
EGYSÉGES SZERKEZETBEN 
(a 2/2019. (II.28.) valamint a 14/2019.(XII.20.) számú önkormányzati rendelettel módosítva) 

 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testületének 

18/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelete 
A közterület elnevezés és a házszámozás helyi szabályozásáról. 

 
 
Kalocsa Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és a 143. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el:  

 
I. FEJEZET 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A rendelet célja, hatálya 

 
1. § A rendelet célja, hogy Kalocsa város közigazgatási területén egységesen szabályozza a 

város bel- és külterületén kialakult, vagy kialakuló városrészek, közterületek nevének 
megállapításához, a név- és házszámtáblák elhelyezéséhez f  hatásköröket, feladatokat, 
jogokat és kötelezettségeket. A rendelet célja továbbá a házszámozás és a házszám-
megjelölés szabályainak megállapítása. 

 
2.  § A rendelet hatálya Kalocsa Város közigazgatási területén található közterületekre, 

magánutakra és a központi címregiszterr l és a címképzésr l szóló 345/2014. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlanokra terjed ki.  

 
 

II. FEJEZET 
 

A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 

A közterületek elnevezésének általános szabályai 
 
3. § (1) Az új közterület nevét a létrejöttét követ  egy éven belül kell megállapítani. 
 
(2) Közterületnevet csak különösen indokolt esetben szabad megváltoztatni. 
 
(3) Ha egy közterület a városrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, 

egységes utcaként megsz nik, az elkülönült utcarész(ek)nek – az elkülönülést l számított egy 
éven belül - más nevet kell adni. 

 
(4) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz általában külön elnevezési 

eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel. 
 
4. § A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Kalocsa város jellegére, történelmére, 

hagyományaira, földrajzi sajátosságaira.  
 



5.§ (1) Közterület nevezhet  el:  
 

a.) helytörténeti jelent ség  tárgyakról, fogalmakról, eseményekr l, személyekr l.  
b.) a közterület jellemz ir l  
c.) iránymutató utakról  
d.) egyéb tulajdonnevekr l, köznevekr l, fogalmakról, eseményekr l, személyekr l.  

 
(2) Közterület nevezhet  el arról a személyr l:  
 

a.) akinek a város életében, történetében kiemelked  szerepe volt, hozzájárult Kalocsa 
fejl déséhez, 
b.) akinek tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását 
szolgálta és személye közmegbecsülésnek örvend, 
c.) aki a tudomány, irodalom, képz - és el adóm vészet, sport vagy a társadalmi élet 
egyéb területén kimagaslóan jelent set alkotott.  

 
(3) Közterületet lehet elnevezni olyan nem magyar személyr l is, akinek élete, munkássága az 
emberiség egyetemes értékeit gyarapította, vagy jelent s szerepet játszott hazánk, illetve a 
város életében.  
 
(4) Személyr l közterületet elnevezni csak a személy halálát követ  10 év elteltével lehet.  
 
(5) Személyr l közterületet elnevezni, a személy által használt eredeti családi és utónév 
formában kell. Személynévb l csak a családi nevet alkalmazni akkor szabad, ha a névadó 
személy így is általánosan ismert.  
 
(6) A helytörténeti jelent ség  személyr l vagy eseményr l elnevezett közterületen a névadó 
személyt vagy eseményt ismertet  emléktáblát lehet elhelyezni.  
 
6. § A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthet , a 

magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelel  legyen. 
 

A közterületek elnevezésének eljárási szabályai 
 
7. § A közterület nevének megállapítása, vagy megváltoztatása Kalocsa Város Képvisel -

testületének hatáskörébe tartozik. 
 
8. § (1) A közterület nevére javaslatot tehet bármely állampolgár, a városban m köd  

szervezetek és egyesületek képvisel i.  
 
(2) A közterületek elnevezésér l a Képvisel -testület a Jogi, Ügyrendi és Európai Kapcsolatok 
Bizottságának el terjesztése alapján dönt.  
 
(3) Az el készít  munka során a Bizottság kikéri a közterületi név megállapításával közvetlenül 
érintett lakosság véleményét, a helyi muzeológus vagy helytörténész szakmai javaslatát.  
 
9. § A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 

 
 

III. FEJEZET 



MAGÁNUTAK ELNEVEZÉSÉNEK SZABÁLYAI 
 

 
10. § A magánút elnevezésére a tulajdonosa kérelmére kerülhet sor, azzal, hogy amennyiben a 

kezdeményezést a képvisel -testület támogatja, a magánút elnevezésére e rendelet 3-7. § -
ainak figyelembe vételével kerülhet sor.  

 
 

IV. FEJEZET 
A HÁZSZÁMOZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 
11. § (1) Kétoldalas közterületnél a számozás növekedésének irányába nézve jobb oldalon a 

páratlan, bal oldalon a páros számokat kell alkalmazni. Egyoldalas közterületnél a számozás 
folyamatosan emelkedik.  

 
(2) A terek és más hasonló alakú közterületek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan 
emelked  számsorrendben az óramutató járásával ellentétes irányban történik. A számsor a 
város középpontja fel l becsatlakozó közterület jobb oldalán kezd dik és baloldalon ér véget.  
 
 (3) Földrajzi okokból csak egyik oldalán beépíthet  utcák (folyópart, árokpart) házszámozása 
1-t l kezd en folyamatos. 
 
(4) Az (1) – (3) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglév  közterületek 

házszámozását nem érintik. 
 
(5) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a kés bbi 

beépítéskor a közbens  házszámot kapják. 
 

IV. FEJEZET 
 

NÉVTÁBLÁK ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSE 
 

Névtáblák elhelyezésének szabályai 
 
12 § (1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni. 
(2) A névtáblát a közterületek végein és minden útkeresztez dés minden oldalán ki kell 

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

külön tartószerkezeten kell elhelyezni. 
(4) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla 

kihelyezését t rni köteles. 
(5) A névtáblák kihelyezésér l, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjér l Kalocsa Város 

Önkormányzat gondoskodik 
 
13. § A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntet  névtáblákat, 

a változásról szóló döntést követ  egy évig, piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell 
hagyni. Az új elnevezést feltüntet  névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell 
elhelyezni. 

 
Házszámtábla elhelyezésének szabályai 



 
14. § (1) A házszámot jelz  táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti 

kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezel jének, 
ennek hiányában tulajdonosának elhelyezni. 

(2) A házszámtábla beszerzésér l, kihelyezésér l, olvasható állapotban tartásáról, szükség 
szerint cseréjér l és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa /kezel je/ gondoskodik. 

 
V. FEJEZET 

 
VÁROSRÉSZEK ÉS KÖZTERÜLETEK NYILVÁNTARTÁSA 

 
Városrészek megállapítása 

 
15. § (1) A városban való jobb tájékozódás érdekében Kalocsa város belterületén városrészeket 
kell kialakítani. A városrészek elnevezését a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  
 
(2) A városrészek elnevezésére a közterület elnevezési szabályokat kell alkalmazni.  
 

Közterület nevének nyilvántartása 
 

 
16.§ (1) A város közterületeinek nevér l a jegyz  köteles nyilvántartást vezetni, melyen a 
változásokat folyamatosan rögzíteni kell. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:  
 

a.) sorszámot,  
b.) a városrész nevét,  
c.) a közterületi név el - és utótagját,  
d.) közterület helyrajzi számát, 
e.) az elnevezést megállapító testületi határozat számát és keltét,  
f.) a korábbi közterület nevére vonatkozó adatokat,  
g.) a közterület nevének megsz nését, megváltozását.  

 
(2) A város közterületi névjegyzékét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.  
  





1. számú melléklet a 18/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez 
 

VÁROSRÉSZEK MEGHATÁROZÁSA  
 
1.) Belváros (Csilás palé „Vajas” – Bátyai út – Széchenyi út – Pet fi Sándor utca – 
Szentháromság tér – Asztrik tér)  
 
2.) Bürgerkert (Vörömarty utca – Csilás palé „Vajas”- Fokt i út)  
 
3.) Ciglédi kertek (Miskei út – Bátyai út)  
 
4.) Eperföld (Széchenyi út – Pet fi Sándor utca – H sök útja – Zöldfa utca)  
 
5.) Homokgy r (Gombolyagi úttól Észak-Keletre – Vasút vonal)  
 
6.) Ipartelep (Miskei út – Ciglédi kert vonala)  
 
7.) Kígyós (Pet fi Sándor utca két oldala – Széchenyi út – Kossuth Lajos utca)  
 
8.) Komló (Martinovics utca – Kossuth Lajos utca – Selyem utca – 48-as út)  
 
9.) Középs kertek (Csorna-Fokt i csatorna „Vajas” Vörösmarty utca – Fokt i út)  
 
10.) Negyven  
 
11.) 48 házak (Martinovics utca – 48-as utca – Pataji út – Csorna-Fokt i csatorna „Vajas”)  
 
12.) Oncsa telep (48-as utca – Selyem utca – Pataji út – Zrínyi utca)  
 
13.) Ökörjáró (Meszesi út – Vigadó sor – Kinizsi Pál utca – Csorna-Fokt  csatorna „Vajas”)  
 
14.) Repül tér (Csilás palé „Vajas” Fokt i úttól Észak-Nyugatra)  
 
15.) Rokkanttelep (Kossuth Lajos utca – H sök útja – Pet fi Sándor utca – Baka sor – Vasút 
utca)  
 
16.) Szentsarok (Kossuth Lajos utca – Martinovics utca – Csilás palé „Vajas” – Asztrik tér)  
 
17.) Széchenyi lakótelep (Kossuth Lajos utca – Széchenyi út – Zöldfa utca – Csajdakert)  
 
18.) Szénáskert (Kinizsi Pál utca – Vigadó sor – Bátyai út – Csorna-Fokt i csatorna „Vajas”)  
 
19.) Szér skert (Meszesi út – Bátyai út)  
 
20.) Sz k (Pet fi Sándor utca – Bimbó utca – Temet  – Legel  sor – Miskei út)  
 
21.) Újváros (Széchenyi út – Miskei út – Legel  sor – Temet  vonala – Bimbó utca – Pet fi 
Sándor utca)  
 
22.) Zrínyi lakótelep (Pataji út – Kossuth Lajos utca – Gombolyagi út – Zrínyi utca)  



 
2. sz. melléklet a 18/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez1 2 

 
 
Kalocsa város közterületi névjegyzéke 
 
Sor-       közterület elnevezése 
szám     el tag      utótag 
 

1.  Ady Endre utca 
2.  Alkony utca 
3.  Alkotás útja 
4.  Alkotmány utca 
5.  Arany János utca 
6.  Asztrik tér 
7.  Árendás utca 
8.  Árpád fejedelem utca 
9.  Bab utca 
10.  Bajcsy-Zsilinszky utca 
11.  Baka sor 
12.  Banyasziget  
13.  Barack utca 
14.  Batthyány József utca 
15.  Bánki Donát utca 
16.  Bársony utca 
17.  Bátyai út 
18.  Bem apó utca 
19.  Berketanya  
20.  Béke utca 
21.  Bimbó utca 
22.  Bolt utca 
23.  Borozda utca 
24.  Borsó utca 
25.  Budai Nagy Antal utca 
26.  Búzapiac tér 
27.  Ciglédi kert 
28.  Csajda utca 
29.  Csajdakert  
30.  Csap utca 
31.  Csatorna utca 
32.  Csemetekert  
33.  Cseresznye utca 
34.  Csiga utca 
35.  Csiláspark  
36.  Csokonai Vitéz Mihály utca 
37.  Damjanich János utca 

                                                
1 Kiegészítette a 2/2019. (III.01.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019.március 1-t l. 
2 Módosította a 14/2019.(XII.20.) nkormányzati rendelet. Hatályos 2020. február 1-t l. 



38.  Dankó Pista utca 
39.  Deák Imre utca 
40.  Délibáb utca 
41.  Diófa utca 
42.  Dózsa György utca 
43.  Drágszélpuszta  
44.  Dudáskert  
45.  Duna utca 
46.  Dura domb utca 
47.  Ecetgyár utca 
48.  Egres utca 
49.  Eötvös József utca 
50.  Eperföld utca 
51.  Erdei Ferenc utca 
52.  Erkel Ferenc utca 
53.  Esze Tamás utca 
54.  Eszperantó utca 
55.  Érsekkert  
56.  Falvaitanya  
57.  Fényi Gyula utca 
58.  Fillér utca 
59.  Filvig köz 
60.  Filvigtanya  
61.  Fokt i  út 
62.  F zér utca 
63.  Galagonya köz 
64.  Gábor Áron utca 
65.  Gábor Lajos utca 
66.  Gárdonyi Géza utca 
67.  Gépállomás  
68.  Giga köz 
69.  Gombolyagi út 
70.  Gödrök köze  
71.  Gr sz József utca 
72.  Hagyma utca 
73.  Hajdú utca 
74.  Haynald Lajos utca 
75.  Hajós Alfréd utca 
76.  Halász utca 
77.  Hársfa utca 
78.  Hernertanya  
79.  Híd utca 
80.  Hold utca 
81.  Homokgy r  
82.  Honvéd utca 
83.  Hosszú Antal utca 
84.  H sök útja 
85.  Hunyadi János utca 



86.  Huszár utca 
87.  Ibolya utca 
88.  Ilk Viktor utca 
89.  Illyés Gyula utca 
90.  Jókai Mór utca 
91.  József Attila utca 
92.  Katona István utca 
93.  Kápolna köz 
94.  Káposzta utca 
95.  Kertekalja sor 
96.  Kígyó utca 
97.  Kinizsi Pál utca 
98.  Király Ilus utca 
99.  Kis utca 
100. Kis-Drágszél  
101. Kishalas sor 
102. Kiss Ern  utca 
103. Kiss János utca 
104. Komló sor 
105. Koóstanya  
106. Kossuth Lajos utca 
107. Kovács köz 
108. Kovácstanya  
109. Kócsag utca 
110. éget  köz 
111. Kökény utca 
112. Körte utca 
113. Középs kertek utca 
114. Kubikus park 
115. Kubinszky utca 
116. Kunszt József utca 
117. Legel  sor 
118. Lencse utca 
119. Liszt Ferenc utca 
120. Magtár utca 
121. Magyar László utca 
122. Majoranna utca 
123. Malatin tér 
124. Malom utca 
125. Malomszögi  
126. Malomszögi utca 
127. Martinovics Ignác utca 
128. Málna utca 
129. Mátyás király utca 
130. Menyhárt László utca 
131. Meszesi út 
132. Meszesi Dunapart  
133. Méhész utca 



134. Mikszáth Kálmán utca 
135. Miskei út 
136. Mogyoró utca 
137. Mócsy János utca 
138. Móra Ferenc utca 
139. Móricz Zsigmond utca 
140. Munkácsy Mihály utca 
141. Munkás utca 
142. Muskátli köz 
143. Nagy utca 
144. Nagy Jen  utca 
145. Nagy Sándor utca 
146. Nagymez  utca 
147. Nap utca 
148. Napsugár utca 
149. Nád utca 
150. Nefelejcs utca 
151. Negyveni út 
152. Nemzet r utca 
153. Németh László utca 
154. Nyár utca 
155. Obermayer  tér 
156. Obsitos köz 
157. Oncsa köz 
158. Orgona utca 
159. Váradi Péter utca 
160. Paksi köz 
161. Paprika utca 
162. Pataji út 
163. Pásztor utca 
164. Pet fi Sándor utca 
165. Plébánia köz 
166. Radnóti Miklós utca 
167. Raktár út 
168. Rákóczi Ferenc utca 
169. Remete utca 
170. Rigótanya  
171. Rózsa köz 
172. Sárköz utca 
173. Selyem utca 
174. Selyemerd  utca 
175. Semmelweis Ignác utca 
176. Simonyi Jen  utca 
177. Sörház köz 
178. Sörös Imre utca 
179. Sportpálya utca 
180. Szabó József utca 
181. Szegf  köz 



182. Szent Imre utca 
183. Szent István király út 
184. Szentháromság tér 
185. Széchenyi út 
186. Szénáskert I. utca 
187. Szénáskert II. utca 
188. Szénáskert III. utca 
189. Szénáskert IV. utca 
190. Szénáskert V. utca 
191. Szénáskert VI. utca 
192. Szér skert utca 
193. Szilva sor 
194. Sz k köze út 
195. Tamási Áron utca 
196. Tartsay Vilmos utca 
197. Tavasz utca 
198. Táncsics Mihály utca 
199. Telek utca 
200. Tessedik Sámuel utca 
201. Téglagyár utca 
202. Tímár Kálmán utca 
203. Tomori Pál utca 
204. Tompa Mihály utca 
205. Tóth Mike utca 
206. Tulipán utca 
207. Tüzér sor 
208. Urbántanya  
209. Újhelyi Imre utca 
210. Vadász utca 
211. Vajas köz 
212. Vasút utca 
213. Vasúti rház  
214. Városház utca 
215. Vásártér utca 
216. Veres Péter utca 
217. Verseny utca 
218. Vidats utca 
219. Vigadó sor 
220. Viola utca 
221. Virág utca 
222. Vízm  utca 
223. Vörösmarty Mihály utca 
224. Vörösszállás  
225. Zerge utca 
226. Zöldfa utca 
227. Zrínyi Miklós utca 
228. Zsák utca 
229. 48-as  utca 



230. 48-as házak VII. utca 
231. 48-as házak VIII. utca 
232. 48-as házak IX. utca 
233. 48-as házak X. utca 
234. 48-as házak XI. utca 
235. Csalogány utca 
236. Gém utca 
237. Tamási Áron utca 
238. Liget utca 
239. Róna utca 
240. Határ út 
241. Negyvennyolcasok tere 
242. Bozsó Ferenc utca 
243. 56-os Emlékpark  
244. Dr. Márkus Ferenc  utca 
245. Eper utca 

 


