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Javaslat a Kismaros, 8144/6, 8094 és 8591 hrsz-ú közterületek 
elnevezésére 

 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az alábbiak 
szerint 

rendelkezik: 

 

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) 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. 

(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. 

 
Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezésével, 

megjelölésével, az utcanév- és házszámtáblákkal, valamint a házszámozással kapcsolatos 

szabályokról szóló 14/2014. (IX.1.) rendelete ( a továbbiakban: R.) alapján a közterületeket el kell 

nevezni, a közhasználatra átadott magánutak elnevezhetők. 

 
A R. 4. § (1) bekezdése szerint az elnevezés a közterület nevéből és a közlekedésre vonatkozó 

meghatározásból áll, a (2) bekezdés szerint az utcanév a közterület megjelölésére, annak földrajzi 

azonosítására szolgál. 

 
A R. 6. § (1) bekezdése szerint a közterületet élőlényről, tárgyról, fogalomról lehet elnevezni. 

  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj8idfb37
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj9idfb37
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj10idfb37


 
A R. 7. § (3) bekezdése alapján a település honlapján a közterület elnevezésére vonatkozó 

javaslattételre a település honlapján felhívást tettünk közzé. A javaslatokat az alábbiakban 

ismertetem: 
 

A kismarosi 8144/6. helyrajzi számú közterület elnevezésére: Irtás köz, Kőszikla utca, Csuszka utca 
(már létező), Hátikosár utca javaslatok érkeztek. 

 
A kismarosi 8094. helyrajzi számú közterület elnevezésére: Galagonyautca, Cseresznyefa utca és 
Bodza utca (már létező) javaslatok érkeztek. 
 
A kismarosi 8591. helyrajzi számú közterület elnevezésére: Eper út, Lovaskocsi utca javaslatok 
érkeztek. 

 

 
A fentebb ismertetettek alapján javaslom az alábbi határozatok meghozatalát: 

 
 

 
Határozati javaslatok Bizottság: 

 

…../2022.(VI.13.) számú PÜTB határozat 

 
Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja 
Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete számára, hogy 

1.) a kismarosi 8144/6. helyrajzi számú közterületet Irtás köznek nevezze el, 
2.) kérje fel a jegyzőt, hogy gondoskodjon az utcanév nyilvántartásba vételéről, 
3.) kérje fel a jegyzőt, hogy az utcanévtábla elhelyezéséről gondoskodjon. 

 
Határidő: 2022.06.20. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 

…../2022.(VI.13.) számú PÜTB határozat 

 
Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja 
Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete számára, hogy 

1.) a kismarosi 8094. helyrajzi számú közterületet Galagonya útnak nevezze el, 
2.) kérje fel a jegyzőt, hogy gondoskodjon az utcanév nyilvántartásba vételéről, 
3.) kérje fel a jegyzőt, hogy az utcanévtábla elhelyezéséről gondoskodjon. 
 

Határidő: 2022.06.20. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 

…../2022.(VI.13.) számú PÜTB határozat 

 
Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja 
Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete számára, hogy 

1.) a kismarosi 8591. helyrajzi számú közterületet Eper útnak nevezze el, 
2.) kérje fel a jegyzőt, hogy gondoskodjon az utcanév nyilvántartásba vételéről, 
3.) kérje fel a jegyzőt, hogy az utcanévtábla elhelyezéséről gondoskodjon. 

 
Határidő: 2022.06.20. 
Felelős: polgármester, jegyző 



 
 
Határozati javaslatok Képviselő-testület 
 
 

…../2022.(VI.20.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.) a kismarosi 8144/6. helyrajzi számú közterületet Irtás köznek nevezi el, 
2.) felhatalmazza a jegyzőt, hogy intézkedjen az utcanév nyilvántartásba vételéről, 
3.) felkéri a jegyzőt, hogy az utcanévtábla elhelyezéséről gondoskodjon. 

 
Határidő: 2022.09.30. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 

…../2022.(VI.20.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.) a kismarosi 8094. helyrajzi számú közterületet Galagonya útnak nevezi el, 
2.) felhatalmazza a jegyzőt, hogy intézkedjen az utcanév nyilvántartásba vételéről, 
3.) f e l kéri a jegyzőt, hogy az utcanévtábla elhelyezéséről gondoskodjon. 

 
Határidő: 2022.09.30. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 

…../2022.(VI.20.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.) a kismarosi 8591. helyrajzi számú közterületet Eper útnak nevezi el, 
2.) felhatalmazza a jegyzőt, hogy intézkedjen az utcanév nyilvántartásba vételéről, 
3.) felkéri a jegyzőt, hogy az utcanévtábla elhelyezéséről gondoskodjon. 

 
Határidő: 2022.09.30. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 


