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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. január 28-i ülésére 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya:  

 

Csabdi Község területén közterületek elnevezése 

 

 

 

 

 

 

A tárgykört rendező jogszabály: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 

centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 

- 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések 

megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Huszárovics Antal polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet úgy 

rendelkezik, hogy a központi címregiszter az az alábbi címelemeket kell, hogy tartalmazza:  

 országnév, 

 megyenév, 

 település neve 

 postai irányítószáma 

 közterület nevét 

 közterület jellegét 

 házszámot stb. 

Hatályos önkormányzati rendeletünk értelmében a közterületek elnevezése kizárólagosan 

képviselő-testületi hatáskör, azzal, hogy a közterület elnevezését bárki kezdeményezheti.  

Az elmúlt időszakban az alábbi kérelmek érkezett önkormányzatunkhoz közterület elnevezés 

tárgyában. 

1. A Csabdi 32/2. helyrajzi szám alatti ingatlan tulajdonosa megkereste 

önkormányzatunkat, hogy az általuk megvásárolt ingatlanba állandó lakcímet nem 

tudnak létesíteni tekintettel arra, hogy az nem szerepel a lakcímnyilvántartásban.  

Az érintett ingatlan belterületen található, azonban az út, amelyről az ingatlan 

megközelíthető, zártkerti területen található. Ebből az okból nem került eddig 

elnevezésre a 701 helyrajzi szám alatt nyilvántartott út.  

 

A kérelmező szóban tett javaslatokat az utca elnevezésére, melyek az alábbiak: Őzike, 

Vadvirág, Kilátó vagy Panoráma.  

 

Javasolom, hogy Rózsa utcának nevezzük el a 701 helyrajzi számú utat, esetleg Bérc 

utcát tudnám még javasolni.  

 

2. A másik megkeresés a Csabdi 095/12 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan 

tulajdonosától érkezett, aki kéri, hogy ingatlanát Molnár tanya 66-ra nevezzük el.  

 

Tekintettel arra, hogy az ingatlan címeleme közterület névből, közterület jellegből és 

házszámból áll, javaslom, hogy Molnár tanya megnevezést kapjon a 095/12 helyrajzi 

szám alatt nyilvántartott ingatlan.   

 

A közterületek fent javasolt neve egyik esetben sem ütközik jogszabályba, továbbá 

településünkön nincs hasonló olyan utcanév, mellyel az összetéveszthető lenne. Fentiek 

alapján javasolom a közterület elnevezését, és a határozati javaslat jóváhagyását. 

Csabdi, 2016. január 20. 

Huszárovics Antal 

polgármester  



 3 

 

Határozati javaslat 1: 

 

Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2015. (I.28.) számú határozata 

a … utca hivatalos elnevezéséről 

 

Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a közterületek elnevezésének, az 

elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról 3/2014. 

(III.04.) önkormányzati rendelet 13.§ b) pontja alapján – az Csabdi belterületi 701 hrsz-ú 

útszakaszt „…” utcaként nevezi el. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Határozati javaslat 2: 

 

Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2015. (I.28.) számú határozata 

a … tanya hivatalos elnevezéséről 

 

Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a közterületek elnevezésének, az 

elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról 3/2014. 

(III.04.) önkormányzati rendelet 13.§ b) pontja alapján – az Csabdi külterületi 092/12 

helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlannak a „…” tanya nevet adja. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 


