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    Előterjeszti: dr Varga Tibor megbízott jegyző 
Közterületek felülvizsgálata 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. október 27-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2015. január 1-én hatályba lépett a központi címregiszterről és a címképzésről szóló 345/2014. 
(XII. 23.) Kormány rendelet, mely egyesíti az ingatlannyilvántartást, a posta nyilvántartását és a 
személy- és lakcímnyilvántartást, melyek egyes esetekben eltérően tartalmazták ugyanazon ingat-
lan címelemeit. Az egységes rendszer felállításához, az adatok tételes felülvizsgálatárára a jegy-
zők kerültek kijelölésre. Településünkön ez az egyeztetés, adattisztítás folyamatban van. 
A közterületek közül kettő nem létező (Berkenye köz és Boróka köz), mely nem felel meg a jog-
szabályban előírt feltételeknek (nincsenek helyrajzi számhoz rendelve, nincsenek kapcsolati adata-
ik). 
Egy megszűnt, használaton kívüli közterület is van (Gáz telep), mely kivett telephelyként van nyil-
vántartva. 
A telephez vezető út (312 hrsz) kivett közútként szerepel a nyilvántartásban, az Önkormányzat 
tulajdona, de nem rendelkezik elnevezéssel. Az megszüntetésre javasolt két köz közül az egyikük 
elnevezését megkaphatná, hiszen a rögzítéshez szükséges kapcsolati adatokkal rendelkezik. 
A közterületek megszüntetése, elnevezése képviselő-testületi döntést igényel.  
 
Megszüntetendő közterületek: 
 

Jelenlegi  Sorszám: 
neve: jellege: 

Létrehozás 
ideje: 

Létrehozó okirat száma: 

1. Berkenye köz 
2. Boróka köz 

1988. 01. 21. Városi Jogú Nagyközségi Tanács Végrehaj-
tó Bizottságának 5/1988/I.21./VB számú 
határozata 

3. Gáz telep 1975. 01. 01. nem közút, csak telephely 
 
Új közterület: 
 
Sorszám: helyrajzi száma: Javaslat az elnevezésre: 

1. 312 Boróka köz Berkenye köz 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehaj-
tása  

Az érintett közterületekkel kapcsolatos döntések: 
 
Berkenye köz: 

- Városi Jogú Nagyközségi Tanács Végrehajtó Bizottságának 5/1988/I.21./VB számú ha-
tározata – mellékelve 
 

Boróka köz: 
- Városi Jogú Nagyközségi Tanács Végrehajtó Bizottságának 5/1988/I.21./VB számú ha-

tározata – mellékelve 
 

Gáz telep: 
- belső jegyzet alapján a létesülés ideje: 1975. 01. 01. – ez a személy- és lakcím nyilván-

tartás kialakításának időpontja 
 

312 hrsz-ú közút: 
- még nem rendelkezett elnevezéssel 

 
 
A felsorolt iratok az irattárban uralkodó állapotok és a feltételezhetően levéltártárnak történt átadás 
miatt hiányosan fellelhetőek. 

3. Jogszabályi háttér:  

- Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól 
szóló 2013. évi CCXX. törvény  

- A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény  

- A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény  
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  
- Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvény  
- Alaptörvény 
- A központi címregiszterről és a címképzésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Kormány rende-

let 
- Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XI. 26.) önkormányzati 

rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól 
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4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.(X. 27.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Közterületek felülvizsgálata” című 
napirendet. 
 
Megszünteti a következő, a településen nem létező közterületeket: 
 

- Berkenye köz / Boróka köz 
- Gáz telep 

 
A 312 hrsz-ú közutat a következő képen nevezi el: 
 

- Berkenye köz / Boróka köz / ……….. 
 
 
 
 
Határidő: 2017.  
Felelős: dr Varga Tibor jegyző 
 
                                                                                                                                         
Rétság, 2017. október 19. 

      dr Varga Tibor 
           jegyző 

 
 
Törvényességi záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 

         dr Varga Tibor 
             jegyző 

 
 






