KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2007.(X.03.)számú
rendelet
a közterületek nevének megállapításáról, a házszámozás, valamint a
névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló
41/2003(XII.23.) sz. rendelet módosításáról.
1.§
A rendelet 4.§ (2) bekezdése a következőképpen módosul:
Az elnevezések megállapítására, illetve megváltoztatására vonatkozó javaslatokról a
képviselő-testület határozatban dönt.
2.§
A rendelet 4.§ (5) bekezdése törlendő és a további bekezdések számozása ennek megfelelően
módosul.
3.§
A rendelet 4.§ (7) bekezdése (új):
A város külterületén minden közterületet, vagy közterületi szakaszt, mely Kiskunhalas város
Szabályozási terve szerint a belterületi építési szabályok alapján épülettel beépíthető, el kell
nevezni.
4.§
A rendelet 7.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul (kiegészül):
(6) Ingatlan megosztása esetén – ha az újonnan kialakult telkek ugyanarra a közterületre
esnek – a házszámot követő / (per) jelet és az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni.
Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.
5.§
A rendelet 7. § (7) - (10) bekezdés törlendő, helyettük a 7.§ az alábbi új bekezdésekkel egészül
ki:
(7) Több közterülettel határos , több önálló rendeltetési egységet tartalmazó ingatlan (pl:
sarok telek) minden közterület felé kaphat „egy” házszámot.
(8) Az egy ingatlanon álló több, egymástól független, külön rendeltetési egysége(ke)t
tartalmazó épületeket az ingatlan házszámát követő / (per) jellel és arab számmal kell
megkülönböztetni. A meglévő, házszámmal ellátott ingatlanon, új épület építése estén a
meglévő épületek átszámozása csak az érintettek hozzájárulásával lehetséges.
(9) Minden esetben az egy épületen belüli több rendeltetési egység, önálló bejáratát az ajtó
szintjelölésével (pl: földszint, l.emelet, stb.) és egy arab számmal kell megkülönböztetni.
(10) Az egy épületen belüli több lépcsőházi bejáratot az ABC nagybetűivel kell
megkülönböztetni.

(11) Külterületen a házszám a helyrajzi számmal megegyező, a nullával kezdődő helyrajzi
számnál a nulla számot követő számmal azonos.
(12) A külterületi ingatlanon álló több, egymástól független, külön rendeltetési egysége(ke)t
tartalmazó épületeket az ingatlan ((11) bekezdés szerinti) házszámát követő / (per) jellel és
az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni.
(13) A jelenleg még külterületi, de a belterületi építési szabályok szerint beépíthető
ingatlant, a beépítést követően a belterületi házszámozási rend szerint megállapított
házszámmal kell ellátni.
6.§
A rendelet 8.§ (1) bekezdésében szereplő „Halasi Városüzemeltetési Igazgatóság” helyére a
„városüzemeltetési feladatokkal megbízott szervezet” szöveg kerül.
7.§
A rendelet 2007. október 15. napján lép hatályba.
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