
 

 

 

 

 

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:  
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

 
……………../2019. 
 

Előterjesztés 
 közterület elnevezéséről 

 
Tisztelt Bizottság! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 14/A. §-a 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.  
Hatvan városban jelenleg egy külterületi út elnevezése indokolt, melyre vonatkozóan kérelem 
érkezett. 
 
A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló helyi szabályokat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: önkormányzati rendelet) tartalmazza. Az önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 
értelmében a belterületi és külterületi ingatlanok címeit a központi címregiszterről és a 
címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §-a 
szerint kell megállapítani. Az egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázisban szereplő kódokat és 
közterületjelleget is a Korm. rendelet melléklete tartalmazza.  
 
A Korm.rendelet 4. §-a értelmében a Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése 
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.  
A Mötv. 42. § 8. pontja szerint a közterület elnevezése a képviselő-testület kizárólagos hatásköre. 
 
Közterületnévre az önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a Jogi és Ellenőrzési 
Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tesz javaslatot. A Bizottság 253/2017. (XII.12.) számú 
határozatával döntött arról, hogy külterületi utak esetében dűlőnév hiányában az érintett területen  
honos növény- vagy állat magyar neve szolgáljon az elnevezés alapjául. 
E felhatalmazás alapján az alábbi külterületi út elnevezésére indokolt javaslatot tenni: 
 
A lakossági kérelemben szereplő ingatlan megközelítését szolgáló, a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani 10880. hrsz-ú kivett közútnak nincs neve. Az út a Gombospusztai kertsor 
közelében, zártkertben helyezkedik el. A közelben sok ingatlanon szőlő található, ezért a Bizottság 
253/2017. (XII.12.) számú határozata alapján javaslom, hogy a Tisztelt Bizottság „Szőlő kertsor” 
néven tegyen javaslatot a hatvani 10880. hrsz-ú közút elnevezésére. 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni. 

 
 
 
 



 

 

 

 

Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2019. július 
24-étől a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 10880. hrsz-ú, kivett közút 
elnevezésére a „Szőlő kertsor” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Határidő: 2019. július 24. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 

 
 
Hatvan, 2019. július 17. 
 
 
         Nádas Sándor 
           Jogi és Ellenőrzési Bizottság  
                         elnöke 
 
 
Látta: 
 
 dr. Szikszai Márta 
        jegyző 
 
 




