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Előterjesztés 

 

Bicske város közterületeinek felülvizsgálatáról a központi címregisz-

terhez kapcsolódóan és az egyes közterületek elnevezéséről 
 

1. előterjesztés száma: 258/2017 

2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet: 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet melléklete 

- 2. melléklet: határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  

   -     Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. 

rendelet 

- 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 (továbbiakban: 

Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 2. pontja alapján a közterületek elnevezése a helyi közügyek körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik. 

Az Mötv. 42. § 8. pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közte-

rület elnevezése, továbbá az Mötv. 51. § (5) bekezdése szerint a közterület elnevezésének rendjét 

a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg. 

A fenti jogszabályokban biztosított feladatkörében és a közterületek elnevezésének, az elnevezé-

sek megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 14/2014. (V.28.) 

önkormányzati rendelet 13.§ b) pontja értelmében a képviselő-testület dönt a közterületek elne-

vezéséről. 

A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. 

(XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontja alapján a közterületnév az ingatlan-

nyilvántartásban nyilvántartott közterületnek a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 

345/2014. (XII.23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: KCR r.) meghatározott közterület jelle-

get is tartalmazó neve.  

A KCR r. 10. §-a szerint a KCR r. 1. mellékletében felsoroltaktól eltérő közterületjelleg a köz-

ponti címregiszterben nem rögzíthető. A lehetséges közterületjellegek listáját az előterjesztés 1. 

melléklete tartalmazza. 



2 

 

Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy a címkezeléssel kapcsolatos jegyzői feladatok 

teljesítése, valamint az önkormányzatnak a közterületek elnevezésével kapcsolatos feladat- és 

hatáskörére tekintettel fent ismertetett jogszabályi rendelkezések alapján az alábbi 

címelem-elnevezések váltak szükségessé: 

 

Jelleg nélküli, hatályos címelem-elnevezések: 

 

a) a „2060 Bicske, Autópálya főmérnökség” címelem nem felel meg a közterületnévre vonatkozó 

jogszabályi követelménynek, mivel nem tartalmazza a címelem elnevezésének a jellegét, erre 

tekintettel indokolt a fenti címelem jellegének az alábbiak szerinti meghatározása: „2060 Bicske, 

Autópálya határsor”. 

 

b) a „2060 Bicske, Bitangvölgy” címelem elnevezés nem felel meg a közterületnévre vonatkozó 

jogszabályi követelménynek, mivel nem tartalmazza a címelem elnevezésének a jellegét, erre 

tekintettel indokolt a fenti címelem jellegének az alábbiak szerinti meghatározása: „2060 Bicske, 

Bitangvölgy völgy”. 

 

c) a „2060 Bicske, Előhegy” címelem nem felel meg a közterületnévre vonatkozó jogszabályi 

követelménynek, mivel nem tartalmazza a címelem elnevezésének a jellegét, erre tekintettel in-

dokolt a fenti címelem (Bicske külterület 7501/2 hrsz.) jellegének az alábbiak szerinti meghatáro-

zása: „2060 Bicske, Előhegy dűlő”. 

 

d) a „2060 Bicske, Felső Baboshegy” címelem nem felel meg a közterületnévre vonatkozó jog-

szabályi követelménynek, mivel nem tartalmazza a címelem elnevezésének a jellegét, erre tekin-

tettel indokolt a fenti címelem (Bicske külterület 6608/2 hrsz.) jellegének az alábbiak szerinti 

meghatározása: „2060 Bicske, Felső Baboshegy dűlő”. 

 

e) a „2060 Bicske, Hegyikastély” címelem elnevezés nem felel meg a közterületnévre vonatkozó 

jogszabályi követelménynek, mivel nem tartalmazza a címelem elnevezésének a jellegét, erre 

tekintettel indokolt a fenti címelem (Bicske külterület 8314/1 hrsz.) jellegének az alábbiak szerin-

ti meghatározása: „2060 Bicske, Hegyikastély-dűlő”. 

 

f) a „2060 Bicske, Kis- Baboshegy” címelem elnevezés nem felel meg a közterületnévre vonat-

kozó jogszabályi követelménynek, mivel nem tartalmazza a címelem elnevezésének a jellegét, 

erre tekintettel indokolt a fenti címelem (Bicske külterület 6643/2 hrsz.) jellegének az alábbiak 

szerinti meghatározása: „2060 Bicske, Kis-Baboshegy dűlő”. 

 

g) a „2060 Bicske, Középhegy” címelem elnevezés nem felel meg a közterületnévre vonatkozó 

jogszabályi követelménynek, mivel nem tartalmazza a címelem elnevezésének a jellegét, erre 

tekintettel indokolt a fenti címelem (Bicske külterület 7144/2 hrsz.) jellegének az alábbiak szerin-

ti meghatározása: „2060 Bicske, Középhegy dűlő”. 

 

h) a „2060 Bicske, Máléhegy” címelem elnevezés nem felel meg a közterületnévre vonatkozó 

jogszabályi követelménynek, mivel nem tartalmazza a címelem elnevezésének a jellegét, erre 

tekintettel indokolt a fenti címelem (Bicske külterület 5301/2 hrsz.) jellegének az alábbiak szerin-

ti meghatározása: „2060 Bicske, Máléhegy dűlő”. 

 

i) a „2060 Bicske, Nagy-Baboshegy” címelem elnevezés nem felel meg a közterületnévre vonat-

kozó jogszabályi követelménynek, mivel nem tartalmazza a címelem elnevezésének a jellegét, 

erre tekintettel indokolt a fenti címelem (Bicske külterület 6683/2 hrsz.) jellegének az alábbiak 

szerinti meghatározása: „2060 Bicske, Nagy-Baboshegy dűlő”. 

 

j) a „2060 Bicske, Őrházak” címelem elnevezés nem felel meg a közterületnévre vonatkozó jog-

szabályi követelménynek, mivel nem tartalmazza a címelem elnevezésének a jellegét, erre tekin-
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tettel indokolt a fenti címelem jellegének az alábbiak szerinti meghatározása: „2060 Bicske, Őr-

házak tanya”. 

 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfo-

gadására. 

 

Bicske 2017. szeptember 13. 

 

 

 

        Pálffy Károly 

        polgármester 

 

 

 

 

1. melléklet a 258/2017. számú előterjesztéshez 

 

 

   

1. A B 

2. Egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázisban szereplő kód közterületjelleg 

3. 119 allé 

4. 99 alsó rakpart 

5. 25 alsósor 

6. 121 bekötőút 

7. 19 dűlő 

8. 8 fasor 

9. 100 felső rakpart 

10. 69 felsősor 

11. 70 főtér 

12. 72 főút 

13. 107 gát 

14. 33 határ 

15. 98 határsor 

16. 111 határút 

17. 131 ipartelep 

18. 41 kert 
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19. 88 kertsor 

20. 93 korzó 

21. 54 környék 

22. 13 körönd 

23. 12 körtér 

24. 4 körút 

25. 5 köz 

26. 80 lakópark 

27. 10 lakótelep 

28. 16 lejtő 

29. 15 lépcső 

30. 79 lépcsősor 

31. 32 liget 

32. 20 major 

32a. 136 majorság 

33. 45 mélyút 

34. 47 negyed 

35. 24 oldal 

36. 108 országút 

37. 7 park 

38. 63 part 

39. 46 pincesor 

40. 17 puszta 

41. 22 rakpart 

42. 9 sétány 

43. 57 sikátor 

44. 6 sor 

45. 61 sugárút 

46. 134 szállás 

47. 36 szektor 
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48. 75 szél 

49. 118 szer 

50. 73 sziget 

51. 123 szőlőhegy 

52. 92 tag 

53. 18 tanya 

54. 21 telep 

55. 2 tér 

55a. 137 tere 

56. 35 tető 

57. 11 udvar 

58. 3 út 

59. 1 utca 

60. 59 útja 

61. 90 üdülőpart 

62. 120 üdülősor 

63. 62 üdülőtelep 

64. 49 vár 

65. 52 várkert 

66. 48 város 

67. 44 villasor 

68. 39 völgy 

69. 38 zug 

70. 64 bokor 
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2. melléklet a 258/2017. számú előterjesztéshez 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: Bicske város közterületeinek felülvizsgálatáról a központi címregiszterhez kapcso-

lódóan és az egyes közterületek elnevezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. Az alábbi címelemek elnevezését a következők szerint változtatja meg, egészíti ki: 

 

a) a „2060 Bicske, Autópálya főmérnökség” címelem elnevezését „2060 Bicske, Autópálya ha-

társor”-ra, 

 

b) a „2060 Bicske, Bitangvölgy” címelem elnevezését „2060 Bicske, Bitangvölgy völgy” -re, 

 

c) a „2060 Bicske, Előhegy” (Bicske külterület 7501/2 hrsz.) címelem elnevezését „2060 Bicske, 

Előhegy dűlő”-re, 

 

d) a „2060 Bicske, Felső Baboshegy” (Bicske külterület 6608/2 hrsz.) címelem elnevezését „2060 

Bicske, Felső Baboshegy dűlő”-re, 

 

e) a „2060 Bicske, Hegyikastély” (Bicske külterület 8314/1 hrsz.) címelem elnevezését „2060 

Bicske, Hegyikastély-dűlő”-re, 

 

f) a „2060 Bicske, Kis- Baboshegy” (Bicske külterület 6643/2 hrsz.) címelem elnevezését „2060 

Bicske, Kis-Baboshegy dűlő”-re, 

 

g) a „2060 Bicske, Középhegy” (Bicske külterület 7144/2 hrsz.) címelem elnevezését „2060 

Bicske, Középhegy dűlő”-re, 

 

h) a „2060 Bicske, Máléhegy” (Bicske külterület 5301/2 hrsz.) címelem elnevezését „2060 Bics-

ke, Máléhegy dűlő”-re, 

 

i) a „2060 Bicske, Nagy-Baboshegy” (Bicske külterület 6683/2 hrsz.) címelem elnevezését „2060 

Bicske, Nagy-Baboshegy dűlő”-re, 

 

j) a „2060 Bicske, Őrházak” címelem elnevezését „2060 Bicske, Őrházak tanya”-ra. 

 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezésre került közterületeken a lehető leg-

rövidebb időn belül gondoskodjon az utcanévtáblák kihelyezéséről. 

 

Határidő: 2017. szeptember 27. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 


