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Tisztelt Képviselő-testület! 

Benkő Györgyi Tapolca, Móricz Zs. u. 14. szám alatti lakos közterület elnevezése iránti 
kérelemmel fordult Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez. Benkő Györgyi a 
tulajdonában levő, 4107/1. hrsz-ú, diszeli ingatlanának szeretne új házszámot kapni. Ennek 
érdekében azzal a javaslattal élt, hogy a házának megközelítését lehetővé tevő Tapolca, 
4107/12. hrsz-ú közterületet a Képviselő-testület nevezze el Gyulaffy László köznek, majd az 
újonnan elnevezett utcára kapjon házszámot az ingatlana. Az ügyfél azzal indokolta kérelmét,
hogy őt nagyon zavarja, hogy háza a Gyulaffy László utca 17/A. házszámot kapta, így az az 
érzése, mintha ingatlana a 17-es számú ház melléképülete lenne.

A kérelem előzményeiből megállapítható, hogy mivel Benkő Györgyi családi háza később 
épült, mint a Gyulaffy László utcában levő házak, ezért ingatlana valóban a Gyulaffy László 
utca 17/A. házszámot kapta. Az ügyfél ingatlana azonban nem áll közvetlen összeköttetésben
a Gyulaffy László utcával. Amint az az előterjesztés mellékletét képező térképvázlaton is 
látszik, az ügyfél 4107/1. hrsz-ú ingatlana kizárólag a Gyulaffy László utca 17. és 19. számú
házak között húzódó 4107/ 12. hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban levő útról közelíthető meg.  

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 345/2011. (XII.23.) Korm.rendelet (a 
továbbiakban: Korm.rendelet) 4. § (1) bekezdése szerint a címképzésért felelős szerv az 
ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője. A Korm.rendelet 2015. január 1-
jén lépett hatályba.



A Korm.rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése alapján csak az azonos telken található több épület
kaphat a házszámtól szóközzel elválasztott, nagybetűs azonosítóval (A-Z között abc 
sorrendben) ellátott házszámot. Benkő Györgyi kérelme az új jogszabályok szerint 
megalapozott, hiszen 2015. január 1-je óta csak az azonos telken levő több épület kaphat 
nagybetűs azonosítóval ellátott házszámot, az ő ingatlana viszont nem azonos a Tapolca, 
Gyulaffy László utca 17. szám alatt található 4107/11. hrsz-ú ingatlannal.

A hatályos jogszabályok szerint tehát az ügyfél ingatlanának házszáma nem tekinthető 
szabályosnak, mindenképpen indokolt új házszám megállapítása. A jelenlegi szabályozás
szerint a közterület elnevezése a képviselő-testület hatásköre és feladata. A közterület 
elnevezését követően az új utca nevét a jegyző hatáskörében eljáró Általános Igazgatási 
Csoport átvezeti a címnyilvántartáson, majd pedig új házszámot ad az ügyfél ingatlanának.

A 4107/12. hrsz-ú közterület elnevezése – ahogy az a térképen is látszik – gyakorlatilag csak
egyetlenegy ingatlant, a kérelmező ingatlanát fogja érinteni. Az ügyfél javaslata nem sért 
közérdeket, és logikusnak is tekinthető, mivel a most elnevezendő út valóban a Gyulaffy 
László utcáról nyílik, és szélességét tekintve valóban inkább csak egy köz, mint utca.

A közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a
házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. § 
(1) bekezdés c) pontja alapján a közterületek nevének megállapítását vagy megváltoztatását
Tapolca város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező polgár is kezdeményezheti. 

Javaslom ezért a Képviselő-testületnek, hogy az ügyfél kérelmének helyt adva a 4107/12. 
hrsz-ú közterületet Gyulaffy László köznek nevezze el.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca, 4107/12. hrsz-ú közterületet 2015. november
10-jei hatállyal Gyulaffy László köznek nevezi el.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét és a
Tapolcai Közös Önkormányzati Jegyzőjét az utca 
elnevezésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző 

Tapolca, 2015. október 19.

Dobó Zoltán
polgármester
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