
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 28.) önkormányzati
rendelete

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI.28.) önkormányzati
rendelete Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek

elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Nagytarcsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  51.  §  (5)  bekezdésében  és  143.  §  (3)
bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján,  a  13.  §  (1)  bekezdés  3.  pontjában,  valamint  az
Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdése  a)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a
következőket rendeli el:

1. §

Nagytarcsa  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közterületek  elnevezéséről  és  a
házszámozás  szabályairól  szóló  13/2013.  (IV.29.)  számú önkormányzati  rendeletének  1.  §-a  az
alábbiak szerinti (3) bekezdéssel egészül ki: (3) E rendelet vonatkozásában a közterületre vonatkozó
rendelkezéseket  megfelelően  kell  alkalmazni  a  közforgalom  elől  el  nem  zárt  magánutak,
magántulajdonban  álló  kivett  utak  elnevezésére,  illetve  a  magánutakhoz  csatlakozó  ingatlanok
házszámának megállapítására is.

2. §

E rendelet a kihirdetésének napján 18:00 órakor lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát
veszti.

Gulyás Tamás István polgármester Kavaleczné Dr. Komolai Edina jegyző 
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Általános indokolás

Általános indokolás
 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint a
jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a
társadalmi,  gazdasági,  szakmai  okokat  és  célokat,  amelyek  a  javasolt  szabályozást  szükségessé
teszik,  továbbá  ismerteti  a  jogi  szabályozás  várható  hatásait  és  az  álláspontját  az  indokolás
közzétételéről.
 
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja értelmében a helyi önkormányzat a helyi közügyek
intézése  körében  törvény  keretei  között  meghatározza  szervezeti  és  működési  rendjét.  Az
Alaptörvény 32.  cikk  (2)  bekezdése  rögzíti,  hogy a helyi  önkormányzat  feladatkörében eljárva,
meghatározza  szervezeti  és  működési  rendjét,  illetve  törvényben  kapott  felhatalmazás  alapján
önkormányzati rendeletet alkot.
 
A Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény (a  továbbiakban:
Mötv.) 51. § (5) bekezdése értelmében:
„(5)  Közterület  elnevezésének  rendjét  a  települési,  a  fővárosban  a  fővárosi  önkormányzat
rendeletben állapítja meg.”
 
A Mötv. 143. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján:
„Felhatalmazást  kap  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.”
 
E  törvényi  rendelkezések  hatalmazzák  fel  a  Képviselő-testületet  az  önkormányzati  rendelet
módosítására.
 
Jelen  önkormányzati  rendeletmódosítást  a  felmerülő  lakossági  igények  teszik  szükségessé  és
indokolttá.
 
Az önkormányzati rendelethez tartozó indokolás közzétételének mellőzése nem indokolt.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz 

Az 1. §-hoz
 

A közterületre  vonatkozó  rendelkezéseket  alkalmazni  rendeli  a  közforgalom  elől  el  nem  zárt
magánutak,  magántulajdonban  álló  kivett  utak  elnevezésére,  illetve  a  magánutakhoz  csatlakozó
ingatlanok házszámának megállapítására is.
 
 

A 2. §-hoz:
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Megállapítja  a  rendeletmódosítás  hatályba  lépésének  és  a  módosító  rendelet  hatályon  kívül
helyezésének időpontját.
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