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Tisztelt Bizottság!  

 

A közterületek, településrészek elnevezését, azok jelölését, a házszámozás rendjét, 

valamint a művészeti alkotások közterületi elhelyezését Békés Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 33/2008.(X. 1.) számú rendeletével szabályozza. Az utcanévtábla 

elhelyezését, illetve a tábla mintáját a 6. §, illetve a Rendelet 2. melléklete szabályozza. 
 

„6. § 

A közterületek névtábláinak elhelyezése 

 

(1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületi névtáblán kell feltüntetni. Az elhelyezés 

határidejéről és a költségekről az elnevező szerv a közterület nevének megállapításával és 

megváltoztatásával egyidejűleg határozatban rendelkezik. 

(2) A közterületi névtáblát a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott minta szerint kell 

elkészíttetni, kihelyezésének, karbantartásának és pótlásának elrendelése a Jegyző feladata. 

(3) A közterületi névtáblát épületen, kerítésen, vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten - jól 

látható helyen - kell elhelyezni és fel kell szerelni az utca 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 közterületi névtábla 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 közterületnevek esetében a régi nevet feltüntető táblát az elnevezéstől számított egy 

évig eredeti helyükön kell hagyni és piros vonallal átlósan át kell húzni. Az új táblát az áthúzott 

régi tábla mellé kell felszerelni. 

(7) A tábla Békés Város Önkormányzatának tulajdonát képezi, az ingatlan tulajdonosa köteles 

eredeti helyén megtartani. Amennyiben felújítási, építési munkák a tábla áthelyezését teszik 

indokolttá, a Jegyző hozzájárulásával áthelyezhető.” 

 

 
„2. melléklet 

Közterületi névtábla (utcanévtábla) 

Az utcanévtábla külső mérete: 600x200 mm, típusa: tűzzománcozott acéllemez fehér alapszínben. A 

keret sáv közepe a tábla szélétől 5 mm-re, szélessége 4 mm, RAL 3000 piros színű. 

A táblák felirata nagybetűs. 
1. sor: A kerület és a településrész megnevezése. Színe RAL 6002 sötétzöld. 

2. sor: A közterület elnevezése. Helyszűke esetén az elnevezést nem rövidítjük, hanem a közterület jellegének (pl. u.) 

rövidítésével nyerünk helyet Színe RAL 6002 sötétzöld. 
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Tipográfia 

Betűtípus 

Az alkalmazandó betűtípus: Narrow 

Tipográfiai elrendezés 

Első sornál a kerületnév balrazárt, településrész neve jobbrazárt 

Második sornál középtengelyes, középre zárva. 

 

Betűméretek 

1. sor: 40 mm betűmagasság 

2. sor: 80 mm betűmagasság” 

 

 

2013-ban Hatház településrészen kerültek felszerelésre az új közterület névtáblák. A tábla 

előállításának jelenlegi bekerülési költsége bruttó 4.953,-Ft/db. 2015. évben az Önkormányzat 

költségvetésében két településrész táblázására áll rendelkezésre keretösszeg.  

Javasoljuk az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságnak, hogy az 

közterület névtáblák elhelyezésére az alábbi sorrendet határozza meg a településrészek 

történelmi kialakulást figyelembe véve: 

1. Malomvég 

2. Bánhida 

3. Ibrány 

4. Újváros 

 

Kérem a T. Bizottságtól az előterjesztés megtárgyalását, a tájékoztató tudomásul vételét és az 

alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

 

Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága a közterületek névtábláinak elhelyezéséről szóló tájékoztatót tudomásul 

veszi.  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága a közterületek névtábláinak településrészenkénti elhelyezésére a 

következő sorrendet határozza meg, azzal, hogy 2015. évben két településrészen kerüljön 

sor a közterületek névtábláinak elhelyezésére:  

1. Malomvég 

2. Bánhida 

3. Ibrány 

4. Újváros 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:      Mucsi András bizottsági elnök 

 

Békés, 2015. május 20. 

 Mucsi András 

                    bizottsági elnök 


