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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontja az 

önkormányzat kötelező – a 42. § 8. pontja szerint át nem ruházható képviselő-testületi – 

feladatai közé sorolja a közterület elnevezést.  

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) 

bekezdése értelmében „ A Magyarország területén található ingatlannak e rendeletben rögzített 

eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell 

rendelkeznie. E rendelet értelmében ingatlan minden 

a) beépítésre szánt területen fekvő telek; 

b) beépítésre szánt területen fekvő telken 

ba) létesített épület, 

bb) létesített épületen belül található lakás, 

bc) létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince; 

c) beépítésre nem szánt területen fekvő telek, ha azon 

ca) épületet létesítettek, 

cb) létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található [a 

továbbiakban a bc) és cb) alpontok együtt: pince]; 

d) *  a c) pontban foglalt telken létesített épület és pince; 

e) *  olyan, az a) és c) pontban meghatározott telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló 

rendeltetési egység, amelynek e rendelet céljával összhangban a címképzésért felelős szerv cím 

képzését szükségesnek tartja, 

f) *  a b), d) és e) pontba nem tartozó ingatlan, ha a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 5. § (2) 

bekezdés alapján a polgár lakóhelyéül, vagy külön jogszabály szerinti jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet székhelyéül, telephelyéül szolgál [a továbbiakban 

az a)-f) pontok együtt: ingatlan].” 

 

A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás 

szabályainak megállapításáról szóló 13/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban Rendelet) tartalmazza a közterületek és a házszámozásra vonatkozó szabályokat 

a városban. 

 

Rendelet 7. § (1) értelmében a közterület nevének megállapítása, vagy megváltoztatása 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. A 

javaslatokat a Humánpolitikai Bizottság véleményezi. 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400345.kor#lbj2id22ec
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400345.kor#lbj3id22ec
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400345.kor#lbj4id22ec
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A Rendeletben javaslattételi joggal rendelkezők részéről egy javaslat érkezett, mely a 1668/1 

hrsz-ú közterületet Kertalja utcának, a 1668/53 és a 1683 hrsz-ú ingatlant Szőlőskert utcának 

javasolja elnevezni. (1. sz. melléklet) 

 

A Rendeletben meghatározottak szerint a beérkezett javaslatokat a Humánpolitikai Bizottság 

véleményezte. 

 

A Központi Címregiszterben történő utcanévváltozás átvezetéséről a jegyző gondoskodik. 

A Rendelet 8. §-a rendelkezik arról, hogy az utcanévtáblák elkészítéséről, kihelyezéséről, 

karbantartásáról, pótlásáról, az érvénytelen táblák eltávolításáról Jánossomorja Város 

Önkormányzata gondoskodik.  

 

Szükséges a Jánossomorján szolgáltatást nyújtó cégek, intézmények (posta, víz, gáz, 

szolgáltató, hulladék közszolgálattó) tájékoztatása a közterület elnevezéséről. 

 

Határozati javaslat: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (IX.12.) Kt. 

határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 

1668/1 hrsz-ú közterületet (feltáró utat) Kertalja utcának 

1668/53 és a 1683 hrsz-ú ingatlant (utat) Szőlőskert utcának nevezi el. 

 

2. Felkéri a Jegyzőt, hogy ezen határozat szerinti új közterület elnevezést a Központi 

Címregiszterben vezesse át. A változásról tájékoztassa a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatalát és valamennyi Jánossomorján 

közszolgáltatást nyújtó céget, szervezetet, valamint tájékoztassa a lakosságot helyben 

szokásos módon történő közzététellel. 

 

Felelős:  dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő:  2018. november 30. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentieket megtárgyalni, és abban döntést hozni 

szíveskedjen.  

 

Jánossomorja, 2018. 08. 30. 

 

Lőrincz György s.k. 

                                                                                                                    polgármester 


