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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésének szabályairól szóló 45/1991.(XII.31.) Kgy. rendelet
módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
A közterületek elnevezésének szabályairól szóló 45/1991.(XII.31.) Kgy.
(továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

rendelet

„1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a város bel- és külterületén lévő településrészekre,
közterületekre és magánutakra.”

2.§
A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § (2) E rendelet alkalmazása szempontjából:
Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról
szóló 303/2007.(XI.14.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint megállapított
közterületnév, továbbá az elnevezett magánút neve és a központi címregiszterről és
címkezelésről szóló 345/2014.(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: KCR rendelet) 13. § (3)
bekezdésben foglalt ingatlan neve a közterületjelleg nélkül.”

3.§
A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (1) A településrész, közterület és magánút nevének megváltoztatását bárki
kezdeményezheti. Magánút elnevezésére csak a KCR rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti
feltétel teljesülése esetén kerülhet sor.
(2) A településrész, közterület és magánút nevének megállapítására vagy megváltoztatására tett
javaslatot az előterjesztő a tanácsadó-testülettel előzetesen véleményezteti.
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(3) A településrész, közterület és magánút – a KCR rendelet 13. § (3) bekezdése szerinti
ingatlanok kivételével – nevének megállapítása vagy megváltoztatása előtt az előkészítés során
az érintett terület lakosságának és a magánút tulajdonosának, valamint a képviselői fórumnak
vagy a részönkormányzatnak a véleményét meg kell ismerni.”
(4) A KCR rendelet 13. § (3) bekezdése szerinti ingatlanok közterületi elnevezése esetén a (2)
bekezdés szerinti véleményezési eljárást csak az ingatlan-tulajdonosi vezetéknévtől eltérő
elnevezési javaslat esetén kell lefolytatni.”
4.§
(1) A rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. § (2) A közterületnév jegyzék a következő adatokat tartalmazza:
a) a közterület névvel ellátott ingatlan városrész szerinti fekvését
b) a közterület nevet,
c) a közterület jelleget,
d) a településrész nevét,
e) az elnevezést megállapító határozat számát,
f) a határozat hatályba lépésének dátumát,
g) a közterületnévvel ellátott ingatlan helyrajzi számát,
h) a közterületnévvel ellátott ingatlan irányítószámát,
i) a korábbi közterület elnevezésre vonatkozó adatokat,
j) annak megjelölését, hogy a közterületnévvel ellátott ingatlan közterület, magánút vagy a
KCR rendelet 13. § (3) bekezdése szerinti ingatlan.”
(2) A Rendelet 7. § (4) bekezdésében a „közterület nevek és településrész nevek” szövegrész
helyébe a „településrész, közterület és magánút nevek” szövegrész lép.

5.§
A Rendelet 8. § (1) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8. § (1) A városban minden közterületet, közterületnévvel ellátott magánutat és a KCR rendelet
13. § (3) bekezdése szerint elnevezett ingatlant névtáblával kell jelölni.”

6.§
A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
10. § (1) Az elnevezett közterülettel, közterületnévvel ellátott magánúttal érintkező, valamint a
közterületnévvel ellátott külterületi ingatlant, és a 12. § (8) bekezdésében foglalt ingatlanokat
házszámmal kell ellátni. A közterületnévvel ellátott külterületi ingatlanok házszámozásánál a
KCR rendeletnek a külterületen fekvő telek címelemeinek megállapítására vonatkozó
rendelkezései alkalmazandók.”
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7.§
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatályba lépésével egyidejűleg a 13. § (1)
bekezdésének első mondatának „(használójának)” szövegrész hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. február 12. napján tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú város Közgyűlésének Közlönyében.

