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megállapításáról 
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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

… /2014. (……) önkormányzati rendelet-tervezete 

a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának, valamint a házszámozás 

szabályairól 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  

 

 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

 

E rendelet alkalmazásában 

1. közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közútként, közterületként nyilvántartott 

földrészlet. 

2. közterületnév: a hivatalos földrajzi nevek megállapításáról szóló kormányrendelet által 

használt megnevezés 

 

 

2. Közterületek elnevezésének általános szabályai 

2. § 

 

(1) Pápa városban - a lakótelepek épületei közötti kiszolgáló és lakóutakat, továbbá a 

mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő utakat kivéve - minden közterületet el 

kell nevezni. 

 

(2) Új közterület kialakítása után, közterületként való bejegyzését követő egy éven belül meg 

kell határozni a közterület nevét. 

 

(3) Közterület nevének előtagjaként kizárólag vezetéknév csak akkor alkalmazható, ha a 

névadó személyiség így ismert vagy az elnevezés egy családról történik. 

 

 

3. A közterületek elnevezésének és az elnevezések megváltoztatásának eljárási szabályai 

3. § 

 

(1) A közterület nevének meghatározását vagy megváltoztatását Pápa város közigazgatási 

területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy Pápa Város 

Polgármesterénél írásban kezdeményezheti. 

 

(2) A közterület elnevezése megváltozásáról a jegyző értesíti 

a)  az érintett ingatlantulajdonosokat, 

b)  a települési lakcímnyilvántartót, 

c)  a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatalát, 

d)  a Magyar Posta Zrt. pápai postahivatalát, 

e)  a Pápai Rendőrkapitányságot, 
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f) a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségét, 

g)  az Országos Mentőszolgálat Pápa Mentőállomását és 

i) az érintett közműszolgáltatókat. 

 

 

4. Közterületnév-táblák elhelyezésének szabályai 

4. § 

 

(1) A közterületnév-táblát az eltérő nevű közterületek csatlakozásánál, - az egy oldalról 

betorkolló utcák tengelyében az átellenes oldalon is, - el kell helyezni. 

 

(2) A közterületnév-táblát épületen vagy kerítésen, ennek hiányában külön tartószerkezeten 

kell elhelyezni. 

 

(3) A közterületnév-tábla kihelyezése a Pápai Polgármesteri Hivatal feladata. Karbantartását 

és pótlását Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága végzi.                                                                                                                

 

(4) A közterületnév-tábla kihelyezését az érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója tűrni 

köteles.  

 

(5) Közterületnév-változás esetén az eredeti közterületnév-táblát piros színnel átlósan át kell 

húzni és az elnevezés megváltozásától számított két évig az eredeti helyén kell hagyni. 

 

 

5. A házszámozás szabályai 

5. § 

 

(1) A közterületek házszámai – a terek kivételével – a Fő tértől és a főútvonalaktól távolodva 

növekednek. Az utca jobb oldala páratlan, a bal oldala páros számozást kap. 

 

(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos és az óramutató járásával 

megegyező irányú. 

 

(3) A kizárólag egyik oldalán beépíthető közterület házszámozása 1-től kezdődően 

folyamatos. 

 

(4) A telekosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén A, B, C, stb. alátörést kell 

alkalmazni. 

 

(5) Telekegyesítés esetén az ingatlan a telekegyesítéssel érintett ingatlanok legkisebb 

házszámát kapja. 

 

(6) Külterületen a házszám az ingatlan helyrajzi számának utolsó három számjegye, az alátört 

helyrajzi szám esetén az utolsó három számjegy és az alátörés száma. 

 

(7) 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. 
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(8) A (1)-(7) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek 

házszámozását nem érintik. 

 

6. § 

 

(1) A házszámot az ingatlan házfalára, vagy utcafronti kerítésére a közterületről jól látható 

módon kell elhelyezni. 

 

(2) A házszám beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az 

ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni. 

 

 

6. Záró rendelkezések 

7. § 

 

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

 

(2) Hatályát veszti  

a) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a településrész-nevekről, az 

utcanevekről és a házszámozásról szóló 11/1991.(VI.4.) önkormányzati rendelete. 

b) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének egyes önkormányzati rendeletek 

módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 13/2004.(XI.12.) rendeletének 

25.§-a. 

c) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.14.) 

önkormányzati rendeletének 38. § (4) bekezdésének b) pontja. 

 

 

 

Pápa. 2014. augusztus 19. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás      Kanozsainé dr. Pék Mária 

polgármester        címzetes főjegyző  
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Általános indokolás 

 

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. 

    

Pápa Város Önkormányzata a településrész-nevekről, az utcanevekről és a házszámozásról 

szóló 11/1991.(VI.4.) rendeletében határozta meg a közterületek elnevezését, az elnevezésre 

vonatkozó kezdeményezések és a házszám megállapítás szabályait.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) értelmében a jogszabályok rendelkezéseit 

a helyi jogalkotási szinten nem szabad ismételni. A fentiek alapján a többször módosított 

11/1991.(VI.4.) rendeletet felülvizsgáltuk és új rendelet megalkotását javasoljuk.  

 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

Az értelmező rendelkezéseket sorolja fel. A közterületnév fogalmát a magyarországi 

hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) 

Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) határozza meg: 

j) közterületnév: a bel- és külterületi közutak és terek rendszerint út, utca, tér, 

park, köz, sétány stb. utótagot tartalmazó neve; 

 

2. §-okhoz:  

A közterületek elnevezésének általános szabályait tartalmazza. A Kormányrendelet a 

névmegállapítás, névváltoztatás és véleményezés követelményeit az alábbiak szerint 

határozza meg: 

5. § (1) A hivatalos földrajzi nevek megállapításakor figyelemmel kell lenni a helyi 

lakosság élő névhasználatára, a települési önkormányzat és a nemzetiségi 

önkormányzat, az egyéb szervezetek véleményére, továbbá a természet- és 

társadalomtudományok eredményeire, a történelmi hagyományokra, különösen a 

helytörténeti kutatásokra, az elpusztult települések nevére, ezen kívül a földrajzi 

környezetre, a mező- és erdőgazdasági művelési szerkezetre, a nemzetiségi 

viszonyokra, a nyelvi és nyelvhelyességi követelményekre. A nyelvhelyességi 

követelmények magukba foglalják a mindenkori akadémiai helyesírás követését és 

az arra épülő szabályok betartását. 

(2) A 2. § (3)-(4) bekezdésében felsorolt földfelszíni részletek élő személyről - a 

tanyák kivételével - nem nevezhetők el. 

(3) Amennyiben törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a 

hivatalos földrajzi nevek megváltoztatására akkor kerülhet sor, ha az azonos 

hangzású hivatalos földrajzi nevek zavart keltőek és a névazonosság másként nem 

kezelhető, ha a névhasználatban kimutatható változás következett be, ha a névvel 

jelölt mesterséges létesítményt megváltoztatták vagy átalakították, vagy ha a 

névhasználat a közérdek szempontjából nem megfelelő. A történelmi 

hagyományokat őrző nevek nem változtathatóak meg. 

 

3. §-hoz 

A közterületek elnevezésének eljárási szabályait tartalmazza. 
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A Mötv. 42. § 8. pontja szerint „közterület elnevezése” a Képviselőtestület át nem 

ruházható hatáskörébe tartozó döntés. 

 

4. §-hoz:  

A közterületnév-táblák elhelyezési szabályait tartalmazza. 

  

5.-6. §-okhoz: 

A házszámozás szabályait tartalmazza 

 

7. §-hoz: 

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője – a 

jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat 

elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak: 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai nincsenek. 

 

Környezeti és egészségügyi követelményei: 

Környezeti és egészségügyi követelményei nincsenek. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

Az önkormányzati rendelet-tervezet elfogadásával a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvénynek megfelelő szabályozás születik.  

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához a szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

biztosíthatók. 

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

  Hortobágyi Sándor építésügyi csoportvezető 

 

Pápa, 2014. augusztus 19. 

 

Dr. Áldozó Tamás sk 

   polgármester 


