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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca-Diszel városrész képviselője, Bakos György jelezte a Jegyző felé, hogy Tapolca-Diszel 
városrészben a Szabadság utca területét elnevezése, illetve megosztása tekintetében felül
kellene vizsgálni. Erre azért kell sort keríteni, mert ez a hosszú utca három helyrajzi számú
közterületet foglal magába (4390, 4437, 4460). Bonyolítja a helyzetet, hogy az utca legészakibb
részét (4460 hrsz.) a Veszprémbe vezető 77. számú országos közút elválasztja az utca többi 
részétől. Tehát a Szabadság utca itt fizikailag is ketté osztódik, a 4460 hrsz-ú útnak új utcanevet 
szükséges adni. Ezen a területen hat lakóingatlan van, jelenleg összességében csak négy fő 
lakcímmel rendelkező állampolgárt érint. Postai szállításnál (levél, csomag stb.)  az ezen a 
területen élő lakókat nem, vagy csak nehezen találják meg, mert nem gondolják, hogy a 
Szabadság utca az országos közút túloldalán is folytatódik.

A Mikes Kelemen utca irányából a 4390 helyrajzi számú közút mellett kezdődik a Szabadság utca 
számozása, amely több szempontból sem felel meg a jogszabályi előírásoknak, mert az utca 
elején lévő ingatlanok azonos házszámmal rendelkeznek, átszámozásuk nem megoldható. Itt 
található a Kultúrház, az ingatlan területével, parkolóval, játszótérrel, ezért a mellékelt változási
vázrajz alapján ennek a területnek célszerű lenne a Szabadság tér elnevezést adni, így a 
házszámozások is megoldhatóak. A további utcaszakasz (4437 hrsz.) megmaradna Szabadság
utcának, amely az országos közútra való csatlakozással érne véget. Természetesen itt is kell
házszámváltozást lefolytatni.

Az érintett lakóknak többek között ki kell cseréltetniük a lakcímkártyájukat, módosíttatniuk kell a
közüzemi szerződéseiket, azaz a személyes aktív közreműködésük nélkülözhetetlen a módosítás 
következetes végrehajtásához.
A lakcímkártyák cseréje, a földhivatali átvezetés, a gépjármű forgalmi engedélyének átírása és 
szükség esetén a pénzintézetek felé történő igazolások kiadása a törvény erejénél fogva részben 
illetékmentes, valamint mivel nem nagy létszámú lakosságot érint, így lényeges többletköltség
nem jelentkezik, melyet az Önkormányzat biztosítani tud, természetesen ebbe beleértve a
közterületnév tábla elhelyezését, karbantartását, cseréjét is, ahogyan az a helyi rendelet előírja.  



A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja szerint a
képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható feladatok közé tartozik a közterület 
elnevezése.

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm.rendelet 4. § (1) 
bekezdése szerint a címképzésért felelős szerv az ingatlan fekvése szerinti települési 
önkormányzat jegyzője.  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületi nevek megállapításáról, a 
házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2012. 
(V.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a alapján a közterület nevének
megváltoztatását kezdeményezheti a Képviselő-testület bármely bizottsága, a települési 
képviselő. 
A Rendelet 4. §-a alapján adott közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető.  

Összefoglalva tehát a változási vázrajz szerint a 4390 hrsz-ú Szabadság utca Szabadság tér
elnevezést kap, a 4437 hrsz-ú út marad Szabadság utca és a 4460 hrsz-ú út elnevezésére pedig
várjuk elsősorban az ott élő lakosság javaslatát. A javaslattételi lehetőség céljából a Tapolcai 
Közös Önkormányzati Hivatal 30 napra a helyben szokásos módon, valamint a www.tapolca.hu
honlapon hirdetményt tesz közzé.

A közterület elnevezését követően a jegyző új házszámot ad az érintett lakók ingatlanainak, és 
átvezeti a címnyilvántartáson.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és döntését meghozni 
szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a mellékelt változási 
vázrajz szerint
- a Tapolca – Diszel 4390 hrsz-ú út elnevezését Szabadság térre változtatja,
- a 4437 hrsz-ú út Szabadság utca marad,
- a 4460 hrsz-ú út elnevezését megváltoztatni javasolja az érintett lakosság,

Tapolca város közigazgatási területén ingatlannal, telephellyel, székhellyel
rendelkező jogi személy véleményét figyelembe véve, majd a beérkezett 
javaslatokat megismerve dönt a közterület elnevezéséről.  

A felmerülő költségeket a 2017. évi költségvetés Városüzemeltetési 
szakfeladat terhére biztosítja.

Határidő: 2017. május 31., illetve folyamatos
Felelős:   polgármester, jegyző 

Tapolca, 2017. február 8.

Dobó Zoltán
polgármester




