
 
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 

 
25/1992./VIII. 27/ *9 

rendelete 
*5 

Közterület és külterületi földrészletek, külterületi utak elnevezésről, valamint  a 
házszámozásról 

(Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 
      *8 *9 

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. § (5) 
bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja: 

 
 Az 1990. évi LXV. tv. 10. §-a felhatalmazása alapján a képviselőtestület a közterület 

elnevezésekről az alábbi rendeletet alkotja: 
 
*1, *5 
 E rendelet célja, hogy az utcaelnevezések a közterületek, külterületek, külterületi 

földrészletek, külterületi utak megjelölésére, azonosítására, a tájékozódás céljára 
szolgáljanak, egyben emléket állítsanak, ismereteket terjesszenek, hagyományokat 
ápoljanak, a közterületek elnevezését egységes rend alá helyezze. 

 
 

I. fejezet 
 

A közterület elnevezésének rendje 
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1. § (1) Közterület: amely lehet a város területén lévő utca, (út), tér, park, köz, 
                                         sétány 
*9 
               (2) Közterület fogalma:  a város területén lévő utcát és teret jelölő név, amely 

előtagból (pl. személynév, fogalom, tárgy) és megfelelő 
jelentésű utótagból áll. 

*5 
   (3) Külterület fogalma: a település közigazgatási területének belterületnek nem 

minősülő, elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, 
illetőleg különleges (pl. bánya, vízmeder, hulladéktelep) 
célra szolgáló része. 

 
 
                *1,*5 

2. § (1) a./ Minden közterületet, külterületi földrészletet, külterületi utat el kell nevezni. 
Az elnevezésről a Képviselőtestület határozattal dönt.  

 
         *1,*5 
               b./ Élő személyről közterületet, külterületi földrészletet, külterületi utat 

elnevezni nem szabad. 
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               c./ A városban azonos nevű közterületek, külterületi földrészletek, külterületi 

utak nem lehetnek. 
 
         *5 

(2) Új közterület, új külterületi földrészlet, új külterületi út nevét közvetlenül a 
terület kisajátítását illetve közterületként való bejegyzését külterületté vagy 
belterületté történő nyilvántartását követően kell megállapítani a 4. §. )6) 
bekezdésében szabályozottak szerint.  

 *5 
(3) Ahol a rendelet a továbbiakban közterületet említ, azon a külterületi 

földrészleteket és a külterületi utakat is kell érteni. 
 
  *1 

 3. §.  (1) Közterület elnevezésére és a már elnevezett közterület nevének 
megváltoztatására javaslatot  tehetnek a helyi gazdasági és társadalmi szervek, 
helyi  önkormányzati képviselők, bizottságok,  helyi állampolgárok. 

 
(2) A képviselőtestület mérlegelheti, hogy az (1) bekezdésben foglaltak 

véleményét milyen mértékben veszi figyelembe közterület elnevezésekor, 
nevének megváltoztatásakor. 
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(3) Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság jár el az 

egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető 
elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLVII. 
törvény alapján Fegyvernek Város érintett utcák elnevezéséről szóló javaslat 
előkészítésében. 

 
 
 4. §. (1) A közterület nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni az érdekelt 

lakosság élő névhasználatára, a helyi társadalmi és gazdasági szervezetek 
véleményére, továbbá a történelmi hagyományokra, különösen a helytörténeti 
kutatásokra, a földrajzi környezetre, a nyelvi, a nyelvhelyességi 
követelményekre. 

              *1*9 
(2) A közterület személyről történő elnevezése esetén a személy országos, 

települési jelentőségű legyen. 
              *1 

(3) Közterület nevének megváltoztatására akkor kerülhet sor, ha a névhasználatban 
kimutatható változás állt be, továbbá, ha a névhasználat a közérdek 
szempontjából nem megfelelő. 

 
                       A „közérdek szempontjából” való minősítést a képviselőtestület dönti el.  
 

(4) Az elnevezés megváltoztatása során a tájékozódás zavartalanságát biztosítani  
kell. A régi és új táblát egy évig együtt kell kifüggeszteni.  
 

               *1 



(5) Ha az elnevezés megváltoztatása lakossági kezdeményezésre történik, akkor az 
adott utcában lakó állampolgároknak több mint 50 %-ának egyező véleménye 
szükséges. Egyéb esetben a rendelet 3. §. (2) bekezdés szerint kell eljárni. 

 
               *1 

(6) A lakossági vélemények összesítésében, a képviselőtestület döntésének    
előkészítésében a polgármesteri hivatal közreműködik. 

 
a./ Kérdőívet bocsát ki, amely tartalmazza az új elnevezésre beadott javaslatot.       

Tájékoztatást arról, hogy más javaslat, vagy a régi utcanév megállapítását 
kéri-e az állampolgár a képviselőtestülettől. 

 A kérdőívet az érdekelt utcában lakóknak alá kell írni, s pontos lakáscímmel 
el kell látnia. 

 
b./ Feldolgozásra az a kérdőív alkalmas, amelyből egyértelműen kiderül az 

állampolgárok szándéka. 
 
c./ A sikeres és a sikertelen (nincs meg a több mint 50 %-os eredmény) 

lakossági kezdeményezést is a helyi Hírmondó soron következő számában 
közzé kell tenni. 

 
        *1 

(7) A közterület nevét vagy nevének megváltoztatására tett javaslatról, továbbá a 
javaslat nélküli névváltoztatásban a képviselőtestület dönt minősített 
szótöbbséggel. 

 
              *1 

(8) Amennyiben lakossági kezdeményezésre az ott lakó állampolgárok több mint 
50 %-ának egyező véleményével közérdek szempontjából nem ért egyet a 
testület, egyedi mérlegelés alapján név szerinti szavazással, minősített 
többséggel más elnevezést adhat. 

 
Az ülésre a lakosság képviselőjét meg kell hívni.  
 
 

5. § A közterületnév megállapitásával, változtatásával kapcsolatos lakcím bejegyzés   
hivatalból történik, az állampolgárokat bejelentési kötelezettség nem terheli. 

 
 

II. fejezet 
 

Házszámozás rendje  
 

6. § (1) Számozási kötelezettség alá eső ingatlanok: 
 
                  a./  családi házak 
 
        b./  épülettömbök 
 
        c./  építési telkek 



 
        d./  gazdasági, társadalmi szervek épületei 
 

(2) A házszámozást a polgármesteri hivatal állapítja meg. 
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    (3) a) A házszámtábla megrendelése és beszerzése önkormányzati feladat, melynek 
költségét az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója fizeti. 

 
          b.) Az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető 

elnevezések tilalmával összefüggő módosításokról szóló 2012. évi CLXVII. 
tv. által előírt kötelezettség alapján megváltoztatott utcanevek és ezzel egy 
időben esetleg bekövetkező házszám-módosítás miatti új házszámtábla 
megrendelésének és beszerzésének költsége az önkormányzatot terheli. 

 
    c.) a házszámtábla kihelyezése az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, 

használójának kötelessége, a változást követő 15 napon belül. 
 

  (4)Az önkormányzat helyezi el az utcanévtáblát a közterület kezdetén és végén. 
 

(5) A közterület elnevezését feltüntető táblát, házszámtáblát engedély nélkül 
levenni, megrongálni, megtévesztő jelzést alkalmazni, jogosulatlan módosítást 
végezni nem szabad. 

 
 

III. fejezet 
 

Egyéb rendelkezések 
 

*6*9 
7. §.   A közterület elnevezésekről, a változásokról, az illetékes szerveket (posta, közlekedési 

szervek, rendőrség, ingatlan nyilvántartás, népesség nyilvántartás, pénzintézetek, Járási 
Hivatal Okmányiroda, Földhivatal, Katasztrófavédelem, közműszolgáltatók); az 
állampolgárokat a (Fegyverneki Hírmondóban) tájékoztatni kell. 

*6 
8. §. Hatályon kívül helyezve 
 
9. §.  Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
Huber Ferenc sk.                                                                       Buzás Istvánné sk. 
  polgármester                                                                                    jegyző 
 
Megjegyzés: 
*1  A  29/1996.(XII.6.) sz. önk. rendelettel módosított 
*2  A  15/1993.(VI.4.) sz. önk. rendelettel módosított 
*3  A  16/2000.(VII.6.) sz. önk. rendelettel módosított 
*4 A 8/2002.(II.6.) sz. önk. rendelettel módosítva. 
*5 a 36/2003.(IX.4.) sz. rendelettel módosítva 



*6 A 28/2012.(IV.27.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2012. május 01-től) 
*7 Az 52/2012.(IX.28.) rendelettel mód. (hatályos 2012. október 1-től) 
*8 A 62/2012.(XII.14.) rendelettel mód. (hatályos 2013. január 1-től) 
*9 A 27/2013.(IX.27.) rendelettel mód. (hatályos 2013. október 1-től) 


