Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelete
és az ezt módosító 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelettel
egységes szerkezetbe foglalt szövege
a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről
Gödöllő Város Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában,
illetve a 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I. Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet célja, hogy a közlekedésre szánt területek elnevezésének és házszámozásának
egységes rendjét biztosítsa, ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az
igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési és nyelvhelyességi szempontokat.
(2) A rendelet hatálya Gödöllő Város közigazgatási területén lévő közlekedésre szánt
területekre terjed ki.
(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a közterületek elnevezésére és a
házszámozás rendjére a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.)
Korm. rendelet (továbbiakban: KCR vhr.) előírásait kell alkalmazni.
2. §
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából:
a) Közlekedésre szánt terület: közhasználatra szolgáló állami vagy önkormányzati tulajdonban
álló földterület.
b) Településrésznév (helységrésznév): a helység központi belterülete (átfedések nélkül,
pontosan körülhatárolt) részeinek (városrész), továbbá a központi belterülettől elkülönülő –
lakott vagy lakatlan – egyéb belterületnek, valamint külterületnek a neve (1. számú melléklet)
c) Cím: térben meghatározható, ténylegesen létező fizikai hely megjelölése az ingatlanra
vonatkozó címelemekkel, amely tartalmánál fogva alkalmas az ingatlan egyedi azonosítására.
d) Ingatlan minden:
a) beépítésre szánt területen fekvő telek;
b) beépítésre szánt területen fekvő telken
ba) létesített épület,
bb) létesített épületen belül található lakás,
bc) létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince;
c) beépítésre nem szánt területen fekvő telek, ha azon
ca) épületet létesítettek,
cb) létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince
található
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d) olyan, a b) és c) pontban meghatározott telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő
önálló rendeltetési egység, amelynek a címképzésért felelős szerv cím képzését
szükségesnek tartja.
II. A közlekedésre szánt területek elnevezésének szabályairól
Általános szabályok
3. §
(1) Új közlekedésre szánt terület elnevezésénél már meglévő terület nevét felhasználni nem
lehet, kivéve, ha a közlekedésre szánt terület korábbi nevének visszaállítása történik.
(2) Az elnevezett közlekedésre szánt terület természetes folytatásaként kialakított új
területrész külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közlekedésre szánt terület nevét
veszi fel, kivéve, ha az új területrész a meglévő közlekedésre szánt terület azon részéhez
csatlakozik, amelynél a házszámozás kezdődik. Ilyen esetekben, amennyiben a házszámok
változása aránytalan hátrányt okozna az érintett ingatlanokkal rendelkezni jogosultaknak,
lehetőség van az új területrész külön eljárásban történő elnevezésére.
(3) Közlekedésre szánt területet személyről, tárgyról, állatról, növényről, vagy fogalomról
lehet elnevezni.
a) Közlekedésre szánt területet személyről elnevezni halála után lehet. Az elnevezésre
kerülő közlekedésre szánt terület előtagjának a
személy családi, illetve utónevét is
tartalmaznia kell. Ha a névadó személy
foglalkozása, hivatása, vagy egyéb ismertetőjegye
szorosan kapcsolódik a
személynévhez, akkor ez a közlekedésre szánt terület nevében is
feltüntethető.
b) Közlekedésre szánt területet olyan személyről lehet elnevezni:
-akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt
és személye közmegbecsülésnek örvend, vagy
-aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan
jelentőset tett vagy alkotott és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó, vagy
-akinek Gödöllő Város életében, történelmében kiemelkedő szerepe volt,
tevékenységével hozzájárult Gödöllő fejlődéséhez.
c) Fogalomról, vagy tárgyról való elnevezésnél törekedni kell arra, hogy az elnevezés
rövid, közérthető legyen, utaljon a város jellegére, történelmére, hagyományaira,
földrajzi környezetére.
Hatásköri és eljárási szabályok
4. §
(1) Közlekedésre szánt terület elnevezésére, illetve nevének megváltoztatására az érintett
közlekedésre szánt területtel kapcsolatban lévő ingatlanokkal rendelkezni jogosultak és
Gödöllő Város Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) tagjai a
Polgármesterhez címzett írásbeli kérelemben tehetnek javaslatot.
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(2) A közlekedésre szánt terület elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat a Hatósági
Iroda látja el. Az összeállított előterjesztést a Képviselő-testület Kulturális, Sport és
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalja meg és tesz javaslatot döntésre a Képviselőtestület számára.
(3) A közlekedésre szánt területek elnevezés szerinti nyilvántartásáról a Közigazgatási és
Szociális Iroda gondoskodik. A nyilvántartás tartalmazza a közlekedésre szánt terület nevét és
jellegét.
A nyilvántartás kivonatát meg kell küldeni a rendelet 2. számú mellékletében felsorolt
szerveknek.
(4) A közlekedésre szánt terület megszűnésével külön döntés nélkül a közlekedésre szánt
terület neve is megszűnik.

A közlekedésre szánt területek névtábláinak elhelyezése
5. §
(1) A közlekedésre szánt terület nevét a tájékozódást jól segítő közlekedésre szánt terület
névtábláján kell feltüntetni. Az elhelyezés határidejéről és a költségekről az elnevező szerv a
közlekedésre szánt terület nevének megállapításával és megváltoztatásával egyidejűleg
határozatban rendelkezik.
(2) A közlekedésre szánt terület névtábláját a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott
minta szerint kell elkészíteni, kihelyezésének, karbantartásának és pótlásának elrendelése a
Jegyző feladata.
(3) A közlekedésre szánt terület névtábláját épületen, kerítésen, vagy ezek hiányában külön
tartószerkezeten – jól látható helyen – kell elhelyezni és fel kell szerelni a közlekedésre szánt
terület kezdetén, végén, valamint minden betorkolló utcánál mindkét oldalon, továbbá az egy
oldalról betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon is.
(4) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, vagy használója a közlekedésre szánt terület
névtáblájának elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben
az elhelyezéssel az ingatlanon kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős köteles megtéríteni.
(5) A kihelyezésről értesíteni kell az érintett ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat.
(6) Megváltozott közlekedésre szánt területek nevének esetében a régi nevet feltüntető táblát
az elnevezéstől számított egy évig eredeti helyén kell hagyni és piros vonallal átlósan át kell
húzni. Az új táblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni.
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Módosította: 10/2017.(IV.28.) önk.rendelet. Hatályos: 2017. április 29-étől.
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Emléktábla elhelyezésének szabályai
6. §
(1) Személyről elnevezett közlekedésre szánt területen, arra alkalmas helyen és módon a
névadó személyiség születési és halálozási évét, tevékenységét röviden ismertető emléktábla
helyezhető el.
(2) Az emléktábla elkészíttetése és kihelyezése a kezdeményező feladata.
(3) Az emléktábla kihelyezéséről minden közforgalom előtt megnyitott területen a Képviselőtestület a Városi Főépítész véleményének kikérése alapján dönt.
III. Házszámozás
Általános szabályok
7. §
(1) Gödöllő Város közigazgatási területén található ingatlanoknak a KCR vhr-ben rögzített
eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell
rendelkezniük.
Gödöllő Város közigazgatási területén a címképzésért felelős szerv Gödöllő Város Jegyzője.
(2) A címrendezéssel kapcsolatos eljárás hivatalból, illetve annak a személynek a kérelmére is
indulhat, akinek a házszám megváltozásához jogos érdeke fűződik.
(3) Cím akkor
a) keletkezik, ha valamennyi címadatát bejegyezték a központi címregiszterbe,
b) szűnik meg, ha valamennyi címadatát törölték a központi címregiszterből,
c) módosul, ha valamely címeleme megváltozik.
(4) A Jegyző az ingatlanok címét a központi címregiszterben való feltüntetéssel egyidejűleg
határozatban állapítja meg. A határozat alapján azok, akik az érintett ingatlanra vonatkozóan
lakcímmel rendelkeznek, kötelesek megváltozott lakcímüket 30 napon belül hivatalos
okmányaikon átvezettetni, illetve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni.
(5) A közlekedésre szánt területen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.
(6) A házszámtáblát a rendelet 4. számú mellékletében meghatározott minta szerint kell
elkészíteni, amelynek a telek egyedi azonosítására szolgáló megjelölésén (házszám) kívül
tartalmaznia kell a közlekedésre szánt terület nevét is.
(7) Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a város központjától kifelé
haladva növekedjenek és az utca bal oldalán a páratlan, jobb oldalán a páros számok
legyenek. Amennyiben ez a megoldás nem alkalmazható, az érintett közlekedésre szánt terület
számozása a magasabb rendű közút irányából kell, hogy kezdődjön.
Ahol erre lehetőség van, az utca azon részén kell folytatni a házszámozást, ahol már kialakult
az ingatlanok számozása.
(8) A címképzés egyéb eljárási szabályait a KCR vhr. tartalmazza.
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Házszámtábla kihelyezésének szabályai
8. §
(1) A házszámtáblát az ingatlanon lévő kerítésre, vagy házfalra, az utcáról jól látható módon
kell elhelyezni.
(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a megfelelő házszámtáblával ellátni. A
házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükséges cseréjéről, megrongálódása esetén
pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.
(3) A nem valóságos állapotnak megfelelő, vagy nem a megfelelő módon kifüggesztett
házszámtáblák lecserélését a jegyző a tulajdonos terhére elrendelheti.
Egyéb rendelkezések
9. §
(1) Aki:
a) házszámtábla kihelyezésével, pótlásával, cseréjével, vagy a közlekedésre szánt
terület névtáblája kihelyezésének tűrésével kapcsolatos kötelezettségeket megszegi,
b) közlekedésre szánt terület névtáblájának, házszámtáblának, illetve emléktáblának a
tájékoztató jellegét megszünteti
c) közlekedésre szánt területi névtáblát, házszámtáblát, emléktáblát jogtalanul
kihelyez, vagy eltávolít, a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását
mulasztja el, és ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve százötvenezer
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a közterület-felügyelő a közösségi együttélés
alapvető szabályainak betartását elmulasztó ügyféllel szemben ötvenezer forintig terjedő
helyszíni bírságot szabhat ki, illetve közigazgatási eljárást kezdeményezhet.
(3) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört Gödöllő Város Képviselőtestülete a Jegyzőre ruházza.
Záró rendelkezések
10.§
(1) E rendelet 2015. május 15-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és
a házszámozás rendjéről szóló 31/2005. évi (X.28.) számú önkormányzati rendelet hatályát
veszti.
Gödöllő, 2015. május 14.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző
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1. számú melléket
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2. számú melléklet
A közlekedésre szánt terület elnevezés szerinti nyilvántartásának kivonatát a következő
szerveknek kell megküldeni:
1.

1-es számú Postahivatal (2100 Gödöllő Dózsa György út 15.)

2.

ELMŰ-ÉMÁSZ Kft. (2100 Gödöllő Dózsa Gy. út 69.)

3.

DMRV Zrt. (2100 Gödöllő Sík Sándor u. 4-7.)

4.

TIGÁZ Zrt. (2100 Gödöllő Kenyérgyári u. 3.)

5.

Országos Rendőr-főkapitányság Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gödöllői
Rendőrkapitányság (2100 Gödöllő Petőfi Sándor u. 6-10.)

6.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllői Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (2100 Gödöllő Szabadság
út 28.)

7.

Országos Mentőszolgálat Mentőállomása (2100 Gödöllő Ady Endre sétány 56.)

8.

VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (2100
Gödöllő Dózsa György út 69.)

9.

Tormay Károly Egészségügyi Központ (2100 Gödöllő Petőfi u. 1.)

10.

NAV Közép-magyarországi Regionális Főigazgatóság Gödöllői Kirendeltsége
(2100 Gödöllő Kossuth Lajos u. 74.)

11.

Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali Osztálya (2100
Gödöllő Ady E. sétány 60.)

12.

GEOMÉTER Kft. (2100 Gödöllő Szabadság tér 2.)

-8
3. számú melléklet

Közlekedésre szánt terület névtáblája
A közlekedésre szánt etrület névtáblájának külső mérete: 6500x2800x15 mm, típusa:
peremezett, díszkeretes fémtábla. A szövegfelület mérete 2000-5700x1600 mm. A
szövegmező hosszát a karakterek száma határozza meg, de a karakterek és a tábla kerete
között vízszintesen min. 15 mm, függőlegesen 35 mm kell hogy maradjon.
A táblák felirata kisbetűs, nagy kezdőbetűvel.
1. sor: A településrész neve, nagy kezdőbetűvel.
2. sor: A közlekedésre szánt eterület elnevezése (nagy kezdőbetűvel, szabályos
helyesírással, illetve történelmileg indokolt vagy a tulajdonneveknél előforduló eltérő
írásmóddal). Az elnevezés végén írásjel nem szerepel, kivétel a sorszámra végződő
elnevezéseknél kötelező pont (pl. Október 6.). Rövidíteni nem szabad (nem állhat pl. Körösfői
K. A. Körösfői-Kriesch Aladár helyett, kir.-né királyné helyett). A közterület megnevezése: pl.
út, utca, körút, tér, köz, sor, kis kezdőbetűvel. Rövidíteni nem szabad, írásjel nem szerepelhet.
Tipográfia
Betűtípus
Az alkalmazandó betűtípus: Gazette Bold.
Tipográfiai elrendezés
Középtengelyes, minden sor középre zárva.
Betűméretek
1. sor: 35 mm betűmagasság.
2. sor: 60 mm betűmagasság.
Festése
A közlekedésre szánt terület névtáblája két színben – fehér (RAL 9003P /kültéri/) alapon
zöld (RAL 6016) keret és betűk - készül.
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4. számú melléklet

Házszámtábla
A házszámtábla külső mérete: 200x200 mm, típusa: díszkeretes acéllemeztábla. A szövegfelület mérete: 130150x130 mm között változik. A szövegmező hosszát a karakterek száma határozza meg, de a szélső karakterek
és a tábla kerete között min. 12 mm kell, hogy maradjon. A táblák felirata kisbetűs, nagy kezdőbetűvel.
1. sor: A közlekedésre szánt terület elnevezése és megjelölése (a településrész megnevezése nélkül).
Helyszűke esetén az elnevezést nem rövidítjük, hanem a közterület jellegének (pl. u., krt.) rövidítésével nyerünk
helyet.
2. sor: Ebben a sorban található a házszám, a sorszámok után egyébként szükséges pont nélkül. Amennyiben
törtvonás után betű következik, úgy a kisbetű és a törtvonás előtt és után nincs köz, valamint a kisbetű után sincs
pont (pl. 36/a). Kötőjeles házszámok, amennyiben egyjegyűek vagy csak az egyik kétjegyű, egy táblára
kerülhetnek, kiskötőjellel közök nélkül (pl. 1-3, 9-11), de ha többjegyűek, célszerű két táblát alkalmazni külön az
indító és a záró házszámmal.
Tipográfia
Betűtípus
Az alkalmazandó betűtípus: Gazette Bold.
Tipográfiai elrendezés
Középtengelyes, minden sor középre zárva.
Betűméretek
1. sor: 17 mm betűmagasság.
2. sor: 64 mm betűmagasság.
Festése
A házszámtábla két színben - fehér (RAL 9003P /kültéri/) alapon fekete keret és betűk - készül.

