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ELŐTERJESZTÉS 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2015. március 25-i ülésére 

 
A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015. március 25. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képvisel ő-testület 
Előterjeszt ő: Kmetty Károly polgármester 
Az előterjesztést készítette:  Kiskuti Petra  aljegyző 
 Kiszely Zoltán  irodavezető 
 Károlyfi Levente  ügyintéző 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:  nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:  rendes  / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:  egyszer ű / minősített 
A szavazás módja:  nyílt / titkos 

 
A tárgyalandó témakör tárgya: 

Az őrbottyáni közterületek elnevezésével, valamint az i ngatlanok számozásával 
összefügg ő koncepció elfogadás 

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésén döntött arról, hogy felülvizsgálja az őrbottyáni közte-
rületek elnevezését, valamint az ingatlanok számozását. A 2. pontban megjelölt határozat végrehajtá-
saként a Hivatal munkatársai elkészítették a jelen előterjesztés mellékletét képző koncepciókat. 

A részletes koncepció elkészítése során áttekintették az előttünk álló feladatokat, felmérték az egyes 
feladatokhoz szükséges idő hosszát. A jogszabályi előírások figyelembevételével törekedtek arra, 
hogy a lakosság számára minél kisebb megterhelést jelentsen a folyamat, minél rugalmasabb és egy-
szerűbb eljárást lehessen kialakítani. 

A 2. pontban hivatkozott határozat b) pontja szerint Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-
testülete felkérte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a 2015. márciusi testületi ülésre 
alkossa meg az ingatlanok számozásának és a közterületek elnevezésének részletes koncepcióját. 

Ez a koncepció, menetrend a bővebb, hiszen ez mindkét részfolyamatot felöleli és a határozat c) pont-
jában foglaltakkal párhuzamosan hajtható végre. Közös kiindulópontot jelent mindkét koncepciónál, 
hogy a folyamat első lépéseként meg kell határozni azokat a közterületeket, melyeket át kell nevezni. 
Amint a képviselő-testület jóváhagyja a névmegállapítással és átnevezéssel érintett és/vagy átszámo-
zandó közterületek listáját, megkezdődhet az ingatlanok beazonosítása vagyis minden egyes ingatlan 
helyrajzi számmal való beazonosítása. Ezzel egy időben folytatnánk le az egyeztetéseket a hivatalos 
szervekkel, a közüzemi szolgáltatókkal, melynek célja az, hogy minél egyszerűbben, a lakosságról 
minél több terhet levéve tudjuk lebonyolítani a közterület elnevezéssel és házszámozással összefüggő 
adminisztratív feladatokat. 

Ezt követően indulna el a legnagyobb időt igénybe vevő feladat: a helyrajzi számokkal ellátott ingatla-
nok helyszíni felmérése az alaptérkép pontosítására. Ez a telkek természetbeni beazonosítását, a 
koordináták és a sarkok meghatározását jelenti. Ez előreláthatóan – a teljes település tekintetében – 
több mint egy évet fog igénybe venni, a 2016. évi költségvetési lehetőségek és az ingatlanok térképes 
beazonosítása eredményének függvényében. 

E részfolyamat lezárását követően kezdődhet meg a tényleges számozási feladat végrehajtása: a 
határozatok meghozatala, közterületenkénti ütemezéssel. A határozatok jogerőre emelkedését köve-
tően indítható el a hivatalos szervek, a szolgáltatók tájékoztatása, a címek rögzítése a hivatalos nyil-
vántartó rendszerben, továbbá a lakosság lakcímkártyájának cseréje. 

A koncepció végrehajtása során – különösen az utolsó két feladatnál – törekedni kell arra, hogy a 
lakosságot rendszeresen tájékoztassuk az eredményekről, az őket leginkább érintő kérdésekről. Erre 
külön kommunikációs stratégia kidolgozása javasolt. 
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A 2. pontban hivatkozott képviselő-testületi határozat c) pontja szerint Őrbottyán Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete felkérte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a Kulturális és Sport 
Bizottság bevonásával készítsen előterjesztést a közterületek elnevezéséről és azt terjessze a Képvi-
selő-testület elé. 

A közterületek elnevezésére vonatkozó koncepció, menetrend kialakításánál két döntő szempontot 
vettünk figyelembe: 

1. a lakosság véleményének kikérése és 

2. a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 
14.) Korm. rendelet rendelkezéseit, 

mivel a névadás időtartamát, folyamatát e két tényező befolyásolja alapvetően. 

A már fentebb említett első lépés azon közterületek meghatározása, melyeket át kell nevezni. Ez a 
lista a Kulturális és Sport Bizottság 2014. áprilisi ülésére elkészül, így a Kulturális és Sport Bizottság 
határozatot tud hozni a lakosság bevonásáról. Véleményünk szerint az adott utcában élőket kell meg-
keresni azzal, hogy tegyenek javaslatot az elnevezésre, ismertetve velük az önkormányzati rendelet-
ben meghatározott névadásra vonatkozó rendelkezéseket, feltételeket. Érdemes lenne formanyomtat-
ványt rendszeresíteni a javaslattételre. Határidőnek 2015. május 31-et javasoljuk. A javaslatokat a 
közintézményekben elhelyezett zárható ládákban, vagy postai úton vagy személyesen lehetne benyúj-
tani a Hivatalban. A lakossági javaslatokat kiegészülhetnének a képviselő-testület tagjaitól érkező 
javaslatokkal. 

A Kulturális és Sport Bizottság júniusi ülésén megtárgyalja a javaslatokat és állásfoglalását beterjeszti 
a képviselő-testület ülésére, amely döntést hoz a közterületek elnevezéséről. Természetesen annak 
érdekében, hogy az elnevezések megfelelőek legyenek érdemes figyelembe venni a Földrajzinév-
bizottság által készített útmutatót a földrajzi nevek megállapításához és megváltoztatásához. 

A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 
14.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerint a Földrajzinév-bizottság véleményezi a közterület ne-
vekre vonatkozó javaslatokat. Ugyanezen § (4a) bekezdése szerint Földrajzinév-bizottság a feladatkö-
rébe tartozó hivatalos földrajzi neveket illetően a javaslat benyújtásától számított kilencven napon 
belül formál véleményt. 

A Képviselő-testület júniusi döntését követően a hozott határozatot, az egyes közterület elnevezések-
hez fűzött indokolással együtt a Földrajzinév-bizottság elé terjesztjük, amely 2015. szeptemberi ülésén 
formál véleményt az egyes elnevezésekkel kapcsolatban. Amennyiben a Földrajzinév-bizottság véle-
ményében kifogást emel valamely elnevezés ellen, úgy az indokolást figyelembe véve a Képviselő-
testület módosíthatja az elnevezést, de a Földrajzinév-bizottság véleménye nem kötelező jellegű. 

A két koncepció természetesen nem hajtható végre a közterületek elnevezéséről és a házszám-
megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet nélkül. Ez a helyi rendelet adja az egész kon-
cepció jogi hátterét, a gyakorlati megvalósítás szabályait. Az önkormányzati rendeletet külön előter-
jesztés tartalmazza. 

Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és fogadja el annak érdekében, hogy 
ez az átfogó munka végre elkezdődhessen. 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 247/2014. (XII. 17.) számú határozata  az 
őrbottyáni közterületek elnevezésével, valamint az i ngatlanok számozásával kapcsolatban 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy: 

a) felülvizsgálja az őrbottyáni közterületek elnevezését, valamint az ingatlanok szá-
mozását,  

b) felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a 2015. márciusi tes-
tületi ülésre alkossa meg az ingatlanok számozásának és a közterületek elneve-
zésének részletes koncepcióját, 

c) felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a Kulturális és Sport 
Bizottsággal bevonásával készítsen előterjesztést a közterületek elnevezéséről 
és azt terjessze a Képviselő-testület elé,  
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d) felkéri a Jegyzőt, hogy a márciusi testületi ülésre készítse el a közterületek elne-
vezéséről, az utcanévtáblákról, az ingatlanok számozásáról és a művészeti alko-
tások közterületi elhelyezéséről szóló rendeletet-tervezetet. 

Jelen előterjesztés a határozat d) pontját tartalmazó előterjesztéssel együtt kezelendő, amely szintén 
a képviselő-testület március 25-i ülésén kerül napirendre. 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

Őrbottyán Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2013. (X. 1.) 
önkormányzati rendelet 

A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 
14.) Korm. rendelet 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 6.) önkormányzati rende-
let 3. melléklet önkormányzat cím alatt önként vállalt feladatok között K6 Beruházási kiadások sor 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

Kulturális és Sport Bizottság  véleménye: a bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  véleménye: a bizottság a határozati javaslatot elfoga-
dásra javasolja a képviselő-testületnek 

6. HATÁROZATI -JAVASLAT  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének …./2015. (III. 25.) számú határozata az 
őrbottyáni közterületek elnevezésével, valamint az i ngatlanok számozásával kapcsolatos rész-
letes koncepciójáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy: 

a) az ingatlanok számozásának és a közterületek elnevezésének részletes koncep-
cióját a határozat 1. melléklete szerint,  

b) a közterületek elnevezéséről szóló koncepciót a határozat 2. melléklete szerint 

elfogadja. 

Felkéri a polgármestert és a tanácsnokot, hogy a koncepciókban foglaltak végrehajtá-
sáról a lakosságot rendszeresen tájékoztassa a rendelkezésre álló kommunikációs 
csatornák kihasználásával. 

 Felelős: Polgármester, Tanácsnok, 

  Pénzügyi és Településfejlesztési, Kulturális és Sport Bizottság, 

  Jegyző, Igazgatási- és Adó Iroda, Önkormányzati Iroda 

 Határidő: 2017. december 31. 

 

1. melléklet a …./2015. (III. 25.) számú határozathoz 

Koncepció a közterületek elnevezésér ől és az ingatlanok számozásáról 

1. Feladat:  Őrbottyán településen név megállapítással vagy névváltozással és/vagy számozás- 

 sal érintett közterületek meghatározása 

Elkészítésért felelős: Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Döntéshozó: Képviselő-testület 

Határidő: 2015. április 29. 
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2/A. Feladat: Az 1. Feladatban meghatározott ingatlanokhoz helyrajzi szám hozzárendelése 

Felelős: Önkormányzati Iroda 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

2/B. Feladat: A közterületnév megváltozásával és a számozással összefüggő jogi, adminisztratív 

 és szakmai egyeztetések lefolytatása a lakosság tehermentesítése érdekében 

Felelős: Igazgatási és Adó Iroda 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

3. Feladat: Őrbottyán településen az ingatlanhoz rendelt helyrajzi számok helyszíni felmérése 

 az alaptérkép pontosítására 

 Részfeladatok: a) telkek természetbeni beazonosítása 

  b) koordináták meghatározása, 

  c) saroktelkek beazonosítása 

Felelős: Önkormányzati Iroda 

Határidő: várhatóan 2016. október 31. 

4. Feladat: Az ingatlanok számozása az önkormányzati rendelet alapján 

 Részfeladatok: a) közterületek sorrendjének meghatározása 

  b) határozatok meghozatala 

Felelős: Önkormányzati Iroda, Jegyző 

Határidő: 2017. március 31. 

5. Feladat: A határozatok jogerőre emelkedését követő feladatok 

 Részfeladatok: a) hivatalos szervek értesítése 

  b) a Központi Címregiszterben a címek rögzítése 

  c) lakcímkártyák igénylése, kiadása 

Felelős: Önkormányzati Iroda, Igazgatási és Adó Iroda 

Határidő: folyamatos 2017. december 31-ig 

6. Feladat: Lakosság tájékoztatása a 4. és 5. Feladat végrehajtása során 

Felelős: Tanácsnok, Polgármester 

Határidő: folyamatos 2017. december 31-ig 

2. melléklet a …./2015. (III. 25.) számú határozathoz 

Koncepció a közterületek elnevezésér ől 

1. Feladat:  Őrbottyán településen névváltozással érintett közterületek meghatározása 

Elkészítésért felelős: Kulturális és Sport Bizottság 

Döntéshozó: Képviselő-testület 

Határidő: 2015. április 29. 

2. Feladat:  Őrbottyán településen névváltozással érintett közterületek lakosainak bevonása 

 a közterületnevek megállapításába 

 Részfeladatok: a) lakosoknak szóló felhívás megfogalmazása, 

  b) a javaslatok beadási módjának meghatározása, 

  c) javaslattételi határidő megállapítása. 
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Elkészítésért felelős: Kulturális és Sport Bizottság, Tanácsnok 

Határidő: 2015. április 29. 

3. Feladat:  Őrbottyán településen névváltozással érintett közterületek nevének megállapítása 

 Részfeladat: a) a lakosoktól beérkezett javaslatok feldolgozása, 

  b) Kulturális és Sport Bizottság állásfoglalásának kialakítása 

Elkészítésért felelős: Kulturális és Sport Bizottság 

Döntéshozó: Képviselő-testület 

Határidő: 2015. június 24. 

4. Feladat:  Az újonnan megállapított közterületi nevek felterjesztése véleményezésre a 

 Földrajzinév-bizottsághoz 

Elkészítésért felelős: Kulturális és Sport Bizottság 

Határidő: 2015. július 15. 

Szükség szerint: 

5. Feladat A Földrajzinév-bizottság által kifogásolt nevek módosítása 

Elkészítésért felelős: Kulturális és Sport Bizottság 

Döntéshozó: Képviselő-testület 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

Őrbottyán, 2015. március 9. 

 

HATÁROZAT 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 62/2015. (III. 25.) számú határozata az 
őrbottyáni közterületek elnevezésével, valamint az i ngatlanok számozásával kapcsolatos rész-
letes koncepcióról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy: 

c) az ingatlanok számozásának és a közterületek elnevezésének 
részletes koncepcióját a határozat 1. melléklete szerint,  

d) a közterületek elnevezéséről szóló koncepciót a határozat 2. mel-
léklete szerint  

elfogadja. 

Felkéri a polgármestert és a tanácsnokot, hogy a koncepciókban fog-
laltak végrehajtásáról a lakosságot rendszeresen tájékoztassa a ren-
delkezésre álló kommunikációs csatornák kihasználásával. 

Felelős: Polgármester, Tanácsnok, Pénzügyi és Településfej-
lesztési, Kulturális és Sport Bizottság, Jegyző, Igazgatási- és Adó Iro-
da, Önkormányzati Iroda 

Határidő: 2017. december 31. 

 


