
 

 
HAT/…............/2022  Előterjesztésben közreműködött: 
        Stuller Andrea szervezési ügyintéző 

 

Előterjesztés  

a hatvani 6325 hrsz-ú magánút elnevezéséről  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (1) 
bekezdése értelmében: „Minden belterületi és olyan külterületi ingatlant el kell nevezni, 
amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
törvény szerinti épület található.” 
 
A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-
a értelmében a Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes 
települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. A Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerint, ha a 
címképzés tárgyát képező ingatlan csak magánútról közelíthető meg, annak elnevezésére 
vonatkozóan a helyi önkormányzati rendeletben foglalt szabályok az irányadók. 
 
A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 35/2008. 
(V.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Önk. r.) 5. § (2) bekezdése szerint: „A 
településrész névre, közterületnévre, helyi jelentőségű közlekedési névre az önkormányzat 
Jogi és Ellenőrző Bizottsága tesz javaslatot. A tanya és a magánút nevére a tanya, illetve a 
magánút tulajdonosa, ennek hiányában a Jogi és Ellenőrző Bizottság tesz javaslatot a 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott szempontok szerint.” 
 
Az Önk. r. 3/A. § (1) és (2) bekezdései szerint: 
„(1) Magánutat a magánút tulajdonosa kezdeményezésére lehet elnevezni. 

Kezdeményezéséhez csatolnia kell a magánút nevére vonatkozó javaslatát. Amennyiben a 
magánút elnevezését nem a tulajdonos, hanem a magánútról nyíló másik ingatlan 
tulajdonosa kezdeményezi, a földrajzi névvel kapcsolatos eljárás előkészítője tájékoztatja 
a magánút tulajdonosát a névadás kezdeményezéséről és megkéri az út elnevezéséhez 
történő hozzájárulását. 

(2) Ha a magánút tulajdonosa a magánút elnevezésére a földrajzi névvel kapcsolatos eljárás 
előkészítője által – igazolható módon megküldött - legalább kétszeri megkeresésre sem 
tesz javaslatot, vagy az általa tett javaslat a közterület-elnevezés jogszabályban rögzített 
szabályainak nem felel meg, de az elnevezéshez hozzájárul, a képviselő-testület 
döntésének megfelelő elnevezést kell bejegyezni a központi címregiszterbe.” 

 
Az Önk. r. 4. § (1) bekezdése szerint: „Településrészt, közterületet, helyi jelentőségű 
tömegközlekedéssel kapcsolatos létesítményt személyről elnevezni halála után, legalább 25 év 
elmúltával lehet.” 
 
A (2) bekezdés értelmében „Földrajzi név olyan személyről adható, 

a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt 
és közmegbecsülésnek örvend; 



 

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan 
jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó; 

c) akinek a város életében, történelmében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével 
hozzájárult Hatvan város fejlődéséhez.” 

 
A (3) bekezdés szerint „Földrajzi nevet adni olyan nem magyar személyről is lehet, akinek 
élete, munkássága az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt.” 
 
A hatvani 6325 hrsz.-ú magánút tulajdonosa a Peresi-Hatvan Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő 
Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Pázsit utca 37. 1. ajtó) a magánút elnevezésére nem tett 
javaslatot. A magánút tulajdonosától a rendelet szerinti kétszeri megkeresésre sem érkezett 
javaslat. A Jogi és Ellenőrzési Bizottság „Pipacs utca” néven tett javaslatot a magánút 
elnevezésére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.  
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 6325 hrsz.-ú, a Peresi-Hatvan 
Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Pázsit utca 37. 1. ajtó) 
tulajdonát képező kivett magánutat a Jogi és Ellenőrző Bizottság javaslata alapján Pipacs 
utcának nevezi el.  
 
Határidő: 2022. szeptember 15. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
Hatvan, 2022. augusztus 30. 
 
 
          Horváth Richárd 
                       polgármester 
 
Látta: 
 
      dr. Kovács Éva 
  jegyző 


