtatnia.
26. § Közterületnév, vagy házszám megváltozása esetén a természetes személyeket
lakcím-bejelentési kötelezettség nem terheli, de a bekövetkezett változásnak az
azonosító okmányaikban történő átvezetésében – együttműködő módon – részt kell
venniük.
Szőkéné Vadon Edit sk.
Lipták József sk.
polgármester
jegyző
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záradék:
A rendelet 2014. december 31. napján kihirdetésre került.
Nyírmeggyes, 2014. december 31.

Lipták József sk.
jegyző

9

