
Előterjesztés 

közterület elnevezésről 

 

1. előterjesztés száma: 226/2018 
2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 
3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: – 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. számú melléklet – határozati javaslat 

 2. számú melléklet – helyszínrajz 
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

 Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 

 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

 a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás 
szabályainak megállapításáról szóló 14/2014. (V. 28.) önkormányzati rendelet 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
 
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 közterület elnevezés alapvető szabályait a törvény 14. és 14/A. §-a tartalmazza, 
részletszabályokat a kormány és az önkormányzat rendelete is megállapíthat. 
 
A 14/A. § (1) bekezdése szerint „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.” 
Az épület az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 2. § 10. pontja szerint 
„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.” 
A definíció szerint a lakóház minden esetben ebbe a kategóriába tartozik. 
 



Az elmúlt évben a Hunyadi utca 51. számú – 68 hrsz – ingatlan megosztásra került, majd a 
kialakult két telken családi házak épültek. 
A megosztás eredményeként a 68/2 hrsz-ú telek így már nem a Hunyadi utcáról közelíthető 
meg, hanem a külterületi 066 hrsz-ú útról, ami a természetben a Hunyadi utcai kertek végében 
húzódik. 
 
A bicskei 066 hrsz-ú út Bicske Város Önkormányzat tulajdonában áll, megnevezése „saját 
használatú út”, a közforgalom elől nincs elzárva. 
Jelenlegi állapotában nem kiépített, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. javára 
bejegyzett vezetékjogok terhelik. 
Korábban a Bicskei Mezőgazdasági Zrt részére lett felajánlva a lakó utak nehéz gépekkel való 
elkerülése érdekében, de egy tanulmányterv ezen a nyomvonalon tett javaslatot a Bicske – 
Etyek kisvasút kiépítésére is. 
 
A telekmegosztás és a beépítés a fent hivatkozott Mötv. 14/A. § (1) bekezdés alapján 
elnevezési kötelezettséget ró a képviselő-testületre. 
 
A környező utcák mindegyike történelmi személyiségről – Árpád utca, Hunyadi utca, 
Széchenyi utca, Vasvári utca, Kézai Simon utca – van elnevezve, célszerű lehet ezt a 
hagyományt követni a jogszabályi korlátozások figyelembe vételével. 
 
Közterület 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. 
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. 
Közterület élő személyről nem nevezhető el. 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 
 
Bicske, 2018. május 3. 

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

 

 



1. melléklet a 226/2018 számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: Közterület elnevezésről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1) a tulajdonában álló bicskei 066 hrsz-ú közterületet Könyves Kálmán utca néven nevezi 
el, 

2) felkéri a jegyzőt, hogy a közterületek elnevezésének, az elnevezések 
megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 14/2014. 
(V. 28.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdésében előírtak, valamint a központi 
címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai 
szerinti eljárást folytassa le. 

 
 
Határidő: 2018. augusztus 30. 
Felelős: jegyző 
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