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Imely község képviselő-testülete a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369.
számú, többször módosított törvény 6.§-nak (1) bek., valamint a Szlovák Köztársaság
Belügyminisztériumának az utcák és más közterületek megjelölésének és az építmények
számozásának részleteiről rendelkező 2003. évi 31. számú hirdetménye értelmében az alábbi
általános érvényű rendeletet adja ki:
ELSŐ RÉSZ
Alapvető rendelkezések
1. §
Az önkormányzati rendelet célja és hatályossága
1. Ezen általános érvényű rendelet (a továbbiakban csak rendelet) célja azon szabályok
meghatározása, amelyek az utcák és más közterületek megjelölésének és az
építmények számozásának részleteiről rendelkeznek (a megfelelő nyelvi alakban)
Imely község területén.
2. Az utcák és más közterületek megjelölése a község és egyéb szubjektumok részére
az építmények elhelyezésének áttekintését szolgálja, egyaránt hozzájárul a lakosok
turisták, látogatók jobb tájékozódásához, valamint a egészségügyi, mentői, tűzoltói
szolgáltatások, a postaküldemények kézbesítési helyének stb. megtalálásához,
a lakhely, cím, székhely vagy bizonyos objektum, illetve személy elhelyezésének
helyes megadásához.
3. A helyi utcák és más közterületek megnevezését, illetve azok megváltoztatását Imely
Községi Hivatala tartja nyilván.
2. §
Az alapfogalmak meghatározása
1. Az utca folyamatos, általában hozzáférhető helyi közút a szomszédos épületekkel vagy
beépítésre szánt telkekkel együtt, mely a helyi közutak hálózatába és a község
területrendezési tervébe tartozik.
2. A közterület általában hozzáférhető terület, objektum vagy a község tulajdonába,
illetve kezelésébe tartozó ingatlan, és a község területrendezési terve szerint
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közhasznú célok kielégítését, a község lakosainak egészségügyi, kulturális és
társadalmi szükségleteit szolgálja (pl. park, parkoló, stb.).
Ezen rendelet alapján épület minden olyan különálló építmény, amely a község
területén fekszik, és szilárd alappal kötődik össze a földdel, valamint bejárattal
rendelkezik.
A különálló épület részéhez vagy alkotóeleméhez tartozik minden, ami a konkrét
objektum jellegéből és rendeltetéséből adódik, és nem lehet elkülöníteni a nélkül, hogy
ne sérüljön meg a különálló épület (homlokzatok, bejáratok, közös teraszok, tetőterek,
kazánházak, stb.) része vagy alkotóeleme.
A csoportos épület elsősorban több objektumból áll, melyek valamilyen módon
összefüggnek vagy összefüggtek az elrendezésükből, jellegükből, rendeltetésükből
vagy a használati formájukból adódóan.
Az épületjegyzékszám olyan szám, mellyel minden építményt ellátnak és sorrendben
nyilvántartásba vesznek.
A házszám olyan szám, amely minden különálló főbejárat megjelölésére szolgál, és az
utcán való könnyebb tájékozódást segíti. Különálló saját bejáratnak nemcsak az ajtó
vagy egyéb, az objektumba való belépésre szolgáló nyílás minősíthető.

MÁSODIK RÉSZ
Az utcák és más közterületek megnevezésének megjelölésekor alkalmazott eljárás
3. §
Az utcák és közterületek megnevezése
1. Az utcák és közterületek megnevezéseit a település történelmi múltjára, a valamikor itt
élt jelentős, ma már nem élő személyiségekre, eseményekre, tárgyakra, stb. való
tekintettel kell megállapítani. Az utcaneveket a községi képviselő-testületnek
jóváhagyásra a névterminológiai bizottság terjeszti elő, amely a községi képviselőtestület tagjaiból tevődik össze (esetleg kiegészül lakosok közüli szakemberekkel).
Nem adhatók élő személyiségekre utaló megnevezések, hosszú nevek, valamint
duplicitást okozó, jó erkölcsöket, vallási vagy nemzetiségi érzelmeket sértő,
nyelvtanilag helytelen, az adott község történelmi múltjához nem illeszthető
megnevezések.
2. A község határozza meg az utcaneveket és változásait a településrendezési
dokumentáció, a helyi utak és közutak alapján a községben (az adott úton vagy
közúton) való könnyebb tájékozódás érdekében.
3. Minden utcának és közterületnek van saját megnevezése.
4. Az utcanév megváltoztatását és az új utcanevet a községi képviselő-testület tagjaiból
álló névterminológiai bizottság (kiegészülhet lakosok közüli szakemberekkel is)
terjeszti elő a községi képviselő-testületnek jóváhagyásra ezen általános érvényű
rendelet kiegészítésének, módosításának formájában.
5. Az utcák és közterületek megnevezésének megjelölését a község saját költségei által
biztosítja.

4. §
A község utcaneveinek jegyzéke és a használatukkal összefüggő alapelvek
1. Az 1. számú melléklet, mely ezen önkormányzati rendelet szerves részét képezi,
tartalmazza az utcanevek jegyzékét.
2. Az utcanév abban az alakváltozatban írandó, amelyben e rendeletben szerepel.
3. A teljes lakcím feltüntetésekor az utcanév után ferde vonallal elkülönített
épületjegyzékszám és házszám használatos.
4. Az utcák térbeli elhelyezkedésének grafikai ábrázolása ezen rendelet 2. mellékletében
található.
5. §
Az utcák és más közterületek megjelölésének alapelvei
1. Imely községben az utcák megnevezését azonos megjelenési típusú tájékoztató
táblákon jelenítik meg. A községben a következő mintájú táblák használatosak: fehér
alapon piros keretben található kék szöveg.
2. A tájékoztató táblákon az utcák megnevezése államnyelven és a nemzeti kisebbség
nyelvén van feltüntetve, tehát szlovák és magyar nyelven.
3. A tájékoztató táblát az utca megnevezésével arra a magasépítészeti építményre (a
továbbiakban csak „épület”) helyezik, amely az utcában a legközelebb áll a község
központja felé torkollásához (a legkisebb páros házszámmal ellátott épület), és arra az
épületre, amellyel az utca végződik (a legnagyobb páratlan házszámmal ellátott
épület). Az épület tulajdonosa köteles e tájékoztató tábla elhelyzését eltűrni.
4. A tájékoztató táblán az utcák megnevezése abban az alakban használatos, ahogy ezen
rendelet 1. mellékletében található.
5. Az utcák és egyéb közterületek megnevezését a község lakosainak, képviselő-testületi
tagjainak, polgármesterének, stb. kezdeményezése alapján lehet meghatározni és
megváltoztatni, de csak a névterminológiai bizottság szakembereivel való alapos
tárgyalást követően, valamint általános érvényű önkormányzati rendelettel, vagy ezen
rendelet megváltoztatásával, illetve módosításával.
6. Amennyiben a község lakosainak többsége, aki kifejtette a véleményét a javasolt
megnevezéssel kapcsolatban egyetért vele, a névterminológiai bizottság előterjeszti a
megnevezés jóváhagyását ezen paragrafus 5. bekezdésében tárgyalt módon a község
képviselő-testületének.
7. Imely község a meghatározott és jóváhagyott utcák és egyéb közterületek
megnevezéseit az imelyi községi hivatal megfelelő osztályán tartja nyilván.
8. Az utcák és közterületek megnevezésének megjelölését a község saját költségei által
biztosítja.
6. §
Az utcák megjelölése egyéb tájékoztató adatokkal
1. A község a lakosok és látogatók könnyebb tájékozódása érdekében az utcanévtáblákon
kívül további tájékoztató adatokkal is megjelölheti az utcákat, azonos megjelenési

formájú, önálló információs táblákon. További tájékoztató adatoknak számít az utca
irányának kijelölése, a jelentős intézmények, épületek, parkok elhelyezkedése, illetve
egyéb adatok feltüntetése, amelyek megkönnyítik a tájékozódást a községben.
2. Az utcát megjelölő további tájékozódási adatokkal ellátott információs táblákat
rendszerint az utcák kereszteződésein helyezik el oly módon, hogy ne akadályozzák a
közlekedési táblák láthatóságát. Önálló, a földbe vert állványokra helyezik fel őket,
kivételes esetekben épületekre vagy más megfelelő helyekre is elhelyezhetik az
ingatlan tulajdonosának a beleegyezésével.
HARMADIK RÉSZ
Az épületek számozása
7. §
„Az épületek számozása“ fogalom meghatározása
1. Az épületek számozása alatt értendő:
a) a község határozata az épület épületjegyzékszámának és házszámának
meghatározásáról,
b) a meghatározott épületjegyzékszám és házszám hozzárendelése a konkrét
épülethez, értesítés a szám hozzárendeléséről és a számot tartalmazó tábla
kiadásáról,
c) az épületjegyzékszámok és házszámok nyilvántartásának vezetése a község
által, valamint a nyilvántartások összhangba tétele a valós állapottal.
8. §
A számozások fajtái
1. Az épületeket épületjegyzékszámokkal és házszámokkal számozzák.
9. §
Az épületjegyzékszámok meghatározása
1. Az épületjegyzékszámot csak azon épületeknek (építményeknek, l. 50/1976. számú
építésügyi törvény 43. §-nak 2. bekezdését) lehet meghatározni, melyek térbelileg
koncentráltak, tetővel ellátottak, építészeti és műszaki szempontból alkalmasak és az
emberek, állatok vagy tárgyak védelmére szolgálnak, megközelíthetők a közútról, a
helyi vagy közhasználatban lévő utakról; az urbanisztikai, environmentális
alapevekkel összhangban és a község, övezet vagy régió területrendezési tervének
követelményeiből adódóan beleillenek a község környezetébe.
2. Különálló épületjegyzékszámot nem lehet hozzárendelni:
a) felépítményekhez, melyekkel növelik a meglévő építmények magasságát,
b) hozzáépítésekhez, melyekkel az építmények alaprajzilag bővülnek, és amelyek
üzemeltetés szempontjából kölcsönösen összekapcsolódnak a meglévő
építménnyel,

c) az adott épület jellegétől függően – kisméretű építményekhez, melyeknek
főépületet kiegészítő funkciójuk van (l. az építésügyi törvény 139b §-nak 5. és 6.
bekezdését), az épület tartozékai,
d) az épület részeihez (azon objektumokhoz, melyek a jellegükből és
rendeltetésükből adódóan az adott épülethez tartoznak és nem különíthetők el
a nélkül, hogy ne sérüljön meg az egész épület), pl. tetők, bejáratok, homlokzatok,
lépcsőházak,, közös teraszok, kazánházak; vízvezeték-, hőálló, kanalizációs,
elektromos, telefon- és egyéb csatlakozások, akkor is, ha az épületen kívül
helyezkednek el.
3. Az ún. csoportos épületek esetében (a termelővállalatok objektumai, az iskolák
pavilonjai, vásárlásra és üzletre szolgáló objektumok) épületjegyzékszámot kap az az
épület, amelynek objektumába saját bejárat vezet.
4. Az épületek épületjegyzékszámmal való megjelölésének céljából a község saját
költségére azonos megjelenési formájú táblákat szerez be.
5. Az építmény tulajdonjogának átruházásának és az építmény biztosításának céljából a
község az építtető számára használatbavételi engedély kiadásáról szóló határozat
hiányában is megállapíthat épületjegyzékszámot és házszámot.
10. §
A házszámok meghatározása
1. A névvel megjelölt utcákon, egyéb közterületeken való könnyebb tájékozódás
érdekében minden épületet és mindegyik különálló bejáratot házszámmal látnak el.
2. Az utca eleje általában a község egy pontosan meghatározott pontjához való
fekvéséhez képest határozandó meg, ami a község közepe.
3. Minden névvel megjelölt utcának, egyéb közterületnek házszámokból álló
számsorrendje van, amely az 1-essel kezdődik és azzal az épülettel kezdődik,
amelynek bejárata van az adott utcáról. Az épületeken a község közepétől nézve az
utca bal oldalán páratlan, jobb oldalán páros számok szerepelnek a házszámok
számsorrendjében.
4. Ha az utcában építkezésre szánt telkek vannak, ki kell jelölni a számozást a jövendő
épületek számára.
5. Amennyiben a házszámok számsorrendjében új házszámot kell kialakítani, akkor ez
oly módon történik, hogy a legközelebbi alacsonyabb szomszédos házszámhoz az
ábécé nagy betűjét (ábécérendben) teszik hozzá.
11.§
Az épületjegyzékszám és a házszám meghatározásáról szóló határozat
1. Az épületjegyzékszámot és a házszámot kérelmező kérvény tartalmazza
a) a családi nevet, utónevet és az állandó tartózkodási helyet, ha természetes személyről van
szó, vagy pedig a megnevezést, székhelyet és statisztikai számjelet, ha jogi személyről van
szó,
b) a kérvény tárgyát,
c) az építményfajta kódját és az építkezés befejezésének időpontját,
d) csatolmányokat, amelyek
1. a telek tulajdonlapja vagy a telekhez való más jogot igazoló dokumentum,

2. a használatba vételről szóló határozat, építés alatt álló építmény esetén az építési engedély,
3. a címkoordináta bemérése, és
4. adat arról, hogy az építményben találhatóak-e lakások, és adat a lakások és az emeletek
számáról, amelyeken a lakások találhatók.
2. Az épületjegyzékszám és a házszám megváltoztatását vagy megszüntetését az épület
tulajdonosa kérelmezheti. A kérelem tartalmazza
a) a kérelmező családi és utónevét, állandó tartózkodási helyét, ha természetes személyről van
szó, vagy pedig a szervezet megnevezését, székhelyét és statisztikai azonosító jelét, ha jogi
személyről van szó,
b) a kérelem tárgyát,
c) a kérelem indoklását,
d) az alábbi mellékleteket:
1. az épület tulajdonjogát igazoló dokumentum vagy az épülethez fűződő más jogot igazoló
dokumentum,
2. a címkoordináta bemérését, ha a címkoordináta bemérése hatással van az
épületjegyzékszám és a házszám megváltoztatására,
3. a kérelmet alátámasztó dokumentációt.
12. §
Az épület épületjegyzékszáma és házszáma kérelmezésének, megváltoztatásának vagy
megszüntetésének bejelentése
1. Az épület épületjegyzékszámát és házszámát a teljes kérelem benyújtását követő 30
napon belül azon sorrend szerint határozzák meg, ahogy a községhez benyújtották
a kérelmet.
2. Ha a község az épületjegyzékszámot és házszámot kérelmező kérelmet teljesíti, a
kérelemről a címnyilván-tartásba történő bejegyzéssel határoz és erről haladéktalanul
értesíti írásban a kérelmezőt, valamint az információt arról, hogy az
épületjegyzékszám és a házszám használatbavételi engedéllyel nem rendelkező
építménynek lett-e meghatározva.
3. Ha a község elutasítja az épületjegyzékszámot és a házszámot kérelmező kérelmet,
határozatot ad ki, amelyben feltünteti
a) a község megnevezését és számkódját,
b) az utca nevét és a kataszteri terület megnevezését, amelyben az épület található,
c) a telek parcellaszámát, amelyen az épületet felépítették; ha az épület több teleken áll,
ezen telkek mindegyikének fel kell tüntetni a parcellaszámát,
d) az építményfajta kódját,
e) a használatba vételről szóló határozat kiadásának időpontját és számát, valamint az azt
kiadó szerv megnevezését; építés alatt álló építmény esetén az építési engedély kiadásának
időpontját és számát, valamint az azt kiadó szerv megnevezését,
f) a kérelmező családi és utónevét, állandó tartózkodási helyét, ha természetes személyről
van szó, vagy pedig a szervezet megnevezését, székhelyét és statisztikai azonosító jelét, ha
jogi személyről van szó,
g) a határozati rendelkezést,

h) indoklást,
i) a jogorvoslatról szóló tájékoztatást,
j) a keltezést, a jogosult személy családi és utónevét, tisztségét és aláírását, valamint a
község címerével ellátott hivatalos bélyegző lenyomatát.
4. Ha a község az épületjegyzékszám és a házszám megváltoztatását vagy
megszüntetését kérelmező kérelmet teljesíti, a kérelemről a címnyilvántartásba történő
bejegyzéssel határoz, és erről haladéktalanul értesíti írásban a kérelmezőt az eredeti
épületjegyzékszám és házszám feltüntetésével együtt, ha az épületjegyzékszám és a
házszám megszüntetéséről van szó, vagy az új épületjegyzékszám és házszám
feltüntetésével, ha az épületjegyzékszám és a házszám megváltoztatásáról van szó.
5. Ha a község az épületjegyzékszám és a házszám megváltoztatását vagy
megszüntetését kérelmező kérelmet elutasítja, határozatot ad ki.
6. Ha a község a címnyilvántartásba történő bejegyzéssel megváltoztatja vagy
megszünteti az épületjegyzékszámot és a házszámot a területfejlesztési terv
módosítása, utcanév-változtatás vagy az épületek átszámozása miatt, erről
haladéktalanul értesíti az épület tulajdonosát.
13. §
Az épületek számozásának nyilvántartása
1. Az épületjegyzékszámok és a házszámok bejegyzése a nyilvántartási lapokba,
a számok könyvébe és a számítógépes (elektronikus) rendszerbe történik.
14. §
Az épületek számokkal való megjelölése
1. Az épületjegyzékszámokat, illetve a házszámokat feltüntető azonos megjelenési
formájú táblákat általában a község adja ki.
2. Az épületjegyzékszámokat és a házszámokat feltüntető táblákat a község saját
költségére készítteti el, miközben a házszámot tartalmazó táblát az építtető téríti meg.
3. Az épületjegyzékszámot és a házszámot feltüntető táblát az építtető veszi át az épület
adott számmal való megjelöléséről szóló határozattal együtt.
4. Az épületjegyzékszámot és a házszámot feltüntető táblának a felszerelését és
karbantartását az építtető saját költségére biztosítja
5. Az épületjegyzékszámokat és házszámokat feltüntető táblákat egymás mellé helyezik
el a bejárattól jobbra oly módon, hogy az utcáról jól láthatók legyenek, és ne hassanak
zavaróan az épület és környezete látványát illetően.

NEGYEDIK RÉSZ
15. §
Átmeneti és záró rendelkezések
1. Ezt az általános érvényű rendeletet a község képviselő-testülete 2016.06.29-i ülésén
tárgyalta meg és hagyta jóvá.
2. Ez az általános érvényű rendelet a község képviselő-testületének jóváhagyása után lép
hatályba, 15 nappal a hivatali hirdetőtáblán való kifüggesztését követően.
3. Ezen általános érvényű rendelet hatályba lépésével érvényét veszti Imely község
3/2015. számú általános érvényű rendelete, melyet a község képviselő-testülete
2016.06.29-i ülésén a 256/2016. számú határozat alapján hagyott jóvá.

Imely, 2016.06.29.
Ing. František Tyukos
polgármester

Kifüggesztve: 2016.06.30.
Levéve:

A 2/2016. számú általános érvényű rendelet 1. számú melléklete
Imely község utcáinak megnevezése
Imely község képviselő-testülete 2016.06.29-i ülésén jóváhagyta Imely község
utcáinak megnevezését a következőképpen:
Horná
Felső utca
Agátová
Cintorínska
Temető utca
Malá okružná
Krajná
Szélső utca
Bajčská
Studená dolina Hideg oldal
Cesta stará
Vršky
Partok
Zdravotnícka
Lipová
Hársfa utca
Tulipánová
Smreková
Fenyves utca
Orechový rad
Piesková
Homok utca
Jabloňová
Javorová
Jávorfa utca
Hradná
Školská
Iskola utca
Vodná
Obchodná
Üzlet utca
Bohatská
Dolná
Alsó utca
Hlavná
Krátka
Rövid utca
Malá
Topoľová
Nyárfa utca
Nová
Družstevná
Szövetkezet utca
Lesná
Športová
Sport utca
Žabia
Kvetná
Virág utca
Hurbanovská
Tichá
Csendes utca
Slnečná
Dlhá
Hosszú utca
Kostolná
Jazmínova
Jázmin utca
Veterná
Riečna
Folyó utca
Detvická
Nám. Jozefa Blaskovicsa
Blaskovics József tér

Akácfa utca
Kiskörút
Bajcsi utca
Öregföldi út
Egészségügyi utca
Tulipán utca
Diófasor
Almafa utca
Vár utca
Víz utca
Bagotai utca
Fő utca
Kis utca
Új utca
Erdő utca
Béka utca
Ógyallai utca
Napsugár utca
Templom utca
Szeles utca
Gyótvai út

Ing. František Tyukos
polgármester

