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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. február 26. napi ülésére 

 

Tárgy: Címképzéssel és címkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódó 

dologi kiadáshoz szükséges hozzájárulás megadása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § 

(1)-(2) bekezdése értelmében „a Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése 

szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, a fővárosban a kerületi önkormányzat 

jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitsziget esetében a 

főjegyzőt jelöli ki. A címképzésért felelős szerv az illetékességi területére vonatkozóan ellátja 

a címkezeléssel (címképzés, címmódosítás, cím törlése) összefüggő feladatokat és 

gondoskodik e feladatai nyomán, a központi címregiszterben tárolt adatokban bekövetkezett 

változásokat igazoló okiratok őrzéséről.” 

 

A központi címregiszter (KCR) olyan deklaratív nyilvántartás, mely az együttműködő szervek 

által vezetett, címadatot tartalmazó nyilvántartások együttműködési képességének 

elősegítésre, és az egységes címkelezés biztosítására szolgál.  

 

A címképzési és címkezelési eljárás folyamatának elengedhetetlen része az adatgyűjtés, mely 

kiterjed az ingatlan-nyilvántartásra, lakcím-nyilvántartásra, térképészeti-nyilvántartásra 

(Földhivatali térképi adatbázis), tervtárra, alapító okiratra, stb.  

 

Összefoglalva elmondható, hogy az adatminőség fenntarthatóságát többek között a megfelelő 

bel- és külterületi térképi adatbázis biztosítja.  

 

Ennek okán szükségessé vált, hogy a jelenlegi rendelkezésünkre álló térképszelvényeket 

aktualizáljuk.  

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatalának Földhivatali Osztálya 

az alábbi árajánlatot tette a Medgyesegyháza és Bánkút belterületi és külterületi aktuális pdf 

formátumú hivatalos földhivatali térképszelvényeire vonatkozóan: 

 

Belterület 4 + 1 szelvény: 7.500,- Ft/szelvény = 37.500,- Ft  1:2000 méretarány 

Külterület 3 szelvény  2.300,- Ft/szelvény =    6.900,- Ft  1:10000 méretarány 

    Összesen:  44.400,- Ft (ÁFA mentes) 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg 

döntését. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy Medgyesegyháza és Bánkút belterületi és külterületi aktuális pdf formátumú hivatalos 

földhivatali térképszelvényeit meg kívánja vásárolni, 44.400,- Ft (ÁFA mentes) áron. 



A képviselő-testület a felmerülő költségeket a 2019. évi rendes költségvetés / tartalékkeret 

terhére biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. február 22. 

 

 

 

  dr. Nagy Béla György sk.  

polgármester 

 

Ellenjegyezte:  

 

 

dr. Kormányos László s.k. 

 jegyző 

 


