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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-i ülése 

….) napirendi pontjához 

 

 

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK „A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRŐL,  

ELNEVEZÉSÜK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA IRÁNYULÓ  

KEZDEMÉNYEZÉSRŐL ÉS HÁZSZÁM-MEGÁLLAPÍTÁS  

SZABÁLYAIRÓL” SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

 

(t e r v e z e t) 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Általános indokolás 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 51. § (5) 

bekezdése kimondja, hogy a közterület elnevezésének rendjét a települési önkormányzat ren-

deletben állapítja meg. Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 3. pontja a helyi közügyek, valamint a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként rögzíti a 

közterületek elnevezését. 

Az Mötv. 143. § (3) bekezdése – 2013. január 1-től – pedig egyértelmű felhatalmazást ad a 

települési önkormányzatnak arra, hogy rendeletben állapítsa meg: 

a) a közterületek elnevezésének, valamint 

b) az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés, és 

c) a házszám-megállapítás szabályait. 

 

A rendelet megalkotását az Mötv. 14. § (2)-(3) bekezdése is szükségessé teszi, mely szerint: 

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

viselheti 

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

zásában, kiépítésében vagy fennmaradásában részt vett, vagy 

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

tikai rendszerre közvetlenül utal. 
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 (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 állás-

foglalását.” 

 

A képviselő-testület a 2013. januári ülésén áttekintette a közterületek elnevezését a város köz-

igazgatási területén, három utcanevet változtatott, így önkényuralmi rendszerhez köthető köz-

terület-elnevezés nincs. 

Ugyanakkor jelenleg nincs hatályban lévő önkormányzati rendelet az említett szabályozási 

körben, így a képviselő-testületnek a törvényi felhatalmazás alapján szükséges lefektetnie a 

fenti szabályozási tárgykörben. 

 

A rendelet-tervezet részletes indokolása 

 

1. § Annak meghatározása, hogy kiket és miket érintően kell a jogszabály rendelkezéseit al-

kalmazni. 

 

2. § A rendeletben használt fogalmak meghatározása, értelmezése. 

 

3. § Az önkormányzati tulajdonú közterületek elnevezésének általános szabályaira, feltételei-

re vonatkozó előírások. 

 

4. § A közterületnév megállapításával, megváltoztatásával, megszüntetésével kapcsolatos 

döntések meghozatala a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utalása. 

 

5. § A közterületnév megállapítására és megváltoztatására irányuló eljárást kezdeményezők 

körének megállapítása. A közterületnévvel kapcsolatos eljárás előkészítésére és lefolytatá-

sára vonatkozó előírások. 

 

6.-9. § A közterületi névtáblák elhelyezésére, és az ezzel összefüggő kötelezettségekre vonat-

kozó rendelkezések. 

 

10. § Az ingatlanok házszámváltozására vonatkozó részletes szabályok. 

 

11. § A házszámtáblák kihelyezésére kötelezettek körének meghatározása, és a kötelezettsé-

gek részletezése. 

 

12. § A házszámváltozás lehetőségei. 

 

13. § Közterületi táblák megszüntetésének lehetőségei, házszámok megállapításának eljárási 

szabálya, valamint az érintett ingatlantulajdonosokra vonatkozó kötelezettséget ír elő. 

 

14. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz: a rendelet előírásai alkalmazásának kezdő idő-

pontja. 
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SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

../2013.(……) önkormányzati rendelete 

 

 

a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről,  

és a házszámozás rendjéről 
 

(t e r v e z e t) 

 

 

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) be-

kezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalma-

zás alapján, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. FEJEZET 

 

1. A rendelet célja, hatálya 

 

1. § A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Simontornya város igazgatási területén az 

utca, az út, a tér, a köz, stb. jellegű közterület (továbbiakban: utca), és a nagyobb területű 

összefüggő városrész, lakótelep, stb. (a továbbiakban: városrész), valamint a város tulajdo-

nában álló közintézmények elnevezését, továbbá az utcanév- és házszámtábla elhelyezésé-

nek rendjét. 

 

A rendelet hatálya kiterjed Simontornya város bel- és külterületén lévő, illetve a későbbi-

ekben keletkező 

 

a.) utca, városrész elnevezésére, továbbá 

b.) lakóháznak (építési teleknek) és egyéb épületnek házszámtáblával, utcának utca 

névtáblával való jelölésére. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

 

2. § E rendelet alkalmazásában 

 

1. Házszám: a belterületi ingatlanoknak (épületeknek és a beépítetlen telkeknek) a ve-

lük érintkező közterület(ek)re, utcára megállapított sorszáma, mely az ingatlan térbeli 

beazonosítását szolgálja. 

2. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület. 
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3. Közterületnév: a bel- és külterületi közutak és terek rendszerint út, utca, tér, park, 

köz, sétány, stb. utótagot tartalmazó neve, mely a földrajzi azonosítást és a tájékozó-

dást szolgálja. 

4. Utcanévtábla: a közterületnek fizikai megjelenítésére szolgál. 

5. Védett közterületnév: város-, vagy helytörténeti értékű, emiatt megőrzésre érdemes 

közterületi elnevezés. 

 

II. FEJEZET 

 

1. A közterület-elnevezés általános szabályai 

 

3. § (1) Minden közterületet el kell nevezni. 

 

(2) Minden házszámnak valamely közterülethez kell tartoznia. 

 

(3) Elágazó közterületeket áganként kell elnevezni. 

 

(4) Ha a közterületet természetes személyről nevezik el, a teljes családi név mellett az 

utónév is az elnevezés részét képezi. 

 

(5) Közterület neveként szám nem használható. 

 

(6) A közigazgatási területen belül egy közterület elnevezés csak egyszer szerepelhet. 

 

2. Hatásköri és eljárási szabályok 

 

4. § (1) Az utcát, a városrészt – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a képviselő-testü- 

     let nevezi el, valamint dönt az emléktábla elhelyezésekről. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ügyekben a képviselő-testületi döntésre a polgár-

mester tesz javaslatot. 

 

(3) Új utca elnevezésére beépítésének megkezdése előtt, területének közterületként való 

bejegyzésével egyidejűleg kell javaslatot tenni. 

 

(4) Az utca, városrész elnevezését, az emléktábla elhelyezését megelőzően a javaslatot a 

bizottságoknak meg kell tárgyalnia. 

 

5. § (1) Az utca elnevezését, az elnevezés megváltoztatását, emléktábla elhelyezését az utcá- 

     ban lakók több, mint fele, továbbá bármely, Simontornya városában bejegyzett társa-

dalmi szervezet kezdeményezheti az önkormányzatnál. 

 

(2) Az utca nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni annak a településen belüli 

elhelyezkedésére, a hagyományokra és a történelmi tényekre. 
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(3) Utca csak elhunyt személyről nevezhető el, emléktábla csak elhunyt személynek állít-

ható. 

 

(4) Az utca nevét megváltoztatni csak különösen indokolt esetben lehet. 

 

(5) Természetes személyekről történő névválasztásnál lehetőleg a városunkban született, 

vagy itt élt közismert emberek nevét kell felhasználni. 

 

(6) Személyekről közterületet elnevezni halála után 20 év elteltével lehet. 

 

III. FEJEZET 

 

Utcanévtábla szövege és elhelyezése 

 

6. § (1) Az utcanév-táblát az utca mindkét oldalán, az utca elején és végén, valamint az utca  

útkereszteződéseinél, minden sarokingatlanon el kell helyezni. 

 

(2) Az utcanév-táblának az utca nevét és az utcaszakasz házszámait kell tartalmaznia. Az 

utcanév-táblán – külön a páros és páratlan számozásnak megfelelően – fel kell tüntetni 

az utca elejétől a végéig, az útkereszteződéstől útkereszteződésig, illetőleg az ellenke-

ző irányba terjedő házszámokat, és jelölni kell a házszámozás irányát. 

 

7. § Terek, külterületi lakott helyek, az általánostól eltérő beépítettségű közterület utcanév-

táblájának szövege, elhelyezése az előbbiektől eltérhet, illetve szükségszerűen több utca-

névtábla is elhelyezhető. 

 

8. § Az ingatlan tulajdonosa (kezelője) az utcanévtábla elhelyezését tűrni köteles. 

 

9. § Az utcanévtábla elkészítésének költsége az önkormányzatot terheli. Elkészítéséről, el-

helyezéséről, karbantartásáról és pótlásáról a Simontornyai Polgármesteri Hivatal gon-

doskodik. 

 

IV. FEJEZET 

 

1. Az ingatlanok számozása 

 

10. § (1) A lakóházak, az egyéb épületek és az építési telkek házszámmal való ellátása a Si- 

montornyai Polgármesteri Hivatal feladata, a házszámozás nyilvántartása a népesség-

nyilvántartásé. 

 

(2) A házszámozást új utca esetén annak keletkezésével, illetőleg a telekalakítás elren-

delésével (engedélyezésével) egyidejűleg kell elvégezni. 
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2. Házszámtábla kihelyezésének szabályai 

 

11. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant házszámtáblával ellátni. 

 

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről, megron-

gálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén 

köteles gondoskodni. 

 

(3) A házszámtáblát épületen, kerítésen, ezek hiányában külön tartószerkezeten, közte-

rületről jól látható módon kell elhelyezni. 

 

(4) Saroktelek esetén a házszámtáblát azon az oldalon kell elhelyezni, amely közterület-

re az ingatlant számozták, függetlenül attól, hogy hol van az ingatlan főbejárata. 

 

3. Házszámváltozás  

 

12. § (1) A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. Kérelmet az 

 nyújthat be, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik. 

 

(2) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha 

a.) az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel az ingatlan házszáma, csak a helyrajzi 

száma, a közterületen több ingatlan azonos házszámmal szerepel az ingatlan-

nyilvántartásban, 

b.) az ingatlan házszáma téves, 

c.) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor. 

 

(3) Ha a közterületen több ingatlan azonos házszámmal rendelkezik, vagy az ingatlanok 

számozása hibás, illetve új házszám kerül megállapításra, akkor a közterületet érintő 

ingatlanokat a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell átszámozni. 

 

(4) Ha a több önálló rendeltetési egységet magába foglaló ingatlanon belül lévő egysé-

gek házszáma hibás, követhetetlen illetve a beazonosítás körülményes, akkor az át-

számozást a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell elvégezni. 

 

V. FEJEZET 

 

Egyéb rendelkezések 

 

13. § (1) Közterületi névtáblás Simontornya Város Jegyzőjének hozzájárulása nélkül eltávolí- 

tani, megrongálni, eltakarni, vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét meg-

szüntetni tilos. 
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(2) A házszámok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó eljárásban a közigazga-

tási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell al-

kalmazni. 

 

(3) Azon ingatlantulajdonosok, akiknek ingatlanán e rendelet hatálybalépésekor a ház-

számtábla hiányzik vagy nem látható, kötelesek azt e rendelet hatálybalépésétől szá-

mított 90 napon belül elhelyezni. 

 

VI. FEJEZET 

 

Záró rendelkezések 

 

14. § (1) Ez a rendelet 2013. ………….. napján lép hatályba. 

 

(2) E rendelet a hatálybalépést megelőző szabályok alapján megállapított közterület el-

nevezések és házszámok érvényességét nem érinti. 

 

 

Simontornya, 2013. augusztus 24. 

 

 

 

           Csőszné Kacz Edit sk.                                                             Bárdos László sk. 

              polgármester                                                                     címzetes főjegyző 
 

 

 

 

 

 

Záradék 
 

A rendelet kihirdetése a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel a mai 

napon megtörtént. 

 

Simontornya, 2013.  

 

 

 

         Bárdos László 

                                                                                                      címzetes főjegyző 
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 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése 

szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabá-

lyozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-

testületet tájékoztatni kell. A rendelet módosítás előzetes hatásvizsgálata megtörtént. 

 
 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet-tervezet címe: 

 

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2013.(……) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a ház-

számozás rendjéről szóló rendelet megalkotására 

 

 

 

1. Társadalmi hatása: A közterületi utcatáblák és házszámok elhelyezése segíti a városban 

lakó és az ideérkező emberek tájékozódását, valamint a szolgáltatók (posta, mentő, köz-

művek, stb.) által biztosított szolgáltatások pontos elérhetőségét. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatása: A hiányzó és pótolni szükséges utcanév táblák költsé-

gét a költségvetésből fedezni szükséges. 

 

3. Környezeti hatása: Nincs. 

 

4. Egészségügyi következmények: Nincs. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Jelenleg nincs. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának követ-

kezményei: Törvényi kötelezettségnek kell eleget tenni, elmaradása esetén törvényességi 

felügyeleti intézkedés. 

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi felté-

telek: A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltéte-

leket.  

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni, és elfogadni szí-

veskedjenek. 

 

Simontornya, 2013. augusztus 24. 

 

 

 

                                                                                                      Bárdos László 

                                                                                                   címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


