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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A képviselő-testület 2019. szeptember 27-i ülésén Sedlákné Kiss Anikó tapolcai lakos 
kérelmére döntést hozott arról, hogy döntést kíván hozni a Tapolca, 6208. hrsz. alatti, 
önkormányzati tulajdonban levő út elnevezéséről.  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja 
szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörei közé tartozik a közterület elnevezése. 
 
Megállapítottuk, hogy a kérelmező által megvett ingatlan a Tapolca, 6208. hrsz-ú, Tapolca 
Város Önkormányzata tulajdonát képező útról közelíthető meg. Ezt az utat kell elnevezni a 
Képviselő-testületnek ahhoz, hogy a kérelmező ingatlana a címképzésre vonatkozó hatályos 
jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelő címet kapjon. 
 
A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014.(XII.23.) Korm.rendelet (a 
továbbiakban: Korm.rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint a Magyarország területén található 
ingatlannak e rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi 
címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie.  
 
A Korm.rendelet 5. § (1) bekezdése szerint a központi címregiszternek tartalmaznia kell 
többek között a település nevét, a közterület nevét, a közterület jellegét és a házszámot. Ebből 
következően közterület név és közterület jelleg, valamint pontos házszám nélkül kizárólag 
településnévből és helyrajzi számból nem lehet lakcímet képezni és a központi 
címregiszterben rögzíteni. 
 
A közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és házszámtáblák 
elhelyezésének rendjéről szóló 18/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 
2. § (3) bekezdése szerint a közterület elnevezést előkészítő döntést és annak határozati 
javaslatát a helyben szokásos módon közzé kell tenni annak érdekében, hogy az érintett 
lakosság véleménye megismerhető legyen. A hirdetményt 30 napra ki kell függeszteni, és a 
www.tapolca.hu honlapon megjelentetni. 
 
 
 



  
 
A közterület elnevezéséről szóló hirdetményt az Ör. előírásainak megfelelően közzétettük. A 
kifüggesztés időtartama alatt nem érkezett javaslat a tárgyban érintett közterület elnevezésére 
vonatkozóan. 
 
A közterület nevének meghatározásakor az Ör. alábbi rendelkezéseire kell figyelemmel lenni. 
 
Az Ör. 2. § (6) bekezdése szerint közterület nem nevezhető el élő személyről, továbbá nem 
kaphat arab vagy római számot. A 2. § (7) bekezdése szerint pedig Tapolca város 
közigazgatási területén több azonos közterületi elnevezés nem lehet (azonos nevű utca, tér). 
 
Sedlákné Kiss Anikó a közterület elnevezésével kapcsolatban javaslatot tett arra, hogy a 
közterület neve Méhes utca legyen.  
 
Tekintettel arra, hogy a lakosság részéről egyéb ötlet, javaslat nem érkezett, javaslom, hogy a 
közterületet az ügyfél javaslatának megfelelően Méhes utcának nevezzük el. 
 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjen. 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
tulajdonában levő, Tapolca, 6208. hrsz-ú utat Méhes 
utcának nevezi el.  
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a közterület elnevezését a 
központi címregiszterben rögzítse, és a Képviselő-
testület döntéséről, valamint annak 
címnyilvántartásban való rögzítéséről a közterület 
elnevezését kezdeményező ügyfelet értesítse. 
 
Határidő: 2019. december 15. 
Felelős: jegyző 
 
 

 
Tapolca, 2019. november 21. 
 
 

    Dobó Zoltán  
   polgármester 

 


