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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2017. júliusában elindult a Központi Címregiszter (KCR), amely a korábbi 
címnyilvántartási rendszert váltotta fel. Az ehhez kapcsolódó, a központi 
címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 
értelmében minden nyilvántartott címnek tartalmaznia kell – többek között – a 
közterület nevén kívül a közterületjelleget is. A címnyilvántartás felülvizsgálata a 
jegyző és ezen keresztül az önkormányzati hivatal feladata. 
 
A központi címregiszter időszakos felülvizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy 
Komló közigazgatási területén kettő olyan közterület név szerepel, ahol 
közterületjellegek mindeddig nem kerültek meghatározásra és rögzítésre a 
címnyilvántartásban, ezek Kisbattyán és Mecsekfalu. Ezen, korábban önálló 
települések esetében sem lehet azonban eltekinteni attól, hogy a közterületjellegek 
meghatározására sor kerüljön. 
 
A közterületjelleg hiánya a gyakorlatban akkor bír jelentőséggel, ha olyan címre 
kívánnak bejelentkezni, ahol korábban nem volt létesített lakcím. Kizárólag olyan 
KCR-ben nyilvántartott címre lehet bejelentkezni, amely rendelkezik 
közterületjelleggel is. E feltétel hiányában nem jut lakcímkártyához az ügyfél a 
Kormányablaknál. Ezen túl az ügyfelek jelzései alapján a különböző hivatalos szervek, 
közüzemi szolgáltatók, bankok nyilvántartásai sem tudják kezelni a közterületjelleg 
nélküli címeket, ez többeket hátráltat a mindennapos ügyintézés során. 
 
Fentiekre tekintettel a jogszabályi előírásoknak eleget téve a 2019. év májusi Európai 
Parlamenti választásokat megelőzően szükséges a két közterület közterületjellegének a 
meghatározása. 
 
A kormányrendelet meghatározza a közterületjelleg fogalmát és a bejegyezhető 
közterületjellegek felsorolását (1. sz. melléklet), ezzel párhuzamosan értelmezendő 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (IV. 25.) számú 
önkormányzati rendelete a településrész-, a közterület-elnevezés és a házszámozás 
rendjéről, valamint a közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéséről. E rendelet 
szerint a közterület elnevezése a közterület nevéből és a közterület közlekedési, 
funkcionális vonatkozású meghatározásából (jelleg) áll. A rendelet előírja továbbá, 
hogy a közterületnév megállapítása, vagy megváltoztatása előtt az önkormányzati 
képviselők útján vagy a médiában közzétett felhívással meg kell ismerni az érintett 
terület lakosságának véleményét. A lakosság javaslatait a lehetőségekhez mérten 
figyelembe kell venni, ahogy ez volt az egyes kökönyösi utcák esetében. A 
Kisbattyánhoz kapcsolódó változás 93 fő lakost, a Mecsekfaluhoz kapcsolódó változás 
225 fő lakost érint.  Az előterjesztést véleményezés céljából meg kell küldeni a 
Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület részére is. 
 
 
 



Hangsúlyoznám, hogy a fenti eljárást arra az esetre írja elő a rendeletünk, ha teljes 
átnevezésről lenne szó. Mecsekfalu kapcsán egyszerűen a közterületjelleg 
hozzárendeléséről beszélünk, míg Kisbattyán vonatkozásában a közterület neve is 
módosul (a Mecsekjánosi Fő utcához hasonlóan). Ettől függetlenül a teljes 
eljárásrendet lefolytattuk a helyiek minél szélesebb bevonása érdekében. 
 
Mindkét esetben megkerestük a településrészi önkormányzatokat, több lehetséges 
megoldást javasolva a hivatali egyeztetések eredményeként. Ezen üléseken az érintett 
lakók közül is többen részt vettek, így születtek meg a véleményező döntések. 
 
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat 2018. október 30-ai ülésén, a lakosság 
bevonásával a „völgy” közterületjelleg hozzárendelés mellett döntött (2. sz. melléklet). 
 
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat 2018. október 26-ai ülésén pedig a 
„Kisbattyán Fő utca” elnevezést szavazta meg (3. sz. melléklet).  
 
Az előkészítés során bekértük a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület 
véleményét is, amely legkésőbb a bizottsági üléseken kerül ismertetésre. 
 
Mindezek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy – a Gazdasági és 
Településfejlesztési Bizottság, a Jogi Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság, valamint a 
Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület véleményének figyelembevételével – 
tárgyalja meg az előterjesztést, és fogadja el az alábbi határozati javaslatot. 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és 
Településfejlesztési Bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság, valamint a 
Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület, továbbá a Mecsekfalu Településrészi 
Önkormányzat és a Kisbattyán Településrészi Önkormányzat véleményének a 
figyelembevételével – megtárgyalta a közterületjellegek meghatározása tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1) A képviselő-testület 2018. november 30. napjától az alábbi közterület 
elnevezéseket határozza meg: 
 
a Mecsekfalu elnevezése Mecsekfalu völgy elnevezésre, 
a Kisbattyán elnevezése Kisbattyán Fő utca elnevezésre változik. 

 
Határid ő: 2018. november 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
 
 
 



2) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a változást a települési 
címnyilvántartáson vezesse át, a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a 
Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatalát, a települési 
közszolgáltatókat, szolgáltatókat, pénzintézeteket, a Magyar Posta Nyrt.-t, az 
Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot, valamint hirdetmény közzétételével a 
város lakosságát. 

 
Határid ő: 2018. november 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 

3) A képviselő-testület utasítja a Városgondnokság vezetőjét, hogy jelen 
határozattal érintett közterületeken a közterületnév-táblák kihelyezéséről Komló 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településrész-, a közterület-
elnevezés és a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és 
házszám táblák elhelyezéséről szóló 13/2013. (IV. 25.) önkormányzati 
rendelete 8. §-ában foglaltak alapján gondoskodjon. 

 
Határid ő: 2019. január 31. 
Felelős: Bogyay László  intézményvezető 

 
 
 
Komló, 2018. november 19. 

 

Polics József 
          polgármester 
 

 

 

 



1. sz. melléklet 

1. melléklet a 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

1. A B 
 

2. 
Egységes ingatlan-nyilvántartási 

adatbázisban szereplő kód 
közterületjelleg 

 
3. 119 allé 

 
4. 99 alsó rakpart 

 
5. 25 alsósor 

 
6. 121 bekötőút 

 
7. 19 dűlő 

 
8. 8 fasor 

 
9. 100 felső rakpart 

 
10. 69 felsősor 

 
11. 70 főtér 

 
12. 72 főút 

 
13. 107 gát 

 
14. 33 határ 

 
15. 98 határsor 

 
16. 111 határút 

 
17. 131 ipartelep 

 
18. 41 kert 

 
19. 88 kertsor 

 
20. 93 korzó 

 
21. 54 környék 

 
22. 13 körönd 

 
23. 12 körtér 

 
24. 4 körút 

 
25. 5 köz 

 
26. 80 lakópark 

 
27. 10 lakótelep 

 
28. 16 lejtő 

 
29. 15 lépcső 

 
30. 79 lépcsősor 

 
31. 32 liget 

 
32. 20 major 

 
32a. 136 majorság 

 
33. 45 mélyút 

 
34. 47 negyed 

 
35. 24 oldal 

 
36. 108 országút 

 
37. 7 park 

 
38. 63 part 

 
39. 46 pincesor 

 
40. 17 puszta 

 
41. 22 rakpart 

 
42. 9 sétány 

 
43. 57 sikátor 

 
44. 6 sor 

 



45. 61 sugárút 
 

46. 134 szállás 
 

47. 36 szektor 
 

48. 75 szél 
 

49. 118 szer 
 

50. 73 sziget 
 

51. 123 szőlőhegy 
 

52. 92 tag 
 

53. 18 tanya 
 

54. 21 telep 
 

55. 2 tér 
 

55a. 137 tere 
 

56. 35 tető 
 

57. 11 udvar 
 

58. 3 út 
 

59. 1 utca 
 

60. 59 útja 
 

61. 90 üdülőpart 
 

62. 120 üdülősor 
 

63. 62 üdülőtelep 
 

64. 49 vár 
 

65. 52 várkert 
 

66. 48 város 
 

67. 44 villasor 
 

68. 39 völgy 
 

69. 38 zug 
 

70. 64 bokor 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. sz. melléklet 

 



3. sz. melléklet 

 


