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S z e n t e s 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2007. március 30. napján megtartott ülésén felmerült a tárgyban jelzett 
helyi rendelet felülvizsgálatának szükségessége. A rendelet szövegének áttekintése kiterjedt 
arra, hogy mennyi abban az élő, ténylegesen hatályosuló jogi norma, illetve tartalmaz-e 
felesleges, idejétmúlt szabályozást. Célunk egy áttekinthető és ellentmondásoktól mentes 
joganyag megteremtése.  E rendelet felülvizsgálatánál törekedtünk a közérthetőségre, arra 
hogy a társadalmi-gazdasági változások következtében az elavult rendelkezések hatályon 
kívül helyezésre kerüljenek. E deregulációs szempontok alapján a tárgyban megjelölt helyi 
rendelet alábbi módosításait javaslom. 
  
A rendelet 2. § (1) bekezdése felsorolja új utca elnevezéseknél az utcanévi utótagokat. A d/ 
pont tartalmazza, hogy a „tér” elnevezés mit foglal magába. E meghatározást indokolt 
kibővíteni a rendelet-tervezetben foglaltakkal. A g/ pont a fasor meghatározását tartalmazza, 
mely szerint „fasor: befásított utca”. E  pontot javasoljuk hatályon kívül helyezni, mert nem 
életszerű, hiszen számos utca fásított. 
 
A rendelet 3. §-ának módosítása indokolt, tekintettel arra, hogy „állami, társadalmi és egyéb 
szervek” helyett helyénvalóbb a civil és egyéb szervezetek megjelölés. 
 
A rendelet 6. §-ának megfogalmazását a jelenkor szabályozásához szükséges igazítani, illetve 
egyértelműbb megfogalmazása indokolt. Az eredeti szabályozás szövege: „Az egyesült 
községek a városban lévő hasonló nevű utcája megváltoztatásához a csatlakozó község 
állampolgárainak, társadalmi és egyéb szerveinek véleményét ki kell kérni.” A módosítást 
követő rendelkezés: Szentes város közigazgatási területéhez csatlakozó település esetén, az 
ugyanolyan elnevezésű utca nevének megváltoztatásához a csatlakozó település lakosainak 
véleményét ki kell kérni. 
 
A rendelet 8. § (1) bekezdése tartalmazza, hogy mely személyekről nevezhető el utca. E 
bekezdés a/ pontja („ a magyar és a nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő személyéről”) 
helyébe kerülne a rendelet-tervezetben megfogalmazott rendelkezés. 
 



A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a 
jegyzőnek helyi rendelet feladat és hatáskört nem állapíthat meg. Emiatt szükséges 
módosítani a 9. § (1) bekezdését, amely az utcanév-táblák elkészíttetéséről szól, a 10. § (3) 
bekezdését, amely utcanév változása vagy megszűnése esetén bekövetkező 
lakcímváltozásokról szól, valamint a 13. § (1) bekezdését, mely a számtáblák elkészítését, 
kihelyezését tartalmazza. A 14. § rendelkezését, amely a házszám változásának népesség-
nyilvántartásba és személyi igazolványba vezetéséről szól, szintén emiatt szükséges 
módosítani, továbbá azért, mert a lakcímet személyi igazolvány helyett lakcímkártya 
tartalmazza. 
 
A Rendelet 16. § (4) bekezdése tartalmazza, hogy azok, akik létesítmény elnevezésére 
tehetnek javaslatot, azt meddig (június 30-ig) tehetik meg, ill. a Képviselő-testület arról mikor 
(szeptemberi ülésén) dönt. Ezen időpontok meghatározása nem célszerű, tekintettel arra, hogy 
a névadások gyakran valamilyen évfordulóhoz, ünnepséghez kapcsolódnak, amelyek nem 
igazodnak ezekhez az időpontokhoz. Az (5) bekezdés tartalmazza, hogy a beérkezett 
javaslatokról, véleménygyűjtési céllal a helyi sajtó útján július 15-ig tájékoztatni kell a város 
lakosságát. E megfogalmazás helyett célszerűbb lenne a szabályozásban kimondani azt, hogy 
a döntésről a helyben szokásos módon tájékoztatni kell a város lakosságát. 
 
A 19. § ”tanácsi rendeletben” megfogalmazást tartalmaz, mely a rendelet-tervezetben 
foglaltakra változna. 
  
A 20. § (1) bekezdését a túlszabályozás miatt is indokolt hatályon kívül helyezni, mely arról 
szól, hogy e tárgykörben hozott Képviselő-testületi határozat végrehajtásáról a jegyző 
gondoskodik, tekintettel arra, hogy a végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseket a rendelet már 
tartalmaz. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet-tervezet 
elfogadására. 
 
 
Szentes, 2007. április 11. 
 
 
        Dr. Sztantics Csaba 
         jegyző 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2007. (IV. 27.) rendelete  
az utcanév és település-résznév megállapításának, továbbá  
létesítmények elnevezésének általános szabályairól szóló 

6/1977. (X. 14.) T. sz. rendeletének módosításáról 
 
1. § 
 

(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdés d/ pontja az alábbiakra változik: 
„2. § (1) d/ tér: épületekkel, utakkal, utcákkal körülvett közterület” 

(2) A Rendelet 2. § (1) g/ pontja hatályon kívül helyezésre kerül, egyidejűleg a h/ pont g/ 
pontra változik. 

 
2. § 

 
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. § Utcanévre javaslatot Szentes város lakosai, továbbá a városban működő civil és egyéb 

szervezetek tehetnek.” 
 

3. § 
 

A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„6. § Szentes város közigazgatási területéhez csatlakozó település esetén, az ugyanolyan 

elnevezésű utca nevének megváltoztatásához a csatlakozó település lakosainak 
véleményét ki kell kérni.” 

4. § 
 

A Rendelet 8. § (1) bekezdés a/ pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„8. § (1) Az utca személyről is elnevezhető: 
 a/ magyar vagy külföldi állampolgárról, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával 

vagy egész életművével mind a városon belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi 
viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város, vagy az 
ország jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt 
egyébként köztiszteletben áll.” 

 
5. § 
 

(1) A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„9. § (1) Az utcanév-táblákat egységes formában kell elkészíteni, és a Polgármesteri 
Hivatal Műszaki Osztályán keresztül gondoskodni kell azok kihelyezéséről, pótlásáról, 
szükség esetén annak cseréléséről.” 

 
(2) A Rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„10. § (3) Az utcanév megváltozása vagy megszűnése esetén az állampolgárokat 
bejelentési kötelezettség terheli. A változás a népesség-nyilvántartáson hivatalból  
átvezetendő.” 

 



(3) A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„13. § (1) A számtáblák egységes elkészítéséről és kihelyezéséről új földrészlet (épület, 
beépítetlen telek) esetében – a tulajdonos (kezelő) költségére a Polgármesteri Hivatal 
Műszaki Osztályán keresztül kell gondoskodni.” 

 
(4) A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„14. § Házszám változását a népesség-nyilvántartásban, illetve a személyi okmányokban 
bejelentésre kell átvezetni.” 

 
6. §  
 

(1) A Rendelet 16. § (4) (5)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„16. § (4) A 3. §-ban megjelöltek a polgármesterhez nyújthatják be javaslataikat, 
melyekről a Képviselő-testület dönt. 

      (5) A döntésről a helyben szokásos módon tájékoztatni kell a város lakosságát.” 
 

7. § 
 

A Rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„19. § A külterületen lévő lakott helyek, településrész-nevek és tanyák számozásával és egyéb 

eljárásokkal kapcsolatban, amennyiben ez más érvényes rendelkezésekkel nem ellentétes, 
jelen rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.” 

 
8. § 

 
A Rendelet 20. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 
 

9. §  
 
E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 Szirbik Imre       Dr. Sztantics Csaba 
 polgármester       jegyző 
 
 
 
 


