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1 . 8 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
külterületi közút elnevezése 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Tálas Zoltán Patrik Tolmács, Szent Lőrinc út 16. szám alatti lakos, mint a Tolmács, belterület 434 
hrsz-ú kivett lakóépület és 433 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tulajdonosa megkereste 
önkormányzatunkat az ingatlanok címének megállapítása, illetve az ingatlanok megközelítését 
biztosító Tolmács 082 helyrajzi számú külterületi közút megnevezésére tekintetében. 
A Tolmács Község Önkormányzata tulajdonában lévő 082 helyrajzi számú közút jelenleg nem 
rendelkezik közterületi elnevezéssel. A 082 hrsz-ú külterületi közút a Tolmács, Szent Lőrinc út 1. 
szám előtt jobbra leágazó földút, mely a focipályánál lévő pincék előtt folytatódik a Sport utcáig 
bezárólag. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, (továbbiakban: Möt.)  
13.§ (1) bekezdés 3. pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 
körében ellátandó helyi önkormányzati feladat – többek között: a közterületek, valamint az 
önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése. 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a 
házszámozás szabályairól szóló 8/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján a 
közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-
testületének hatáskörébe tartozik. 
 
A Möt. 14/A.§ rendelkezése a következő előírást tartalmazza:  

(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. 
 
A Möt. 14.§ (2) bekezdése a közterületek elnevezésére vonatkozóan a következő előírást tartalmazza: 

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. 
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a 
házszámozás szabályairól szóló 8/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezésére 
vonatkozóan a következő helyi szabályokat írja elő: 

• Minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. 

• A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni, és előtérbe kell helyezni Tolmács község 
jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, 
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történelmi értékeire, sajátosságaira, vagy a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére 
utaló névadást. 

• 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. 

• Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről, 
elhelyezkedésről, fogalomról lehet elnevezni. 

• A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid, közérthető, a 
magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen. 

• A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek 
állítson emléket, aki  

a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, tevékenysége a 
nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, közmegbecsülésnek örvend, 
vagy  

b)  élete, munkássága Tolmács községhez vagy a térséghez kötődik, hozzájárult 
Tolmács vagy a térség fejlődéséhez, vagy példa értékű lehet Tolmács község lakói 
számára. 

• A közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztést a szervezeti és működési szabályzatról 
szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint társadalmi egyeztetésre1 kell 
bocsátani, és az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket a Képviselő-testület elé 
kell terjeszteni. 

• A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést közzé kell tenni, és a döntésről értesíteni kell 
az Okmányirodát, az illetékes földhivatalt, rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, 
mentőállomást, és a közmű-szolgáltatókat. 

 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a közút elnevezését az önkormányzat honlapjára közzétett 
felhívással társadalmi egyeztetésre bocsátottam. A társadalmi egyeztetés során beérkezett 
véleményekről a képviselő-testület ülésén adok tájékoztatást. 
 
Kérem, szíveskedjenek a határozati javaslatban szereplő – épülettel rendelkező ingatlanhoz vezető – 
közút megnevezéséről döntést hozni. 
 
 
Tolmács, 2022. február 11. 
 Tisztelettel: 
 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 

                                                 
1 SZMSZ 39.§ (1) A társadalmi egyeztetés formái:  

a) a rendelet tervezet képviselő-testület által történő tárgyalását megelőzően legalább 3 nappal Tolmács 
Község Önkormányzat hivatalos honlapján való közzététel és a honlapon megadott elérhetőségeken 
keresztül biztosított véleményezés,  

b) a polgármester által belátása szerint a véleményezésbe bevont személyek, intézmények és szervezetek által 
történő közvetlen véleménykérés.  

(2) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott egyeztetési formákon kívül más – különösen indokolt 
esetben, szükség esetén - formákat is igénybe vehet az egyeztetés, véleményeztetés céljára.  

(3) A honlapon közzétett elektronikus levélcímen vagy írásban bárki véleményt nyilváníthat a társadalmi 
egyeztetésre bocsátás céljából közzétett rendelet tervezetről. A névtelenül érkezett véleményeket nem kell 
figyelembe venni. A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt vélelem szerint a 
véleményezéssel járó adatkezelés tekintetében megadottnak kell tekinteni.  

(4) A polgármester mérlegeli a beérkezett véleményeket és azokról a rendelet tervezet tárgyalásakor tájékoztatja 
a képviselő-testületet. 
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....... /2022. (II…...) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 13.§ (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a Möt. 14/A.§ (1) bekezdése alapján – figyelemmel a Möt. 14.§-ában előírtakra 
– az épülettel rendelkező ingatlanhoz vezető külterületi közutak elnevezéséről a következő döntést 
hozza: 

• Tolmács 082 helyrajzi számú közút megnevezése: Pince sor 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 


