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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal GY/04/1227-1/2022. iktatószámon 

szakmai segítségnyújtást bocsátott ki a közterületek elnevezéséről és a házszámozás 

szabályairól szóló önkormányzati rendeletek vonatkozásában a Vármegye valamennyi jegyzője 

részére. 

 

A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás 

szabályainak megállapításáról szóló 13/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelet szabályozza a 

közterületek elnevezését és a házszámozás szabályait Jánossomorja Város közigazgatási 

területén. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 143. § (3) bekezdésében felhatalmazást kapott a települési, a fővárosban a fővárosi 

önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az 

elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait.  

Fenti felhatalmazás alapján indokolt a képviselő-testületnek rendelkezni a kezdeményezők 

köréről, a kezdeményezés benyújtásának módjáról, a véleménykérés módjáról, a döntés 

közzétételéről és a lakosság tájékoztatás módjáról. 

 

Fentiekre tekintettel a hatályos önkormányzati rendelet módosítása vált indokolttá. A rendelet-

tervezetet az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

Társadalmi hatása: Az önkormányzati rendelet módosításával szabályozásra kerül a lakosság 

közterületek elnevezése, közterületek elnevezésének módosítása során biztosított 

kezdeményezési és véleményezési lehetősége. 

Gazdasági, költségvetési hatása: Nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következményei: Az önkormányzati rendelet módosítását a felhatalmazásban kapott 

szabályozás teljeskörű megvalósítása indokolja, ennek elmaradása esetén a Győr-Moson-

Sopron Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.  

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

a rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételeket, azok 

adottak. 

 

Kérem a T. Testületet, hogy a rendelet megalkotásáról és elfogadásáról döntést hozni 

szíveskedjenek. 

Jánossomorja, 2023. január 19. 

dr.  Péntek Tímea s.k. 

            jegyző 


