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Képviselő-testület!

Tóth István Makó, Liget u. 8. szám alatti lakos a Maros-parti kempingjéhez vezető út 
elnevezését kérte Camping útra. Erre azért van szüksége, hogy a turisták a városba műholdas 
navigációval érkeznek és jelenleg a tulajdonát képező kempingnek nincs cím megjelölése. 
  
Az oda vezető út a 06/3 helyrajzi számot viseli, művelési ága közterület, a Magyar Állam tulajdonát 
képezi és a Magyar Közút Zrt. kezelésében van, továbbá a 012/4 hrsz-ú ingatlan Makó Város 
Önkormányzatának tulajdonát képezi, művelési ága kivett közterület, elnevezése nincs. 
  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)13. 
§ (1) bekezdés 3. pontja alapján közterületek nevének megállapítása, megváltoztatása Makó Város 
Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. 
A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. 
(XI.14.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdése, valamint (3) bekezdés j) 
pontja alapján hivatalos földrajzi névnek minősül a közterületnév, azaz a bel- és külterületi közutak 
és terek rendszerint út, utca, tér, park, köz, sétány stb. utótagot tartalmazó neve. 
  
A Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Földrajzinév-bizottság véleményezi a 2. § (3) bekezdés 
f)-k) pontjaiban meghatározott hivatalos földrajzi nevekre - így a közterületnévre (utcanévre) - 
vonatkozó javaslatokat. 
  
A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint a hivatalos földrajzi nevek megállapításakor figyelemmel 
kell lenni a helyi lakosság élő névhasználatára, a települési önkormányzat és a nemzetiségi 
önkormányzat, az egyéb szervezetek véleményére, továbbá a természet- és társadalomtudományok 
eredményeire, a történelmi hagyományokra, különösen a helytörténeti kutatásokra, az elpusztult 
települések nevére, ezen kívül a földrajzi környezetre, a mező- és erdőgazdasági művelési szerkezetre, 
a nemzetiségi viszonyokra, a nyelvi és nyelvhelyességi követelményekre. A nyelvhelyességi 
követelmények magukba foglalják a mindenkori akadémiai helyesírás követését és az arra épülő 
szabályok betartását. 
  
A Mötv. 143. § (3) bek. alapján felhatalmazást kap a települési, a fővárosban a fővárosi 
önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az 
elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait, amit a 
48/2012. (XII.20.) Ör. rendelet szabályoz. 
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A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Címr. Korm. r.) 2. § (1) bekezdés alapján a Magyarország területén található 
ingatlannak e rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe 
bejegyzett címmel kell rendelkeznie. A (2) bekezdés a) pontja alapján cím akkor keletkezik, ha 
valamennyi címadatát bejegyezték a központi címregiszterbe. 
  
A Címr. Korm. r. 4. § (1) bekezdésében a Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan 
fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. 
  
A Címr. Korm. r. 8. § (1) bekezdés szerint, ha a címkezeléshez olyan címadat beszerzése szükséges, 
amelynek megállapítása más hatóság, szerv, szervezet vagy önkormányzati képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik, a címképzésért felelős szerv megkeresi az illetékes hatóságot, szervet, 
szervezetet vagy önkormányzati képviselő-testületet. A címképzésért felelős szerv az önkormányzati 
képviselő-testület döntésének megfelelő címelemet jegyzi be a központi címregiszterbe. 
  
Az (5) bekezdés alapján a címképzésért felelős szerv a címkezeléssel érintett címeket a helyi 
önkormányzat honlapján közzéteszi, ennek hiányában vagy emellett hirdetőtábláján kifüggeszti vagy 
más, helyben szokásos módon közzéteszi, úgy hogy az legalább kifüggesztésétől vagy közzétételétől 
számított egy hónapig folyamatosan megtekinthető legyen. 
  
Amennyiben a közterület elnevezéssel kapcsolatban költségek merülnek fel, úgy azt kérelmezőnek 
kell viselnie, mivel az említett út "Camping út"-ra elnevezése az ő érdekében történik. 
  
Tisztelt Képviselőtestület! 
  
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a Maros-parti kempinghez vezető út Camping útra való 
elnevezése végett hozza meg az alábbi határozatot. 
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
  
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Makó külterületén lévő 06/3 és 012/4 helyrajzi 
számú közterületet (közutat) "Camping út"-ként kívánja elnevezni.  
Felkéri a polgármestert, hogy az utcanevet véleményezésre küldje meg a Földrajzinév-bizottságnak, 
és a bizottság véleményének kézhezvételét követő testületi ülésre terjessze a képviselő-testület elé.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
  
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Tóth István Makó, Liget u. 8. 
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Hatósági Csoport 
- Polgármesteri Hivatal Innovációs és Fejlesztési Iroda Műszaki Csoport 
- Irattár 
  

Makó,  2015. március 19. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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