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Tárgy: Döntés a Kistarcsa belterület 6220/12 és 6220/23 hrsz.-ú kivett, közforgalom elől 
el nem zárt magánút művelési ágú ingatlanok elnevezésével kapcsolatosan 
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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület!  

2022. február 2. napján a BMJ Bau Home Kft. írásos megkereséssel élt hivatalunk felé, 
melyben kéri a tulajdonában álló, Kistarcsa 6220/23 helyrajzi számú – közforgalom elől el 
nem zárt magánút - elnevezését. (1. sz. melléklet). A 6220 hrsz.-ú ingatlanból telekalakítással 
kialakult építési telkek közúti kapcsolatát a 6220/23 hrsz.-ú magánút biztosítja. Az ingatlanok 
címét is innen célszerű képezni. 
2013. január 1-jétől hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.). A Mötv. 13.§ (1) bekezdés 3. pontja előírja az 
önkormányzati feladatok és hatáskörök között a 
13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatok különösen: 
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezését. 
A Mötv.42.§ 8. pontja pedig kimondja, hogy a képviselő testület hatásköréből nem ruházható 
át: 

- közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása 
A Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27.§ a) alapján  
közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban 
álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek 
közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által 
megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki 
használhat. 

 



 

 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (9) pontja alapján a közforgalom elől 
elzárt magánutat a közforgalom számára megnyitni, vagy a közforgalom elől el nem zárt 
magánutat a közforgalom elől elzárni az utak forgalomszabályozásáról és forgalomba 
helyezéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott módon, a magánút tulajdonosának 
(kezelőjének) a kérelmére, a közlekedési hatóság engedélyével szabad. A magánút 
közforgalom számára való megnyitásának, illetve elzárásának tényét az ingatlan-
nyilvántartásba be kell jegyezni. A bejegyzést a tulajdonosnak (kezelőnek) kell 
kezdeményeznie. A magánút közforgalom elől elzárásának tényére vonatkozó ingatlan-
nyilvántartási bejegyzés hiányában a magánút közforgalom elől el nem zárt 
magánútnak minősül. 
A Mötv. 51.§ (5) bekezdése szerint a közterület elnevezésének rendjét a települési 
önkormányzat rendeletben állapítja meg, a 143.§ (3) bekezdése alapján felhatalmazást kap a 
települési önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, 
valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-
megállapítás szabályait. 
Ezen jogalkotási kötelezettségnek eleget téve önkormányzatunk megalkotta a 8/2009. (II. 27.) 
számú önkormányzati rendeletét. 
Fentebbi jogszabályhelyekre való tekintettel a közforgalom elől el nem zárt magánút 
közterületként elnevezhető. 

A vonatkozó jogszabályi előírásokkal összevetve és az érintett helyszín ismeretében 
megállapítható, hogy a jelzett magánút névadása indokolt. A környező utcák jellemzően 
virág nevekkel rendelkeznek, így a szóban forgó magánútra a „Jázmin utca” elnevezés 
javasolt. A tervezett elnevezés jogszabályi előírásba nem ütközik. 
Az elnevezni kívánt Jázmin utcát és a már meglévő Terézia utcát a BMJ Bau Home Kft. 
tulajdonában álló 6220/12 hrsz.-ú közforgalom elől el nem zárt magánút köti össze, 
melynek elnevezése szintén indokolt. A magánút elnevezésére a „Jázmin köz” elnevezés 
javasolt. 
 
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 fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
 
 
 
 



 

 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistarcsa belterület 6220/23 
helyrajzi számú névnélküli, közforgalom elől el nem zárt magánutat „Jázmin utcának”, 
a Kistarcsa belterület 6220/12 helyrajzi számú névnélküli, közforgalom elől el nem zárt 
magánutat „Jázmin köznek” kívánja elnevezni. Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a 
javaslatokat véleményezésre küldje meg a Földrajzinév-bizottságnak. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Juhász István, polgármester 
 

 
A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 

 
 
 
Kistarcsa, 2022. február 8. 
 
 Juhász István 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 


