Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének
3/2005.(I.28.) számú rendelete
az utcanév megállapításának, közintézmény elnevezésének,
valamint az utcanév és házszámtábla elhelyezésének rendjérıl
Szécsény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdésének felhatalmazása alapján Szécsény város
igazgatási területén az utca, az út, a tér, a köz stb. jellegő közterület (a továbbiakban: utca),
valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezési rendjérıl, továbbá az
utcanév- és házszámtábla elhelyezésének a rendjérıl önkormányzati rendeletet alkot.
A rendelet célja és hatálya
E rendelet célja, hogy Szécsény város közigazgatási területén az utcanév és a közintézmények
elnevezési rendjének megállapítására, valamint a házak számozására egységes rend
érvényesüljön
2. §
A rendelet hatálya kiterjed Szécsény város bel- és külterületén lévı és a késıbbiekben
keletkezı
a.) utca és közintézmény elnevezésére, továbbá
b.) lakóháznak (építési teleknek) és belterületi egyéb épületnek házszámtáblával, utcának
utcanév táblával való jelölésére.
II. Az utcanév megállapítása, közintézmény elnevezése
3. §
(1) Az utcát– eltérı jogszabályi rendelkezés hiányában – a városi képviselı-testület
intézményét a Képviselı-testület nevezi el.
(2) Az utcanév megállapításával kapcsolatos ügyeket a Szécsény Város Polgármesteri Hivatal
Okmányirodája készíti elı.
(3) Új utca elnevezésére a beépítésének megkezdése elıtt, területének közterületként való
bejegyzésével egyidejőleg kell javaslatot tenni.
(4) Az utca elnevezésével kapcsolatos minden esetben javaslatot kell kérni:
- Szécsény Város Mőemléki, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottságától,
- az érintett önkormányzati képviselıktıl,
- a Nógrád Megyei Levéltártól.
(5) Utca elnevezésére bármely városi civil szervezet, képviselı és állampolgár felkérés nélkül
is tehet javaslatot.
(6) Utca nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni annak a településen belüli
elhelyezkedésére, a hagyományokra és a történelmi tényekre.
(8) Az utcanevek nyilvántartása a Szécsény Város Polgármesteri Hivatal Okmányirodájának a
feladata.
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4. §.
A közintézmény elnevezésére az utca-elnevezési szabályok értelemszerő alkalmazásával
nevezhetı el.
III. Utcanév-tábla szövege és elhelyezése
5. §.
(1) Az utcanév-táblát az utca mindkét oldalán az utca elején és végén, valamint az utca
útkeresztezıdéseinél minden sarokingatlanon kell elhelyezni.
(2) Az utcanév-táblának az utca nevét és az utca házszámait kell tartalmaznia.
6. §.
Tér és külterületi lakott hely, illetıleg az általánostól eltérı jellegő beépítettségő közterület
utcanév-táblájának a szövege és elhelyezése az elıbbiektıl eltérhet, más helyeken pedig
szükségszerően több utcanév-tábla is elhelyezhetı.
7. §.
Az ingatlan tulajdonosa (kezelıje) az utcanév-tábla elhelyezését tőrni köteles.
8. §.
Az utcanévtábla elkészítésének és pótlásáról költsége belterületen és külterületen egyaránt az
önkormányzatot terheli.
9. §.
Az elhelyezett utcanév-tábla megrongálása, beszennyezése,
szövegének megváltoztatása, engedély nélküli eltávolítása tilos.

olvashatatlanná

tétele,

IV. Az ingatlanok számozása, a házszám-táblák elhelyezése
10. §.
(1) A lakóházak, az egyéb épületek és az építési telkek házszámmal való ellátása és a
házszámozás nyilvántartása a Szécsény Város Polgármesteri Hivatal Építési, Mőszaki és
Vagyonkezelı Osztály feladata.
(2) A házszámozást új utca esetén annak keletkezésével, illetıleg a telekalakítás
elrendelésével (engedélyezésével) egyidejőleg kell elvégezni.
(3) A házszámozást úgy kell elvégezni, hogy a számok növekedése a városközponttól kifelé
haladó irányt kövesse és az utca bal páros oldalán a, a jobb oldalán a páratlan házszámok
legyenek. A házszámozásnál szükségszerően arab és római számok és betőjelzések is
alkalmazhatóak. A tér és a külterületi lakott hely, illetıleg az általánostól eltérı jellegő
beépítettségő közterület ingatlanainak a számozása ettıl eltérhet.
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(4) A már egyszer megállapított házszámok megváltoztatására csak nagy indokolt esetben
kerülhet sor.
11. §
(1)

A házszámtábla elhelyezése, karbantartása és pótlásának elhelyezése az ingatlan
tulajdonosának (kezelıjének) kötelezettsége.

(2) A külterületen elhelyezésre kerülı házszámtáblán, ahol nincs utca elnevezve – a
házszámmal együtt – a külterületi lakott hely elnevezését is fel kell tüntetni.
(3) A házszám-táblát az épület utca felıli homlokzatán, annak a bejárat felıli részén kell
elhelyezni.
V. Vegyes rendelkezések
12. §
Aki e rendelet 7.§., 10.§ (5), 11.§ (1) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi,
szabálysértést követ el és külön törvényben meghatározott mértékig terjedı pénzbírsággal,
illetve helyszíni bírsággal sújtható.
13. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Szécsény, 2005. január 27.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes fıjegyzı
Kihirdetve:
Szécsény, 2005. január 28.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes fıjegyzı

Dr. Serfızıné
dr. Fábián Erzsébet
polgármester

