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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2019.július 2-án tartandó ülésére 

Tárgy: Közterület elnevezésének megállapítása 
Előterjesztő: Szemán János polgármester 

Készítette: Dr. Laczkó Csabáné aljegyző 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 14/A. §-ának (1) bekezdés alapján a közterületet minden esetben el kell nevezni a 
belterületen és abban az esetben a külterületen is, ha olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület – jellemzően 
emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben 
teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy 
rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás 
céljából – található.  

A telekhez vezető közterületet elnevezni a képviselő testület feladata, majd ehhez rendelten az 
elhelyezkedéstől függően a címképző szerv megállapítja a házszámokat. 

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Kormány rendelet 
( továbbiakban KCR rendelet) 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján a beépítésre szánt területen 
– bel- vagy külterületi elhelyezkedésére tekintet nélkül – minden teleknek – rajta létesített 
épület nélkül is – a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkezni. 

A közterületek elnevezésének, átnevezésének rendjéről és a házszám megállapítás, 
jelölés szabályairól szóló 16 /2015. ( X. 30) önkormányzati rendelet 3 § -ában foglaltak 
szerint 
(4) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti és 
történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, valamint 
arra, hogy az elnevezés közérthető legyen. 

(5) A közterület elnevezésének megváltoztatására akkor kerülhet sor, ha: 
 a) az azonos hangzású nevek zavart keltőek, 
 b) a névhasználatban kimutatható változás következett be, 
 c) a névhasználat, illetve az elnevezés a közérdek szempontjából nem megfelelő, 

d) az új név adása már nem élő, kiemelkedő személy emlékének megörökítését 
szolgálja.  

A fenti szabályozás figyelembe vételével a 310/1.hrsz-ú, jelenleg „Névtelen tér” kivett 
közterületen elhelyezkedő pincéket utcájának elnevezésére az alábbi elnevezést javasoljuk 



1: Pincesor utca 

A 16/2015 (X.30.) Ör. 3.§. (3) bekezdése kimondja, hogy a közterület elnevezésére, illetve 
átnevezésére vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8 napra az önkormányzat 
honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni. Az elnevezéssel 
kapcsolatban benyújtott észrevételeket az előterjesztéssel egyidejűleg kell a Képviselő-
testület elé terjeszteni. 

Ezt követően a Képviselő- testület részéről az új közterületnévre vonatkozó végleges döntés 
meghozatala szükséges. 

A döntés nem érinti a 310/1.hrsz. alatt fekvő egyéb, már utca, hzászámozással ellátott 
ingatlanokat. 

A címképzésért felelős szerv a címkezeléssel érintett címeket a helyi önkormányzat honlapján 
közzéteszi, ennek hiányában vagy emellett a hirdetőtábláján kifüggeszti vagy más helyben 
szokásos módon közzéteszi, úgy hogy az legalább a kifüggesztéstől számított egy hónapig 
folyamatosan megtekinthető legyen. 

 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény (a továbbiakban: Nytv.) 13/A. § 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. Ha az 
átnevezés megtörtént a lakosság számára a lakcímkártya csere ingyenes.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati 
javaslatát fogadja el. 

Alsóvadász, 2019.06.24.      Szemán János sk. 
                                                                                                           polgármester 
  
Határozati javaslat:  

1.   Alsóvadász Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonában álló, Alsóvadász 310/1 található, „kivett közterület” művelési ágba tartozó 
területen elhelyezkedő pincéket Pincesor utcaként elnevezi, s a felépítményeket ez alapján 
utca házszámba sorolja. 

A Képviselő-testület javaslata a közterület   elnevezésére 2019.07.10-től.: Pincesor utca 

2. Alsóvadász Község Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri polgármesterét, hogy a 
közterület- elnevezéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének tegyen eleget, az érintett 



személyeket írásban tájékoztassa az ezzel összefüggésben felmerülő szükséges ügyintézési 
feladatokról. 

 4. Alsóvadász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Aljegyzőt, hogy 
gondoskodjon a változás közzétételéről a község honlapján, valamint értesítse a változásról a 
hatóságokat és a szolgáltatókat. 
Határidő: 2019.08.01.  


