
 

           2.         NAPIREND 

 

Ügyiratszám: 2/140-26/2014.                                             
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2014.augusztus 18.-i  nyilvános  ülésére 

 

Tárgy:  Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete 

a közterületek elnevezésének ,az elnevezések megváltoztatásának 

és a házszámozás szabályainak megállapításáról  

 

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor  polgármester 

 

 

Előkészítő:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

 

Meghívottak:   

Előterjesztést látta:   

…………………………. 

Dr. Gelencsér Ottó 

jegyző 

 

 

 

 Előzetes hatásvizsgálat  
 

a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás 

szabályainak  megállapításáról szóló önkormányzati rendeletről  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

2013. január 1-jétől hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) . 

 

A Mötv. 13.§ (1) bekezdés 3. pontja rendelkezése szerint: 

 

„13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatok különösen:  

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;” 

 

A Mötv. 51. § (5) bekezdése szerint a közterület elnevezésének rendjét a települési, a 

fővárosban a fővárosi önkormányzat rendeletben állapítja meg, a 143. § (3) bekezdése pedig 

felhatalmazást ad a települési önkormányzatnak, hogy rendeletben állapítsa meg a 

közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 

kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait. 

 

A hivatkozott rendelkezések alapján megállapítható, hogy az önkormányzat kötelező 

rendeletalkotási körébe tartozik a települési közterületek elnevezésére, valamint a 

házszámozás rendjére vonatkozó szabályok önkormányzati rendeletben történő megállapítása.  
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A Mötv. 42.§ 1. és 8. pontja továbbá  kimondja, hogy a képviselő-testület hatásköréből nem 

ruházható át:  

• a rendeletalkotás 

• közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása. 

 

A jogszabály szerint a közterületek elnevezése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, de a 

megállapítás szabályaira vonatkozóan nincs iránymutatás, a házszámok megállapításának 

rendjére pedig egyáltalán nincs központi rendelkezés.  

 

A közterület elnevezésének és megváltoztatásának eljárási folyamata, illetve rendje, valamint 

a házszámok megállapításának rendje jelenleg nincs szabályozva a településen, a közterületek 

elnevezése eddig eseti döntésekkel történt.  

 

Tekintettel arra, hogy Zalahaláp  településen a belterületei közterületek elnevezésének eljárási 

folyamata, illetve rendje jelenleg nincs szabályozva,  önkormányzati rendelet megalkotására 

van szükség. 

 

2013. január 1-jén hatályba lépett Mötv. rendelkezés értelmében felhatalmazást kap a 

települési önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, 

valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-

megállapítás szabályait. 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, hatásai:  

- a rendelet-tervezetnek társadalmi hatása nincs  

- a rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nincs  

- a rendeletnek költségvetési hatása : kisebb mértékben várható az esetleges utcanév 

változások miatti házszám tábla cserék finanszírozása miatt. 

- a rendeletnek környezeti hatása nincs  

- a tervezetnek egészségi hatása nincs  

- a tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs; az eljárási szabályok 

rögzítése egyértelműsíti az eljárás menetét, a döntések meghozatalának rendjét . 

 

A Mötv.  felhatalmazó rendelkezése , valamint a jogalkotásról szóló  2010. évi CXXX 

törvény 5.§ (4) bekezdése értelmében  az önkormányzati rendelet megalkotása 

kötelező. 

 

A rendelet alkotás elmaradásának várható következményei: 

 -  törvényességi felügyeleti eljárása megindítása várható  

- a rendelet alkalmazása személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket nem igényel, 

többletköltség várhatóan nem merül fel.  

-  rendelet a már meglévő állapotokat nem érinti. 

 

Az előterjesztett rendelet főbb rendelkezései:  

- közterületek elnevezésének általános szabályai, eljárási szabályai (képviselő-testület 

hatásköre, javaslattevők körének meghatározása, stb.)  

- házszám megállapításra vonatkozó szabályok  

- névtáblák és házszámtáblák elhelyezésének szabályai (jól látható módon történő 

elhelyezés, stb.) 
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Az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések 

tilalmával összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény 4. §-a 2013. január 

1-i hatállyal módosította a Mötv. 14.§-át, mely a következőt rendeli el:  

 

„14. § (1) A 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait, 

ha e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák.  

(2) A 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem 

viselheti  

a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek 

megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy  

b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai 

rendszerre közvetlenül utal.  

(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület 

neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia 

állásfoglalását.” 

 

Zalahaláp  településen  található olyan utca-név ( Lenin utca ) , amelynek 

megváltoztatása  a fentebb idézett törvényi rendelkezések értelmében indokolt!  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet , hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet vitassa  

meg  , és alkossa meg a rendeletet !  

 

Zalahaláp , 2014. augusztus 11.  

 

  

 

 

Bedő Lajos Sándor 

 polgármester 
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A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás 

szabályainak  megállapításáról szóló 

..../2014.( VIII...) önkormányzati rendelet-tervezet 

 

INDOKOLÁS 

 

Általános indoklás 

 

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy a helyi önkormányzat feladatkörében eljárva, 

törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben 

kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. 

 

2013. január 1-jétől hatályos a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 3. pontja kimondja, hogy a 

helyi önkormányzat feladata a közterületek elnevezése, az 51.§ (5) bekezdés pedig rögzíti, 

hogy a közterület elnevezésének rendjét a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg, 

majd a 143.§ (3) bekezdés felhatalmazást ad a települési önkormányzat részére, hogy 

rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük 

megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait. 

E törvényi rendelkezések alapján a képviselő-testület rendeletben határozza meg a 

közterületek elnevezésének és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a 

házszám megállapítás részletes szabályait. 

 

 

Részletes indokolás 

 

1.§ -hoz 

 

A rendelet rögzíti a rendelet célját és hatályát. 

 

2-8.§ -hoz 

A rendelet a közterületek elnevezésére, közterületnevek megszüntetésére és közterületek 

elnevezését tartalmazó táblákra vonatkozó szabályokat tartalmazza.  

 

9-11.§ -hoz 

A rendelet rögzíti a házszám megállapításra vonatkozó alapvető szabályokat, szem előtt tartva 

az eddig alkalmazott gyakorlat fenntartását.  

Amennyiben a folyamatos számozás akadályba ütközik, a házszámoknak az abc nagybetűivel 

történő alátörése lehetséges.  

A házszámozásról szóló képviselő-testületi határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni 

jogosult személyekkel, valamint a közszolgáltatásokat nyújtó szervekkel közölni kell. 

 

12. §-hoz 

A rendelet rögzíti az utcanevek és házszámok megváltoztatásának szabályait. 

 

13-16. §-hoz 

Hatásköri és eljárási szabályok kerülnek meghatározásra a rendeletben. 

 



 5 

17.§-hoz 

 

A rendelet – figyelembe véve, hogy a Mötv. hivatkozott rendelkezései 2013. január 1-jétől 

hatályosak – a lehető leghamarabb, a kihirdetést követő napon azonnal hatályba lép. 

 

 

 

Zalahaláp  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

./2014.( VIII.....) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás 

szabályainak  megállapításáról 

(tervezet) 

 

Zalahaláp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51.§ (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdése d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 

                                        

1.§ (1) A rendelet célja ,hogy egységesen szabályozza Zalahaláp község közigazgatási 

területén az út , az utca , a tér , a köz , stb. jellegű közterület elnevezését továbbá az utcanév – 

és házszámtábla elhelyezésének a rendjét a helyszíni tájékozódási feltételek javít6ása 

érdekében.  

 

(2) A rendelet hatálya Zalahaláp község  közigazgatási területére, minden természetes 

személyre és a székhellyel rendelkező jogi személyre , jogi személyiséggel nem nem 

rendelkező gazdasági társaságra terjed ki. 

 

(3) A rendelet hatálya kiterjed a – közforgalom elől el nem zárt – magánutakra , az ilyen 

magánutakhoz csatlakozó ingatlanok házszámaira is. 

                         

2.§ (1) A település belterületén a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel minden 

közterületet el kell nevezni. 

 

(2) Nem kell nevet adni az olyan zsákutcáknak, kiszolgáló utaknak, amelyekhez a 

kapcsolódó ingatlanok számozása másik utcában már megtörtént, illetve nem kell nevet adni a 

mezőgazdasági célú dűlőutaknak. 

 

(3) Új közterület elnevezését a közterületként való bejegyzését követő 60 napon belül meg 

kell állapítani. 

 

(4) Ha egy közterület a településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre 

tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrészeknek az 

elkülönüléstől számított egy éven belül más nevet kell adni. 

 

(5) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterületi szakasz külön 

elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel. 

 

(6) A közigazgatási területen belül egy közterület elnevezése csak egyszer szerepelhet . 
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(7) A közterületek elnevezését alkotó szavak helyesírásán változtatni nem szabad , 

rövidíteni is csak a helyesírási szabályok szerint lehet. 

 

3.§ (1) Élő  személyről közterületet elnevezni tilos. Kiemelkedő személyről haláluk után 25 

év után  lehet közterületet elnevezni. 

 

(2) A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi- és 

utónévvel. A közterületek elnevezését alkotó szavak helyesírásán változtatni nem szabad , 

rövidíteni is csak a helyesírási szabályok szerint lehet. 

 

(3) Kizárólag a családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség így is, 

vagy így ismert, illetőleg ha az elnevezés egy családról történik. 

 

(4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti nevén 

vált ismertté. 

 

(5) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertető jegye szorosan 

kapcsolódik a személynévhez, akkor az utcanévben is feltüntethető. 

 

(6) A személyről történő közterület-elnevezésről való döntést megelőzően be kell szerezni a 

névadó személy fellelhető közeli hozzátartozójának hozzájárulását. 

 

4.§ (1) Közterület elnevezésével emléket állítani olyan személynek lehet, 

 

a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és 

személye közmegbecsülésnek örvend; 

 

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan 

jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó; 

 

c) akinek a község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével 

hozzájárult Zalahaláp  község fejlődéséhez. 

 

(2) Közterületet elnevezni olyan személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség 

egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt. 

 

 

5.§ (1) A közterület településrendezés, beépítés vagy más módon történő megszűnésével, 

külön döntés nélkül a közterület neve is megszűnik.  

 

(2) A megszűnt közterület nevét a vonatkozó jogszabályok szerint vezetett 

címnyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és idejét. 

 

6.§ (1) A közterület nevét a tájékozódást segítő táblákon kell feltüntetni. Az elhelyezés 

határidejéről az elnevező szerv határozatban rendelkezik. 
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(2) A közterületek elnevezését tartalmazó tábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az 

önkormányzat feladata.  

 

7.§ (1) Az útnak, utcának minősülő közterületek névtábláit az utca kezdetén, végén, minden 

betorkolló utcánál mindkét oldalon, továbbá az egy oldalról betorkolló utca tengelyében az 

átellenes oldalon is fel kell szerelni. 

 

(2) A névtáblát épületen, kerítésen vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten kell 

elhelyezni. 

 

(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a névtábla elhelyezését és az ezzel 

kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben a névtábla elhelyezésével az ingatlanon 

kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős szerv köteles megtéríteni. 

 

(4) Amennyiben a névtábla telken belül, a ház falán kerül kihelyezésre, úgy annak tisztán 

tartásáért és láthatóságáért az ingatlan tulajdonosa, használója vagy kezelője a felelős. 

 

(5) A névtáblán, illetve annak szélétől számított 1 m-en belül reklám célját szolgáló 

feliratot, táblát elhelyezni nem szabad. 

 

8.§ A megváltozott utcanevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az 

elnevezéstől számított legalább  egy évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű, átlós 

áthúzással kell ellátni. Az új utca-névtáblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni. A régi 

utca-névtáblát  az elhelyező szervnek el kell távolítani. 

 

 

9.§ (1) A házszám a belterületi ingatlanoknak a vele érintkező közterületre megállapított 

sorszáma. Ha egy ingatlanra több közterülettel való érintkezés miatt több házszám is 

megállapítható, akkor azt a közterületnevet és hozzá tartozó házszámot kell használni, ahol a 

főbejárat található. 

 

(2) Az utcában az ingatlanokat a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell 

ellátni. Egy önálló helyrajzi számhoz egy, az utcában nem ismétlődő házszám tartozik.  

 

(3) A házszámtáblát az utcára néző házfalra vagy kerítésre, jól látható módon kell 

elhelyezni. 

 

(4) A házszámtábla az ingatlan sorszámán kívül tartalmazhatja a közterület elnevezését, 

illetve a helyrajzi számot is a házszám előtt vagy fölött kiírva. 

 

(5) A házszám elhelyezéséről az ingatlan mindenkori tulajdonosa köteles gondoskodni. 

 

10.§ (1) A házszámokat az alábbiak szerint kell megállapítani: 

 

a) az utcák házszámai mindig a csatlakozó felsőbbrendű úttól kezdődnek és attól távolodva 

növekednek, zsákutcát a bejáratától kezdve kell házszámokkal ellátni, 
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b) a számozás arab számmal, páratlan oldalon 1-gyel, páros oldalon 2-vel kezdődik és a 

számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez tartozó utolsó belterületi ingatlanig. Ha 

az utca külterületen folytatódik, a sorszámozás tovább folytatható, 

 

c) új utca kialakításánál a számozás növekedésének irányába nézve a bal oldalon a páratlan, 

jobb oldalon a páros számokat kell alkalmazni. Egy oldalon beépített utcánál a számozás 

folyamatos számozással egyesével emelkedik  

 

d) a terek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő sorrendben, az 

óramutató járásával egyező irányban történik. Amennyiben a téren út halad keresztül, a tér 

számozása a keresztező út legkisebb sorszámának irányából kezdődik, 

 

e) a kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti, alátörés nélküli sorszáma 

megszűnik, és az újonnan kialakított telkek számának megfelelően a számsor növekedésének 

irányába a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűiből emelkedő sorrendű alátörést kap 

 

f) a kialakult számozás után egyesített vagy összeépült ingatlanok az eredeti sorszámukat 

megtartják, összevonásra kerülnek, az összevont házszámokat kötőjellel kell egységessé tenni, 

 

h) amennyiben egy ingatlanon, azonos házszám alatt több épület, illetve több lakás 

található, úgy azok az épületek folyamatos emelkedő sorrendben alátört számot, ajtószámot 

kapnak 

 

11.§ (1) A korábban megállapított házszám csak indokolt esetben változtatható meg. Ekkor 

törekedni kell arra, hogy ez minél kevesebb érintett lakcímének megváltoztatásával járjon.  

 

(2) Új  közterület esetén  esetén az állampolgároknak a változás személyi igazolványban, 

illetve lakcímigazolványban történő átvezetésében az önkormányzat közreműködik. A  

házszámtáblák árát és azok felszerelési költségeit az önkormányzat viseli 

 

 

12.§ A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik: 

 

a) a településrész-név megállapítása, 

 

b) a közterületek elnevezése, nevük megváltoztatása, megszüntetése. 

 

13.§ A közterület elnevezését bárki kezdeményezheti a polgármesternél. 

 

14. § (1) A megállapított közterületnév és településrész-név a kihirdetés napjától érvényes. 

Ettől az időponttól kezdődően mindenki köteles az új elnevezést alkalmazni. 

 

(2) A Képviselő-testület döntéséről értesíteni kell: 

a) a közszolgálati szerveket, 

b) a népesség- és ingatlan-nyilvántartó szerveket, 

c) a községben működő  közüzemi szolgáltatókat. 
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 (3) A község közterületeinek elnevezését jegyzékbe kell foglalni , és változásokat napra 

készen kell vezetni.  

 

 

                                                   Záró rendelkezések 

 

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

 (2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az Sz.M.Sz.-ben szabályozott módon ,  a községi 

hirdető táblán történő kifüggesztés útján. 

   

 

 Bedő Lajos Sándor                                         Dr. Gelencsér Ottó 

 polgármester                                                             jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

Az önkormányzati rendelet 2014.  augusztus ….        napján kihirdetésre került.. 

 

Dr. Gelencsér Ottó  

         jegyző 


