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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 

 a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 

kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (3) bekezdésének felhatalmazása alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 3. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

A közterületek elnevezésének neve megváltoztatásának általános szabályai 

1. § (1) Minden belterületi közterületet el kell nevezni. Külterületi közterületet el lehet 

nevezni. 

(2) Az új közterület nevét annak létrejöttét követő egy éven belül állapítja meg a képviselő-

testület.  

2. § (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Ercsi város jellegére, történelmére, 

hagyományaira, földrajzi sajátosságaira és a nyelvhelyesség szabályaira. Az elnevezés 

lehetőleg utaljon a közterületnek a városon belüli elhelyezkedésére és helytörténeti 

vonatkozásaira. 

 (2) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, földrajzi névről vagy fogalomról 

lehet elnevezni. 

3. § (1) A közterület elnevezésének rövidnek és közérthetőnek, a magyar nyelvhelyesség 

szabályainak megfelelőnek kell lennie. 

(2) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a személy halálát 

követő tíz év múltán kerülhet sor. 

(3) Közterületet elnevezni személyről akkor lehet, ha e személy a társadalmi élet valamely 

területén kimagasló érdemeket szerzett. 

(4) A közterület nevének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat 

kell alkalmazni. 

A közterületek elnevezésének eljárási szabályai 

4. § (1) A közterület elnevezése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

(2) A közterület elnevezésére, illetve elnevezésének megváltoztatására (a továbbiakban 

együttesen: közterület elnevezése) az érintett közterülettel határos ingatlanokon lakók vagy ott 

ingatlannal rendelkezni jogosultak több mint fele, továbbá bármely Ercsiben bejegyzett 

társadalmi szervezet javaslatot tehet. 

(3) Az elnevezett közterületek folytatásaként kialakuló – illetve kialakult – utca, útszakasz 

külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel. 
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5. § A közterület elnevezéséről szóló képviselő-testületi döntést a jegyző a helyben szokásos 

módon – a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján történő 

kihirdetéssel, továbbá lehetőség szerint az önkormányzat lapjában való megjelentetéssel – 

közzéteszi. 

6. § A közterület elnevezéséről szóló döntésről a jegyző értesíti azokat a szerveket, 

szervezeteket is, melyek tevékenységi körük vagy nyilvántartás-vezetési kötelezettségük 

révén érintettek. 

Utcanévjegyzék 

7. § (1) A város utcáiról a Polgármesteri Hivatal nyilvános utcanévjegyzéket vezet. 

(2) Az utcanévjegyzék közhitelű nyilvántartás, mely tartalmazza: 

a) a városrész nevét, 

b) az utcanév elő- és utótagját, 

c) az elnevezés időpontját, 

d) az elnevezést megállapító szerv nevét és határozatának számát, 

e) az elnevezés, névváltoztatás indokát, 

f) a korábbi utcanévre vonatkozó adatokat. 

A HÁZSZÁMOZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

8. § (1) A névvel ellátott közterületeken házszámmal kell ellátni a lakóházakat és egyéb 

építményeket. 

(2) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi 

beépítéskor a közbenső házszámokat kapják. 

(3) A házszámozást új közterület létrejötte esetén annak elnevezését, telekalakítás esetén az 

engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően hatvan napon belül el kell végezni. 

9. § (1) Az utcák házszámozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a város központjától 

kifelé (ha ez nem lehetséges, akkor a Dunától) haladva 1-től kezdődően növekedjenek. Az 

utca bal oldala páratlan, a jobb oldala páros számozást kap. 

(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával 

megegyező irányú. 

(3) A földrajzi okokból csak egyik oldalán beépíthető utcák (folyópart, árokpart, stb.) 

házszámozása 1-től kezdődően folyamatos. Azon utcák, melyek idővel mindkét oldalán 

beépíthetőek lehetnek, azok számozása az (1) bekezdés alapján történik. 
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10. § (1) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló, több lépcsőházból álló épület, ikerház, 

sorház esetén, továbbá telekosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén 1, 2, 3, 

stb. alátörés (pl.: 1/1, 1/2, 1/3) alkalmazható. 

(2) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat 

(például: Fő utca 15-17.) 

(3) Ha egy ingatlan több közterülettel (utcával) is érintkezik (pl. saroktelek, kettő vagy három 

utcára nyíló telek stb.) minden utcára meg kell állapítani a házszámot. Kiadni az ingatlanra 

csak azt a számot lehet, amely közterület felől az ingatlan megközelíthető (ahonnan a bejárat 

nyílik). A többi számot csak fenntartani kell. 

(4) Egy közterülethez több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. 

UTCANÉV-TÁBLÁK ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSE 

A névtáblák elhelyezésének szabályai 

11. § (1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni. 

(2) A névtáblát a közterületek végein és minden útkereszteződés legalább két oldalán ki kell 

helyezni. 

(3) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen vagy 

külön tartószerkezeten kell elhelyezni.  

(4) Az utcanév-táblán fel kell tüntetni: az utcanév elő- és utótagját. 

(5) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla 

kihelyezését tűrni köteles. 

(6) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről – a 

költségvetésben e célra rendelkezésre álló pénzügyi előirányzat terhére – a jegyző a 

polgármesteri hivatal illetékes osztálya által gondoskodik. 

12. § A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat 

a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell 

hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell 

elhelyezni. 

A házszámtáblák elhelyezésének szabályai 

13. § (1) A házszámok megállapítását a címmegállapítás keretében a jegyző végzi. 

(2) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni 

jogosultakon túl a jegyző közli a 6.§-ban meghatározott szervekkel. 

14. § (1) A házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére vagy házfalára – az utcáról 

jól látható módon – az ingatlan tulajdonosa helyezi el. 
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(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az 

ingatlan tulajdonosa gondoskodik. 

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 

15. § (1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek 

elnevezésének és a házszámozás szabályairól szóló 2/2007.(II.1.) önkormányzati rendelete. 

(3) E rendelet 1. melléklete az utcanév-táblák kötelezően alkalmazandó formai és tartalmi 

elemei, 2. melléklete pedig Ercsi város utcatérképe.  

(4) Az 11. § (1) – (3) bekezdésének rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő 

közterületek házszámozását nem érintik. Ezen esetekben a kialakult rend szerint történik a 

számozás. 

  

    Győri Máté                                       Dr. Feik Csaba 

   polgármester                                              jegyző 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záradék: Ez a rendelet 2014. november 26. napján kihirdetésre került. 
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1. melléklet  
 

 

1. pont Utcanév táblák kötelezően alkalmazandó formai és tartalmi elemei  

 

 

 

     

2. pont 

 

Ercsi utcanév tábla  

Méret: 660 mm x 200 mm x 5 mm  

 

Méretarány: hosszúság 3,3 magasság:1 

 

Utcanév felirat: 

- Betűtípus: Arrus Blk Bt NORMAL 

- Felirat magassága: 1/5-e, a tábla teljes magasságának 

- Felirat magassága: 55mm (adott minta esetében) 

 

Városrész, számozás: 

- Betűtípus: Arrus Blk Bt NORMAL 

- Felirat magassága: 1/11-e, a tábla teljes magasságának 

- Felirat magassága: 23mm (adott minta esetében) 

 

Címer: 

- Ercsi város címere 4C color 

- Felirat magassága: 1/2,8-e, a tábla teljes magasságának 

- Felirat magassága: 90mm (adott minta esetében) 

 

Belső kontúr: 

- vonalvastagsága 2 mm (adott minta esetén) 

- tábla széleitől való távolság 20 mm 
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3. pont 

Útbaigazító táblák 

Közterületen, közlekedési út sarkán, oszlopon 

 

A város címerének színeiben, annak tartalmi elemeire is utalva, azaz: 

- kék: városrész 

- narancs: épület, intézmény 

- zöld: közpark 
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4. pont: Városrészi lehatárolások és elnevezések     

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városrészek határvonalait az alábbiak szerint 

fogadja el: 

 

 Tótlik:  Híd u. Rába patak – Csokonai u. – Csokonai u. és a Dunasor közé eső területek 

– Dunasor – Duna vonala mentén a Kompkikötőig 

  

Újsor:  Csokonai u. – Hadak u. – Battai u. – Rába patak – a Szent János Nagyhíd  

  

Belváros:  Rába patak gyaloghídtól – Bajcsy Zs. u. – Eötvös u. – Táncsics M. u. – Dózsa 

Gy. u. – Esze T. u. Egészségházig. Északon: a Semmelweis u. - Temető u. -

 Mártírok u. 

 

Belmajor:  Református templom – Dózsa Gy. úti lámpás kereszteződés – Rákóczi F. u. – 

  Laktanya kerítés – Ybl u. – Honvéd u. – Fűzfa u. –  Református templom 

  

Angolkert: Eötvös J. u. – Bajcsy Zs. u. – Török u. – Panoráma u. – Villanytelep u. – Dózsa 

  Gy. u. – Táncsics M. u. 

  

Szőlőhegy: Török u. – Bajcsy Zs. u. 30. kereszteződés – Panoráma u. – Villanytelep u. – 

Laktanya kerítésig – Szabadság u. – Névtelen u. – Bajcsy Zs. u. 30. 

kereszteződés 

  

Ipari Park:  Bajcsy Zs. u. vége (Vörös Köröszt) – Névtelen u – Rákóczi F. u. – 6. sz. főút – 

  régi 6-os út és az új 6-os út Y elágazás – vissza a Vörös Köröszt-ig.  

  

Duna part: Komp kikötő – Sirály köz – Bajcsy Zs. u. – régi 6-os út és az új 6-os út Y 

  elágazás – Honvédségi 1-es lejáró – Duna vonala 

  

Laktanya: Laktanya  

Újtelep: Rába part a gyaloghídtól – Battai útig. Északon: belterületi határvonal. 

Nyugatról:  belterületi határvonal a Budai Nagy A. útig – Zrínyi u. Laktanya 
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kerítésig.  Keletre: Rákóczi u. – Dózsa Gy. u. lámpás kereszteződés – 

Arany János útig   

    

Kertváros-Ledina:  Budai Nagy A. úttól Nyugatra: Zrínyi M. u. – Deák F. u. – 

Vasútállomásig, Északra: a vasúti sínek mellett belterületi határvonal. 

Északon: a belterületi határvonal  

  

Cukorgyári lakótelep: Vasúti átjáró 6304. sz. út – Cukorgyári bekötő út – Vízmű út a vasúti 

       átjáróig.  

       A Vízmű lakótelep ennek a területnek része.  

  

Savanyúrét:  Deák F. úttól Délre a vasúti sínek mellett – Kandó K. u. – Nyár utcáig –  

  Kisfaludy u – Gorkij fasor – Deák F. útig 

  

Öreghegy:  Nyár u. vasúti sínek mellett – Akácfa u. belterületi határvonalig – 2406/2 hrsz-

ú telepig – 6. sz. főúton Rákóczi F. u. – Laktanya kerítésig – Gorkij fasor – 

Kisfaludy utca déli határvonal 

  

Szlatina:  régi Vízmű telep – Tsz állattartó telep  

  

Sinatelep:  Alsó Sina – Új Sina telep 

  

A városrész nevek az utcanév táblákon fenti elnevezésekkel kerülnek feltüntetésre.  

  

Városrészek régi nevei:   Belváros:   Rogihegy  

     Újsor:    Déra árok 

     Angolkert:   Brettyó  

     Duna part:   Sziget 

        Gömbölyű sziget 

     Újtelep:   Tiszti lakótelep  
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Hidak nevei:   Szent János Nagyhíd, Kishíd, Komphíd, Gyaloghíd, Királyhíd 

 

Lépcsők nevei:  Róna lépcső (Vízvári – Mártírok útja között) 

   Sirály lépcső (Sirály köz – Mártírok útja között) 

   Basa lépcső (Jászai M. – Eötvös J. u. között) 

   Panoráma lépcső (Panoráma u. – Lejtősor u. között)  

   Dankó lépcső (Dankó P. köz – Dunasor között)”  
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2. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


