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ELŐTERJESZTÉS 

 

Marcali Városi Önkormányzata Képviselő- testületének 

 

2020. augusztus 31-i soron kívüli nyilvános ülésére 

 

a Marcali belterület 3283 hrsz- ú közterület (út) elnevezéséről 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

A közterület elnevezése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) bekezdés 3. pontja értelmében helyi önkormányzati, a képviselő- testület hatáskörében lévő, át nem 

ruházható feladat. 

Mozsárné Kutor Veronika települési önkormányzati képviselő kezdeményezte, hogy képviselő- testület 

a Boronka városrészben lévő, marcali belterület 3283 hrsz-ú utat (közterületet) nevezze el. A közterület neveként 

a „Csapás utca” elnevezést javasolta.  

A 3283 hrsz-ú közterület (lásd a mellékelt térképet) a Marcali, Boronkai utcát a Váci Mihály utcával 

összekötő, illetve attól még északra elhelyezkedő, belterületen fekvő út.  A terület egy gazdasági vállalkozás 

megközelítését is szolgálja,  kialakított lakótelek jelenleg nincs mellette 

A közterületek elnevezése esetén Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek 

elnevezéséről és a címmegállapításról szóló 30/2009.(XI.30.) számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 

szabályai az irányadók. A Rendelet 4. § (7) bekezdése értelmében „Közterület elnevezését kezdeményezhetik 

önkormányzati képviselők, a Képviselő- testület bizottságai és a Marcaliban lakóhellyel rendelkező 

állampolgárok legalább 10 főből álló csoportja, akik az indítvány benyújtásának időpontjában az érintett 

közterületen bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek (…)”. A Rendelet 8. § (1) és (2) bekezdései 

szerint pedig:  

„(1) Közterület elnevezése és megváltoztatása a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik. Az elnevezésről, 

illetőleg az elnevezés megváltoztatásáról a Képviselőtestület – a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének 

figyelembe vételével – határozattal dönt.  

(2) A közterület elnevezésével, illetőleg megváltoztatásával érintett településrészi önkormányzat minden 

esetben véleményezési jogot gyakorol. A döntési tervezet előkészítője köteles tájékoztatni mind a Jogi és 

Ügyrendi Bizottságot, mind pedig a Képviselőtestületet a településrészi önkormányzat álláspontjáról és annak 

indokairól.” 

A közterület elnevezése során a Rendelet 4. § -a értelmében: „figyelemmel kell lenni a város 

lakosságának körében élő névhasználatra, érintettség esetén a kisebbségi önkormányzat és az egyéb szervezetek 

véleményére, továbbá a történelmi hagyományokra, különösen a helytörténeti kutatásokra, a nyelvi és 

nyelvhelyességi követelményekre. Közterület élő személyről nem nevezhető el. Közterületet elsősorban 

köztiszteletben álló, kiemelkedő országos vagy a városban végzett munkája, életműve miatt általános elismerést 

szerzett személyről kell elnevezni. A Képviselő- testület ettől eltérően – az érintett közterületen élő lakosság 

névhasználata vagy más szempont alapján – nem személynév elnevezést is adhat a közterületnek. A közterület 

elnevezése során névazonosság nem állhat elő.”  

A Rendelet szabályai alapján a közterület elnevezésének előzetes lakossági véleményezésére az érintett, 

azaz az elnevezendő területen lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek köre lenne jogosult, de ilyen 

személy az érintett közterületen nincs- lévén ipari terület.  

Fentiek figyelembevételével a Marcali belterület 3283 hrsz- ú, a Marcali Városi Önkormányzat 

tulajdonát képező út Csapás utcára történő elnevezésének jogszabályi akadálya nincs . 

Településrészi önkormányzat Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2019. (XI.22.), jelenleg hatályos önkormányzati rendelete 

értelmében nem működik. 

Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2020. augusztus 31- i ülésén tárgyalja, a bizottság 

döntéséről a képviselő- testületet szóban tájékoztatjuk. 

Fentiek alapján javaslom a tisztelt Képviselő- testületnek, hogy az előterjesztést tárgyalja és döntését 

hozza meg. 
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Marcali, 2020. augusztus 25. 

          Dr. Sütő László 

            polgármester 

 

Határozati javaslat 

 
Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta, és a 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 14. § (2) bekezdésére tekintettel a 13. § (1) bekezdés 3. pontjában foglalt feladatkörében a Marcali 

belterület 3283 hrsz-ú közterületet CSAPÁS utcának nevezi el 2020.  szeptember 15.napjával.  

 

Az új közterület elnevezést jelölő utcanévtábla kihelyezésének határideje : 2020. október 15. napja.  

Egyúttal a Képviselő- testület felkérni a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az új közterület 

elnevezést a címnyilvántartásban vezesse át, a címelemeket állapítsa meg és az elnevezésről értesítse a városi 

közszolgáltatást nyújtó (oktatási, egészségügyi, szociális intézményeket, a postai szolgáltatót stb.) szerveket, az 

ingatlan-nyilvántartó szervet (KCR- en keresztül), a közüzemi szolgáltatást nyújtó szervezetek központjait, az, a 

GPS szolgáltatókat, továbbá a rendőrséget, a tűzoltóságot és a mentőket. 
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