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Előterjesztés 
közterület elnevezéséről 

 
1. előterjesztés száma: 106/2020. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat 
2. melléklet: térkép 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  
   - Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
- A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról 

szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 
- Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (V.28.) önkormány-

zati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és 
a házszámozás szabályainak megállapításáról 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 3. pontja alapján a közterületek elnevezése a helyi közügyek körében 
ellátandó, a 42. § 8. pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható helyi 
önkormányzati feladatok közé tartozik.  
 
A közterület elnevezés alapvető szabályait a törvény 14. és 14/A. §-ai tartalmazzák, részletszabá-
lyokat a Kormány és az önkormányzat rendelete is megállapíthat. 
 
A 199/2 hrsz-ú telken a tulajdonos családi ház építését kezdte el, a telek és a telken épülő ingatlan 
a 065 hrsz-ú közterületről (útról) közelíthető meg, ami a természetben a Táncsics utcára (201 
hrsz.) merőlegesen húzódik. 
 
A bicskei 065 hrsz-ú közterület Bicske Város Önkormányzat tulajdonában áll, megnevezése: „sa-
ját használatú út”, a közforgalom elől nincs elzárva, a TIGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ Zrt. javára 
bejegyzett vezetékjogok terhelik. 
 
A telek beépítése a fent hivatkozott Mötv. 14/A. § (1) bekezdése alapján elnevezési kötelezettsé-
get ró a képviselő-testületre. 
 
Közterület nem viselheti 

a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, 
kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy 

b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai 
rendszerre közvetlenül utal. 
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Közterület elnevezéseként nem alkalmazható 
a) ugyanazon településen vagy a fővárosban ugyanazon a kerületen belül azonos jellegű közte-

rületre alkalmazandó azonos, 
b) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek megkülönböztetését lehetővé te-

vő szabályokkal való ellentét miatt összetéveszthető, vagy 
c) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek elnevezésére vonatkozó techni-

kai feltételekkel ellentétes elnevezés. 
Közterület élő személyről nem nevezhető el. 
 
Az ülést megelőzően kikértem képviselőtársaim véleményét az elnevezéssel kapcsolatban, képvi-
selőtársaim többsége a Határ utca elnevezést javasolta. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet hozza meg döntését. 
 
 
Bicske, 2020. szeptember 23. 
 
 
 
 
        Bálint Istvánné 
          polgármester 
 
 
 
 
1. melléklet a 106/2020. előterjesztéshez 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Tárgy: Közterület elnevezéséről 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1) a tulajdonában álló bicskei 065 hrsz-ú közterületet Határ utca néven nevezi el, 
 
2) felkéri a jegyzőt, hogy a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának 

és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 14/2014. (V. 28.) önkormányzati 
rendelet 15. § (2) bekezdésében előírtak alapján, valamint a központi címregiszterről és a 
címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Kormányrendelet előírásai szerint az eljárást 
folytassa le. 

 
 
Határidő: 2020. október 15. 
Felelős: jegyző 
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