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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2022. május 24-ei ülésére 
 

Tárgy:  A dunaföldvári 3773/18 hrsz.-ú út elnevezése 

Előadó:  Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Ráczné Méhes Györgyi  

 anyakönyvvezető, hatósági ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:  dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:  Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-, 

                                                                              Mezőgazdasági és Környezetvédelmi 

                                                                              Bizottság 

 Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság 

Ügyiratszám:  DFV/3797-2/2022. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Kormányrendelet 

(továbbiakban: Kr.)  4. § (1) bekezdése szerint:  

”A Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési 

önkormányzat jegyzőjét, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi 

Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitsziget esetében a főjegyzőt jelöli ki.”  

A képviselő-testület részére vonatkozó Kormányrendelet 8. § (1) alapján „Ha a címkezeléshez 

olyan címadat beszerzése szükséges, melynek megállapítása más hatóság, szerv, szervezet vagy 

önkormányzati képviselő-testület hatáskörébe tartozik, a címképzésért felelős szerv megkeresi az 

illetékes hatóságot, szervet, szervezetet vagy önkormányzati képviselő-testületet. A címképzésért 

felelős szerv az önkormányzati képviselő-testület döntésének megfelelő címelemet jegyzi be a 

központi címregiszterbe.” 

 

A közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a 

házszám megállapítás szabályairól szóló 11/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: rendelet) 3. § (1) Minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének 

megállapítása és megváltoztatása Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

hatáskörébe tartozik, melyről a Képviselő-testület egyedi határozattal dönt. 

 

A rendelet 3.§ (3) bekezdése szerint az utcák, épületek közötti szerviz utakat, gyalogutakat, 

mezőgazdasági célú területet és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni. 

 

A rendelet 4. és 5.§-ai értelmében: 

„(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Dunaföldvár város jellegére, történelmére, 

hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, 

sajátosságaira, vagy a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére utaló névadásra. 

(2) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet. Ez alól 

kivételt képeznek a különböző helyrajzi számon lévő, de természetben egymás folytatásában 

elhelyezkedő azonos típusú közterületek. 

(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi 

névről, elhelyezkedésről, fogalomról lehet elnevezni. 

5. § (1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid, közérthető, a 

magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen. 

(2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek 

állítson emléket, aki 
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a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, tevékenysége a nemzet 

szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, közmegbecsülésnek örvend, vagy 

b) élete, munkássága Dunaföldvár városhoz, vagy annak térségéhez kötődik, hozzájárult 

Dunaföldvár, vagy annak térségének fejlődéséhez, vagy példa értékű lehet Dunaföldvár város 

lakói számára. 

c) a közterület elnevezést megelőző legalább 25 éve elhunyt. 

(3) A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel. 

(4) Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó így ismert, vagy az 

elnevezés egy családról történik.” 

 

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal felhívást intézett a lakossághoz, hogy a dunaföldvári 

külvégi temetőnél készülő kis út (OMV kúttal szemben) elnevezéséhez küldjék be 

javaslataikat.    

2022. május 02-ig egy javaslat érkezett: Csillag hegy. 

  

A Képviselő-testületet nem köti a javaslat. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik az utca 

elnevezés a jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével. Az utca a dunaföldvári külvégi 

temetőnél az OMV benzinkút előtt elhelyezkedő el nem nevezett közterület. A közterület a 6-os 

számú főközlekedési útról nyílik 3773/7 hrsz.-mal, majd a közterület a 3773/18 hrsz.-mal 

folytatódik a Paksi utca leágazásának a végéig, Vadász utca végéig és a Vágóhíd utcába 

csatlakozik. 

Az előterjesztés mellékletét képezi térképkivonat. 

 

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

Dunaföldvár, 2022. május 12. 

           Horváth Zsolt sk. 

                                                                                                                            polgármester 

 

HATÁROZATI   JAVASLAT I. 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a Dunaföldvár 3773/7 hrsz.-ú és annak folytatását képező 3773/18 hrsz.-ú utat  

……………………....  elnevezéssel látja el. 

2.  felkéri a jegyzőt, hogy az utca elnevezését az ingatlan-nyilvántartásban rögzítse. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: 2022. június 30. 

Értesül: Jegyző 

           TMK Paksi Járási Hivatala Földhivatali Főosztály 

 

HATÁROZATI   JAVASLAT II. 

 

 

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a dunaföldvári 3773/7 hrsz.-ú és a 3773/18 hrsz.-ú utat 

nem nevezi el. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

Erről értesül: Jegyző 




