
F E L H Í V Á S !

Tisztelt Lakosság!

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014(XII. 23.) Korm rendelet (hatályos: 2015. 01. 01.) 
valamint  Pomáz  Város  Önkormányzat  Képviselő–testület  25/2005.  (09.  12)  számú  rendelete  értelmében 
lakossági kérelmek alapján új közterület elnevezését tervezzük az alábbi helyrajzi számú utakon:

1. 9228/1  hrsz-ú  és  9223/2  hrsz-ú  (Susnyár  patak  felöli  ága)  darabokból  álló  közterület  legyen 
folytatása a Honfoglalás utcának

2. 9208/6 hrsz-ú közút- A Honfoglalás utcából nyílik
Javaslatunk: Cinege utca

3. Barackos utca területének megváltoztatása  939hrsz , 9025/8 saját használatú magánút (Forgalom 
elöl nem elzárt) , 9025/2 hrsz

4. Barackos köz 3258 hrsz, 3254 hrsz – korábban Barackos utca része volt

5. 9626 hrsz-ú - Meselia területen  a Vízesés utca felett
Javaslatunk: Zuhatag utca

6. 9547/29 hrsz-ú út –Folyondár utcából nyíló utca 
Javaslatunk: Lestyán utca

7. 9547/10 hrsz-ú út –Folyondár utcából nyíló utca 
Javaslatunk: Kakukkfű utca

8. 9148/4 hrsz-ú út –Mélyút utcáról  nyíló utca 
Javaslatunk: Borostyán utca

9. 9145/8 és 9143hrsz-ú út –Mélyút utcáról  nyíló utca 
Javaslatunk: Vadszőlő utca

10. 0133 hrsz-ú út –Dúcz László útról ( hátsó szentendrei útról)  nyíló út
Javaslatunk: Kőhegy lejtő

11. 9341 hrsz-ú út –Hargita utcáról ( hátsó szentendrei útról) balra nyíló út 1.
Javaslatunk: Bodnár utca,  Dézsa utca 

12. 9341és a 8456 hrsz-ú út  a Kőhegy utcáig–Hargita utcáról balra nyíló út 2.
Javaslatunk: Donga utca, Lugas sor

13. 9442/3 hrsz-ú út –Hargita utcáról balra nyíló út 3.
Javaslatunk:Kádár utca vagy Demizson utca

14. 9291 és 9290/1 hrsz-ú út –Susnyár dűlőből a patak felé  nyíló út
Javaslatunk: Susnyár-patak utca

15. 9302/5 hrsz-ú út –Susnyár dűlőből nyíló út
Javaslatunk: Kavics utca, Prés utca

16. 10237 hrsz-ú út –Klisovácz utcáról  nyíló út
Javaslatunk: Barát-patak  utca

17. 214/3  hrsz-ú út –Magyar utcáról  nyíló út
Javaslatunk: Magyar köz

18. 950/7  hrsz-ú –Középhegy utca feletti vizes árok, melyről több ingatlan is nyílik, de telekként is önálló 
címmel kell rendelkezniük

Javaslatunk: Pereszke köz



19. 1285 és a 0265/22  hrsz-ú út –Patak sorról  nyíló út
Javaslatunk: Alsó Vár utca

20. 1300  hrsz-ú út –Patak sor folytatása jobb oldal
Javaslatunk: Vár utca 

21. 1300  hrsz-ú út – Patak sor folytatása bal oldal  a domb felöl
Javaslatunk: Felső Vár utca 

22. 9820/11 és a8917/4  hrsz-ú út – is legyen a Rozmaring utca része

23. 806 és 802/1 hrsz-ú út –Lázár Vilmos utcáról ÉNY-ra nyíló út 
Javaslatunk: Aulich Lajos utca 

24. 9887/11 hrsz-ú út –9887/10hrsz-ú útról 
Javaslatunk: Vadrózsa utca

25. 9887/10 hrsz-ú út –Mélyút utcáról és a Jóbarátok útja között 
Javaslatunk: Csipkebokor utca 

26. 9895/17 hrsz-ú út –Mélyút utcáról nyíló út
Javaslatunk: Jázmin utca 

27. 9895/6 hrsz-ú út – Mélyút utcáról nyíló út
Javaslatunk: Hecsedli utca 

28. 9887/23 hrsz-ú út – Mélyút utcáról nyíló út
Javaslatunk: Cibere utca

Az utcajegyzékben még nem szerepelnek ilyen elnevezésű közterületek. Az állandó lakosok bejelentkezése csak 
elnevezett közterülettel határos ingatlanba történhet. Helyrajzi számos címek felülvizsgálata során szükséges a 
fenti közterületek elnevezése.

Kérjük  az  érintett  ingatlan  tulajdonosokat,  hogy  észrevételeikkel,  javaslataikkal  segítsék  munkánkat, 
személyesen  ügyfélfogadási  időben  (H:  13-17,  SZ:  8-12,  13-16,  P:  8-12) Közigazgatási  és  Népjóléti 
csoportnál,  vagy  névvel  és  címmel  ellátott  írásbeli  beadványaikat  elküldhetik  levélben,  elektronikusan  a 
szabo.andrasne@pomaz.hu e-mail címre, legkésőbb 2016. november 15-ig.

Pomáz, 2016. 11. 07.

Szabóné dr Bartholomaei Krisztina jegyző nevében és megbízásából:
        Nagy Attiláné sk.
Közigazgatási és Népjóléti 
         Csoportvezető
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