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KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 POLGÁRMESTERE 

 

 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

 Telefon: (28)- 507-133     Fax: (28)-470-357 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2017. április 26-i ülésére 
 
Tárgy:  2219/8 hrsz.-ú közterület (közút) elnevezése 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 

Kistarcsa Város Önkormányzata (a továbbiakban „Önkormányzat”) 53/2016. (II.24.) számú 
határozatával döntött arról, hogy a 2219 hrsz.-ú ingatlant 7 db ingatlanra megosztja és kialakít 
hozzá egy 12 m széles helyi közutat. Az Önkormányzat döntésének megfelelően a 
telekalakítás végrehajtásra került, létrejött a közterület (2219/8 hrsz.). 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 3. pontja, valamint az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről 
szóló 8/2009. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. § (2) bekezdése alapján 
közterületek nevének megállapítása, megváltoztatása Kistarcsa Város Képviselő-testületének 
hatáskörébe tartozik. 

A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 
303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdése, 
valamint (3) bekezdés j) pontja alapján hivatalos földrajzi névnek minősül a közterületnév, 
azaz az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott közterületnek a központi címregiszterről és a 
címkezelésről szóló kormányrendeletben meghatározott közterület jelleget is tartalmazó neve. 

A Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Földrajzinév-bizottság véleményezi a 2. § (3) 
bekezdés f)–k) pontjaiban meghatározott hivatalos földrajzi nevekre – így a közterületnévre 
(utcanévre) – vonatkozó javaslatokat. 

A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint a hivatalos földrajzi nevek megállapításakor 
figyelemmel kell lenni a helyi lakosság élő névhasználatára, a települési önkormányzat és a 
nemzetiségi önkormányzat, az egyéb szervezetek véleményére, továbbá a természet- és 
társadalomtudományok eredményeire, a történelmi hagyományokra, különösen a helytörténeti 
kutatásokra, az elpusztult települések nevére, ezen kívül a földrajzi környezetre, a mező- és 
erdőgazdasági művelési szerkezetre, a nemzetiségi viszonyokra, a nyelvi és nyelvhelyességi 
követelményekre. A nyelvhelyességi követelmények magukba foglalják a mindenkori 
akadémiai helyesírás követését és az arra épülő szabályok betartását. 
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A történelmi hagyományok, különösen a helytörténeti kutatások eredményeire 
tekintettel a kialakított közterületet/közutat javasoljuk „Harang utca”-ként elnevezni, 
ugyanis a legenda szerint a tatárjárás idején lerombolt, a közelben lévő román kori 
templom kincseit, valamint harangját ezen a területen rejtették/ásták el a tatárok elöl. 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat 
elfogadását: 

 

Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistarcsa belterületén lévő 
2219/8 hrsz.-ú közterületet (közutat) „Harang utca”-ként kívánja elnevezni. Felkéri a 
polgármestert, hogy a javaslatot véleményezésre küldje meg a Földrajzinév-
bizottságnak. 
 
Határid ő: azonnal, ill. a Bizottság döntését követően azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 

 
 

A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2017. április 10. 
 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 
 
 


