Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
7/1999.( XI. 25.) számú
RENDELETE
az utca név- és házszámtáblákról
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az utca név – és
házszámtáblákról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed a Nagykereki Községi Önkormányzat közigazgatási területén önálló
épülettel vagy építési telekkel rendelkező szervekre és magánszemélyekre.
Értelmező rendelkezések
2. §.
(1)
Önálló épület: Az utcai számozás szerint főépületnek minősülő lakó -, gazdasági vagy
egyéb rendeltetésű épület.
(2)
Utca névtábla: olyan tábla, amelyen az utca teljes neve szerepel.
(3)
Házszámtábla: az ingatlannak ( teleknek ) az utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki
megjelölése , az utcanév nélkül .
Részletes szabályok
3.§.
(1)
A házszámtáblát az építési frontban lévő épületek esetében annak homlokvonalán a
talajtól számított 2 méterig úgy kell elhelyezni , hogy az utcáról jól olvasható és látható legyen.
(2)
Az építési fronttól 2 méter távolságon túl lévő épületek házszámtábláit a bejárati ajtókra
kell kifüggeszteni
(3)
Építési telek esetében a házszámtáblát az utca felőli telekhatártól 2-4 méter között a
földbe ásott fa, vas, beton vagy egyéb anyagból készült 2 méter magas tartóoszlopon kell
elhelyezni úgy, hogy azt az esetlegesen felnövekvő növényzet ne takarhassa el.
4.§.
(1)
Az utca nevét jelző tábla elhelyezését az épület ( telek ) tulajdonosa ( bérlője , használója)
köteles tűrni. Az ingatlan karbantartásával összefüggő munkák végzése során annak
tisztántartásáról köteles gondoskodni.
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(2)
Az utca nevét jelző táblát az utca jobb oldalán fekvő első és utolsó, illetve közbenső sarki
telken lévő főépületben kell elhelyezni, a 3.§. (1) bekezdésben előírtak figyelembe vételével.
(3)
Az utcai névtáblák elhelyezéséről a Nagykereki Községi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala (továbbiakban : polgármesteri hivatal ) gondoskodik.
5.§.
(1)
A telek számozásáról a hiányzó és olvashatatlanná vált utcai név-és házszámtáblák
évenkénti számbavételéről, ellenőrzéséről a polgármesteri hivatal gondoskodik.
(2)
Az épület tulajdonosa saját költségén köteles pótolni az elavult vagy hiányzó
házszámtáblát.
(3)
A nem valóságos állapotnak megfelelő és nem megfelelő módon kifüggesztett
házszámtáblák lecserélését a polgármesteri hivatal a tulajdonos ( bérlő, használó )
terhére elrendelheti.
(4)
A házszámtáblák (2) bekezdés szerinti létesítése alól a polgármesteri hivatal a saját
költségére a tulajdonos szociális körülményeire tekintettel felmentést adhat.
Szabálysértési rendelkezés
6.§.
A rendeletben meghatározott szabályok megsértői szabálysértést követnek el és 10 000 forintig
terjedő pénzbírsággal sújthatók.
Záró rendelkezések
7.§.
(1)
(2)

Ez a rendelet 2000. január 01-én lép hatályba
A rendelet Sz.M.Sz.-ben foglaltak szerinti kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagykereki, 1999. november 25.
K o v á c s Miklósné polgármester S.k.

T ó t h Kálmán jegyző S.k.

