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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Veszprém Megyei Kormánymegbízott a 2015. január 27.-én kelt , 
VEB/004/423/2015.számú törvényességi felhívásában törvényességi észrevételt tett 
amiatt , hogy Zalahaláp Község Önkormányzat közigazgatási területén olyan 
közterület található , amely olyan személy nevét viseli , aki a XX század 
önkényuralmi politikai rendszereinek megalapozásában , kiépítésében vagy 
fenntartásában részt vett .A Zalahaláp Község  Önkormányzat Képviselő-testülete 
ezáltal nem tett eleget törvényi kötelezettségének , mulasztásban megnyilvánuló 
törvénysértést követett el. 
 
A törvényességi felhívással érintett közterület a Lenin utca.  
 
2013. január 1-jétől hatályba lépett az egyes törvényeknek a XX. századi 
önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő  
módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: törvény).  
 
A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületek átnevezéséről a 
törvény 4. §-a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 14. §-át a következő szöveggel módosítja: 
 
„14. § (2)…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.” 
 
Külön állásfoglalás beszerzésére nem volt szükség, mert a Magyar Tudományos 
Akadémia kiadott egy állásfoglalást, melyben felsorolta azokat az elnevezéseket, 
melyeknek a további használata nem javasolt. Az MTA állásfoglalása szerint  az 
érintett  közterület-megnevezés „nem javasolt”. 
 
A törvény 5. §-a az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint 
a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. 
törvény 32/C. § (1) bekezdését a következő m) ponttal egészítette ki: 
 
(Tárgyánál fogva díjmentes:) 
„m) az ingatlan közigazgatási címének közterületnév-változás miatt történő 
átvezetése iránti megkeresés alapján indult eljárás díja, ha az eljárás megindítására 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) 
bekezdésébe foglalt tilalomba ütközés miatti közterületnév-változás miatt kerül sor.” 
 
A törvény 6. §-a a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény „A személyi azonosító” alcímét a következő 13/A. §-sal 
egészítette ki: 
 
„13/A. § A helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg 
változása vagy területszervezési eljárásban hozott döntés miatt költözéssel nem járó 
lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és 
lakcímről szóló hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási 
hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére.” 
 

A felsorolt utcában élő családoktól kértük, hogy az általuk lakott utca új nevére 
tegyenek javaslatot. A  javaslat az utca nevére : Fűzfa utca. 
 
A módosítás csak természetes személy  lakókat érint. A hivatkozott díj / 
illetékmentességek anyagilag részben tehermentesíti a polgárokat, de valamennyi 
költségre nem nyújtana fedezetet (pl. cégek esetében a székhely/telephely 
módosításának költsége).  
 
A Képviselő-testület döntését követően a hivatal az új közterület neveket megküldi a 
földhivatalnak, a helyi postának, a közüzemi szolgáltatóknak, és azoknak a hivatalos 
szerveknek, ahol a lakcímváltozást a lakosságnak határidőn belül be kell jelenteni (pl. 
NAV Veszprém Megyei Igazgatósága, Veszprém Megyei Kormányhivatal Nyugdíj 
biztosítási Igazgatósága, Egészségbiztosítási Pénztár).  
 
Az utcanevek megváltoztatása – a szakmai munkán túl – az önkormányzat részére is 
többletköltséget jelent (pl. közterületnév-táblák cseréje, kihelyezése). 
 
A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 
303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) alapján a helyi 
önkormányzatok hatáskörébe tartozó névmegállapítások (közterületnevek) esetében 
is fontos, hogy a helyi testületi döntés minden tekintetben, így nyelvhelyességi és 
földrajzi vonatkozásaiban is kellően előkészített legyen.  
 



A lakosság véleményező tevékenysége csak akkor lehet hatékony, ha a 
véleményadásra a helyi döntéshozatalt megelőzően kerül sor, és a véleményt a 
döntéshozatalban résztvevő képviselők előzetesen megismerhetik.  
 
Az előterjesztéshez mellékeljük a lakossági tájékoztató levelet . 
 
Fenti jogszabályhelyek, az MTA állásfoglalása és a beérkezett javaslat alapján az 
alábbi új közterület elnevezést javasolom: 
 

                                              HATÁROZATI  JAVASLAT 
 

Zalahaláp  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2015. (III.25.) határozata 

 
Zalahaláp  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormány 
Kormánymegbízott VEB/004/423/2015 számú törvényességi felhívásában foglaltakat 
elfogadja. 
 
2015. május 1.-ei  hatállyal a következő közterületnév  változtatást  hajtja végre: 
 

A közterület  
helyrajzi száma: 

A közterület  
régi neve és jellege 

A közterület  
új neve és jellege 

167 Lenin utca Fűzfa utca 

 
A közterület átnevezéssel érintett egyes ingatlanok: 
 

Az ingatlan 
helyrajzi száma: 

Az ingatlan 
régi neve, jellege és 

házszáma: 

A közterület  
új neve, jellege és 

házszáma 

170/1        Lenin  utca 1               Fűzfa utca  1 

170/2        Lenin utca  3               Fűzfa utca  3 

 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a közterület átnevezésről az érintett 
lakókat, a közszolgáltatókat és a Tapolcai Járási Földhivatalt értesítse, és az 
átnevezésekkel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felkéri a polgármestert , hogy a törvényességi felhívás elfogadásáról szóló döntésről 
a Kormánymegbízottat a határozat megküldésével értesítse 
 
Felelős:  Bedő Lajos Sándor  polgármester 
                      Dr. Gelencsér Ottó jegyző 
Határidő:  azonnal , illetve 2015. május 1. 
 
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására! 
 
Zalahaláp , 2015.március 17. 
 
    
 
 Bedő Lajos Sándor  
 polgármester 



 


