
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete 

a közterület elnevezések, valamint a házszámok jelöléséről szóló 

30/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. §  Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület elnevezések,  

valamint a házszámok jelöléséről szóló 30/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1. § (2) Jelen rendelet területi hatálya kiterjed Nagykőrös Város közigazgatási 

területének közterületeire, ingatlanaira, és a magánútakra.” 

 

2. §  A Rendelet 2. § 1. pontjában a „dűlőút” szövegrész helyébe a ”dűlő” szöveg lép. 

 

3. §  A Rendelet 2. § 8. pontjában a „dűlőút” szövegrész helyébe a ”dűlő” szöveg lép. 

 

4. §  A rendelet 2. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. § 12. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és 

nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései 

szerint megállapított közterületnév, továbbá az elnevezett magánút neve, és a központi 

címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: KCR rendelet) 13. § (3) bekezdésben foglalt ingatlan neve a 

közterületjelleg nélkül.”    

 

5. §   A Rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4. § (5) Magánút elnevezésére a tulajdonos kérelmére a képviselő – testület jogosult, 

e rendelet 3-6. §-ainak figyelembevételével, a KCR rendelet 13. § (2) bekezdése 

szerinti feltétel teljesülése esetén.”       

 

6. §  A Rendelet 6. § (2) bekezdésében a „Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport 

Bizottság” szövegrész helyébe az „Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság” 

szöveg lép. 

 

7. §  A Rendelet 7. § (3) bekezdésében a „Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági bizottság” 

szövegrész helyébe a „Jogi, Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság” szöveg lép.   

 

8. §  A Rendelet 9. § (1) bekezdésében az „államigazgatási” szövegrész helyébe a 

„közigazgatási” szöveg lép. 

 

9. §  A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „12. § (1) A KCR rendelet 2. §-a szerinti ingatlanoknak címmel kell rendelkezniük.” 

 



10. § A rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„13. § (4) A lépcsőház címét a KCR rendelet 16-18. §-ban foglaltak szerint kell 

képezni.”  

 

11. § A rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„13. § (5) A belterületen és a külterületen fekvő ingatlan címelemeinek megállapítása 

során a KCR rendelet 14-15. §-aiban és 18. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.”    

 

12. § A Rendelet 16. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 /A Képviselő-testület döntéséről értesíteni kell:/  

„16. § (6) b) járási hivatalt, katasztrófavédelmet, rendőrkapitányságot, tűzoltóságot, 

mentők, postát, egészségügyi intézményeket,” 

  

13. §   Hatályát veszti a Rendelet 12. §. (2) bekezdése. 

 

14. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

  

 

Nagykőrös, 2017. december 1. 

  

 

 

 

 dr. Czira Szabolcs sk.     dr. Nyíkos Sára sk. 

                          polgármester     címzetes főjegyző 

 

 


