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E l ő t e r j e s z t é s 
 

a képviselő-testület 2023. március 13-i ülésére 
 
Tárgy: A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet elfogadása. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 2013. január 1-től hatályos 143. § (3) bekezdése értelmében felhatalmazást kapott a települési 
önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük 
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait. 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti felhatalmazás alapján megalkotta a 
közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 19/2014. (VIII. 25.) 
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet). 
A Somogy Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya szakmai segítségnyújtás 
keretében vizsgálta felül a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 
önkormányzati rendeleteket. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének vonatkozó 
rendeletét felülvizsgálva megállapításra került, hogy a rendelet több pontban is elavult és magasabb 
szintű jogszabályokkal ellentétes rendelkezéseket tartalmaz.  
 
A hatályos önkormányzati rendelet a magasabb szintű jogszabályokra tekintettel (bevezető rész, 
magasabb szintű jogszabályi rendelkezések ismétlése, személyi és tárgyi hatály) hatályon kívül 
helyezésére, és új rendelet megalkotására került sor. 
 
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a 
Tisztelt Képviselő-testületet. 
 
A tervezett jogszabály hatásai: 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

Ø társadalmi hatása: a magasabb rendű jogszabálynak való megfelelés egyértelművé teszi az 
értelmező rendelkezéseket. 

Ø gazdasági hatása: a tervezetnek nincs gazdasági hatása. 
Ø költségvetési hatása: a tervezetnek nincs költségvetési hatása. 

 
b) környezeti és egészségi következmények: nem releváns. 
  



 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

Ø a rendelet megalkotása kötelező, 
Ø a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet. 

 
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 

Ø a személyi feltétel: rendelkezésre áll. 
Ø szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 
Ø tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. 
Ø pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek 
egyben a jogszabály indokolását is adják. 
 

Javasolom a mellékelten beterjesztett rendelet-tervezet elfogadását. 

 
Segesd, 2023. március 7. 

 
 

                                                                                           Pékó Gábor 
                                                                                              alpolgármester 
 
 
 
 


