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Tisztelt Képviselő-testület!

A  közterületek  elnevezéséről  és  a  házszámozás  rendjéről  Várpalota  Város  Önkormányzati
Képviselő-testületének  8/2010.  (III.30.)  önkormányzati  rendelete  (a  továbbiakban:  Rendelet)
rendelkezik.  A  Rendelet  hatálybalépése  óta  Várpalota  Város  Önkormányzatának  szervezeti
egységeiben  történt  átalakítás  valamint  a  jogszabályi  változások  szükségessé  teszik  a  rendelet
felülvizsgálatát és módosítását.

 A 10. § (2) bekezdés b) pontjában szereplő meghatározást a központi címregiszterről és a
címkezelésről  szóló  345/2014.  (XII.23.)  Kormányrendelet  értelmében  szükséges
pontosítani.

A hatályos szabályozás szerint:

(2) Az épületben lévő önálló rendeltetési egységek (pl. lakás) megjelölésénél:
b) a földszintnél mélyebben fekvő első szintet 0-val, a második mélyebben fekvő szintet 00-val kell
megjelölni (pl. alagsor 04., pinceszint 007.),

Javasolt módosítás:

(2) Az épületben lévő önálló rendeltetési egységek (pl. lakás) megjelölésénél:
b) A föld felszíne alatt elhelyezkedő szinteket fentről lefelé haladva az alagsor szót követően 1-
től emelkedő sorrendű arab számokkal kell megjelölni.

 A 11. § (3) bekezdésében a névváltozással,  és az időközben megszűnt utcanév áthúzott
névtáblájának  eltávolításával  kapcsolatos  feladatok  ellátására  a  Városfejlesztési
Városüzemeltetési  és  Vagyongazdálkodási  Iroda  van  kijelölve,  azonban  a  szervezeti
átalakítást követően jelenleg ez a Polgármesteri Kabinet Iroda feladatkörébe tartozik.

A hatályos szabályozás szerint:

(3) Névváltozás esetén a megszűnt utcanév névtábláját átlós vonallal történő áthúzással – olvasható
módon – legalább 1 évig az eredeti helyén meg kell őrizni. Az áthúzást tartalmazó névtáblát 2 év
után el kell távolítani az épületről vagy közterületről. A változás feltüntetésével és az időközben
megszűnt  utcanév áthúzott  névtáblájának eltávolításával  kapcsolatos  feladatokat  a  Polgármesteri
Hivatal Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Irodája (a továbbiakban: Iroda)
látja el.

Javasolt módosítás:

(3) Névváltozás esetén a megszűnt utcanév névtábláját átlós vonallal történő áthúzással – olvasható
módon – legalább 1 évig az eredeti helyén meg kell őrizni. Az áthúzást tartalmazó névtáblát 2 év
után el kell távolítani az épületről vagy közterületről. A változás feltüntetésével és az időközben
megszűnt utcanév áthúzott névtáblájának eltávolításával kapcsolatos feladatokat a  Polgármesteri
Kabinet Iroda (a továbbiakban: Iroda) látja el.
  



 A  2013  évben  történt  rendelet  módosítás  után  az  utcák  elnevezésére  és  az
utcanévjegyzékbe  felvett  nevek  megváltoztatására  a  polgármester  által  felkért
helytörténész tesz javaslatot, így a 13. §-ban megnevezett munkacsoport működése nem
szükséges, emiatt a 13. §-t hatályon kívül kell helyezni.

Hatályon kívül helyezendő:

13.  § (1)  Az  utca  (közterület)  elnevezésére  vonatkozó  és  az  utcanév  (közterületi  elnevezés)
megváltoztatására vonatkozó javaslatot – az erre irányuló igény írásbeli közlésétől számított – 15
napon belül a munkacsoport elnöke köteles a munkacsoport elé terjeszteni.
(2)  A munkacsoport  –  ülés  keretében  –  köteles  az  új  utca  elnevezésére  vagy  az  elnevezés
megváltoztatására  vonatkozó  javaslatot  kidolgozni.  A  munkacsoport  által  elfogadott  végleges
javaslatnak tartalmaznia kell az utca (közterület) egyértelmű elnevezését, melyet a munkacsoport
elnöke köteles írásban, legkésőbb 3 napon belül továbbítani a polgármesternek. A polgármester a
közterület  (utca)  elnevezésére  vagy  az  elnevezés  megváltoztatására  irányuló  előterjesztést  –  a
munkacsoport javaslatával egyezően – köteles benyújtani a következő képviselő-testületi ülésen.   

 A rendelet 15. § (3) bekezdésében az új utcák egységes megjelenésű házszámtábláinak
elkészíttetéséről  –  egyedi  igény  esetén  –  a  Polgármesteri  Kabinet  Iroda  gondoskodik.
Továbbá  új  utca  esetén  a házszámtábla  árát  és  a  felszerelés  költségeit  az  érintett
ingatlantulajdonos vagy tulajdonosok viselik. 
Szükséges az új házszámtáblákkal kapcsolatos költségek viselésének pontosítása. 

Hatályos szabályozás:

(3) Az új utcák egységes megjelenésű házszámtábláinak elkészíttetéséről – erre vonatkozó egyedi
igény  esetén  –  az  Iroda  gondoskodik.  Új  utca  esetében  a  házszámtábla  árát  és  a  felszerelés
költségeit az érintett ingatlantulajdonos vagy tulajdonosok viselik. Ugyancsak az érintett ingatlan
tulajdonosa vagy tulajdonosai viselik az elavult, elhasználódott vagy cserére szoruló házszámtábla
kicserélésének költségeit. 

Javasolt módosítás:

(3) Új utca esetében a házszámtábla árát és a felszerelés költségeit az érintett ingatlantulajdonos
vagy tulajdonosok viselik. Ugyancsak az érintett ingatlan tulajdonosa vagy tulajdonosai viselik az
elavult, elhasználódott vagy cserére szoruló házszámtábla kicserélésének költségeit. 



A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítése so-
rán előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentős-
nek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapítá-
sai a rendelet-tervezet esetében a következők:

1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet-tervezet várható hatásait tekintve megállapítható, hogy negatív gazdasági, költségvetési
kihatásai nincsenek. 

2. A rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendelettervezet  elfogadásának  és  alkalmazásának  környezeti  és  egészségi  következményei
nincsenek

3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Az adminisztratív terhek a szabályozás módosításának az elfogadásával nem nőnek.

4.  A rendelet  megalkotásának  szükségessége,  valamint  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményei
A rendelet  módosítását  a  jogszabályi,  valamint  a  Polgármesteri  Hivatalban  történt  szervezeti
változások indokolják.

5.A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek
A  rendelet  alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti  tárgyi  és  pénzügyi  feltételek
rendelkezésre állnak.

Kérem a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy az  előterjesztést  megtárgyalni,  a  rendelet-tervezetet
megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Várpalota, 2015. szeptember 8.

Talabér Márta
 polgármester



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
…/2015. (….. ) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló a 8/2010. (III.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Várpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 3)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a
házszámozás  rendjéről  szóló  8/2010.  (III.30.)  önkormányzati  rendelet  (továbbiakban:
Rendelet) 10. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) A föld felszíne alatt elhelyezkedő szinteket fentről lefelé haladva az alagsor szót követően 1-től
emelkedő sorrendű arab számokkal kell megjelölni.”

2.§ A Rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3)  Névváltozás  esetén  a  megszűnt  utcanév  névtábláját  átlós  vonallal  történő  áthúzással  –
olvasható  módon –  legalább  1  évig  az  eredeti  helyén  meg  kell  őrizni.  Az áthúzást  tartalmazó
névtáblát 2 év után el kell távolítani az épületről vagy közterületről. A változás feltüntetésével és az
időközben  megszűnt  utcanév  áthúzott  névtáblájának  eltávolításával  kapcsolatos  feladatokat  a
Polgármesteri Kabinet Iroda (a továbbiakban: Iroda) látja el.”

3. § A Rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Új utca esetében a házszámtábla árát és a felszerelés költségeit az érintett ingatlantulajdonos
vagy - tulajdonosok viselik. Ugyancsak az érintett ingatlan tulajdonosa vagy tulajdonosai viselik az
elavult, elhasználódott vagy cserére szoruló házszámtábla kicserélésének költségeit.”

4. § (1) Ez a rendelet 2015. október 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti. 
(2) Hatályát veszti a Rendelet 13. §-a.

V á r p a l o t a, 2015. szeptember 24.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző


