Előterjesztés
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 14-i .ülésére
5. napirend: Közterületek (lakótelep és a 128/26. hrsz-ú út ) elnevezése
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1)
bekezdés 3. pontja az önkormányzat kötelező – a 42. § 8.pontja szerint át nem ruházható képviselőtestületi – hatáskörébe sorolja a közterület elnevezését.
Jogszabályi háttér:
A közterület elnevezéses alapvető szabályait a Mötv. 14. és 14/A. §-a tartalmazza, részletszabályokat
a kormányzat és az önkormányzati rendelet is megállapíthat.
Mötv. 14. § * (1) A 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait,
ha e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák.
(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.
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.
(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
elnevezés.
(3) Közterület élő személyről nem nevezhető el.
(4).
(5) * Minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot.
(6) * Minden, az (1) bekezdés szerint elnevezett közterületet az elnevezése feltüntetésével kell
megjelölni.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2. §. E törvény
alkalmazásában 13. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.
A központi cimregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014.(XII.23.) Korm. rendelet (a
továbbiakban KCR.) kimondja, hogy a központi címregiszternek többek között tartalmaznia kell a
közterület nevét, valamint a közterület jellegét.
A KCR. 1. § 8. pontja szerint: .
közterületjelleg: az 1. melléklet szerinti jelleg, amely a közterületnévhez kapcsolódik,
A KCR. 1. § 9. pontja szerint: .
közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló
303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint megállapított közterületnév,

továbbá az elnevezett magánút neve és a 13. § (3) bekezdésében foglalt ingatlan neve a
közterületjelleg nélkül.
303/2007.(XI.14.) Korm. rendelet:
2. § (3) bek. j.) közterületnév: az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott közterületnek a központi
címregiszterről és a címkezelésről szóló kormányrendeletben meghatározott közterület jelleget is
tartalmazó neve;
A névmegállapítás, névváltoztatás és véleményezés követelményei
5. § (1) * A hivatalos földrajzi nevek megállapításakor figyelemmel kell lenni a helyi lakosság élő
névhasználatára, a települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat, az egyéb szervezetek
véleményére, továbbá a természet- és társadalomtudományok eredményeire, a történelmi
hagyományokra, különösen a helytörténeti kutatásokra, az elpusztult települések nevére, ezen kívül
a földrajzi környezetre, a mező- és erdőgazdasági művelési szerkezetre, a nemzetiségi viszonyokra, a
nyelvi és nyelvhelyességi követelményekre. A nyelvhelyességi követelmények magukba foglalják a
mindenkori akadémiai helyesírás követését és az arra épülő szabályok betartását.
(2) * A 2. § (3) bekezdés a)-i) és k) pontjában, valamint a (4) bekezdésben felsorolt földfelszíni
részletek élő személyről - a tanyák kivételével - nem nevezhetők el. A közterületek elnevezésére e
kérdésben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) * Amennyiben törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a hivatalos földrajzi
nevek - a közterületnév kivételével - megváltoztatására akkor kerülhet sor, ha az azonos hangzású
hivatalos földrajzi nevek zavart keltőek és a névazonosság másként nem kezelhető, ha a
névhasználatban kimutatható változás következett be, ha a névvel jelölt mesterséges létesítményt
megváltoztatták vagy átalakították, vagy ha a névhasználat a közérdek szempontjából nem megfelelő.
A történelmi hagyományokat őrző nevek nem változtathatóak meg. A közterületek elnevezésére e
kérdésben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3a) * A közterület elnevezése - a közterületjelleg nélkül, de a szóközöket beleszámítva - ötven
betűhelynél hosszabb nem lehet.
(3b) * Két közterületnevet összetéveszthetőnek kell tekinteni, ha
a) csak a birtokos eset jelének meglétében vagy hiányában különböznek,
b) csak ragozásban különböznek,
c) ugyanannak a névnek egybe- és különírott formájú változatai,
d) ugyanannak a szónak rövidített és teljes kiírású változatai és másban nem különböznek,
e) ugyanannak a szónak másféle írásmódú változatai és másban nem különböznek.
(7) § c) a közterületek elnevezésének lehetőleg a közvetlen környezet hagyományait, sajátosságait
kell tükröznie, vagy a helyhez kötődő személyekkel kell kapcsolatosnak lennie.
A fentiek alapján javaslatot teszek a lakótelep elnevezésének megállapítására, a 128/26. hrsz.
alatti közút elnevezésére az alábbi indokok alapján:
A taszári lakótelepet a Toldi Miklós utca választja el. A Toldi Miklós utcától keletre, a Mátyás király
utcától nyugatra, és a Hunyadi János utcától délre eső terület a 128/26-os helyrajzi szám alatti útig
helyezkedik el, és 21 épületet foglal magába . A Toldi utcától nyugatra eső terület a garázssorig a
Kossuth Lajos utcától délre a 129/31-es hrsz-ú területig foglalja magába 20 épülettel. A
lakótelep tervezett lehatárolását a melléklet térképszelvény-részleten ábrázoltuk.
A címnyilvántartás felülvizsgálata és javítása folyamatban van. A település lakótelepe
rendelkezik a közterület nevével. A lakótelep a KCR alapján csak a közterület jellegére utal.

nem

A KCR. 5. § (1) bekezdése alapján a központi címregiszternek tartalmaznia kell –egyebek mellett – a
település nevét, a közterületnevet, a közterületjelleget, a házsszámot.

A korábban megállapított lakótelepi címek teljes körének átvizsgálása folyamatban van. Annak
érdekében, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő címképzési eljárást lefolytassuk a lakótelepnek
közterületnevet kell megállapítani.
A lakosság véleményét a közterületek elnevezésének, a házszámozás rendjének, valamint az
emléktáblák elhelyezésének szabályairól szóló Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2014.(IX.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. §-a alapján hirdetményi úton
kikértük, amely során az alábbi javaslatok érkeztek:
A gyűjtőládába érkezett javaslatok:
- Toldi utcától keletre: Keleti és Toldi utcától nyugatra: Nyugati lakótelep – 3 javaslat
- Tiszti lakótelep: 3 javaslat
- Gagarin lakótelep: 7 javaslat
- Új remény lakótelep:1 javaslat
- Turul lakótelep: 3 javaslat
- Horváth József lakótelep: 1 javaslat
- Fürkészdarázs lakótelep: 1 javaslat
- Boszorkány lakótelep: 1 javaslat
- Rajkötelék: 1 javaslat
- Elfogó vadász lakótelep: 1 javaslat
- Taszári lakótelep: 1 javaslat
- Diszterhöft Zoltán lakótelep: 1 javaslat
- Zrínyi lakótelep: 1 javaslat
- Rubik Ernő lakótelep: 1 javslat
- Mátyás király lakótelep: 1 javaslat
- Kinizsi lakótelep: 1 javaslat
- Jókai lakótelep: 1 javaslat
E-mailen érkezett javaslatok:
- Gagarin lakótelep: 2 javaslat
- Honvéd lakótelep. 1 javaslat
- Reptér lakótelep: 1 javaslat
- Magyar Honvédség lakótelep: 1 javaslat
Egy javaslat személyesen érkezett: Bellai lakótelepre.
A rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a lakosság véleményének a Képviselő-testület döntésére nincs
kötelező ereje.
Taszár földrajzi adottságaira, történelmi hagyományai alapján az alábbi közterületnév közül is
számításba jöhet:
- Taszár címerében elhelyezkedő feketet sas - Sas lakótelep,
- Település történetéből adódóan: Egyházas lakótelep, Vámos lakótelep, Ács lakótelep
- Földrajzi adottságai alapján Kapos folyó mentén helyezkedik el: Kapos lakótelep
- Hagyományai – katonai múltja - alapján: Tiszti lakótelep, Honvéd lakótelep
Az előterjesztés javaslatot tesz a lakótelep és az általános iskola közötti 128/26-os hrsz. alatti út
elnevezésére is az alábbi indokok alapján:
A Taszári Körzeti Általános Iskola címe jelenleg: Taszár, Vörösmarty Mihály utca 4., amely a hátsó
bejárathoz kapcsolódik. Az iskola fő berjárata a fenti útról nyílik. A Vörösmarty Mihály utca páros
oldalának címrendezésénél problémát okoz, hogy a 100/25. hrsz. alatti orvosi rendelő és gyógyszertár
házszáma 2. A fogorvosi rendelő ugyanezen a hrsz-on a 2/B. házszámmal rendelkezik. A szomszédos
100/24. hrsz-on lévő családi ház házszáma szintén 2., amelyet a címrendezés szerint 4-es házszámra
indokolt változtatni.
E probléma rendezésére két alternatíva van:
- A 128/26. hrsz-ú út elnevezése Iskola közre, ennek megfelelően az iskola címe: Taszár, Iskola
köz 1. számra változna vagy
- Az iskola házszáma a 6-ra módosul és a címe: Taszár, Vörösmarty Mihály utca 6. Ebben az

esetben nem kell képviselő-testületi döntés, mert címkezelési eljárásban rendezhető.
A javaslattal érintett területeket a mellékelt térképszelvény-részleten ábrározoltuk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön a közterületek
elnevezéséről.
Határozati javaslat:
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
- a Taszár 128/2. hrsz-ú ingatlantól a 128/30 hrsz-ú ingatlanokig lehatárolt területet –
kivéve a 128/24. és a 128/26. hrsz-ú ingatlanokat - , valamint
- a 129/9. hrsz-ú ingatlantól a 129/43. hrsz-ú ingatlanokig lehatárolt területet - kivéve a 129/31
és a 129/41. hrsz-ú ingatlanokat “........................” lakótelepnek elnevezi.
A képviselő-testület a Taszár 128/26. hrsz-ú “kivett helyi közutat” “Iskola köz”-nek elnevezi.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntésének megfelelően az
ingatlannyilvántartásba történő bejegyzésről gondoskodjon.
Felelős: Keszthelyi Tiborné jegyző
Határidő: 2020. augusztus 14.
Taszár, 2020. július 7.
Varjas András
polgármester
Az előterjesztést készítette:
Keszthelyi Tiborné
jegyző

