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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A DAFNIA Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság jogi 

képviselője azzal a kéréssel kereste meg az önkormányzatot, hogy a Polgár 0284 hrsz-ú 

külterületi ingatlan „Mervó tanya” elnevezéséhez járuljon hozzá.  

 

A Debreceni Törvényszék, mint Cégbíróság nyilvántartása szerint, 1993. január 1. napja óta a 

DAFNIA Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  székhelye 

4090 Polgár, Mervó tanya. Ezt a székhelyet tartja nyilván az Igazságügyi Minisztérium 

Elektronikus céginformációs szolgálata is.  

Az Okmányiroda tájékoztatása szerint a „Mervó tanya” megnevezés közigazgatásilag nincs 

feltüntetve, csupán annak helyrajzi száma, illetve a Földhivatal nyilvántartásában is csak „ipari 

terület” megnevezés áll.  

A kérelem indoklásában az áll, hogy az Okmányiroda a – jelenlegi helyzetre hivatkozva – a 

társaság által megvásárolt gépjárművek vonatkozásában a forgalmi engedélyben a tulajdonos 

változást nem jegyzi be mindaddig, amíg a „Mervó tanya” név, a polgári 0284 hrsz. 

vonatkozásában feltüntetésre nem került.  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 14/A. § (1) bekezdése értelmében minden belterületi és olyan külterületi közterületet el 

kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló törvény szerinti épület található.  

A Központi címregiszterről és a címképzésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) 19. § (1) bekezdése szerint a külterületen fekvő tanya címét 

elsősorban a tulajdonos által javasolt elnevezés szerint kell megállapítani.  

A Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése értelmében „A tulajdonos elnevezésre irányuló javaslatát 

el kell fogadni, ha az elnevezés a tulajdonos vezetékneve szerepeltetésére irányul és a település 

közigazgatási területén nincsen másik tanya ugyanezzel a névvel. Minden más esetben a 

tulajdonos által javasolt elnevezés akkor fogadható el, ha az az adott tanya pontos 

beazonosítását lehetővé teszi és javasolt elnevezés nem sérti a közízlést, nem kelt 

megbotránkoztatást, nem félrevezető és a magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelelő.” 

 

A Mervó név történeti visszatekintése:  

Az 1900-as évek elejétől a nevezett terület a Mervó család birtokában volt. Az 1950-es években 

a tagosítás után a Polgári Táncsics Mezőgazdasági Termelőszövetkezet tulajdonát képezte, 

majd megszűnését követően magán tulajdonba került.  

 

 



A fentiekre tekintettel javaslom a Polgár, 0284 hrsz-ú ingatlan „Mervó tanya” elnevezéssel való 

meghatározását.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, javaslataival való 

kiegészítésére a határozati javaslat elfogadására.  

 

Polgár, 2015. március 17. 

 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

 

 

 

 

    Határozati javaslat 

    …/2015. (III. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testület 

megtárgyalta a Polgár 0284 hrsz-ú külterületi ingatlan 

elnevezésének meghatározására vonatkozó javaslatot és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a Polgár 0284 hrsz-ú külterületi 

ingatlan elnevezését „Mervó tanya” névvel jóváhagyja.  

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

döntésről értesítse az érintettet, valamint gondoskodjon az 

elnevezés nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok 

ellátásáról. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 


