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A tárgyalandó témakör tárgya:
Döntés magánút elnevezéséről
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 1-jei ülésén fogadta el a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelete módosítását, mellyel a magántulajdonban lévő utak elnevezésére vonatkozó szabályozást alkottuk meg.
A rendelet módosításához készült előterjesztésben jeleztük, hogy ez a kérdéskör az Arany János utca
és a Csap utca házszám-megállapításakor került előtérbe, mivel mindkét utcában olyan magántulajdonban lévő utak találhatók, melyek több ingatlanhoz kapcsolódnak, így szükséges elnevezésük.
Az elfogadott rendeletmódosítás az alábbiak szerint szól:
„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.
(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).”
A rendeletmódosítás elfogadását követően az érintett ingatlanok tekintetében az alábbi lépéseket
tettük meg:
1.

Arany János utca

Az Arany János utcáról nyíló elnevezendő magántulajdonban lévő út három „saját használatú” útból
tevődik össze: 457/4; 454/7 és 454/8 helyrajzi számú ingatlanok.
Megkerestük az érintett ingatlanok tulajdonosait és kértük, hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy a képviselő-testület az utat elnevezze. Kértük továbbá, hogy a megküldött nyilatkozatban válasszanak az
elnevezések közül.
A 454/7 és 454/8 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosa a rendelkezésére álló határidőn belül nem
nyilatkozott, a megkeresést a visszaérkezett tértivevény szerint átvették, így a hozzájárulás megadottnak tekinthető. A 457/4 helyrajzi számú út 4 tulajdonosa közül 3 nyilatkozott arról, hogy „Tamási Áron
utca” elnevezést választja.

A képviselő-testület 158/2015. (VII. 8.) határozatában döntött az Őrbottyánban elnevezéssel érintett
közterületekről és elnevezésükről. Ebbe a határozatba belekerültek olyan magánutak is, amelyekre
akkor a rendeletünk nem vonatkozott, ezért a mostani határozatban szükséges a korábbi döntés ezen
részének visszavonása.
2.

Csap utca

A Csap utcáról nyíló elnevezendő magántulajdonban lévő út kettő „saját használatú” útból tevődik
össze: 437/5 és 436/5 helyrajzi számú ingatlanok.
Megkerestük az érintett ingatlanok tulajdonosait és kértük, hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy a képviselő-testület az utat elnevezze. Kértük továbbá, hogy a megküldött nyilatkozatban válasszanak az
elnevezések közül.
A 436/5 helyrajzi számú ingatlan két tulajdonosa a rendelkezésére álló határidőn belül nem nyilatkozott, a megkeresést a visszaérkezett tértivevény szerint átvették, így a hozzájárulás megadottnak
tekinthető. A 437/5 helyrajzi számú út mindhárom tulajdonosa úgy nyilatkozott, hogy „Széchenyi István utca” elnevezést választja.
A képviselő-testület 158/2015. (VII. 8.) határozatában döntött az Őrbottyánban elnevezéssel érintett
közterületekről és elnevezésükről. Ebbe a határozatba belekerültek olyan magánutak is, amelyekre
akkor a rendeletünk nem vonatkozott, ezért a mostani határozatban szükséges a korábbi döntés ezen
részének visszavonása.
Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képző határozati javaslatot vitassa meg
és fogadja el
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 158/2015. (VII. 8.) határozata az Őrbotytyánban elnevezéssel érintett közterületekről és elnevezésükről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Őrbottyánban elnevezéssel
érintett közterületeket és elnevezésüket a határozat 2. melléklete szerint elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntésével összefüggő intézkedéseket a magyarországi hivatalos
földrajzi nevek megállapításának szabályai szerint tegye meg.
2. melléklet a 158/2015. (VII. 8.) számú határozathoz
Elnevezendő belterületi közterületek

1

Névtelen

utca

Helyrajzi
szám
2551

Kálvária zártkert alsó út

Kinizsi Pál

2

Névtelen

utca

2613

Kálvária zártkert középső út

Eötvös József

3

Névtelen

utca

3019

"Jókai Mór" utca vácbottyáni templom mellett

Jókai Mór

4

Névtelen

utca

3081

vasút mellett a Szőlősor-Vak Bottyán között

Illyés Gyula

5

Névtelen

utca

3082

vasút mellett a Szőlősor-Vak Bottyán között

Vörösmarty Mihály

6

Névtelen

utca

3118

Szőlősortól a réten

Berzsenyi Dániel

7

Névtelen

utca

8002

Vácrátóti városvég

Corvin János

8

Névtelen

utca

9714

Vak Bottyán utcából nyílik (Borossal szemben)

Benedek Elek

9

Névtelen

utca

3601/4

Vak Bottyán (Boros) magántulajdon 6 telek

Tóth Árpád

10

Névtelen

utca

436/5; 437/5

szentmiklósi sportpályától Csap utcából felfelé
Széchenyi István
magántulajdon

11

Névtelen

utca

454/7; 457/4

12

Névtelen

utca

13

Névtelen

utca

Utcanév

Jelleg

745/3, 745/2

Elhelyezkedés

Elnevezés

Arany János-Csap között magántulajdon
Wesselényi Miklós
Dózsa György- Bajcsy között vasút mellett kialaSzent Imre
kuló (vasútrendezés)
Petőfi Sándor utca - József Attila utca között a
Szabó Lőrinc
vasút mellett
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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
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelete a
közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Közvetlen költségkihatása a döntésnek nincsen.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
6. HATÁROZATI-JAVASLAT
6.1
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2017. (VI. 12.) határozata a „Tamási
Áron utca” (454/7, 454/8; 457/4) elnevezéséről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Arany János utcából a Csap
utca irányába nyíló „saját használatú út” besorolású 454/7, 454/8; 457/4 helyrajzi számú ingatlanoknak a „Tamási Áron utca” nevet adja. Jelen határozatával a 158/2016. (VII. 08.) számú határozat mellékletének 11. pontját visszavonja. Felkéri a jegyzőt, hogy a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a határozatot hajtsa végre és a névváltozással érintett közterület elnevezéséről a házszámmegállapítás tárgyában hozott döntésében értesítse az adott közterületen lakcímmel rendelkezőket,
továbbá a névváltozást rögzítse a jogszabályok által előírt központi nyilvántartó rendszerben.
6.2
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2017. (VI. 12.) határozata a „Széchenyi István utca” (436/5, 437/5) elnevezéséről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csap utcából az Arany János
utca irányába nyíló „saját használatú út” besorolású 436/5, 437/5 helyrajzi számú ingatlanoknak a
„Széchenyi István utca” nevet adja. Jelen határozatával a 158/2016. (VII. 08.) számú határozat mellékletének 10. pontját visszavonja. Felkéri a jegyzőt, hogy a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a határozatot hajtsa végre és a névváltozással érintett közterület elnevezéséről a házszámmegállapítás tárgyában hozott döntésében értesítse az adott közterületen lakcímmel rendelkezőket,
továbbá a névváltozást rögzítse a jogszabályok által előírt központi nyilvántartó rendszerben.
Őrbottyán, 2017. június 8.
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