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Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. ...) önkormányzati 
rendelete 

a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló 
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 15/2014.(XI.25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a 
házszám-megállapítás szabályairól szóló 15/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelet bevezető része 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

2. § 

A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a 
házszám-megállapítás szabályairól szóló 15/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2. § 2. és 3. pontja 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(E Rendelet alkalmazásában:) 
„2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról 

szóló 303/2007.(XI.14.) Kormányrendelet 2. § (3) bek. j. pontjában meghatározott név. 
3. Házszám: a telek egyedi azonosítására szolgáló megjelölés.” 

3. § 

Ez a rendelet 2023. április 1-én lép hatályba. 
 
Vimmer István                       Nagy Gáborné 
polgármester                   jegyző 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2023. március …. 
 
 
 
Nagy Gáborné 
jegyző 
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Végső előterjesztői indokolás 

A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkára által kiadott - a fővárosi és                   
megyei kormányhivataloknak a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos -         
2022.évi ellenőrzési munkatervben foglaltaknak megfelelően a Somogy Vármegyei Kormányhivatal 
megvizsgálta a helyi önkormányzatok közterületek elnevezésének szabályairól, illetőleg az 
elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés, valamint a házszám-megállapítás 
szabályairól szóló önkormányzati rendeleteket. 

A szakmai iránymutatásnak megfelelően felülvizsgáltuk az alaprendeletet, s annak a hatályos 
jogszabályoknak való megfelelés érdekében történő módosítását tartalmazza a rendelet-tervezet. 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

Rendelet-tervezet címe: 
 

a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás 
szabályairól szóló 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításához  

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti, egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív terheket 
befolyásoló hatás: 

Egyéb  
hatás: 

A rendeletnek különösebb társadalmi, gazdasági hatása 
nincs, mivel csupán az értelmező rendelkezések 
pontosítását tartalmazza. 

Nincs. Nincs. 
 

Nincs. Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkára által kiadott - a fővárosi és megyei 
kormányhivataloknak a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos - 2022. évi ellenőrzési munkatervben foglaltaknak  
megfelelően a Somogy Vármegyei Kormányhivatal megvizsgálta a helyi önkormányzatok közterületek elnevezésének szabályairól, illetőleg az 
elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendeleteket. 
A szakmai iránymutatásnak megfelelően felülvizsgáltuk az alaprendeletet, s annak a hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében történő 
módosítását tartalmazza a rendelet-tervezet. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi:  
 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. 
 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 

 


