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A Tapolcát elkerülő országos közutak és az elkerülő utak kereszteződéseiben kiépült
körforgalmi csomópontok kiépítése óta a közhasználatban Déli elkerülőként és Veszprémi
útként emlegetett közutak mentén számos ingatlan beépült, és egyre több gazdasági szervezet
telephelye létesült az elmúlt évtizedekben.
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 4. § (1) bekezdése alapján a névvel ellátott közterületeken
beépített (lakóházak, egyéb épületek) és a beépítetlen építési telkeket (a továbbiakban együtt:
ingatlanok) házszámmal, külterületen helyrajzi számmal kell ellátni.
Az elkerülő utak mentén belterületbe vont ingatlanok utca- és házszámozása a fenti
jogszabályhely alapján úgy lehetséges, ha a fent említett országos közutak elnevezésre
kerülnek.
2013. novemberében kérelemmel fordultunk a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központhoz (a továbbiakban: KKK.), hozzájárulásukat kérve a Tapolca, 601/1 és 575/2 hrsz-ú
közút megnevezésű, a Magyar Állam tulajdonában lévő és a KKK. vagyonkezelésében lévő
közutak Déli elkerülő útra történő elnevezéséhez. Kérelmünkhöz csatoltuk az elfogadott
rendezési terv térképkivonatát.
A KKK. ez év februárjában küldött válaszlevelében kérte, hogy küldjük meg a szóbanforgó
helyrajzi számú ingatlanok elnevezésére vonatkozó Képviselő-testületi határozat jegyzőkönyvi
kivonatát és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatóságának (a
továbbiakban: Kht.) közútkezelői állásfoglalását, melyben hozzájárul az érintett 7301.
sorszámú országos közút Déli elkerülő úttá történő átnevezéséhez. A hiánypótlás teljesítését
követő műszaki jóváhagyás kiadása után kerülhet sor a KKK tulajdonosi hozzájárulásának
kiadására, mely az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre is jogosít.

Időközben ez év februárjában kérelem érkezett az ALDI élelmiszer üzlet Veszprémi út felőli
házszámának megállapítására vonatkozóan is.
Megállapítottuk, hogy mivel a Veszprémi út elnevezése sem történt meg hivatalosan, és a
címnyilvántartásban nem szerepel Veszprémi út, ezért az ALDI utca- és házszámozását nem
tudja a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal megállapítani.
Fentiek figyelembevételével megvizsgáltuk az „elkerülő út” mellett már házszámmal
rendelkező összes beépített ingatlant, és megállapítottuk, hogy a Hegymagasi körforgalom és a
Tapolca, 1511 hrsz-ú, Nyárfa utca elnevezésű önkormányzati közút közötti országos közút déli
oldalán a Nyárfa utcára házszámozott (1-3.) ingatlanok előtti közút is a 601/1 hrsz-ú országos
közút. Úgy gondoltuk, hogy ennek a szakasznak nem célszerű az átnevezése Déli elkerülő úttá,
mert akkor újra kellene házszámozni az érintett ingatlanokat is.
Összekapcsolva a három használatban lévő országos közút három elnevezési ügyét kérelmet
nyújtottunk be a Kht-hoz, hogy a Tapolca 601/1 helyrajzi számú ingatlan „Nyárfa utca” és
„Déli elkerülő út” elnevezéséhez, és a Tapolca 575/2 helyrajzi számú ingatlan „Déli elkerülő
út” és „Veszprémi út” elnevezéséhez közútkezelőként járuljanak hozzá.
Az előterjesztés 1. mellékletben jelöltük a hivatalos térképmásolaton az elnevezendő
útszakaszokat.
Előzetes szóbeli egyeztetésünk alapján a Kht. hozzájárulását megadja, ezért már csak a
Tisztelt Képviselő-testület döntése szükséges a közutak elnevezéséről a KKK-hoz való
kérelem benyújtásához.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete


a Tapolca 601/1 helyrajzi számú ingatlan nevéül a „Nyárfa
utca” és „Déli elkerülő út”,



a Tapolca 575/2 helyrajzi számú ingatlan nevéül pedig a
„Déli elkerülő út” és „Veszprémi út” neveket

határozza meg.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét és a Tapolcai
Közös Önkormányzati Jegyzőjét az ingatlanok elnevezésével
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

Tapolca, 2014. június 20.
Császár László
polgármester

