
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 

35/2021. (III. 16.) számú határozata 

Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek 

elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, 

Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 

rendelkezéseire, az alábbiak szerint dönt: 

Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere megismerte és megvizsgálta a PROINVESTBAU 

Beruházásszervező Kft. (1036 Budapest, Bécsi u. 67.) képviseletében eljáró Balassi János 

ügyvezető ingatlan címképzésével kapcsolatos kérelmét. 

1. A Polgármester a kérelemnek helyt ad, és a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában valamint a 

42. § 8. pontjában biztosított jogkörében eljárva a Pásztó 064/7 hrsz-ú ingatlannak a 

„Fa telep” nevet adja. 

2. A döntésről értesíteni kell a 17/2013. (IX. 27.) számú Pásztó Városi Önkormányzati 

rendelet 1. függeléke szerinti szerveket. 

3. A változást a Központi Cím Regiszter nyilvántartásban fel kell dolgozni. 

A döntés ellen közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 

harminc napon belül kell Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzőjéhez (3060 Pásztó, Kölcsey u. 

35.) benyújtani. 

INDOKOLÁS 

A PROINVESTBAU Beruházásszervező Kft. képviseletében eljáró Balassi János ügyvezető 

2021. január 15. napján hivatalomhoz beérkezett kérelmében kérte, a Pásztó 064/7 hrsz-ú 

ingatlan lakcímmel történő ellátását, az ingatlan címének a „Fa telep” elnevezést javasolta. 

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Kormányrendelet 13. 

§ (3) és (5) bekezdése értelmében a külterületen lévő ingatlan címét elsősorban a tulajdonos 

által javasolt elnevezés szerint kell megállapítani, a tulajdonos elnevezésre irányuló javaslatát 

el kell fogadni, ha az elnevezés a tulajdonos vezetékneve szerepeltetésére irányul és a 

település közigazgatási területén nincsen másik külterületi ingatlan ugyanezzel a névvel. 

Minden más esetben a tulajdonos által javasolt elnevezés akkor fogadható el, ha az az adott 

ingatlan pontos beazonosítását lehetővé teszi és a javasolt elnevezés nem sérti a közízlést, 

nem kelt megbotránkozást, nem félrevezető és a magyar nyelv helyesírási szabályainak is 

megfelel. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) 

bekezdésének 3. pontja a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között nevesíti a közterületek elnevezését, 



továbbá a 42. § 8. pontja értelmében a közterület elnevezése a képviselő-testület át nem 

ruházható hatáskörébe tartozik. 

A közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a 

házszámozás rendjéről szóló 17/2013. (IX. 27.) számú Pásztó Városi Önkormányzati rendelet 

(a továbbiakban: Önk.-i rendelet) 4. § (5) bekezdése alapján a közterület neveket érintő döntés 

előtt a lakosság véleményét ki kell kérni. A felhívást a döntést megelőzően 15 nappal előbb a 

helyben szokásos módon kell közzé tenni. A Pásztó 064/7 hrsz.-ú ingatlan elnevezésével 

kapcsolatban a 482-2/2021. sz. hirdetmény 2021. február 16 napján a helyben szokásos 

módon (hirdetőtáblán, városi honlapon) közzétételre került. A hirdetmény levételének napja 

2021. március 03. A hirdetménnyel kapcsolatban lakossági észrevétel nem érkezett. 

Az Önk.-i rendelet 4. § (6) bekezdése alapján az új közterületi elnevezésről szóló döntésről az 

1. függelékben felsorolt szerveket értesíteni kell.   

A polgármester hatáskörét és illetékességét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontja állapítja meg. 

A jogorvoslatról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § 

(1), 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) 

bekezdése alapján tájékoztattam. 

Határidő: haladéktalanul 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály ügyintézője 
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