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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fekete József 3060 Pásztó, Nagymező utca 49.szám alatti lakos kérte a Tepke major feletti  Pásztó 
0222/25 hrsz-ú ingatlan lakcímmel történő ellátását, mivel  az ingatlanon lévő épületben szeretne 
lakni életvitelszerűen. Fekete József az ingatlanra  a „Fekete tanya” elnevezést javasolta, mivel 
családjáé az ingatlan. 
  
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. 
 
Az új közterületi elnevezést a testületi döntés előtt 15 nappal a helyben szokásos módon  
( hirdetőtáblán, városi honlapon) közzétettük. 
 
Az új közterületi elnevezést  a  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
felé le kell jelenteni és csak ezután kerülhet sor az át  - és  bejelentkezésekre.   
 
Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek állapítsa meg a javaslatban szereplő    
ingatlan elnevezését.  
 
 Határozati javaslat:  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pásztói külterületi ingatlan (tanya) elnevezéséről 
szóló javaslatot megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz: 
 

1.Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 3. pontjában és a 42.§ 8. pontjában 
biztosított  jogkörében a Pásztó 0222/25 hrsz-ú ingatlannak a Fekete tanya nevet adja. 

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

 
      Felelős: dr. Sándor Balázs jegyző 

Határidő: azonnal 
 
Pásztó, 2018. november 14.                                                       
                                                                                                              Farkas Attila                 
                 Polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
  
              dr. Sándor Balázs 
          jegyző 
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