Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
18/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről, a házszámozásról és
Veszprém történetileg kialakult részeinek elnevezéséről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (3) bekezdésében; az 5.§
és a 10-14.§ tekintetében eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján;
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 3. pontjában, az 5. § és a 10.-14.§ tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1.§ E rendelet alkalmazásában:
1.
2.

Közterületnév: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló Korm.
rendelet szerinti meghatározott közterületnév.
Közterületjelleg: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló Korm.
rendelet szerinti meghatározott közterületjelleg.

2.§ (1) A közterületeket el kell nevezni, kivéve azt az esetet, amikor a
közterülethez kapcsolódó ingatlanoknak az illető közterülethez való
besorolása - kisebb, zsákszerű közterületi leágazáshoz történő
kapcsolódásukkal együtt is - nyilvánvaló, egyértelmű és tartós.
(2) Minden házszámnak valamely közterülethez kell tartoznia.
(3) Ha a közterületet természetes személyről nevezik el, a teljes családi név
mellett az utónév is az elnevezés részét képezi. A közterületnév kizárólag a
természetes személy családi és utónevét tartalmazhatja.
(4)

Közterületnévként szám önállóan nem használható.

(5) Kiemelkedő, köztiszteletben álló személyről, annak halála után 20 év
elteltével lehet közterületet elnevezni.
3.§ (1) A közterületnév meghatározásakor a közérthetőségre, valamint a magyar
nyelv szerinti kiejtésnek való megfelelésre kell törekedni.
(2) A helytörténeti vonatkozásokra, valamint az elnevezés és a közterület
megjelenésének összhangjára figyelemmel kell lenni.
4.§ (1) Ha településrendezés vagy beépítés következtében valamely közterület,
több részre osztódik, és így egységes közterületként megszűnik, az
újonnan létrejött közterületet el kell nevezni.

(2) Ha településrendezés, vagy beépítés miatt a közterület megszűnik, akkor
annak elnevezését - külön közgyűlési döntés nélkül - megszűntként kell
nyilvántartani az utcanévjegyzékben.
5.§

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helytörténeti
szempontból jelentős közterületneveket védetté nyilváníthatja. A védett név
nem változtatható meg.

6.§ (1) A város közterületneveit utcanévjegyzékbe kell foglalni.
(2) Az utcanévjegyzék tartalmazza az alábbiakat:
a) közterületnév (a nevének előtagja);
b) közterületjelleg (a nevének utótagja);
c) közterületnévhez tartozó helyrajzi szám;
d) postai irányítószám valamint
e) közterületnév hatályba lépésének időpontja.
(3) Az utcanévjegyzékbe
használni.

vett

közterületneveket

teljes

alakjukban

kell

(4) A városi információs rendszerbe tartozó térképek elkészítése során az
utcanévjegyzék és e rendelet tartalma az irányadó.
7.§ (1) A házszámozás egytől kezdődően a település központjától távolodva
növekszik.
(2) A vonalszerű közterületeknél a számozás irányába haladva, a jobb oldalon
a páratlan számokból, baloldalon a páros számokból kell a házszámot
képezni.
(3) A csak egyik oldalon beépíthető közterület (sor) telke és a foltszerűen
beépített terület (tér) folyamatosan számozható.
(4) A terek házszámozását a központ felől becsatlakozó közterület jobb
oldalánál kezdve az óramutató járásával ellentétes irányban kell végezni.
(5) Amennyiben – a közterületnek a nyilvántartásba vett házszámokkal
rendelkező szakaszán történő telekalakítás, beépítés, vagy a házszámok
egyéb okból történő rendezése miatt a közterület, közterületszakasz
jelentős részének átszámozására lenne szükség – az átszámozás elkerülése
érdekében az érintett házszámokat arab számmal történő alátöréssel kell
megkülönböztetni (pl. 1/1, 1/2, 1/3).
(6) A házszámozás folyamatosságát telekösszevonás után is biztosítani kell. Az
összevonást követően a kialakuló telken a házszámok együttesen
megjelölhetők (1-2.).

(7) A házszámozással kapcsolatos döntés előkészítése során a várható
telekállapotot is figyelembe kell venni. Ebben az esetben az
ingatlanmegosztás után válik a számozás folyamatossá.
8.§ (1) Az utcanévtáblákat a közterület elején, végén és minden betorkolló
közterületnél el kell helyezni.
(2) Az utcanévtáblán az utcanévjegyzékben szereplő közterületnévnek és
közterületjellegnek kell szerepelnie.
9.§ (1) A közterület elnevezését, vagy az elnevezés megváltoztatását – kivéve a
magánutak elnevezését és az elnevezés megváltoztatását- az Utcanévi
Munkacsoportnál
írásban
(a
továbbiakban:
Munkacsoport)
kezdeményezheti:
a) a polgármester,
b) a Képviselő-testület bizottsága,
c) a helyi önkormányzati képviselő,
d) Veszprém város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel
rendelkező választópolgár,
e) Veszprém város közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel,
telephellyel rendelkező jogi személy.
(2) A Munkacsoport – a magánutak kivételével- saját hatáskörben is
kezdeményezheti
közterület
elnevezését,
vagy
az
elnevezés
megváltoztatását.
(3) A közterület elnevezésére és az elnevezés megváltoztatására vonatkozó
javaslatot a Munkacsoport készíti elő és a Munkacsoport véleményével
ellátva, a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé.
10.§ (1) A Munkacsoport elnökből, titkárból és tagokból áll.
(2) A Munkacsoport elnöke a polgármester által a munkacsoport elnöki
tisztségére felkért helytörténész szakértő.
(3) A Munkacsoport titkára a Polgármesteri Hivatal építéshatósági feladatokat
ellátó szervezeti egységének jegyző által felkért munkatársa.
(4) A Munkacsoport tagjai a megyei jogú város székhelyén működő Levéltár, a
Megyei Könyvtár, a Laczkó Dezső Múzeum egy-egy munkatársa, és a
Polgármesteri Hivatal kulturális feladatokat, általános igazgatási
feladatokat, városfejlesztési feladatokat, és városüzemeltetési feladatokat
ellátó szervezeti egységének egy-egy, a jegyző által felkért munkatársa.
(5) A Munkacsoport tagjává történő delegálás érdekében a polgármester
megkeresi a közgyűjteményi intézmények vezetőit.
11.§(1) A Munkacsoport saját működési rendet alakít ki az elnök vezetésével.

(2) A Munkacsoport közterület elnevezésére vonatkozóan névtani,
helytörténeti, stilisztikai, művelődéstörténeti szempontok alapján, és a
helyrajzi viszonyokat figyelembe véve tesz javaslatot.
(3) A javaslat megtétele előtt a Munkacsoport elnöke tájékoztatja az
elnevezéssel érintett településrészi önkormányzati testület vezetőjét,
egyéni választókerületben megválasztott képviselőt, a településrészen lakó
képviselőt az elnevezési javaslat kialakítása során figyelembe vett
szempontokról, körülményekről. A Munkacsoport a képviselők részére
konzultációs lehetőséget biztosít, véleményüket a végső javaslat kialakítása
során mérlegeli.
(4) A közterületnév és a településrésznév véleményeztetésére a magyarországi
hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló Korm.
rendelet az irányadó. A véleményeztetéssel kapcsolatos feladatot a
Munkacsoport látja el.
12.§(1) Új közterület elnevezését tartalmazó utcanévtáblát, valamint a
megváltoztatása után az új utcanévtáblát három hónapon belül el kell
helyezni.
(2) Közterületnév változást követő három hónapon belül az utcanévtábla
elkészíttetése, felszerelése vagy a tulajdonos részére történő átadása, a
megszűnő közterületnevek tábláinak átlós áthúzása, eltávolítása a
Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatokat ellátó szervezeti
egységének feladata. Az utcanévtábla eltávolításról a Lackó Dezső
Múzeumot értesíteni kell.
(3) A közterület elnevezésének megváltoztatása után a régi utcanévtáblát átlós
áthúzással - amely nem zavarja az olvashatóságot - a közterületen az (1)
bekezdésben meghatározottak szerint legalább egy, de legfeljebb három
évig meg kell tartani. A megszűnt elnevezést tartalmazó utcanévtáblát az
új utcanévtábla kihelyezésével egyidejűleg kell a megszűnést jelző
jelöléssel ellátni.
(4) Közterületnév változásával kapcsolatos házszámváltozást követő három
hónapon belül az egységes házszámtáblák elkészíttetése és a tulajdonos
részére történő átadása a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési
feladatokat ellátó szervezeti egységének feladata.
13.§(1) Amennyiben a magánút közterületi kapcsolódással rendelkezik, tulajdonosa
kezdeményezheti az önkormányzatnál a magánút elnevezését.
(2) A magánút elnevezésére és az elnevezés megváltoztatására e rendelet
szabályait kell alkalmazni.
14.§(1) Veszprém város történetileg kialakult részeinek elnevezése:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Belváros
Dózsaváros
Jeruzsálemhegy
Egyetemváros
Füredidomb
Cholnokyváros
Újtelep
Jutasi úti lakótelep
Bakonyalja
Jutaspuszta
Csererdő
Iparváros
Csatár
Szabadságpuszta
Kádárta
Gyulafirátót

(2) Az egyes részeken belüli területi egységek nevei:
1. Dózsaváros területén belül:
1.1 Temetőhegy
1.2 Pajtakert

2. Jeruzsálemhegy területén belül:
2.1 Endrődi Sándor lakótelep
2.2. Takácskert
3. Egyetemváros területén belül:
3.1 Nándortelep
3.2 Egry József utcai lakótelep
3.3 Hóvirágtelep
15.§ (1) Ez a rendelet 2016. július 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a közterületek elnevezéséről, a házszámozásról, és
Veszprém egyes településrészeinek elnevezéséről szóló 24/2012. (V.31.)
önkormányzati rendelete.

Porga Gyula s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. június 29.

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

