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A közterületek elnevezésének és megváltoztatásának folyamata Szajol községben eddig nem 
volt szabályozva. Az egyes közterületek elnevezése (pl. Vásárhelyi utca) eseti döntéssel lettek 
elnevezve. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) felhatalmazást ad, hogy a települési önkormányzat rendeletben 
szabályozza a közterületek elnevezésének rendjét, az erre irányuló kezdeményezést és a 
házszám-megállapítás szabályait.  
 
A közterületek elnevezésével kapcsolatosan már korábban elvégeztük a szükséges 
felülvizsgálatokat, figyelembe véve az Mötv. 14. §-ában meghatározottakat, és kikértük a 
Magyar Tudományos Akadémia véleményét is. Jelen rendelet hatálybalépést követően már 
ennek alapján lehet a jogszabály szerint elfogadható közterület nevek megváltoztatását 
végrehajtani. 
 
Továbbra is sok problémát okoz a házszámozás, ez a legutóbbi népszámlálás kapcsán 
kiemelten előtérbe is került. A rendelet a meglévő házszámozással nem kíván foglalkozni, 
ugyanakkor a település speciális szerkezetéből eredően nem lehet olyan egységes számozási 
rendszert kialakítani, amely biztosítaná az adott közterületek megfelelő beazonosítását. 
 
A rendelethez elkészítettük az alábbi hatásvizsgálati lapot is, és ezzel együtt kérem a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy a rendeletet tárgyalja meg és fogadja el. 

 
 

Hatásvizsgálati lap 
 

A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól 
 

……/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez 
 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
 
I. Várható társadalmi hatások 
 A javaslatnak lehetnek társadalmi visszhangjai, mivel mind az utcanév táblák, mind a  
         házszámok tekintetében vannak problémák a településen. Ezek rendbetétele vélhetően  
         meg fogja osztani a közvéleményt. 
 
II.  Várható gazdasági, költségvetési hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtása mind az önkormányzat, mind az érintett ingatlanok 

tulajdonosai számára jár közvetlen költségvetési hatással, mivel cserélni, illetve pótolni 
kell a közterületnév táblákat, valamint a tulajdonosoknak kell a megfelelő házszám 
megjelenítéséről gondoskodni. 
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III.  Várható környezeti hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.  
 
IV.  Várható egészségügyi következmények  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.  
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  
 A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő 

adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei  
 Az Mötv. felhatalmazása alapján szükséges a rendelet megalkotása. A rendeletalkotás 

elmaradása esetén hosszú évekre konzerválódhat a meglévő, helyenként áttekinthetetlen 
közterületi elnevezési és nyilvántartási rendszer. 

 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek  
 A rendelet alkalmazása igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket, mivel annak maradéktalan végrehajtása pénz, eszköz és emberigényes 
folyamat. 

 
A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival 
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá 
tartozó jogszabályi tervezetek közé.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg a rendelet-tervezetet és fogadja el azt. 
 
 
Szajol, 2013. április 17. 
 
 
 
 Szöllősi József 
  polgármester 


