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ELŐTERJESZTÉS 

Cák község Önkormányzat Polgármestere részére 

Közterület elnevezése tárgyában 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések: 

A központi címregiszterbe (a továbbiakban:KCR-be) az alábbi ingatlanoknak 

bejegyzett lakcímmel kell rendelkezniük – rendelet 2. §-a alapján:  

− beépítésre szánt területen fekvő telek, 

− beépítésre szánt területen fekvő telken létesített épület 

− beépítésre szánt területen fekvő telken létesített épületen belül található lakás, 

− beépítésre szánt területen fekvő telken létesített önálló, épülethez nem 

kapcsolódó , építési engedély köteles pince 

− beépítésre nem szánt területen fekvő telek, ha azon épület vagy önálló 

épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található 

− telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egység, amelynek a 

rendelet céljával összhangban a címképzésért felelős szerv cím képzését 

szükségesnek tartja 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. §      

(1) Minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan 

ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

törvény szerinti épület található. (1997. évi LXXVIII. tv. „Épület: jellemzően emberi 

tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben 

teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy 

rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve 

tárolás céljából.”) 

(2) Közterület elnevezéseként nem alkalmazható 

a) ugyanazon településen vagy a fővárosban ugyanazon a kerületen belül azonos 

jellegű közterületre alkalmazandó azonos, 

b) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek megkülönböztetését 

lehetővé tevő szabályokkal való ellentét miatt összetéveszthető, vagy 

c) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek elnevezésére 

vonatkozó technikai feltételekkel ellentétes (50 betűhelynél hosszabb nem lehet) 

elnevezés. 

(3) Közterület élő személyről nem nevezhető el. 

(4) Települések egyesítése, területrész átadása, a kerület határainak megváltoztatása 

után szükség esetén átnevezéssel kell gondoskodni arról, hogy az új település 

közterületnevei megfeleljenek a (2) és (3) bekezdésben meghatározott 

követelményeknek. 
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14. § (2) A 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve 

közintézmény 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. 

(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a 

közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos 

Akadémia állásfoglalását. 

 

A rögzíthető közterület jellegeket a melléklet tartalmazza! 

Házszám jelölése: KCR hatálya alá tartozó ingatlanokat házszámmal kell ellátni. A 

beépítésre szánt területen fekvő üres telket is el kell látni házszámmal! – irányadó a 

helyi önkormányzati rendelet, vagy a dokumentumban rögzített szabályok! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. §      

(1) Minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan 

ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

törvény szerinti épület található. (1997. évi LXXVIII. tv. „Épület: jellemzően emberi 

tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben 

teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy 

rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve 

tárolás céljából.”) 

 

(2) Közterület elnevezéseként nem alkalmazható 

a) ugyanazon településen vagy a fővárosban ugyanazon a kerületen belül azonos 

jellegű közterületre alkalmazandó azonos, 

b) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek megkülönböztetését 

lehetővé tevő szabályokkal való ellentét miatt összetéveszthető, vagy 

c) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek elnevezésére 

vonatkozó technikai feltételekkel ellentétes (50 betűhelynél hosszabb nem lehet) 

elnevezés. 

(3) Közterület élő személyről nem nevezhető el. 

(4) Települések egyesítése, területrész átadása, a kerület határainak megváltoztatása 

után szükség esetén átnevezéssel kell gondoskodni arról, hogy az új település 

közterületnevei megfeleljenek a (2) és (3) bekezdésben meghatározott 

követelményeknek. 

 

14. § (2) A 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve 

közintézmény nem viselheti 

a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek 

megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy 
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b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi 

politikai rendszerre közvetlenül utal. 

(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a 

közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos 

Akadémia állásfoglalását. 

 

1. melléklet a 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

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 

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 
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32. 20 major 

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 

48. 75 szél 

49. 118 szer 

50. 73 sziget 

51. 123 szőlőhegy 

52. 92 tag 

53. 18 tanya 

54. 21 telep 

55. 2 tér 

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 
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69. 38 zug 

 

 

Cák Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (VIII.13.) önkormányzati 

rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól:  

6. § (1) A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás 

indulhat írásbeli kezdeményezésre vagy hivatalból. 

(2) Az eljárás hivatalból indul az 5.§ (1) és (2) bekezdése szerinti esetekben. 

(3) Közterület elnevezését vagy annak megváltoztatását kezdeményezheti: 

a) a képviselő-testület tagja 

b) helyi civil szervezet vezető szerve 

c) az érintett ingatlantulajdonosok több mint 10%-a 

(4)Az elnevezésre vonatkozó írásbeli kezdeményezést a benyújtást követő 15 napra 

közszemlére kell tenni. A benyújtott észrevételeket az előterjesztéshez csatolni kell. 

(5) A közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat a Lukácsházi 

Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

(6) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Cák Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a hatáskörébe tartozik. 

(7) A közterület elnevezéséről szóló képviselő-testületi döntést a helyben szokásos 

módon közzé kell tenni. A határozatot külön közölni kell a kezdeményezőkkel, a 

népesség-nyilvántartás illetékes szervével, a területileg illetékes földhivatallal. 

 

Közterület elnevezésre vonatkozó javaslat 

A fenti jogszabályok figyelembevételével megállapítottam, hogy a Cák 1115 hrsz. 

önkormányzati út nem kapott mindezidáig elnevezést.  

 

Polgármesteri javaslat a közterületnek az alábbiak szerinti (az elfogadott 

szóhasználat szerint) elnevezésére: Kőfejtő tető. 

 

Kérem a Polgármestert, hogy a fenti előterjesztés alapján a következő határozati 

javaslat meghozataláról dönteni szíveskedjék: 

 

határozati javaslat 

 

Cák Község Polgármesterének 

veszélyhelyzetben, 

Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében 

hozott  

…/2020. (III. 30.) P O L G Á R M E S T E R I  H A T Á R O Z A T A  

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének 

felhatalmazása alapján Cák község Önkormányzati Képviselő-testülete 
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hatáskörében eljárva Cák község Önkormányzatának a közterületek 

elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló 6/2014. 

(VIII.13.) önkormányzati rendeletével összhangban határoztam 

meglévő, de még el nem nevezett közterület elnevezéséről az alábbiak 

szerint: 

1115 hrsz. út elnevezése: Kőfejtő tető 

 

Felelős: Tóth Szabolcs polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

 

Kőszegszerdahely, 2020. március 30. 

Dr. Bende Katalin aljegyző sk. 


