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Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 29.) 

önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás 

szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és a 143. § (3) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014./IX. 12. / 

önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a 

házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 

bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és a 143. § (3) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

2. § 

A Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014./IX. 12. / 

önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a 

házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 6. § (1) 

és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Szirmabesenyő Nagyközség közterületi neveit a jegyző által vezetett közterületnév-jegyzék 

tartalmazza. 

(2) A megszűnt közterület nevét a közterületnév-jegyzék a megszűnést követően is tartalmazza, 

jelölve a megszűnés okát és idejét. Ha a közterület neve megváltozik, az eredeti közterületnevet 

feltüntető táblát a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított egy évig eredeti 

helyén kell hagyni és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az új közterületnév táblát az áthúzott 

régi tábla mellé kell felszerelni. A régi közterületnév táblát egy év múltán az elhelyező szervnek el 

kell távolítani.” 

3. § 

A Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014./IX. 12. / 

önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a 

házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 10. § 

(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(2) A házszámozási eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a hivatalból indult eljárás során a határozatnak 

tartalmaznia kell a házszám megállapítás okát is.” 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

Bodnár Krisztián    s.k.     dr. Szakos Judit    s.k. 

polgármester          jegyző 

 

 

 

 

A kihirdetés napja: 2023. március 29. 

 

 

 

        dr. Szakos Judit   s.k. 

        jegyző 
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Végső előterjesztői indokolás 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében 

vizsgálta a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás 

szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (IX.12.) önkormányzati rendeletet az e rendeletek 

tárgykörében végzett ellenőrzés keretében és szakmai segítséget nyújtott a rendelet módosítása 

érdekében. 

Ennek alapján szükséges volt a hivatkozott rendelet bevezető résznek módosítása, abban a 

felhatalmazó rendelkezést megállapító megfelelő jogszabályi rendelkezés szerepeltetése. 

Szükséges volt továbbá a közterületnév-jegyzék „függelék” jellegének megszűntetése. 

A 10. § (2) bekezdésben az általános közigazgatási rendtartásról szóló hatályos törvény 

megjelölését kell szerepeltetni. 


