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A tárgyalandó témakör tárgya:
Az őrbottyáni közterületek elnevezésével, valamint az ingatlanok számozásával kapcsolatos
döntések meghozatala
1. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

A település építményeinek természetbeni meghatározásának problematikussága miatt 2004 évben
megkezdődött a település házszámozásának rendbetétele. A házszámozás megkezdését azonban
nem előzte meg egy a teljes településre vonatkozó utcanév rekonstrukció illetve szükséges átalakítás.
Ennek következtében a házszámozás gyakorlati megvalósítása csak az újonnan kialakított
lakóterületeken illetve a rendezett telekszerkezetű utcákban volt lehetséges. Megoldható volt még
olyan utcák házszámozásának rendezése is, amelynek mindkét vége belterületre esett. A Képviselőtestület az elmúlt években a fentieknek megfelelő több határozatot hozott az ingatlanok számozásával
illetve utcajelölésekkel kapcsolatban. Az erről szóló rendeletben előírt különlegesen indokolt eset
azonban nem merült fel, mivel a törvény a helyrajzi szám alkalmazását is lehetővé teszi. Ezek alapján
az ingatlanok számozásának folytatását az erről szóló előterjesztés szerint a Képviselő-testület
21/2011. (I. 31.) határozatával tudomásul vette, mivel gazdaságtalan, műszakilag teljes körűen nem
megvalósítható és végleges állapot nem eredményező eljárás lett volna, nem beszélve a különböző
szereplőkre háruló terhekről.
2. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
A Képviselő-testület 2014. évi munkatervéről szóló 282/2013. (XII. 18.) határozata tartalmazza a
tárggyal kapcsolatos döntések meghozatalának napirendjét.
A közterületek elnevezése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény
( a továbbiakban: Mötv.) szerint az Önkormányzat, az ingatlanok számozása a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény ( a továbbiakban:
Nytv.) alapján a Jegyző hatásköre. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala által a településen nyilvántartott 94 közterületből (a régi számozásokon felül) 39 rendelkezik
hivatalos ingatlan számozással. A fennmaradó 55 közterület esetében a közterület elnevezése,
valamint az ingatlanok számozásának módjával kapcsolatban az eddig meghozott döntéseket, a
Képviselő-testület korábbi határozata szerint meg kell vizsgálni. Bár a helyzet műszakilag ma is
kezelhető, a döntés megalapozottsága érdekében, javasoljuk az alábbi indokok figyelembe vételét:
- A közterületek elnevezéseihez nem lettek hozzárendelve ezek helyrajzi számai. A földhivatali
nyilvántartásban ezért csak részben, vagy hibásan kerültek átvezetésre a közterületek nevei.
- A település ingatlanainak jelenlegi számozási metodikája nem teszi lehetővé minden ingatlan
számozását. A Bartók Béla utca, Petőfi Sándor utca, József Attila utca, Vak Bottyán utca régi
házszámai a Hunyadi utcától indulnak és a Rákóczi Ferenc utca felé emelkednek, így az
említett utcák Hunyadi utca és Határ utca közötti szakaszán nem lehet az ingatlanokat az
utcák jelenlegi rendje szerint számozni, bár azok lakóházzal beépíthető, és részben beépült
területek.
- Az utcák egy részében a hivatalos házszámozás hiányában véletlenszerűen alakultak ki a
házszámok. Előfordul, hogy egy utcában többször megtalálható ugyanaz a házszám, valamint
a házszámok nem minden esetben követik egymást emelkedő számsorrendben.
- A külterületi utak egy része nem került elnevezésre.
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A fenti problémák megoldásához egy átfogó, a település teljes területét magába foglaló koncepció
kialakítása javasolt a közterületek elnevezésére és az ingatlanok számozására. A koncepció
kialakításánál figyelembe kell venni a lakosságra és a helyi vállalkozásokra, az Önkormányzatra
valamint a Hivatalra háruló terheket, kötelezettségeket.
A lakosságra háruló kötelezettségek:
- Új lakcímkártya kiváltása: a hivatalból történő lakcímváltozás esetében a lakcímkártya cseréje
díjmentes, azonban közvetett költségként megjelenik az ügyintézéshez szükséges idő
(szabadnap kivétele), valamint az utazási költségek.
- A lakcímváltozás bejelentése: a lakosságnak be kell jelentenie a cím megváltozását az összes
szolgáltatónál (közmű szolgáltatók, munkahely, bank, biztosító társaság, nyugdíjfolyósító
intézet, stb.), amely közvetett költségeket jelent (ügyintézés idő, utazási költség,
postaköltség).
A helyi vállalkozókra háruló kötelezettségek (sok kényszervállalkozó):
- A vállalkozás székhelyének módosítsa: a székhely címének módosítása miatt szükséges az
alapító okirat módosítása, amely ügyvédi és eljárási közvetlen költségekkel jár a helyi
vállalkozások számára.
- A címváltozás bejelentése: a vállalkozásoknak be kell jelenteniük a cím megváltozását az
összes szolgáltatónál (közmű szolgáltatók, munkahely, bank, biztosító társaság, kamarák,
stb.), partnercégnél, hatóságoknál, amely közvetett költségeket jelent (ügyintézési idő, utazási
költség, postaköltség).
Az Önkormányzatra háruló kötelezettségek:
- a közterületek elnevezése
- erőforrások biztosítása
A Hivatal feladatai:
- közterületek elnevezésének és az ingatlanok számozásának lebonyolítása a lentebb
felsoroltak szerint
Az érdekeltekre háruló terhek miatt a közterületek elnevezésének és házszámozásának
megkezdéséhez az alábbi egymásra épülő feladatok elvégzése szükséges:
- a közterület elnevezésére és az ingatlanok számozására koncepció meghatározása,
- a közterületek elnevezésére javaslattétel
- javaslatok elfogadása, Képviselő-testületi határozat meghozatala
- a közterületek elnevezésének pontosítása,
- a közterületek elnevezéséről és a házszámozásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
a koncepciónak megfelelően,
- a lakosság részletes tájékoztatása a közterületek rendezésének szükségességéről
Ezt követően az ingatlanok számozása a következő eljárás szerint történhet:
- az ingatlanok meglévő számozásának felmérése,
- a földhivatali nyilvántartás és a természetbeni állapot közötti eltérések tisztázása, telkek
beazonosítása
- az ingatlanok számozásának kiosztásáról szóló határozatok meghozatala, fellebbezések
rendezése
- a földhivatali bejegyzés kezdeményezése,
- jogerős határozatok társhatóságoknak megküldése
- a település közszolgáltatást végző vállalkozások tájékoztatása,
- a földhivatali bejegyzés ellenőrzése,
- a népesség nyilvántartásban az adatok átvezetése.
Tájékoztatjuk a Képviselő-testületet, hogy a Hivatalnál ilyen feladat elvégzésére sem humán erőforrás
sem műszaki kapacitás nem áll rendelkezésre. Felhívjuk a figyelmet, hogy olyan végleges megoldást,
mely után javításokra, számok megszüntetésére ne kerüljön sor, egyik koncepció sem eredményez. A
probléma eredője ugyanis az, hogy jellemzően (belterületen is előfordul) a település belterületén
számokat viselő ingatlanok után, a belterület határain kívül építési övezetbe lettek vonva olyan
külterületek, ahol a telekalakítások a mai napig nem fejeződtek be. A telkek kialakítása jogszabályilag
ezeken a területeken nem kötelező, de azok helyzete folyamatosan változik. Így bármely koncepció
kialakítása esetén a jövőbeni telekösszevonások és telekalakítások előre nem látható módon további
változtatásokat generálnak.
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A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése bármely államigazgatási
eljárásban lehetővé teszi házszám hiányában a helyrajzi számok használatát, műszaki oldalról pedig
a Hivatal képes kezelni a felmerülő problémákat az ingatlanok számozásának és a külterületi
ingatlanok elnevezésének folytatása nélkül is. Függetlenül attól, hogy a Képviselő-testület
időszerűnek, szükségesnek és gazdaságilag indokoltnak tartja-e a közterületek elnevezése és az
ingatlanok számozásának folytatását, felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tárgyat is magában foglaló,
érvényben lévő önkormányzati rendeletünk több ok miatt is jogszabálysértő, ezért egy törvényességi
észrevétel próbáját nem állná ki. Ennek megfelelően Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről, az utcanévtáblákról, az ingatlanok
számozásáról, és a művészeti alkotások közterületi elhelyezéséről szóló 9/2004. (VIII. 24.) számú
rendeletét módosítani kell.
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
- Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről, az
utcanévtáblákról, az ingatlanok számozásáról, és a művészeti alkotások közterületi elhelyezéséről
szóló 9/2004. (VIII. 24.) számú rendelet
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE:
Őrbottyán Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében előirányzandó
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE:
6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2014. (……..) számú határozata az
őrbottyáni közterületek elnevezésével, valamint az ingatlanok számozásával kapcsolatban
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a) felülvizsgálja az őrbottyáni közterületek elnevezését, valamint az ingatlanok számozását,
b) a munka elvégzéséhez szükséges forrásokat az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
biztosítja,
c) felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a lakosság széles körű tájékoztatásáról,
d) felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a 2015. márciusi testületi ülésre
alkossa meg az ingatlanok számozásának és a közterületek elnevezésének részletes koncepcióját,
e) felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy készítsen előterjesztést a közterületek
elnevezéséről és azt terjessze a Képviselő-testület elé,
f) felkéri a Jegyzőt, hogy a januári testületi ülésre készítse el a közterületek elnevezéséről, az
utcanévtáblákról, az ingatlanok számozásáról és a művészeti alkotások közterületi elhelyezéséről
szóló rendeletet-tervezetet.
Határidő: folyamatos, 2015. január és 2015. március
Felelős: Pénzügyi Bizottság, Polgármester, Jegyző
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Bizottság, Polgármester, Jegyző

Őrbottyán, 2014. december 04.
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HATÁROZAT
A képviselő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 247/2014. (XII. 17.) számú határozata az
őrbottyáni közterületek elnevezésével, valamint az ingatlanok számozásával kapcsolatban
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy:
a) felülvizsgálja az őrbottyáni közterületek elnevezését, valamint az ingatlanok számozását,
b) felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a 2015. márciusi testületi ülésre
alkossa meg az ingatlanok számozásának és a közterületek elnevezésének 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 Képviselőtestület elé,
d) felkéri a Jegyzőt, hogy a márciusi testületi ülésre készítse el a közterületek elnevezéséről, az
utcanévtáblákról, az ingatlanok számozásáról és a művészeti alkotások közterületi elhelyezéséről
szóló rendeletet-tervezetet.

Határidő:

folyamatos, 2015. március

Felelős:

Pénzügyi Bizottság, Polgármester, Jegyző

Végrehajtást végzi:

Pénzügyi Bizottság, Polgármester, Jegyző

Kmetty Károly s.k.

Gállné Mezősi Szilvia s.k.

polgármester

jegyző
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