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Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testültének 

4 /2014. (II.28.) önkormányzati rendelete 

a közterület elnevezése, emlékmű, szobor és emléktábla állítás rendjéről 

 

 

 

Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (3) 

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: 

 

1. Az önkormányzati rendelet hatálya 

 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya Tiszakécske Város közigazgatási területén lévő közterületekre és 

ingatlanokra, valamint azok tulajdonosaira, használóira, kezelőire terjed ki. 

(2) Tiszakécske Város Képviselő-testülte e keretek között adhat hozzájárulást emlékmű, 

szobor és emléktábla állításához. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

 

2. § 

 

E rendelet alkalmazásában:  

a) közterület: az épített környezet alakulásáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület; 

b) közterület elnevezése: a közterület neve és közlekedési vonatkozású megnevezése; 

c) házszám: a bel- és külterületi ingatlanok közterületen megállapított sorszáma. 

 

3. A közterületek elnevezésére, megváltoztatására vonatkozó szabályok 

 

3. § 

 

(1) Minden, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként és a 2. § a) pontja szerinti területként 

nyilvántartott önálló ingatlant el kell nevezni, kivéve a lakótelepek közötti szervízutakat, és a 

mezőgazdasági rendeltetésű dűlőutakat. 

 

(2) A közterület természetes folytatásaként később kialakuló természetes szakasz 

(meghosszabbítás) külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel. 

 

(3) A közterület név előtagból és a közterület jellegére utaló utótagból áll. 

 

(4) A közterület név előtagjának megállapításakor kerülni kell  

a) a névismétlődéseket, 

b) a névhalmozódásokat, 

c) az idegen, vagy nehezen kiejthető és a csak dátumokból álló elnevezéseket. 

(5) Betűszókkal, betűcsoportokkal, számjegyekkel közterület név előtagja nem állapítható 

meg. 
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(6) A közterület név előtagjaként a személy családi és utónevét kell megállapítani, kivéve, ha 

a névadó családi nevéről, vagy más általánosan elfogadott elnevezésről is közismert és 

személye ezáltal nem téveszthető össze. 

 

4. § 

 

(1) A közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről lehet elnevezni. 

 

(2) A közterület név kiválasztásánál figyelemmel kell lenni a városrész, a szűkebb környék, a 

szomszédos közterületek, az érintett közterületen lévő intézmények jellegére, szellemiségére, 

hagyományaira. 

 

(3) Az egyes városrészekben, lakónegyedekben a közterület neveket hasonló elnevezés-

csoportból indokolt választani. 

 

(4) A közterület név megállapításáról, illetve megváltoztatásáról tájékoztatni kell a 

lakosságot, az illetékes járási hivatalt, az illetékes postai és ingatlan-nyilvántartó szerveket, a 

rendőrség, a katasztrófavédelem, az országos mentőszolgálat illetékes szerveit, valamint az 

illetékes közműszolgáltatókat. 

 

5.§ 

 

Közterület név megváltoztatására az ebben a rendeletben meghatározott közterület elnevezés 

szerinti szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy közterület nevet változtatni csak 

az adott közterületen lakók többségének egybehangzó kérésére, vagy az érintett városrész 

képviselője, továbbá a képviselő-testület bizottságai kezdeményezése alapján lehet. 

 

4. A közterület elnevezés személyről 

 

6. § 

 

(1) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. 

 

(2) Közterület elnevezéssel emléket állítani olyan magyar személyiségnek lehet,  

a) akinek tevékenysége a közjót, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását példaértékűen 

szolgálta és személye közmegbecsülést szerzett; 

b) aki a tudományok, a művészetek, a sport, a közélet valamely területén kimagaslóan 

jelentőset alkotott; 

c) aki a város életében, történetében kiemelkedő szerepe folytán jelentősen hozzájárult 

Tiszakécske város fejlődéséhez, hírnevének gyarapodásához. 

 

(3) Közterületet lehet elnevezni olyan külföldi személyiségről is, akinek életműve az 

emberiség egyetemes értékeit gyarapította és/vagy jelentős pozitív szerepet játszott 

hazánk, illetve Tiszakécske életében. 

 

(4) Az elnevezett közterület névadójáról szöveges ismertetőtáblát lehet elhelyezni a közterület 

kezdetén (első ingatlanán). 

 

(5) A tábla szövegét az Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság véleményezi, a Képviselő-

testület hagyja jóvá. 
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5. Házszámozás 

 

7. § 

 

(1)  A névvel ellátott közterületen minden önálló ingatlant, a beépített és beépítetlen telkeket, 

amelyen épületet, lakást vagy egyéb célra szolgáló építményt (a továbbiakban: épület) 

létesítettek, házszámmal kell ellátni. 

 

 (2) A házszám arab szám, továbbá – amennyiben ez szükséges – arab szám és alátöréssel az 

ABC betűi sorrendben. A házszámot a rendelet 1. számú melléklete szerinti házszám-tábla 

jelöli. 

 

(3) A vonalszerű közterületek esetében a számozás irányába haladva, a jobb oldalon páratlan 

számokból, a bal oldalon a páros számokból kell megszakítás nélkül a házszámot 

folyamatosan képezni. Az ingatlanokat a város központjától, vagy a közlekedési 

szempontból magasabb rendű utca torkolatától kezdve kell számozni. 

 

(4) A számozás a páratlan oldalon egyes számtól, a páros oldalon a kettes számtól kezdődően 

történik. 

 

(5) A házszám belterületen az épület közterületen belüli sorszáma, külterületen a dűlőutak 

melletti folyamatos sorszám. Azonos házszámmal több lakóépület nem jelölhető. 

 

(6) A belterületi épület házszámának megállapításakor a közterületen található beépítetlen, 

vagy olyan telek, amelyre építési engedélyt még nem adtak ki, beépítettnek tekintendő. 

 

(7) A már meglévő számozás után megosztott ingatlanon az épületek házszámát az újonnan 

kialakított telkek számának megfelelően a, b, c, betűs töréssel lehet jelölni. 

 

8. § 

 

(1) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a kérelmére indul, 

akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik. 

 

(2) A már megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt esetben kerülhet sor. A 

változtatáskor arra kell törekedni, hogy a házszám – változtatás minél kevesebb érintett 

lakcímének megváltoztatásával járjon. 

 

6. Utcanév- és házszámtáblák elhelyezése 

 

9. § 

 

(1) A közterületek elnevezését tartalmazó, a tájékozódást segítő táblákat (a továbbiakban: 

utcanév-tábla) az utca kezdetén, végén és minden betorkolló utcánál is el kell helyezni.  

 

(2) A közterület nevét a rendelet 1. számú melléklete szerinti utcanév-tábla jelöli. Az utcanév-

tábla tartalmazza: a közterület név elő- és utótagját.  

 

(3) Az utcanév-táblát elsősorban épületen, kerítésen, ezek hiányában külön tartószerkezeten 

jól látható helyen kell elhelyezni.  
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(4) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója az utcanév-tábla elhelyezését és az ezzel 

kapcsolatos munkálatok elvégzését tűrni köteles. 

 

(5) Az új közterület elnevezését tartalmazó utcanév-táblát, valamint a közterület-

elnevezésének megváltoztatása után az új utcanév-táblát az ingatlan nyilvántartásban való 

átvezetést követő 3 hónapon belül kell kihelyezni. 

 

(6) A megváltoztatott közterület utcanév-táblája a tájékoztatás zavartalansága érdekében az új 

elnevezést tartalmazó tábla kihelyezésétől számított 1 évig eredeti helyén marad, amelyen a 

névváltozást átlós áthúzás jelzi. 

 

(7) Az utcanév-táblák elkészítése, kihelyezése, karbantartása, szükség szerinti cseréje, 

valamint a megszűnő utcanév-táblák eltávolítása az önkormányzat feladata és költsége. 

 

(8) A házszám-táblát saját költségén az épület használója, kezelője, ennek hiányában a 

tulajdonosa köteles beszerezni és kihelyezni az értesítést követő 30 napon belül úgy, hogy az 

a közterületről jól látható legyen. 

 

(9) A házszám-változás esetén az új házszám-táblát a kihelyezésétől számított 1 évig eredeti 

helyén kell hagyni és átlós áthúzással jelezni a változást. 

 

(10) A házszám-táblát az ingatlan kerítésére, házfalára, a közterületről jól látható módon kell 

az ingatlan tulajdonosának elhelyeznie. 

 

(11) Amennyiben az ingatlan házszáma hivatalból indult eljárás keretében változik meg, a 

házszám-táblát az ingatlan tulajdonosa részére az önkormányzat ingyenesen biztosítja. 

 

7. Emlékmű, szobor, emléktábla állítás 

 

10. § 

 

(1) Személyről életében emlékmű, szobor, emléktábla nem állítható. 

(2) A város közterületein emlékmű, szobor és emléktábla, közterületek mellett 

elhelyezkedő ingatlanok falain emléktábla csak Tiszakécske Város Képviselő-testülete 

hozzájárulásával helyezhető el. 

(3) Emlékmű, szobor állításához a jogszabályban előírt esetben külön építési engedély is 

szükséges. 

 

11. § 

 

(1) Nem adható hozzájárulás olyan emlékmű, szobor és emléktábla állításához, amely  

a) megjelenésében várost, illetve utcaképet, vagy műemlékvédelmi előírást sért, 

b) személynek emléket állító emléktábla esetén, ha annak tartalma nem felel meg e 

rendelet 6. §-ban foglaltaknak. 

(2) Tiszakécske Város Képviselő-testülete határozhat emlékmű, szobor és emléktábla 

megszüntetéséről, ha az (1) bekezdés szerinti feltételek már nem állnak fenn. 
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12.§ 

 

A műemlék, műemlék jellegű és a helyi védettségű épületeken emléktábla elhelyezéséhez 

az illetékes műemlékvédelmi hatóság előzetes hozzájárulása is szükséges. 

 

13.§ 

 

Tiszakécske Város Képviselő-testülete hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásról szóló 

határozatban foglaltaknak nem megfelelően elhelyezett emléktáblát az emléktábla 

tulajdonosának költségére leszereltetheti és elszállíttathatja. Az ebből származó 

költségeket az emléktábla tulajdonosának meg kell térítenie. 

 

14. § 

 

A város közterületein elhelyezett emlékműről, szoborról és emléktábláról a jegyző 

nyilvántartást vezet, amely tartalmazza: 

a) az állítás, elhelyezés helyét, a kihelyezés időpontját, a képviselő-testületi határozat 

számát, 

b) a kihelyező nevét, címét, 

c) az emlékmű és emléktábla szövegét. 

 

8. Záró rendelkezések 

 

15. § 

 

(1)Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2)Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon rendelkezik. 

(3)A rendelet kihirdetésével egyidejűleg a közterület elnevezések megállapításáról, 

változtatásáról, jelöléséről, valamint emlékmű, szobor és emléktábla állítás rendjéről 

szóló 36/2005. (XII. 14.) KR számú rendelet, valamint Tiszakécske Város Képviselő-

testülete 12/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az utcanév megváltoztatásáról 

hatályát veszti. 

 

Tiszakécske, 2014. február 27. 

 

 

Dombiné Horpácsi Mária    Kovács Ernő 

mb. jegyző     polgármester 

 

Ezen önkormányzati rendelet kihirdetve: 2014. február 28. 

Kifüggesztés napja: 2014. február 28. 

Levétel napja: 2014. 03. 06. 

Kifüggesztés helye: Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla 

 

A rendelet kihirdetve: 

Tiszakécske, 2014. február 28. 

 

Dombiné Horpácsi Mária 

mb. jegyző 
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1. számú melléklet  

a 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 9. §-hoz a közterület elnevezése, emlékmű, szobor 

és emlékmű állítás rendjéről 

 

Közterület névtábla 

 

- minimum 10 cm x 30 cm nagyságú (fekvő téglalap) 

(név terjedelem miatt, mérete változhat) 

- fehér alapon 3 mm-es sötétkék vagy sötétbarna színű szegély kerettel és fekete 

felirattal 

 

Házszámtábla 

 

- 18 cm x 18 cm nagyságú  

- fehér alapon 3 mm-es sötétkék vagy sötétbarna szegély színű kerettel és fekete 

számmal 

 

 

 
 


