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Tisztelt Képviselő-testület!  
 

A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás 

szabályainak megállapításáról szóló 13/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban Rendelet) tartalmazza a közterületek és a házszámozásra vonatkozó szabályokat 

a városban. A Rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében a város közigazgatási területén több 

azonos elnevezésű közterület nem lehet. 

Áttekintve a jelenlegi közterületek elnevezéseit, Hanságliget városrészen 3 olyan utcanév 

található (Kossuth, Liget, Vasút) mely teljesen azonos, egy olyan, melynek az előtagja (Dózsa) 

azonos. 

 

A településrészen élők számára is problémát okoz ez a postai szolgáltatások tekintetében. 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 6/2016. (II.17.) Kt. 

határozatával döntött arról, hogy Hanságliget Dózsa, Kossuth, Liget, Vasút utcák 

elnevezését meg kívánja változtatni. 

Rendelet 7. § (1) értelmében a közterület nevének megállapítása, vagy megváltoztatása 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. A 

javaslatokat a Humánpolitikai Bizottság véleményezi. 

 

Tekintettel arra, hogy Hanságliget tekintetében folyamatban van a belterületbe vonási eljárás, 

a Képviselő-testület is támogatta azt az elképzelést, hogy az utcanevek változása azzal 

egyidejűleg kerüljön az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre. 

 

A lakosság részéről több javaslat érkezett, melyet az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

A Rendeletben meghatározottak szerint a beérkezett javaslatokat a Humánpolitikai Bizottság 

véleményezte. 

 

A közterület elnevezésének megváltoztatása az alábbi következményekkel jár: 

 

Az utcanév változással érintett lakos lakcímigazolványába (vagy régi típusú személyazonosító 

igazolvánnyal rendelkező személy esetén lakcímigazolvánnyal történő ellátása) a régi 

megnevezés helyett az új közterületnév nyilvántartásba vétele szükséges.  

Azon lakosnak, aki rendelkezik gépjárművel, a forgalmi engedélyében történő címváltozást 

be kell jegyeztetnie. 

Az utcanév változás érintheti egyéni vállalkozás, gazdasági társaság székhelye/ telephelyét, 

ezek változását a nyilvántartásokba be kell jegyeztetni. Amennyiben a gazdasági tevékenység 

végzése működési engedély, telepengedély, vagy más hatósági engedély köteles, akkor az 

azokban megjelölt utcanév megváltozását szintén jelezni kell a hatóságok felé. 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 13/A 

§-a alapján: „A helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg 

változása vagy területszervezési eljárásban hozott döntés miatt költözéssel nem járó 

lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló 

hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes 

járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére.” 

2016. január 1-jétől a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány igénylése 

illetékmentes. 

 

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) alapján a forgalmi engedély 

cseréjére irányuló eljárás illetékmentes, amennyiben arra a helység, az utca, egyéb 
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helymeghatározó adat nevének vagy számának megváltozása miatt kerül sor (vagyis ha az 

okmánycsere oka költözéssel nem járó lakcímváltozás). 

Az Itv. 33. § (2) bekezdésének 50. pontja értelmében a vállalkozói igazolvánnyal és az üzlet 

működési engedélyével kapcsolatos eljárás illetékmentes  

A cégek esetében az Itv. az illetékkedvezmények a bírósági eljárásban cím alatt nem szól 

taxatíve az utcanév változás miatt változás-bejelentés illetékkedvezményéről, illetve mérsékelt 

illetékről.  

 

A fentiek alapján a természetes személyek okiratainak, valamint a vállalkozások működési 

engedélyeinek az utcanév megváltozása okán szükséges okmánycseréje illetékmentes. 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI törvény (a továbbiakban: Inyt) 27.§ (6) 

bekezdése szerint az ingatlan adataiban hatósági határozattal, a település közigazgatási, illetve 

belterületi határának módosításával kapcsolatban bekövetkezett változások átvezetése 

iránt az erről szóló döntést hozó szerv keresi meg az ingatlanügyi hatóságot. A cím 

átvezetésére a Földmérési és Távérzékelési Intézet (továbbiakban: FÖMI) jogosult. A FÖMI a 

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala útján értesül a Központi 

Címregiszterben történt címváltozásról. A Központi Címregiszterben történő utcanévváltozás 

átvezetéséről a Jegyző gondoskodik. 

Az előterjesztés alapján bekövetkező utcanév változtatás esetén a képviselő-testület határozata 

alapján fogja az illetékes földhivatal az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlanok adatait 

módosítani. Az elsőfokú eljárás díja a változással érintett ingatlanonként 6.600.-Ft, amely 

költséget az Önkormányzatnak kell viselni. (értelemszerűen a belterületbe vonással 

egyidejűleg).  

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, az 

elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 

13/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendeletének 8. §-a rendelkezik arról, hogy az 

utcanévtáblák elkészítéséről, kihelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról, az érvénytelen táblák 

eltávolításáról Jánossomorja Város Önkormányzata gondoskodik. Az utcanévadást követően az 

új táblákat 30 napon belül fel kell szerelni. A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról 

szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyen kell hagyni. Az új 

elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.  

 

Szükséges a Jánossomorján szolgáltatást nyújtó cégek, intézmények (posta, víz, gáz, 

szolgáltató, hulladék közszolgálattó) tájékoztatása az utcanévváltozásról. 

 
Határozati javaslat: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (X.18.) Kt. 

határozata 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 2017. 

január 1-jei hatállyal a Jánossomorja (Hanságliget) 

 

 Dózsa utca közterület elnevezését ……………………………………     elnevezésre 

 Kossuth, utca közterület elnevezését …………………………………     elnevezésre 

 Liget, utca közterület elnevezését …………………………………….    elnevezésre 

 Vasút utca közterület elnevezését …………………………………….    elnevezésre 

változtatja. Az utcanév-változással felmerülő költségek a 2016. évi költségvetésben 

rendelkezésre állnak. 
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2. Felkéri a Jegyzőt, hogy ezen határozat szerinti új közterület elnevezést a Központi 

Címregiszterben vezesse át. A változásról tájékoztassa a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatalát és valamennyi Jánossomorján 

közszolgáltatást nyújtó céget, szervezetet, valamint tájékoztassa a lakosságot helyben 

szokásos módon történő közzététellel. 

 

Felelős:  dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő:  2017 január 1. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentieket megtárgyalni, és abban döntést hozni 

szíveskedjen.  

 

 

Jánossomorja, 2016. 10. 05. 

 

Lőrincz György s.k. 

                                                                                                                    polgármester 


