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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  
 

41/2011. (XI. 26.) 
 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  R E N D E L E T E  
 

a közterületek elnevezéséről és a címmegállapításról szóló 
30/2009. (XI. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a címmegállapításról 
szóló 30/2009. (XI. 13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosul: 
 

 
1. § 

 
A Rendelet 9. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Az érintett lakosság véleményének kikérése esetén a Polgármesteri Hivatal hirdetményt tesz közzé – az 
Önkormányzat honlapján, illetőleg a Hivatal hirdetőfalán – a tervezett névváltozásról, amelyre a helyi 
érdekeltségű civil szervezetek, illetve bármely helyi lakos észrevételt tehet.” 

 
 

2. § 
 
A Rendelet az alábbi 14/A. §-sal egészül ki: 

„Emléktábla állítás rendjére vonatkozó szabályok 
 

14/A. § 
 
A város közterületein emléktábla csak a képviselő-testület hozzájárulásával helyezhető el.” 
 

3. § 
 
A Rendelet az alábbi 14/B. §-sal egészül ki: 

„14/B. § 
 
(1) Nem adható hozzájárulás olyan emléktábla állításához, amely 

a) megjelenésében város- illetve utcaképet vagy műemlékvédelmi előírást sért; 
b) személynek emléket állító emléktábla esetén – ha tartalmában nem felel meg a 4. § (2)-(3) bekezdésében 

foglaltaknak. 

(2) A képviselő-testület határozhat emléktábla megszüntetéséről, ha az emléktábla-állítás (1) bekezdés szerinti 
feltételei már nem állnak fenn.” 

 
4. § 

 
A Rendelet az alábbi 14/C. §-sal egészül ki: 

„14/C. § 
 
A műemlék, műemlék jellegű és a helyi védettségű épületeken emléktábla elhelyezéséhez az illetékes 
műemlékvédelmi hatóság előzetes hozzájárulása is szükséges.” 
 

5. § 
 
A Rendelet az alábbi 14/D. §-sal egészül ki: 



„14/D. § 
 
A képviselő-testületi hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásról szóló határozatban foglaltaknak nem 
megfelelően elhelyezett emléktáblát a polgármester – az eltávolításra vonatkozó felszólítás átvétele után 15 nap 
elteltével – az emléktábla tulajdonosának költségére leszerelteti és elszállíttatja.” 
 

6. § 
 
A Rendelet az alábbi 14/E. §-sal egészül ki: 

„14/E. § 
 
(1) Az emléktábla elhelyezésére irányuló kezdeményezésnek tartalmaznia kell: 

a) az emléktábla megjelenését ábrázoló, méretarányos, részleteket (szöveg, ábra, betűforma, színek 
megjelölése, méret, anyag) megjelenítő tervet vagy fényképet; 

b) a kihelyezés helyének, módjának pontos megjelölését; 
c) az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulását; 
d) a kérelmező és a kivitelezésért felelős személy nevét, címét; 
e) nyilatkozatot a szükség szerinti karbantartás, javítás, helyreállítás, vállalásáról; 
f) a 17. § hatálya alá tartozó esetekben az illetékes műemlékvédelmi hatóság hozzájárulását. 

(2) Emléktábla megszüntetését bárki kezdeményezheti. 

(3) Az emléktábla elhelyezésének engedélyezéséről, valamint a megszüntetés kezdeményezéséről a képviselő-
testület az Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sport, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 
véleményének figyelembevételével dönt. 
 

7. § 
 
A Rendelet 15. § (5) bekezdésében a „30.000 Ft-ig” szövegrész helyébe az „50.000 Ft-ig” szöveg lép. 
 

8. § 
 
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
polgármester jegyző 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

a közterületek elnevezéséről és a címmegállapításról szóló 30/2009. (XI. 13.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról szóló 41/2011. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

 
I N D O K O L Á S A  

 
I. 
 

A 2011. szeptember 28-án kérelem érkezett a Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve, 
emléktábla elhelyezése tárgyában. 

Jelenleg az emléktábla elhelyezésről nem rendelkezik központi jogszabály közterületen, illetve önkormányzati 
intézményi területen lévő épületet illetően. A fentiekre, illetve a képviselő-testület 2011. október 20-i ülésén 
hozott 154/2011. (X. 20.) számú határozatára tekintettel szükségessé vált a képviselő-testület a közterületek 
elnevezéséről és a címmegállapításról szóló 30/2009. (XI. 13.) önkormányzati rendeletének módosítása. 

Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek a mellékelt Rendelet módosítás elfogadását a fenti indokolás alapján. 
 
Marcali, 2011. november 11. 
 
 
         Dr. Sütő László s.k. 
             polgármester 
 


