
Moryorósbánya Község Önkormány zata Képviselő-testületének
15/2013.(XIl. 12.) önkormányzati rendelete

a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről

Mogyorósbánya Község Önkormányzaténak Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzataíről szőlő 2011. évi CLX)OilX. törvény 51.§ (5) bekezdésében és 143. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormanyzatairól szóló
20ll. évi CLXXXX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott
feladatkörében eljrárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) A Mogyorósbánya Község illetékességi területén lévő közterület elnevezése, illetve
átnevezése a Képviselő-testtilet hataskörébetartozik. A település belterületén a köáerületeket
el kell nevezni. A külterületi köáerületeket el lehet látni elnevezéssel.

(2) Közterület elnevezését, illetve átnevezését kezdeményeáeti:
a) , a polgármester,
b) a helyi önkormanyzat képviselője,
c) a Mogyorósbanya községben lakcímmel rendelkező állampolgár,
d) a Mogyorósbánya községben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező

természetes vagy jogi személy.

3.§ (1) A közteriilet elnevezésével, átnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos
módon kőzzé kell tenni.

(2) A közterület elnevezéséről, illetve átrrevezéséúl az elnevezés, illetve átnevezés
hatályba lépését követően értesíteni kell az érintett közterületen lakcímmel
rendelkező személyeket, az éintett ingatlanfulaidonosokat, továbbá az illetékes
hatóságokat, így kíilönösen a járási hivatalt, a rendórkapitanyságot, a tűzoltóságot, a
mentőket, továbbá a postát, a közműszolgáltatókat, a Komárom-Esztergom Megyei
Cégbíróságot.

4.§ (l) A néwel ellátott közterületeken lévő ingatlanokat héaszámnalkell ellátni.

(2) Az ingatlanokat a telepiilés központjától kifelé haladva növekvő hénszámmal kell
ellátrri, úgy, hogy az ifi bal oldalan a páros, jobb oldalán a páratlan hazszámok
1egyenek.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatarozott szátmozás adott közterületen nem
lehetséges, vagy a mar kialakult helyzet indokolj4 a hánszámozás más, egyedileg
meghatarozott módon is történhet.

5.§ (1) Ahánszámokat és azokváltozásait hivatalból, illetve azon személy kérelmére, akinek
háaszámváltozáshozjogos érdeke fiiződik a jegyző határozatban á|lapítja meg. A
jegyző határozata alapján azok a személyek, akik az érintett ingatlanon lakcímmel
rendelkeznek, kötelesekaztlj lakcímiiket hivatalos okmanyaikon átvezettetni.

(2) A kialakult héaszátmozas után megosáott ingatlanok korábbi héaszátmamegszűnik,
helyükön az i$ ngatlanok címe a korábbi házszám megosztiásával jön !étre (lA, lB,
lC).

(3) A kialakult számozás utián egyesített ingatlanok megtartják az eredeti házszámukat.
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(4) A hápsúmmegállapíüásaról sóló határozatot közölni kell az érintett ingatlannat
rendelkeari jogosulttal, továbbá a 3. § (2) bekezdésében meghatározott hatósagokkal.

6.§ Ez a rendelet 2}t4.január 1 napjárr lép hatáyba.

-|{u,,orflZ Ukul
Havrarrcsik Tibor
polgármester

Dérné dr. VargaKatalin
jegyző
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