
Romaz Varos Onkormanyzat Képviselé-testiiletének
2/2019 (.l.2.) onkormanyzati rendelete a kézteriiletek elnevezése, az

elnevezéstik megvaltoztatasara iranyulé kezdeményezés és a hazszam-

megallapitas szabalyairol

Pomaz Varos Onkormanyzat Képviselé-testiilete Magyarorsz4g helyi énkormanyzatairél

szol6 2011. évi CLXXXIX. térvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazds, és az

Alaptérvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjaban biztositott feladatkérében a kévetkezéket
rendeli el:

1. A rendelet célja és hatalya

1.§ (1) A rendelet célja, hogy Pomaz varos kézigazgatasi teriiletén egységesen szabalyozza a
k6zteriiletek nevének és jellegének, valamint a hazsz4mok megallapitasahoz, e cimelemekre
vonatkoz6 tablak elhelyezéséhez fiizdd6  hataskérdéket, feladatokat, jogokat és

kételezettségeket.
(2) A rendelet hatalya Pomaz varos kézigazgatasitertiletén lév6 kézteriiletekre, maganutakra
és az érintett ingatlanok tulajdonosaira, haszonélvezdire, egyéb tulajdonjogokat gyakorldira

(pl: vagyonkezeld) terjed ki.

2. A kézteriilet elnevezésének, elnevezés megvaltoztatasanak szabalyai

2.§ (1) A kGzteriiletek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturdlis, természeti és
térténelmi értékekre, sajatossagokra, a magyar nyelvi és nyelvhelyességi kévetelményekre,
valamint arra, hogy az elnevezés kézértheté legyen.

(2) Elnevezett k6zteriilet természetes folytatasaként nyild Uj k6zteriilet a mar elnevezett
k6zteriilet nevét veszi fel az odatartoz6 helyrajzi szam moddositasaval, illetve kiegészitésével.
(3) A kézforgalom szamaéra megnyitott magaénutat a tulajdonos hozzajarulasaval lehet

elnevezni, a beltertileti és kiiltertileti kéztertilet elnevezésére vonatkoz6 jogszabalyokban

meghatarozottak szerint.
(4) Kozteriiletet elnevezni halala utan olyan személyrdllehet,

a) akinek tevékenysége a nemzet tdrténelmében, az emberiség egyetemes

térténelmében kiemelked6 jelentéségt volt, nemzeti szellemi, anyagi gyarapodasat
szolgalja és személye megbecstilésnek drvend, vagy

b) akiatudomany, az irodalom, a képz6- és eléadé-mtivészet, a sport vagy tarsadalmi
élet egyéb tertiletein kimagasloan jelentéset alkotott, vagy

c) akinek Pomaz varos életében, térténelmében kiemelked6 szerepe volt, jelentésen
hozzajarult a varos fejlédéséhez, hirneve gyarapitasahoz és ezaltal személyének
emléke megérzésre mélto.



3. Eljarasi szabalyok

3.§ (1) A kézteriilet elnevezését, elnevezés megvaltoztatasat Pomaz Varos Polgarmestere,

Képviseld-testtilete, Képviseléje, Jegyzdje, civil szervezet és telepiilési lakos
kezdeményezheti.

(2) Az irasbeli kezdeményezésnek tartalmaznia kell a kézteriilet elnevezésére vonatkoz6
javaslatot és annak indoklasat.

(3) Az elnevezések megallapitasara, illetve megvaltoztatasa4ra vonatkozé irasban benytjtott

javaslatokat déntéshozatalra a Jegyzé késziti eld. Kézteriilet elnevezéséré] a Képviselé-
testtilet hatarozatban dént.

(4) A kézteriiletnév megallapitasardl, illetve a megvaltozatasarél sz616 javaslatot lakossdgi
véleményezés céljab6l a varos honlapjan 30 napra k6zzé kell tenni.

(5) A Jegyzé a kéztertilet elnevezésérél az elnevezés megvaltoztatasardl, megsztinésérél a
Képvisel6-testiilet déntése utan értesiti az érintett ingatlanok tulajdonosait, az illetékes
hatésagokat, tovabba egyéb szerveket (katasztrofavédelem, rendérkapitanysag, menték).

4. Eljarasi és cimképzési szabalyok

4.§ (1)Az eljaras hivatalbél vagy annak a személynek a kérelmére indul, akinek a hazszam
megallapitasdhoz vagy megvaltoztatasahoz jogos érdekeftizédik.

(2 ) Cimképzés soran teleptilés kézpontjanak kell tekinteni a Szabadsdg teret, szd4mozast a
teleptilés kézpontja felél kell kezdeni.

(3) Két oldalas kéztertiletnél és zsdkutca esetén a szamozasnal névekedés iranyaban haladva a
jobb oldalon paros, a bal oldalon paratlan sz4mokatkell alkalmazni.

(4) Egyoldalas kéztertiletnél, ahol csak az egyik oldalon lehetséges a cimképzés és a masik

oldalon kizart a hazsz4mozas a rendelet 4.§ (3) bekezdésében meghatarozott szamozast kell
alkalmazni.

(5) Tereket vagy mas hasonl6 alaku kéztertileteket 6vez6 ingatlanok sz4mozasa folyamatosan
emelked6é szamsorrendben, az éramutaté jardsdval ellentétes iranyban térténik. A sz4msor a
varos kézéppontja felél becsatlakozé kéztertilet jobb oldalan kezdédik, és a bal oldalan ér
véget.

5. Kézteriilet nevét jelzé tabla kihelyezésére vonatkoz6 szabalyok

5.§ (LA kéztertiletnév tabla elkészitéséral, cseréjérél és potlasardl a Jegyzé gondoskodik.

(2) A kéztertiletnév tablanak személynév esetén tartalmaznia kell a csalad- és uténevetis.
(3) A kézteriiletnév tablakat a ktil6nb6z6 nevit koztertiletek talalkozasanal, jdl lathat6 helyen,

a helyszini adottsagoktol ftiggéen, az éptilet homlokzatara vagy az ingatlan keritésére, illetve
ktil6n tartészerkezetre kell elhelyezni.

(4) Amennyiben a kézteritiletnév tablat az éptilet homlokzatan vagy az ingatlan keritésén lehet
elhelyezni, az ingatlan tulajdonosa kételes ehhez hozzajarulni. Az épiilet vagy a kerités

 



feliyitasat, illetve névényzet telepitését csak Ugy szabad végezni, hogy a kéztertiletnév tabla a
kézteriiletré1 tovabbrais jdl lathaté legyen.

(5) A megvaltozott kéztertiletnevek tablait a tajékozédds zavartalansaga érdekében a

valtozastol szamitott 1 évig eredeti helytik6n kell hagyni, atlosan piros szinnel kell athuzni.
(6) Az Uj kézteriiletnév tablat az athuzott régi tabla f6lé (mellé, ala) kell kihelyezni.

6. Hazszamtablara és a hazszamtabla kihelyezésére vonatkoz6 szabalyok

6.§ (1)Az ingatlan hazsz4mmal térténd megjelélése, hazszamtabla kihelyezése, valamint

annak megrongaélddasa esetén térténd cseréje az ingatlan tulajdonosanak (kezeléjének)
kételessége.

(2) Az ingatlan tulajdonosa (kezeléje) kételes sajat kdltségén elkészitett hazszamtablat a
k6zteriiletré] j61 lathatéan az éptilet homlokzatara, bejarati kapura, beépitetlen telek esetén a
keritésre vagy 6nallo tarté oszlopra kihelyezni.

(3) Az épiilet vagy a kerités felijitasat, illetve névényzet telepitését csak Ugy szabad végezni,
hogy a hazszamtabla a kGztertiletrél tovabbrais jol lathaté legyen.

(4) A megvaltozott hazsz4m tablat a tajékozddas zavartalansaga érdekében a valtozastol
szamitott 1 évig eredeti helyiik6n kell hagyni, atldsan piros szinnel kell athuzni.
(5) Az uj hazszamtablat az athuzott régi tabla f6lé (mellé, ala) kell kihelyezni.

7. Zaroé rendelkezések

7.§ (1)Ez a rendelet a kihirdetését kdveté napon lép hatalyba.
(2) E rendelet hatdlyba Iépésével egyidejtileg hatélyaét veszti Pomaz Varos Onkormanyzat

Képviselé-testiiletének a k6ztertilet nevek megallapitasarél, valamint a hdazszamozas,

névtablak és hazszamtablak elhelyezésének rendjérél sz6l6 25/2005.(09.12.) szamu
o6nkormanyzati rendelete.

Pomaz, 2019. januar23.
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