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Tárgy:  A Tapolca, 1929/16. hrsz-ú közterület elnevezése 
 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda  
 dr. Németh Mária Anita jegyző 
 
Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság 
   Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
    
Meghívott: ------ 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
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. 
 
A Rockwool Hungary Kft. melletti ingatlanok egyik tulajdonosa kérte polgármesteri 
fogadóórán önkormányzati út kialakítását, ahol átadott egy három másik ingatlantulajdonossal 
közösen aláírt kérelmet is. Az ügyfelek kérelmének indoka az volt, hogy ingatlanaikra nem 
megoldott a bejárás. Annak idején, amikor a területüket megvásárolták, úgy tudták, hogy az 
önkormányzat tervezett utat a 1929/16. hrsz-ú ingatlanra, a megvalósítás azonban nem történt 
meg.  
 
A helyszín előzetes megtekintése után megállapítottuk, hogy a kérelem megalapozott. A 
szemlét és az újonnan kialakítandó úttal szomszédos ingatlanok tulajdonosaival történt 
egyeztetést követően május végén megkezdtük a Tapolca, 1929/16. hrsz-ú ingatlanon az út 
tényleges kialakítását. Tekintettel arra, hogy a munkálatok befejeztével egy új, de névvel nem 
rendelkező közterület jön létre, szükséges az út elnevezése. 
 
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 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). 
 
 
 

http://www.tapolca.hu/


  
Az új út elnevezésekor tehát fenti előírásokra tekintettel kell majd lennünk. A lakosság 
véleményének megismerése érdekében először tehát közzétesszük a közterület elnevezésére 
vonatkozó hirdetményt, és az Ör-ben szabályozott eljárásrend szerint a tényleges elnevezésről 
a beérkezett vélemények figyelembe vételével fogunk majd döntést hozni. 
 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjen. 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
újonnan kialakított Tapolca, 1929/16.  hrsz-ú 
közterület (út) elnevezéséről döntést kíván hozni.  
 
Döntését a változással érintett lakosság, azaz Tapolca 
város területén állandó lakóhellyel rendelkező 
természetes személyek, és Tapolca város 
közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, vagy 
telephellyel rendelkező jogi személyek véleményét 
figyelembe véve, majd a beérkezett javaslatok 
megismerését követően fogja meghozni. 
 
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a döntés 
előkészítésével kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 

 
Tapolca, 2017. június 7. 
 
 

    Dobó Zoltán  
   polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	HATÁROZATI JAVASLAT

