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Előterjesztés címe és tárgya: Tabajd Község közigazgatási területén lévő közterületek  

   elnevezése, elnevezésének módosítása 

 

    

 

 

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 

 

- Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek 

elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak 

megállapításáról szóló 10/201.(IX.26.) önkormányzati rendelete 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Bárányos Csaba polgármester 

Az előterjesztést készítette: Dr. Fehér Diána aljegyző 

     

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, az 

elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 

10/201.(IX.26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) létrehozásával 

szándéka szerint rendezni kívánta a település belterületén tapasztalt hiányosságokat.    

 

A rendelet 2. §-a a közterületek elnevezésének általános szabályait írja le:  

„2.§ (1) a település belterületén a (2) bekezdésben meghatározott kivételével minden 

közterületet el kell nevezni”. 

 

A rendelet 2. § (2) bekezdése szerint nem kell nevet adni az olyan zsákutcáknak, kiszolgáló 

utaknak, melyhez a kapcsolódó ingatlanok számozása másik utcában megtörtént, illetve nem 

kell nevet adni a mezőgazdasági célú dűlő utaknak. 

 

A 13.§ értelmében a képviselő-testület hatáskörébe tartozik a településrész-név megállapítása, 

a közterületek elnevezése, nevük megváltoztatása, megszüntetése. 

 

Fentiekre hivatkozván továbbá a rendelet egészében foglaltakat figyelembe véve javaslom az 

alábbi belterületen lévő közterületek, utcák elnevezését, átnevezését: 

1. A 383 hrsz.-ú, település központján lévő közterületet javaslom Mészöly Pál térnek, 

vagy Millenniumi emléktérnek elnevezni 

2. A 258/2 hrsz.-ú parkot Mezítlábas Parknak, 

3. Az önkormányzat előtt lévő jelenleg Rákóczi térként ismert park elnevezését javaslom 

Rákóczi Ferenc térre átnevezni. 

4. Felső hegyre vezető 26/1 hrsz.-ú út – mely a Kossuth u. 92. és Kossuth 94. házszámú 

ingatlanok között vezet a szőlők felé - belterületi szakaszának elnevezésére javaslom 

Felsőhegyi út elnevezést, 

5. A Rozgonyi 3. számú és a Rozgonyi u. 4. számú ingatlanok között lévő 345 hrsz.-ú utat 

javaslom Névtelen utcának elnevezni, 

6. A 89 hrsz.-ú út belterületi szakaszát javaslom Telepi útnak elnevezni. 

 

A területek térképmásolatát az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását, és a határozati javaslat elfogadását 

 

Tabajd, 2015. február 18. 

 

         Bárányos Csaba 

           polgármester 

 



 

Határozati javaslat: 

 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 

……/2015. (II.27. ) számú határozata 

 

Tabajd Község közigazgatási területén lévő közterületek  

   elnevezéséről, elnevezésének módosításáról 

 

1. Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

- a 383 hrsz.-ú, település központján lévő közterületet Mészöly Pál térnek/ 

Millenniumi emléktérnek,  

- a 258/2 hrsz.-ú parkot Mezítlábas Parknak,  

- a Felső hegyre vezető 26/1 hrsz.-ú út – mely a Kossuth u. 92. és Kossuth 94. 

házszámú ingatlanok között helyezkedik el - belterületi szakaszát Felsőhegyi útnak, 

- a Rozgonyi 3. számú és a Rozgonyi u. 4. számú ingatlanok között lévő 345 hrsz.-ú 

utat Névtelen utcának,  

- a 89 hrsz.-ú út belterületi szakaszát Telepi útnak nevezi el. 

 

2. Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 

előtt lévő park elnevezését Rákóczi térről Rákóczi Ferenc térre módosítja. 
 

3. Az utak elnevezése nem jelent változtatást az egyes utak besorolásával kapcsolatban, 

illetve nem jogosít fel építési jog megváltoztatásának igényére.  

 

4. Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

kezdeményezze a módosítások átvezetését a központi címregiszterben. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

 

 

 

 


