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3 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  é s  e l ő z e t e s  h a t á s t a n u l m á n y  
közterület és házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet 

 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
2013. január 1-jétől hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Möt.) 
A Möt. 13.§ (1) bekezdés 3. pontja előírja: 
 

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 Möt. 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 
önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük 
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait. 
 
51.§ (5) Közterület elnevezésének rendjét a települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat rendeletben állapítja meg. 
143.§ (3) 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. 
 
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. 
A Möt. 42.§ 1. és 8. pontja pedig kimondja, hogy a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 

• a rendeletalkotás 
• közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása. 

 
A jogszabály szerint a közterültek elnevezése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, de a megállapítás 
mikéntjére 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 Tolmács településen a belterületei közterületek elnevezésének eljárási folyamata, 
illetve rendje jelenleg nincs szabályozva, új önkormányzati rendelet megalkotására van szükség. 
 
2013. január 1-jén hatályba lépett Möt. 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 nincs 
- 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 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény felhatalmazása alapján 

az önkormányzati rendelet megalkotása kötelező 
- a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a Möt. előírásainak az önkormányzat nem 

tenne eleget, az önkormányzat nem rendelkezne a közterületek elnevezéséről és a házszámozás 
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rendjére vonatkozó, rendeleti szintű szabályozással, így a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti 
eljárása lenne várható  

- a rendelet alkalmazása, módosítása személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket nem igényel, 
többletköltség várhatóan nem merül fel. 

- A 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.) 

 
 
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 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (Möt.) 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. 
 
A fenti jogszabályi rendelkezés alapján Tolmács község közterületi elnevezéseinek felülvizsgálata 
szükséges. 
 
Megítélésünk szerint községünkben nincs olyan közterületi elnevezés, melyet a törvény rendelkezése alapján 
meg kellene változtatni. 
 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását, valamint a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 
 
 
Tolmács, 2013. április 11.    
 
 
 

Tisztelettel:  
 
 
 

 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
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a ……/2013. (………….) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

 
 

Általános indokolás 
 
 
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: Möt.), melynek 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, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-
megállapítás részletes szabályait. 
 
 

Részletes indokolás 
 

1-2.§ -hoz 

A rendelet rögzíti a rendelet hatályát, valamint a rendelet során alkalmazott kifejezések értelmezését. 
 

3-8.§ -hoz 

A rendelet a közterületek elnevezésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. 
A rendelet rögzíti, hogy minden közterületet – a szervízutak, gyalogutak, a mezőgazdaságok vagy a lakókat 
nem érintő dűlőutak kivételével - el kell nevezni, és több azonos nevű közterület nem lehet. a közterületek 
elnevezése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A közterületek elnevezése során törekedni kell arra, 
hogy az elnevezés lehetőleg kötődjön Bánk község jellegére, történelmére, hagyományaira, kulturális, 
természeti értékeire, valamint arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető legyen, és a magyar helyesírás 
szabályainak megfeleljen. 
A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását a rendeletben felsoroltak kezdeményezhetik a 
képviselő-testületnél, és mielőtt a közterület elnevezését a képviselő-testület tárgyalná, az előterjesztést és 
javaslatot társadalmi egyeztetésre kell bocsátani és közzé kell tenni, és a beérkező véleményeket a napirend 
tárgyalásakor a képviselő-testülettel ismertetni kell. 
A közterület elnevezésére vonatkozó döntésről a közérdekű ellátások zavartalan biztosítása érdekében a 
szolgáltatókat értesíteni kell. 
 

9-12.§ -hoz 

A rendelet rögzíti a házszám megállapításra vonatkozó alapvető szabályokat, szem előtt tartva az eddig 
alkalmazott gyakorlat fenntartását. Ennek megfelelően a rendelet előírja, hogy az utcák – a számozás 
növekedésének irányát tekintve – bal oldala páros házszámozású, jobb oldala páratlan házszámozású, az 
egy oldalon beépíthető utcák esetében pedig folyamatos az arab számmal történő házszámozás. 
Amennyiben a folyamatos számozás akadályba ütközik, a házszámoknak az abc nagytűivel történő 
alátörése lehetséges. 

A házszámozásról szóló képviselő-testületi határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosult 
személyekkel, valamint a közszolgáltatásokat nyújtó szervekkel közölni kell. 

 
13-15.§ -hoz 
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A rendelet rögzíti, hogy az utcanév táblák jól láthatóan történő kihelyezése, karbantartása, szükség esetén 
cseréje, pótlása az önkormányzat feladata, a házszámok jól látható módon történő feltüntetése pedig az 
ingatlan használójának, kezelőjének, vagy tulajdonosának kötelessége. 
 
 

16.§-hoz 

A rendelet – figyelembe véve, hogy a Möt. hivatkozott rendelkezései 2013. január 1-jétől hatályosak – a 
lehető leghamarabb, a kihirdetést követő napon azonnal hatályba lép. 
 

 
 
 


