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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 probléma
megoldására 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 megalkotásának célja, hogy a Magyarország területén található ingatlanok egységes eljárásrend szerint megállapított címmel rendelkezzenek. Ez a kormányrendelet a házszámmegállapítást követő címképzési eljárást és annak rendjét határozza meg, a házszám-megállapítási
eljárásra ez az eljárási rend nem vonatkoztatható.
Fentiek miatt a jelenleg hatályos rendeletben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit rendelte el alkalmazni a képviselő-testület, hiszen ez a jogszabály képzi minden hatósági eljárás alapját.
Ugyanakkor az eddigi munka tapasztalata az, hogy a Ket. hirdetményi úton való közlésre, továbbá a
fellebbezésre vonatkozó rendelkezései túlságosan hosszúra nyújtják azt az időszakot, ami a határozat
közlése és jogerőre emelkedése között eltelik. Jelenleg 15 napig kell közzétenni a határozatot és 15
nap áll rendelkezésre a fellebbezésre is. Tekintettel a hátralévő munka mennyiségére, javaslatot tennék ennek az időszaknak a rövidítésére. Jogi akadálya ennek a döntésnek nincsen tekintettel arra,
hogy a Ket. alkalmazása a házszám-megállapítás során nem kötelező, a képviselő-testület döntésén
múlik az eljárásrend kialakítása.
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
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 közvetlen hatása nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet módosítása a jogalkalmazási gyakorlat kialakítását célozza. Elmaradása a folyamat lassulását eredményezheti.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti feltételek adottak.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Ügyrendi bizottság véleménye: A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
6. RENDELET-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2016. (…) 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 11. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és 11. § az alábbi új (5)
bekezdéssel egészül ki:
„(4) A házszám-megállapításra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – kell alkalmazni.
(5) A Ket. rendelkezéseitől eltérően jelen rendelet alkalmazása során a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizedik napon kell közöltnek tekinteni, továbbá fellebbezést a
döntés közlésétől számított öt napon belül lehet előterjeszteni.”
2. §
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 rendelet alkalmazása során a Ket. szabályaitól való eltérés tartalmát tartalmazza.
2. §
A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.
Őrbottyán, 2016. október 13.

