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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szebenyi Tünde Anett 4080 Hajdúnánás, Árpád u. 10. szám alatti lakos írásban azzal a kéréssel kereste 

meg az önkormányzatot, hogy a családja tulajdonában álló Polgár, 0106/2 hrsz.-ú, kivett tanya, külterületi 

ingatlant „Magyar Szürkebarát tanya” elnevezéséhez járuljon hozzá. 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 

14/A. § (1) bekezdése értelmében 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. 
 

A Központi címregiszterről és a címképzésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Korm. rendelet) 19. § (1) bekezdése szerint a külterületen fekvő tanya címét elsősorban a tulajdonos által 

javasolt elnevezés szerint kell megállapítani.  
 

A Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése értelmében „A tulajdonos elnevezésre irányuló javaslatát el kell 

fogadni, ha az elnevezés a tulajdonos vezetékneve szerepeltetésére irányul és a település közigazgatási 

területén nincsen másik tanya ugyanezzel a névvel. Minden más esetben a tulajdonos által javasolt 

elnevezés akkor fogadható el, ha az az adott tanya pontos beazonosítását lehetővé teszi és javasolt elnevezés 

nem sérti a közízlést, nem kelt megbotránkoztatást, nem félrevezető és a magyar nyelv helyesírási 

szabályainak megfelelő.” 
 

A fentiekre tekintettel javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Polgár, 0106/2 hrsz.-ú ingatlant „Magyar 

Szürkebarát tanya” elnevezéséhez járuljon hozzá. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

Polgár, 2015. október 20. 
 

         Tóth József 

         polgármester 

 

Határozati javaslat 

…/2015. (…..) sz. határozat 
 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta a „Javaslat a Polgár 0106/2 hrsz.-ú 

külterületi ingatlan elnevezésének meghatározására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a Polgár 0106/2 hrsz.-ú, kivett tanya, külterületi ingatlan elnevezését „Magyar 

Szürkebarát tanya” elnevezéssel jóváhagyja.  
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintettet, valamint 

gondoskodjon az elnevezés nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok ellátásáról. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 


