Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének
3/2005.(I.28.) önkormányzati rendelete
az utcanév megállapításának, közintézmény elnevezésének,
valamint az utcanév és házszámtábla elhelyezésének rendjérıl
(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 143. § (3)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Möt. 13. § (1) bekezdés 3. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet célja és hatálya
1. §
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 lévő és a későbbiekben
keletkező
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– eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a városi képviselő-testület,
intézményét a Képviselő-testület nevezi el.
(2) Az utcanév megállapításával kapcsolatos ügyeket a Szécsényi Közös Önkormányzati
Hivatal 1készíti elő.
(3) Új utca elnevezésére a beépítésének megkezdése előtt, területének közterületként való
bejegyzésével egyidejűleg kell javaslatot tenni.
(4) Az utca elnevezésével kapcsolatos minden esetben javaslatot kell kérni:
- városi főépítésztől,2
- az érintett önkormányzati képviselőktől,
- a Nógrád Megyei Levéltártól.
(5) Utca elnevezésére bármely városi civil szervezet, képviselő 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.
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(8) Az utcanevek nyilvántartása a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal3 feladata.
4. §.
A közintézmény elnevezésére az utca-elnevezési szabályok értelemszerű alkalmazásával
nevezhető el.
III. Utcanév-tábla szövege és elhelyezése
5. §.
(1) Az utcanév-táblát az utca mindkét oldalán az utca elején és végén, valamint az utca
útkereszteződéseinél minden sarokingatlanon kell elhelyezni.
(2) Az utcanév-táblának az utca nevét és az utca házszámait kell tartalmaznia.
6. §.
Tér és külterületi lakott hely, illetőleg az általánostól eltérő jellegű beépítettségű közterület
utcanév-táblájának a szövege és elhelyezése az előbbiektől eltérhet, más helyeken pedig
szükségszerűen több utcanév-tábla is elhelyezhető.
7. §.
Az ingatlan tulajdonosa (kezelője) az utcanév-tábla elhelyezését tűrni köteles.
8. §.
Az utcanévtábla elkészítésének és pótlásáról költsége belterületen és külterületen egyaránt az
önkormányzatot terheli.
9. §.
Az elhelyezett utcanév-tábla megrongálása, beszennyezése, olvashatatlanná tétele,
szövegének megváltoztatása, engedély nélküli eltávolítása tilos.

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 Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és
Szervezési Osztály feladata4.
(2) A házszámozást új utca esetén annak keletkezésével, illetőleg a telekalakítás
elrendelésével (engedélyezésével) egyidejűleg 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 szükségszerűen arab és római számok és betűjelzések is
alkalmazhatóak. A tér és a külterületi lakott hely, illetőleg az általánostól eltérő jellegű
beépítettségű közterület ingatlanainak a számozása ettől eltérhet.
(4) A már egyszer megállapított házszámok megváltoztatására csak nagy indokolt esetben
kerülhet sor.
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11. §
A házszámtábla elhelyezése, karbantartása és pótlásának elhelyezése az ingatlan
tulajdonosának (kezelőjének) kötelezettsége.
(2) A külterületen elhelyezésre kerülő házszámtáblán, ahol nincs utca elnevezve – a
házszámmal együtt – a külterületi lakott hely elnevezését is fel kell tüntetni.
(3) A házszám-táblát az épület utca felőli homlokzatán, annak a bejárat felőli részén kell
elhelyezni.
V. Vegyes rendelkezések

(1)

12. §5

13. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Szécsény, 2005. január 27.

Alaprendelet kihirdetve:
Szécsény, 2005. január 28.
Egységes szerkezetbe foglalva:
2013. június 20.
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