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Előterjesztés 
 

Bicske, külterület 5401/2 hrsz-ú közterület elnevezéséről és címnyil-
vántartásba történő felvételéről  

 
1. előterjesztés száma: 277/2018 
2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet: határozati javaslat 
- 2. melléklet: helyszínrajz 
- 3. melléklet: tulajdoni lap 

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 közterület elnevezése, továbbá az Mötv. 51. § 
(5) bekezdése szerint a közterület elnevezésének rendjét a települési önkormányzat rendeletben 
állapítja meg. 
Fenti jogszabályokban biztosított feladatkörében és a közterületek elnevezésének, az elnevezések 
megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 14/2014. (V.28.) ön-
kormányzati rendelet 13.§ b) pontja értelmében a képviselő-testület dönt a közterületek elnevezé-
séről.  
A közterület elnevezés alapvető szabályait az Mötv. 14. és 14/A. §-a tartalmazza, részletszabá-
lyokat a kormány és az önkormányzat rendelete is megállapíthat. 
A 14/A. § (1) bekezdése szerint „Minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell ne-
vezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló törvény szerinti épület található.” 
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A 0133/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa szeretne bejelentkezni az ingatlanára. Az ingatlan az 5401/2 
helyrajzi számú útról közelíthető meg, de ez a helyrajzi számú közterület nincsen elnevezve, en-
nélfogva nem szerepel a címnyilvántartásban sem, ezért az ügyfél jelenleg nem tud bejelentkezni 
az ingatlanra. A külterületen lévő közterületek elnevezéséhez és címnyilvántartásba vételéhez 
szükséges a képviselő-testület döntése. 
 
A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. 
(XI. 14.) Korm. rendelet (továbbiakban: Möf. r.)  2. § (3) bekezdés j) pontja alapján a közterület-
név az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott közterületnek a központi címregiszterről és a cím-
kezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: KCR r.) meghatározott 
közterület jelleget 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.  
 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének meghozására. 
 
 
Bicske 2018. június 11. 
 
 
 
        Pálffy Károly 
        polgármester 
 
 
 
1. melléklet a 277/2018. számú előterjesztéshez 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Tárgy: Bicske, külterület 5401/2 hrsz-ú közterület elnevezéséről és címnyilvántartásba tör-
ténő felvételéről 
 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
1. a 14/2014. (V.28.) számú önkormányzati rendelet 13.§ b) pontjában meghatározott hatásköré-
ben eljárva a Bicske külterületi 5401/2 hrsz-ú közterületet „Táborállás dűlő” -ként nevezi el és 
hozzájárul a közterület címnyilvántartásba történő felvételéhez, 
 
2. a képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezésre került közterületen a lehető legrövi-
debb időn belül gondoskodjon az utcanévtábla kihelyezéséről. 
 
 
Határidő: 2018. június 25. 
Felelős: polgármester, jegyző 
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