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A tárgyalandó témakör tárgya:
A közterületek elnevezésének és a házszám megállapításának szabályairól szóló
önkormányzati rendelet módosítása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület megalkotta a közterületek elnevezésének és a házszám megállapításának szabályairól szóló 5/2015. (III. 26.) számú rendeletét, melynek alkalmazása során jelentkező hiányosság
pótlására szeretnék javaslatot tenni.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
143. § (3) bekezdése felhatalmazza a települési önkormányzatot, hogy rendeletben állapítsa meg a
közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és
a házszám-megállapítás szabályait. Ez a felhatalmazás egyfelől az önkormányzati hatósági ügyek
közé helyezi a házszám-megállapításra vonatkozó eljárást, másfelől pedig a képviselő-testület hatáskörébe utalja az eljárási részletszabályok megalkotását.
A 2015. január 1-jén hatályba lépett központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.
23.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerint, ha a címképzés tárgyát képező ingatlan csak magánútról közelíthető meg, annak elnevezésére vonatkozóan a helyi önkormányzati rendeletben foglalt
szabályok az irányadók.
A házszám-megállapítási eljárás lefolytatása során eljutottunk két olyan közterülethez (Arany János
utca és Csap utca), ahol magántulajdonban lévő utak találhatók, melyek több ingatlanhoz kapcsolódnak. Álláspontunk szerint szükséges ezen utcák elnevezése is, ugyanakkor a helyi rendeletünk erre a
tárgykörre vonatkozó rendelkezéseket jelenleg nem tartalmaz.
Jelen rendeletmódosítással javaslatot teszek a magánút elnevezésére vonatkozó szabályokra egyfelől
érvényesítve a tulajdonos véleményét, másfelől pedig biztosítva a közterületek elnevezések egységességének fenntartását. Javaslatom szerint a tulajdonosnak három, az önkormányzati rendelet előírásainak megfelelő, az adott településrészen lévő közterületi elnevezésekhez igazodó elnevezés
kerülne megküldésre. A tulajdonosnak 15 napja lenne arra, hogy nyilatkozzon arról, hogy mely elnevezést választja. Rögzítésre kerülne, hogy amennyiben több tulajdonos van, akkor a javaslat mindegyik tulajdonos részére megküldésre kerül, ugyanakkor az elnevezésre vonatkozóan többségi döntést kell hozniuk. Amennyiben a tulajdonos vagy a tulajdonosok a megadott határidőig nem nyilatkoznak, akkor a képviselő-testület jogosult elnevezni az utcát.
Módosítani kell a rendeletet abban a tekintetben is, hogy szabályozni szükséges azon utcák számozását is, amely kizárólag egyik oldalon beépíthető. Ilyen esetekben arra teszek javaslatot, hogy a közterület házszám-megállapítása 1-től kezdődően folyamatos legyen.
Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képző rendelet-tervezetet vitassa meg és
fogadja el.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése
alapján
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendeletmódosításnak önmagában közvetlen társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincsen.
Környezeti, egészségi következményei:
Környezeti, egészségi következményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet elfogadásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása van.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet módosítása a jogalkalmazási gyakorlat kialakítását célozza. Elmaradása a folyamat megakadását eredményezi azokon a területeken, ahol magántulajdonban lévő utak helyezkednek el.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti feltételek adottak.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja
6. RENDELET-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2017. (…) önkormányzati rendelete a
közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. §
A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. §-a az alábbi új c) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„c) magánút: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (1) bekezdésben meghatározott
terület.”
2. §
Az Ör. az alábbi új 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. §
(1) Magánút elnevezésére tulajdonosa kérelmére vagy a magánút elnevezése kezdeményezéséhez
történő hozzájárulás esetén a képviselő-testület jogosult.
(2) A magánút elnevezésére vonatkozó kezdeményezésben az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonos részére három – jelen rendelet rendelkezésinek megfelelő – elnevezést kell megküldeni. A tulajdonos a kezdeményezés kézhezvételét követő 15 napon belül írásban nyilatkozik az általa választott elnevezésről és az elnevezéshez való hozzájárulásról.
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(3) Hozzájárulásnak kell tekinteni, amennyiben a tulajdonos határidőben nem nyilatkozik a kezdeményezésről.
(4) Több tulajdonos esetén az elnevezésre irányuló kérelem benyújtására, továbbá a magánút elnevezése kezdeményezéséhez történő hozzájárulásra a tulajdonrészi többséggel rendelkező tulajdonos(ok) jogosult(ak).”
3. §
Az Ör. 9. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A közterület házszám-megállapításánál a növekedés irányába nézve jobb oldalon a páratlan, bal
oldalon a páros számok vannak. A kizárólag egyik oldalon beépíthető közterület házszámmegállapítása 1-től kezdődően folyamatos.”
4. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően házszám-megállapítás tárgyában hozott határozatok esetében kell alkalmazni.
Részletes indokolás
1. §
A magánút meghatározásával kiegészíti az értelmező rendelkezéseket.
2. §
A magánút elnevezésére vonatkozó szabályokat állapítja meg a tulajdonosi és települési szempontok
figyelembevételével.
3. §
A kizárólag egyik oldalon beépíthető közterület házszám-megállapítására vonatkozó szabályokat tartalmazza.
4. §
A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

Őrbottyán, 2017. február 15.
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