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Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (1)
bekezdése alapján " minden bellerületi és olyan kíillerületi közterületel el kell nevezni, amely
olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakilásáról és védelméről szóló törvény
szerinli épület találhaló.

A Pilisborosjenő, Budai út elején lévö folyamatosan épülő lakóparkban sürgetővé vált a cimek
létrehozása, egyre többen költöztek már be és szeretnének lakcímet létesiteni. Az ingatlan
tulajdonosai folyamatosan kapják a hatósági bizonyitványokat, hogy a lakóépületűk felépült.

A közteriiletek elnevezése a Képviselő-testület hatásköre.

Jelen esetben a Budai út elején létesűlt lakópark útjainak elnevezésére nincs lehösége a
Képviselö-testületnek, mert utat csak abban az esetben lehet elnevezni, ha

az közterület,

vagy

magánút, de a közforgalom számára meg van nyitva és ez a tény az
ingatlannyilvántartásban szerepel. Az is kötelezö elem, hogy az út tulajdonosa konkrét
névjavaslattal együtt kezdeményezze a Képviselő-testületnek az út elnevezését.

A lakóparkban az utak magántulajdonban vannak, a tulajdonos az Onkormányzatnak még nem
nyújtott bejavaslatot elnevezésükre, igy azok elnevezésére nincs mód.

A 345/2014. (XII.23. ) Korm. rendelt a központi cimregiszterröl és a címkezelésről szóló
jogszabály (továbbiakban: KCR) lehetőséget nyújt arra, hogy az el nem nevezett utak mellett
lévő ingatlanok is címet kapjanak - hozzá legközelebb esö közterület nevének használatával.

E miatt javasoljuk, hogy ne az utat, hanem a településrészt nevezzük el.

A magyarországi hivatalos foldrajzi nevek megállapitásáról és nyilvántartásáról szóló
303/2007. (XI. 14. ) Korm. rendelet lehetővé teszi településrész elnevezését.
" településréswév (helységréswév): a helység központi belterület (átfedések nélkül, pontosan
körülhatárolt) részeinek (községrész, városrész), továbbá a központi belterülettől elkülönülő -
lakott vagy lakatlan - egyéb belterületnek, valamint kulterületnek a neve.

Illetve a KCR-ről szóló rendelet címadatának elemeibe bele tartozik a településrésznév.

Ebben az esetben a lakópark ingatlanjai házszámmal elláthatók, mégpedig úgy, hogy az adott
cím ...... lakópark 1. szám, ....... lakópark 2. szám" stb. módon fog szerepelni a központi cím
regiszterben.

A lakópark elnevezésére több név is szóba jött. Az első, a közbeszédben ma is használt
"Modemdorf lakópark" lehet.



A lakópark bejárata megközelitöleg 30 méterre van a Budai úton lévő Rozália kápolnához, így
felmerült, hogy a lakóparkot "Rozália lakóparknak" nevezzük el.

Megkérdeztük ezen felül a Német Nemzetiségi Onkormányzatot is, akik ajanuár 16-ai héten
adják be névjavaslatukat, melyet a képviselö-testület üléséig csatolunk.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozza meg döntését.

Pilisborosjenő, 2023. január 13.

Tömöri Balázs

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-testülete

1. Pilisborosjenő, Budai út - Budai köz - Napsugár Lakópark - 013/23 hrsz. alatt

nyilvántartott szántófóld által határolt, 3313; 3314/1; 3314/2; 3314/3; 3314/4; 3314/5;
3314/6; 3314/7; 3314/8; 3314/9; 3314/10; 3314/11; 3314/12; 3314/13; 3314/14;
3314/15; 3314/16; 3314/17; 3314/18; 3314/20; 3314/23; 3314/24; 3314/25; 3314/26;
3314/27; 3314/28; 3314/29; 3314/30; 3314/31; 3314/32; 3314/33; 3314/34; 3319/4;
3319/5; 3319/6; 3319/7; 3319/8 hrsz-ú településrészt, figyelembevéve a településrész

kömyezetbe illeszkedését is ........ lakóparknak nevezi el.

2. Felkéri a Jegyzőt a névváltozást a Központi Cimregiszterben hajtsa végre és értesítse az
illetékes Földhivatali- és Kormányhivatali egységet a változásról.

Felelős: Jegyző
Határidő:2023. január31.




