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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 143. § (3) bekezdése szerint felhatalmazást kap a települési, a fővárosban a fővárosi 

önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az 

elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás 

szabályait. Az 51.§ (5) bekezdés szerint a közterület elnevezésének rendjét a települési 

önkormányzat rendeletben állapítja meg. 

A Mötv. 13. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben 

biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat különösen a 

közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése. Az 

Mötv. 42.§ 8. pontja értelmében a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a 

közterület elnevezése.  

Fentiekre tekintettel a Mötv. a helyi önkormányzat feladataként jelöli meg, hogy a 

településen lévő közterületeket, valamint az önkormányzat tulajdonában álló 

közintézményeket elnevezze. A közterületek elnevezésének, átnevezésének, valamint a 

házszám-megállapításnak a szabályait a Mötv. nem részletezi, az erre vonatkozó 

szabályozás megalkotására felhatalmazást ad a települési önkormányzatnak.   

Hegyesd községben jelenleg nincs hatályban olyan rendelet, mely a közterületek 

elnevezését, átnevezését, valamint a házszámozás rendjét szabályozná.  

A közterület, illetve közintézmény nevekkel kapcsolatban az Mötv. 13. § (2) bekezdése 

korlátozást tartalmaz, mely szerint 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. 

A Mötv. 13. § (3) bekezdése szerint, 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. 

Hegyesd településen lévő közterületek elnevezésének - Mötv. 13. § (2) bekezdése alapján 

történő – megváltoztatása nem szükséges, tekintettel arra, hogy egyik közterület sem viseli 

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

megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy tartalmaz olyan 

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

rendszerre közvetlenül utal. 

 

 

 



INDOKOLÁS 

 

A Mötv. a helyi önkormányzat feladataként jelöli meg, hogy az illetékességi területén lévő 

közterületeket, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő közintézményeket elnevezze, 

azonban ennek részletszabályait nem tartalmazza, annak megalkotására a települési 

önkormányzatot hatalmazza fel.  

A rendelet tervezet 3. §-ában meghatározásra kerül, hogy Hegyesd község illetékességi 

terültén lévő közterület elnevezése, illetve átnevezése a Képviselő-testület hatáskörébe 

tartozik, valamint azon személyek köre, akik a közterület elnevezését, illetve átnevezését 

kezdeményezhetik.  

A 4. §. szabályozza a közterület elnevezésére, illetve átnevezésére vonatkozó  eljárási 

szabályokat,  a közterület elnevezésről, átnevezésről szóló döntés közzétételének időtartamát, 

módját, valamint, hogy az elnevezést, átnevezést követően kiket kell értesíteni a változásról. 

Az 5. §.  tartalmazza  a közterületek névtábláinak elhelyezésére vonatkozó szabályokat.    

A 6. §. tartalmazza a házszámozásra vonatkozó szabályokat.  

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

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

 
A rendelet-tervezet címe:    Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének … 

/2014. (..….) önkormányzati rendelete  a közterületek 

elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól.  

Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet megalkotásával egy konkrét szabályozás biztosítja 

a településen lévő közterületek átláthatóságát. 

 A változások esetén az okmányokon történő átvezetéssel 

kapcsolatban költség a lakosság tekintetében nem merül fel. A 

lakosságot érintő különféle közüzemi szolgáltatóknál történő 

változás bejelentési kötelezettség többletteherként jelentkezik. 

Költségvetési hatása:  Közterületi névváltozás esetén az utcatáblák kihelyezése. 

Környezeti, egészségi következményei:           nincs  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:   nincs 

Egyéb hatása:                     nincs 

A rendelet megalkotásának szükségessége: A hatályos jogszabállyal történő összhang 

megteremtése. (Mötv.) 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:   - személyi: nincs 

- szervezeti: nincs 

- tárgyi: nincs 

- pénzügyi: nincs 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek. 

 

 

 

 


