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Tárgy: Utcanevek megváltoztatása  
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Az előterjesztést készítette: Bak Nándor 
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Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített 
A tárgyalás módja: nyílt ülés 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Harta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2020. (VII. 16.) Kt. határozta 
szerint „Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhívást tesz közzé a Hámán 
Kató, Rajk László és a Zalka Máté utcák elnevezésének megváltoztatása kapcsán. Felkéri 
Harta Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a beérkező lakossági véleményeket 
összesítse, és terjessze elő a Képviselő-testület 2020. szeptemberi ülésére.” 

A felhívás közzétételre került az internetes felületeken és az érintett utcák lakói levélben is 
tájékoztatva lettek, nagyon sok jó javaslat érkezett be, az utcanevekre. Az érintett utcák lakói 
írásbeli szavazást is lebonyolítottak az ügyben, melynek az alábbi eredménye lett:  

A Zalka Máté utca lakói közül 29 fő szavazott a Tavasz utca névre és 1 fő Rétfalvy Teofil 
névre. 30 ingatlan lakói szavaztak a 32 ingatlanból.  
A Rajk László utca lakói közül 36 fő szavazott a Sport utca névre, 8 fő szavazott az Orgona 
utca névre, 1 fő szavazott a Duna utca névre és 6 fő szavazott a Rétfalvy Teofil utca névre. 51 
fő szavazott az 59 ingatlanból.  
A Hámán Kató utca lakói közül 40 fő szavazott a Rét utca névre és 1 fő szavazott Hársfa utca 
névre. A 41 ingaltan lakói szavaztak a 41 ingatlanból.  

A szavazás eredménye, az utcák lakói véleménye alapján: 
Zalka Máté utcából – Tavasz utca.  
Rajk László utcából – Sport utca.  
Hámán Kató utcából – Rét utca.  

Emailben több javaslat is érkezett az elnevezések kapcsán: Hauer Béla, Rétfalvi Teofil, Pálfi 
Tibor, Hársfa, Nap, Hold, Palotai Gyula, Gerényi Salamon, H. Barta Lajos, Gólya, 
Gólyafészek, Volenik János.  

A közterület elnevezésére vonatkozó döntés meghozatala előtt be kell szerezni az érintett 
közterület lakóinak véleményét – ami megtörtént – azonban a lakosság véleményének a 
Képviselő-testület döntésére nincs kötelező ereje. 

A közterület elnevezésének megváltoztatása az alábbi következményekkel jár:  

Az utcanév változással érintett lakos lakcímigazolványába (vagy régi típusú személyazonosító 
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igazolvánnyal rendelkező személy esetén lakcímigazolvánnyal történő ellátása) a régi 
megnevezés helyett az új közterületnév nyilvántartásba vétele szükséges.   
Azon lakosnak, aki rendelkezik gépjárművel, a forgalmi engedélyében történő címváltozást 
be kell jegyeztetnie.  

Az utcanév változás érintheti egyéni vállalkozás, gazdasági társaság székhelye/telephelyét, 
ezek változását a nyilvántartásokba be kell jegyeztetni. Amennyiben a gazdasági tevékenység 
végzése működési engedély, telepengedély, vagy más hatósági engedély köteles, akkor az 
azokban megjelölt utcanév megváltozását szintén jelezni kell a hatóságok felé.  

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 
13/A §-a alapján: „A helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg 
változása vagy területszervezési eljárásban hozott döntés miatt költözéssel nem járó 
lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló 
hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási 
hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére.” 

2016. január 1-jétől a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány igénylése 
illetékmentes. 

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) alapján a forgalmi engedély 
cseréjére irányuló eljárás illetékmentes, amennyiben arra a helység, az utca, egyéb 
helymeghatározó adat nevének vagy számának megváltozása miatt kerül sor (vagyis, ha az 
okmánycsere oka költözéssel nem járó lakcímváltozás).  

Az Itv. 33. § (2) bekezdésének 50. pontja értelmében a vállalkozói igazolvánnyal és az üzlet 
működési engedélyével kapcsolatos eljárás illetékmentes. 

A cégek esetében az Itv. az illetékkedvezmények a bírósági eljárásban cím alatt nem szól 
taxatíve az utcanév változás miatt változás-bejelentés illetékkedvezményéről, illetve 
mérsékelt illetékről.   

A fentiek alapján a természetes személyek okiratainak, valamint a vállalkozások működési 
engedélyeinek az utcanév megváltozása okán szükséges okmánycseréje illetékmentes. 

A Központi Címregiszterben történő utcanévváltozás átvezetéséről a jegyző gondoskodik.  
Az előterjesztés alapján bekövetkező utcanév változtatás esetén a képviselő-testület határozata 
alapján fogja az illetékes földhivatal az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlanok adatait 
módosítani. 
Harta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a 
házszámozás szabályairól szóló 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendeletének 4. § alapján 
A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni. A névtáblák 
kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség esetén cseréjéről, pótlásáról az Önkormányzat 
gondoskodik. Az utcanévadást követően az új táblákat 30 napon belül fel kell szerelni. 

Szükséges a Hartán szolgáltatást nyújtó cégek, intézmények (posta, víz, gáz, szolgáltató, 
hulladék közszolgálattó) tájékoztatása az utcanévváltozásról. 

Harta, 2020. szeptember 18. 

Dollenstein László 
polgármester 
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Szám: …/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 
Tárgy: Közterületek elnevezésének megváltoztatása 

HATÁROZAT-TERVEZET 

1. Harta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján 2020.
szeptember 30.-i hatállyal a Harta

- Zalka Máté utca közterület elnevezését Tavasz utca elnevezésre
- Rajk László utca közterület elnevezését Sport utca elnevezésre
- Hámán Kató utca közterület elnevezését Rét utca elnevezésre

változtatja. Az utcanév-változással felmerülő költségek a 2020. évi költségvetésben
rendelkezésre állnak.

2. Felkéri a Bak Nándor jegyzőt, hogy ezen határozat szerinti új közterület elnevezést a
Központi Címregiszterben vezesse át. A változásról tájékoztassa a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatalát és valamennyi Hartán közszolgáltatást nyújtó
céget, szervezetet, valamint tájékoztassa a lakosságot helyben szokásos módon történő
közzététellel.

Felelős: Dollenstein László, polgármester 
Bak Nándor, jegyző 

Határidő: 2020. szeptember 30. 
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