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Berettyóújfalu Város Önkormányzata Polgármesterétől 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
lakott területek és közterületek elnevezéséről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv-ben 

(továbbiakban: Mötv) 13. § (1) bek. 3. pontja értelmében önkormányzati feladat és 

hatáskör a közterületek elnevezése. 

 

Jelen esetben – kérelem alapján – két közterület (utca) elnevezéséről kell döntenie a 

képviselő-testületnek. 

 

1. Hegymegi Enikő, a Berettyóújfalui Szivárvány Református Óvoda vezetője kért 

házszámot a Csónakázó tó mellett épülő új egyházi óvodának. Emiatt a Bihar 

Termálliget mellett húzódó - Nadányi Zoltán Művelődés Háztól a Piac 

üzletsoráig, a strand bejáratáig tartó - 1035. helyrajzi számú közterületet el kell 

nevezni. 

Tekintettel a közterület elhelyezkedésére, javaslom Fürdő utcának elnevezni. 
 

2. A Kádár vitéz utcai címrendezések során megállapítást nyert, hogy jelenleg ehhez 

az utcanévhez két helyrajzi szám tartozik (5852 hrsz. és 5844 hrsz) úgy, hogy a 

páros oldal számozása a 104-es számtól másik (5844 hrsz.) helyrajzi számmal 

jelölt úton folytatódik, mely párhuzamos az eredeti úttal. A Kádár vitéz utca 

eredeti, 5852 helyrajzi számú folytatásában lévő telkeknek (melyek jelenleg csak 

helyrajzi számmal rendelkeznek) így a későbbiekben nem lehet a 

jogszabályoknak megfelelő címet adni.  

Ennek a helyzetnek a feloldására javasoljuk az 5844 hrsz. út - mely jelenleg a 

Kádár vitéz utca 104 és 146. számok közötti címeket tartalmazza – új 

közterületnévvel való elnevezését, Harmat utcaként. Ezzel a Kádár vitéz utcától 

eltérő helyrajzi számú út attól független, új elnevezést kap, a megegyező helyrajzi 

számú folytatásában a Kádár vitéz utcának pedig lehetőség lesz az ingatlanok 

szabályos címeinek megállapítására. 
 

Az előterjesztésben javasolt nevek elfogadása esetén maradéktalanul érvényesülnek a 

Mötv-ben foglaltak, valamint a 345/2014. (XII. 23.) a központi címregiszterről és a 

címkezelésről szóló Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bek. a.) pontja, mely 

szerint a Magyarország területén található ingatlannak e rendeletben rögzített eljárási 



 

 

rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell 

rendelkeznie. 
 

Előterjesztésünkhöz mellékeljük az érintett közterületek térképvázlatát. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztésben és a határozati 

javaslatokban foglaltakat támogatni szíveskedjenek. 

 

 

Berettyóújfalu, 2020. február 20.    

 

            Muraközi István 

                                                                          polgármester 

 

 

 

 

 

 

1.sz. HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a berettyóújfalui 1035. hrsz-

ú közterületet Fürdő utcának nevezi el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Muraközi István polgármester 

 

 

 

2.sz. HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a berettyóújfalui 5844. hrsz-

ú közterületet Harmat utcának nevezi el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Muraközi István polgármester 

 

 

 






