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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 

 Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. szeptember 20.

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzat  Közgyűlésének 21/2013.  (V.24.)
„a közterületek  elnevezéséről,  a  házszámozásról  és  Dunaújváros  egyes  városrészeinek
elnevezéséről” szóló önkormányzati rendelete módosítására

Előadó  :        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                     az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke

Előkészítő  :  Dr. Molnár Attila - aljegyző 

Meghívott  :   -

Véleményező     bizottságok  :
Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztika bizottság                                    2018. 09. 12.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                 2018. 09. 19.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 21-ei  rendes ülésén elhangzottak miatt
szükséges  a  rendelet  kiegészítése,  valamint  további módosításokat  is  időszerű  a  rendelet
normaszövegén elvégezni.
 
 A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: - Iktatószám: 23779/2018.
Ügyintéző neve: Dr. Molnár Attila sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-315
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: -

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Sürü Renáta – jegyző sk.
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2013. (V.24.)    
„a közterületek elnevezéséről, a házszámozásról és Dunaújváros egyes városrészeinek

elnevezéséről” szóló önkormányzati rendelete módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

I. Általános indokolás

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013. május 24-ei ülésnapján alkotta
meg  „a közterületek  elnevezéséről,  a  házszámozásról  és  Dunaújváros  egyes  városrészeinek
elnevezéséről” szóló 21/2013. (V.24.) önkormányzati rendeletét.

Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (Mötv.)  51.  §  (5)
bekezdése  kimondja,  hogy  a  közterület  elnevezésének  rendjét  a  települési  önkormányzat
rendeletben 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  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.  

Az előterjesztés mellékletében szereplő önkormányzati rendelet-tervezet a jelenleg hatályban lévő
ugyanezen tárgyú rendelet módosítására irányul, az eddigi tapasztalatok alapján.

A módosító rendelet-tervezet nem tartalmaz fejezeteket és alcímeket sem, szerkezeti egységeit
tekintve 7 darab szakaszból áll.

Tekintettel arra, hogy minden új, hatályba lépő önkormányzati rendeletnek (módosító is) meg kell
felelnie a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletnek, így az előterjesztés
1. számú mellékletében szereplő rendelet-tervezet is ennek megfelelőn került kidolgozásra. 
Tájékoztatjuk a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet megfelel a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX.  törvény  előírásainak,  így  kizárólag  olyan  jogi  normákat  tartalmaz,  amelyek  nem
ellentétesek magasabb szintű jogszabály rendelkezéseivel; továbbá egyértelműen értelmezhető és
könnyen áttekinthető szabályozási tartalommal bírnak. 

II. Részletes indokolás

1.  § E  szakasz  fenntartja  azt  a  főszabályt,  miszerint  élő,  természetes  személyről  nem  lehet
közterületet elnevezni.  Az új bekezdések az elhunyt  személyekről  történő közterület elnevezést
rögzíti.  Az előírások kialakításánál figyelembe vettük az ugyanezen tárgyú országosan jellemző
szabályokat. Hasonlóképpen szabályoznak egyes megyei jogú városokban.  

2. §  Új elemként kerül  a rendeletbe, hogy az ingatlan tulajdonosának  (kezelője,  használója)  új
kötelezettségei, mely a házszám előállítását, kihelyezését, és karbantartását jelenti.

3. §  E szakasz újraszabályozásának indoka,  egyrészt  egy bekezdés számozásának kijavítása;
másrészt,  hogy a  köztudatba  jellemzően hosszabb időt  igényel  egy új  közterület-név  változás
beépülése, ezért a régi utcanév táblát 3 évig kell a helyén tartani, természetesen az egyértelmű
jelölése  érdekében  átlós,  fekete  színű  áthúzással.  További  lehetőség,  hogy  ha  fontos
városüzemeltetési indokok igazolják, akkor további 1 évig a régi tábla még kint tartható. 
A módosítás indoka, hogy jellemzően az internetes utcakereső rendszerekben igen hosszú időt
vesz  igénybe  az  új  utcanevek  átvezetése  (pl.  kiszállítások,  postázások  könnyítése),  továbbá
jellemző ezen a téren a lakosság ilyen irányú igénye is.
 



4. §  A jelenleg hatályban lévő szabályozás nem írt elő határidőt az Utcanév Munkacsoporthoz
beérkező javaslatok véleményezésére. Ezt pótolja jelen szakasz egy általános 30 napos határidőt
előírva a véleményezésre, legyen az lakossági vagy szervezettől beérkező kezdeményezés.  

5. § Szintén új elemként került a tervezetbe a 13/A. §. Ennek oka, hogy hiányzott annak rögzítése,
hogy az utcanév-táblát, illetve házszám-táblát milyen alapanyagokból lehet és kell elkészíteni, és
milyen színt lehet használni. E szakasz szabályozása egyezik a napi gyakorlattal. 

6. § E szakasz hatályát vesztő rendelkezést tartalmaz, tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályban
lévő 2. § (3) bekezdés szó szerint beépül a 4. §-ba, tekintettel arra, hogy e tárgykört (személyekről
történő közterület elnevezés) ezen szakaszba szabályozza.

7. § A rendelet a kihirdetését követő napon fog hatályba lépni.

A  T.  Közgyűlés  tájékoztatása  érdekében  az  előterjesztés  2.  számú  mellékletként a
normaszöveghez csatoljuk - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése
alapján készített - egyszerűsített hatásvizsgálati lapot. 

Az előterjesztést a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2018. szeptember
12-ei rendes ülésén megtárgyalta, és azt 4:0:0 arányban egyhangúan támogatta.
Az előterjesztést az Ügyrendi,  igazgatási és jogi bizottság 2018.  szeptember  19-ei  rendkívüli
ülésén fogja tárgyalni. Tekintettel arra, hogy a közgyűlési postázásra a bizottsági ülés előtt kerül
sor a bizottság elnöke a bizottság véleményét a Közgyűlés ülésén szóban ismerteti.

Fentiek  alapján  kérjük  a  Tisztelt  Közgyűlést  az  előterjesztés  1.  számú mellékletében  szereplő
önkormányzati rendelet megalkotására.

Dunaújváros, 2018. szeptember 20.

                             Cserni Béla s.k.                                                      Tóth Kálmán s.k.
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

                  és turisztikai bizottság elnöke                                                 elnöke



AZ ELŐTERJESZTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2018. (……) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, a házszámozásról és Dunaújváros egyes városrészeinek
elnevezéséről szóló 21/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 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. §  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Közgyűlésének  a  közterületek
elnevezéséről, a házszámozásról és Dunaújváros egyes városrészeinek elnevezéséről
szóló  21/2013.  (V.24.)  önkormányzat  rendelete  (a  továbbiakban:  Rendelet)  4.  §-a
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. § (1) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. 
        (2) Személyről közterületet elnevezni halála után legalább 3 év elmúltával lehet.  
        (3)    Közterület elnevezéssel emléket állítani olyan személynek lehet

a)  akinek  közismert  tevékenysége  a  magyar  nemzet  történelmében  kiemelkedő
jelentőségű volt, és személye közmegbecsülésnek örvend,
b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan
jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó, vagy
c)  Dunaújváros  város-történetében  kiemelkedő  szerepe  volt,  és  tevékenységével
hozzájárult Dunaújváros egészének fejlődéséhez.

    (4) Ha a közterületet személyről nevezik el, az csak a teljes családi és utónévvel (előtag,
utótag) történhet,  kivéve,  ha a névadó személy így is ismert vagy az elnevezés egy
családról történik.”

2. §     A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„8. § (1) Minden  házszámnak  valamely  közterülethez  kell  tartoznia.  Az  ingatlan  tulajdonosa
(kezelője, használója) köteles az ingatlant (épületet, beépítetlen telket) házszámtáblával
ellátni és annak folyamatos karbantartásáról gondoskodni. A házszámtáblát az ingatlan
főbejáratától jobbra, a házfalra vagy kerítésre kell elhelyezni.”

3. §      A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1)  A  közterületek  elnevezését  tartalmazó,  a  tájékozódást  jól  segítő  táblákat  (a
továbbiakban: utcanévtábla) az utca kezdetén, végén és minden betorkolló utcánál is el
kell helyezni. 

         (2)  Az  utcanév  táblát  elsősorban  épületen,  kerítésen,  ezek  hiányában  külön
tartószerkezeten - jól látható helyen - kell elhelyezni.

         (3)  Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója az utcanévtábla kihelyezését és az
ezzel járó munkálatokat tűrni köteles.

         (4)   Az utcanév táblának az utcajegyzékben szereplő elnevezéssel meg kell egyeznie.
(5) Az  új  közterület  elnevezését  tartalmazó  utcanév  táblát,  valamint  a  közterület

elnevezésének  megváltoztatása után az  új  utcanév táblát  az ingatlan-nyilvántartásba
való  átvezetést  követő  3  hónapon  belül  kell  kihelyezni  az  (1)  bekezdésben  írtaknak
megfelelően. 

(6) A  közterületek  elnevezésének  megváltozását  követően  a  régi  utcanév  táblát  fekete
színű  átlós  áthúzással  kell  jelölni.  A  régi  elnevezést  tartalmazó  utcanév  táblát  a
megszűnését követő 3 év elteltével kell eltávolítani, mely a városüzemeltetési feladatok
ellátásának megkönnyítése céljából legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható.”

4. §      A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



„10. § (1) A  kialakított  közterületek  elnevezésére  és  az  utcajegyzékben  szereplő  elnevezés
megváltoztatására  irányuló  javaslatot  az  Utcanév  Munkacsoport  (a  továbbiakban:
munkacsoport) a beérkezését követő 30 napon belül köteles véleményezni.”

5. § A Rendelet a következő 13/A. §-al egészül ki: 

„13/A. § Dunaújváros  utcanév,-  és  házszám  tábláit  fehér  színben  időtálló  (a  környezeti
körülményeknek magas szinten ellenálló) anyagból kell készíteni, ami lehet horganyzott
fémlemez,  zománcozott  acéllemez  vagy  kültéri  műanyag.  Az  utcanév,-  és  házszám
táblák szövegmezője azonos méretű, és tipográfiailag egyező kialakítású kell legyen, a
betűk, illetve számok kizárólag fekete színnel szerepelhetnek rajtuk.”

6. §     Hatályát veszti a Rendelet 2. § (3) bekezdése. 

7. §      E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.

Cserna Gábor     Dr. Sürü Renáta 
polgármester jegyző

Záradék: A rendelet 2018. szeptember 21-én kihirdetésre került.

   Dr. Sürü Renáta 
  jegyző










