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Előterjesztés tárgya: 

 

A közterületek elnevezéséről, átnevezéséről és a 

házszámozás rendjéről szóló 1/2014. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata, új rendelet  

megalkotása 

 

Előterjesztő megnevezése:  Kötél Krisztina jegyző 

Az előterjesztést készítette:  
dr. Berkiné Orbán Judit  

szervezési és igazgatási ügyintéző 

Iktatószám:  21-135/2017.  

Előterjesztés jellege: 
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, 

Beszámoló 

Melléklet:  A rendelet tervezete írásban mellékelve.  

Döntéshozatal módja:  Egyszerű többség / Minősített többség  

Az előterjesztés 

összhangban van a 

vonatkozó jogszabályokkal: 

 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 
---- 

Egyeztetve, megtárgyalva: 
 



 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 3. pontja alapján a közterületek elnevezése a helyi 

közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok közé tartozik.   

A Mötv. 42. § 8. pontjának rendelkezése értelmében a közterület elnevezése a képviselő-

testület hatásköréből nem ruházható át.  

A Mötv. 143. § (3) bekezdése felhatalmazást ad a települési önkormányzatnak, hogy 

rendeletben állapítsa meg „a  közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük 

megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait”.  

Ezen jogalkotási kötelezettség előírása nyomán került sor 2014. februárban a közterületek 

elnevezéséről, átnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 1/2014. (II. 5.) önkormányzati 

rendelet megalkotására.  

Felülvizsgáltuk az önkormányzati rendeletet és több szempontból is szükségesnek tartjuk  a 

szabályozás módosítását. A javasolt módosítás átfogó jellegére tekintettel e tárgykörben új 

önkormányzati rendelet megalkotását tartjuk célszerűnek. 

A közterület elnevezése során a helyi szabályozásban foglaltakon túl, természetesen a 

magasabb szintű jogszabályok (pl. Mötv., a magyarországi hivatalos földrajzi nevek 

megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet, a központi 

címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet) irányadó 

rendelkezéseit is figyelembe kell venni. 

A házszámozás tekintetében a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. 

(XII. 23.) Korm. rendelet előírása alapján a hatáskör címzettje a jegyző. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjenek a mellékelt rendelet-tervezetet 

megvitatni és az önkormányzati rendeletet megalkotni. 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint 

 

 a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről  

szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelethez 

 

 

A tervezett rendelet 

 

1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
Nem relevánsak. 



 
 

 

2. környezeti és egészségi következményei: 

Nem relevánsak. 

 

3. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendelet az adminisztratív terheket nem befolyásolja. 

 

4. megalkotásának  szükségessége, a  rendeletalkotás  elmaradásának  várható   

következményei: 

A hatályos önkormányzati rendelet szabályozásának átfogó módosítása indokolttá teszi a 

tárgykörben egy új, a jelenleg hatályos önkormányzati rendeletnél részletesebb szabályokat 

tartalmazó rendelet megalkotását. 

 

5. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

Nemesvámos, 2017. május 10. 

           

 

         

Kötél Krisztina 

      jegyző 

 

 

 

  



 
 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …. /2017. (…..) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről  

 

tervezet 

 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

 

1. § E rendelet alkalmazásában: 

 

a) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban 

álló terület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás is ekként tart nyilván és amelyet a 

rendeltetésének megfelelően bárki használhat. A közterület rendeltetése különösen: a 

közlekedés biztosítása, pihenő és emlékhelyek kialakítása. 

 

b) Közterületnév: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rendelet szerint meghatározott közterületnév. 

 

c) Közterületjelleg: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rendelet szerint meghatározott közterületjelleg. 

 

 

2. A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok 

 

 

2. § (1) A közterület elnevezése előtagként a közterületnevet, utótagként a közterületjelleget 

foglalja magában. 

 

(2) A közterület elnevezésekor a helytörténeti vonatkozásokra, továbbá a közterületnév és a 

közterületjelleg összhangjára figyelemmel kell lenni. 

 

(3) Kiemelkedő, köztiszteletben álló személyről legkorábban a halálát követő húsz év 

elteltével lehet közterületet elnevezni. 

 

(4) Amennyiben a közterület elnevezése természetes személyről történik, a közterületnév 

kizárólag a természetes személy családi és utónevét tartalmazhatja. 

 

(5) Közterületnévként szám önállóan nem használható. 

 



 
 

3. § (1) Ha településrendezés vagy beépítés következtében valamely közterület több részre 

osztódik és így egységes közterületként megszűnik, az újonnan létrejött közterületet el kell 

nevezni. 

 

(2) Ha településrendezés vagy beépítés miatt a közterület megszűnik, annak elnevezését 

megszűntként kell nyilvántartani az utcanévjegyzékben. 

 

4. § (1) A közterület elnevezését  kezdeményezheti: 

 

a) a polgármester, 

b) a képviselő-testület bizottsága, 

c) a helyi önkormányzati képviselő, valamint 

d) a település közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező lakos. 

 

(2) A közterület elnevezésére vonatkozó javaslatot nyolc napra az önkormányzat honlapján, 

hirdetőtábláján közzé kell tenni. A képviselő-testület a közterület elnevezéséről a közzétételt 

követő első testületi ülésen, az esetleges észrevételek ismeretében dönt. 

 

5. § A közterület elnevezését megállapító képviselő-testületi döntést az önkormányzat 

honlapján, hirdetőtábláján közzé kell tenni.  

 

6. § A közterület elnevezésének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó 

szabályok az irányadóak. 

 

7. § (1) Amennyiben a magánút közterületi kapcsolódással rendelkezik, tulajdonosa 

kezdeményezheti az önkormányzatnál a magánút elnevezését. 

 

(2) A magánút elnevezésére és az elnevezés megváltoztatására e rendelet szabályait kell 

alkalmazni. 

 

8. § (1) A település közterületeinek elnevezését utcanévjegyzékbe kell foglalni. 

 

(2) Az utcanévjegyzék az alábbi adatokat tartalmazza: 

 

a) közterületnév, 

b) közterületjelleg, 

c) közterületnévhez tartozó helyrajzi szám, valamint 

d) közterületnév hatályba lépésének időpontja.   

 

(3) Az utcanévjegyzék a megszűnt közterületek elnevezését a tényleges adatoktól elkülönítve 

tartalmazza.     

 

9. § (1) A közterületi névtáblákon a közterület elnevezéseként a közterület nevén kívül a 

közterület jellegét is fel kell tüntetni. 

 

(2) A közterületi névtáblákat a közterület elején, végén jól látható helyen el kell helyezni. 

 

(3) A  közterületi névtáblák kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata. 

 



 
 

(4) A közterület elnevezésének megváltoztatása után, a régi elnevezést feltüntető névtáblát - 

az új elnevezést tartalmazó névtábla kihelyezésével egyidejűleg -  átlós vonallal áthúzva 

legalább egy, legfeljebb három évig az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető 

névtáblát közvetlenül a régi mellett kell elhelyezni. 

 

 

3. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok 

 

 

10. § (1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat arab számú házszámmal kell ellátni.  

 

(2) Az ingatlan házszámát a jegyző állapítja meg. 

 

11. §  A házszám megállapítása során a házszámok a falu szélén található templomtól haladva 

1-től kezdődően növekednek és a közterület bal oldalán a páratlan, jobb oldalán a páros 

számokból kell a házszámot képezni. 

 

12. § (1) A házszámok folyamatosságát telekösszevonás és telekmegosztás után is biztosítani 

kell.  

 

(2) A telekösszevonást követően kialakult telken a házszámot úgy kell feltüntetni, hogy az 

összevonás előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell összekötni. 

 

(3) A kialakult házszámozás után megosztott ingatlan eredeti házszáma nem szűnik meg, az 

újonnan kialakított ingatlan vagy ingatlanok házszáma  „/” jellel elválasztva kiegészül egy 

nem ékezetes, egytagú nagybetűvel A-tól Z-ig ábécé-sorrendben . 

 

13. § (1)Az ingatlan tulajdonosa köteles  az ingatlan házszámát tartalmazó táblát az ingatlan 

utcafronti kerítésére, házfalára vagy külön tartószerkezetre, a közterületről jól látható módon 

kihelyezni.  

 

(2) A házszámtábla az ingatlan házszámán kívül a közterület elnevezését is tartalmazhatja. 

 

 

4. Záró rendelkezések 

 

 

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a közterületek elnevezéséről, átnevezéséről és a házszámozás rendjéről 

szóló 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

Veszprémfajsz, 2017. május 18. 

 

           

           

                Fertig József         Kötél Krisztina 

                polgármester                                                                              jegyző 



 
 

INDOKOLÁS 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a szerint 

 

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről  

 szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelethez 

 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

 

A közterületek elnevezésére vonatkozó, magasabb szintű jogszabályi rendelkezésekben 

foglaltaknak, továbbá a jogszabály-szerkesztési előírásoknak való megfelelés tekintetében a 

hatályos önkormányzati rendelet módosítása helyett új rendelet megalkotását tartjuk 

célszerűnek. A javasolt új önkormányzati rendelet részletesebben, egyértelműbben 

szabályozza a közterületek elnevezésének és a házszám-megállapításának rendjét. 

 

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

 

1. § Értelmező rendelkezéseket tartalmaz. 

 

2. § Rendelkezik a közterület elnevezésének összetevőiről,  a természetes személyről történő 

elnevezés szabályairól, a csak számot tartalmazó közterületnév tilalmáról. 

 

3. § Újonnan létrejött közterület elnevezésének, illetve megszűnt közterület megszűntként 

való nyilvántartásának kötelezettségéről rendelkezik. 

 

4. § A közterület elnevezésének kezdeményezésére vonatkozó szabályokat határozza meg. 

 

5. § A közterület elnevezésének közzétételéről rendelkezik. 

 

6. § A közterület elnevezésének megváltoztatására vonatkozó szabályt tartalmaz. 

 

7. § A magánút elnevezéséről rendelkezik. 

 

8. § Az utcanévjegyzék tartalmát határozza meg. 

 

9. § A közterületi névtáblákra vonatkozó szabályokat állapítja meg. 

 

10-12. § A házszámok megállapítására, jelölésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. 

 

13. § A házszámtábla elhelyezéséről, tartalmáról rendelkezik. 

 

14. § Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. 

 
                  


