
2016. április 21. 
 
8. napirendi pont 
  
Javaslat közterület elnevezéséről; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában foglaltak értelmében helyi közügy, valamint a helyben 
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a közterületek 
elnevezése.  
A közterület, illetve közintézmény nevekkel kapcsolatban a Mötv. 13. § (2) bekezdése korlátozást 
tartalmaz, mely szerint 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. 
A Mötv. 13. § (3) bekezdése szerint, 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 központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014(XII. 23.) Korm. rendelet, valamint 

a közterületek elnevezésének és a házszám-megállapítás szabályainak rendjéről szóló 

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületnek 7/2014. (VIII.16.) számú rendelete 

(továbbiakban: Önk.r.) értelmében lakossági kérelem alapján új közterület elnevezését javaslom az 

alábbi helyrajzi számú utakon: 

- Vámosszabadi 0225 hrsz. 

- Vámosszabadi 0230 hrsz. 

Az Önk.r. 3. § (3) bek. értelmében „a közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi 

kulturális, természeti vagy történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség 

követelményeire, továbbá arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.” 

Javaslom, hogy a Vámosszabadi 0225 hrsz-ú önkormányzat tulajdonában lévő utat ………….-ra, 

a Vámosszabadi 0230 hrsz-ú szintén önkormányzati tulajdonban lévő utat pedig ………….-ra 

nevezze el a Képviselő-testület.  

Határozati javaslat: 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy   

1. a Vámosszabadi 0225 hrsz-ú kivett, saját használatú út megnevezésű ingatlant 
……………….. –ra nevezi el, 

2. a Vámosszabadi 0230 hrsz-ú kivett, saját használatú út megnevezésű ingatlant 
……………….. –ra nevezi el, 



3. felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert és Kató Mária jegyzőt, hogy a fenti ingatlanok 
közútként történő ingatlan-nyilvántartási átnevezéséről és a központi címregiszterbe 
történő rögzítéséről gondoskodjon, 

4. felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy az érintett lakókat, 
ingatlantulajdonosokat, postát és hatóságokat a közterületek elnevezéséről értesítse. 

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester és Kató Mária Jegyző 
Határidő: értelem szerint 

 

      Lizákné Vajda Lívia polgármester s.k.  

 

 

 

 

 

 


