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A tárgyalandó témakör tárgya:
Döntés közterület átnevezéséről és 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 (továbbiakban: Rendelet) módosítását, mellyel a magántulajdonban lévő utak elnevezésére
vonatkozó szabályozást alkottuk meg.
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 a közterület-átnevezés és házszám-megállapítási folyamat
elérkezett a Kvassay telephez. A Rendelet értelmében a helyi hagyományoknak figyelembevételével a
Rákóczi Ferenc utca számozása bal oldalon a Sződ-Rákos pataktól, a jobb oldalon a „Forrás utcától”
kezdődik. Így értelemszerűen a Csomád felé eső szakasz (094 helyrajzi számú út) viseli jelenleg a
„Kvassay telep” elnevezést.
A Kvassay telep jelenleg nagy és szétszórt külterületi ingatlanokat ölel fel, melynek következtében a
házszámok – különösen a páros oldalon – hektikusak, ha vannak egyáltalán. A jelenlegi páros oldal
számozása a Magyar Tudományos Akadémia kísérleti telepénél kezdődik, mivel azon az oldalon csak
ott vannak lakott ingatlanok, míg a páratlan oldal már a Juhász Zsófia Szeretetotthonnál elkezdődik.
A hatályos Rendelet szerint a közterület házszám-megállapításánál a növekedés irányába nézve jobb
oldalon a páratlan, bal oldalon a páros számok vannak, így az új számozás során a jelenlegi páros
oldalból páratlan, a páratlan oldalból pedig páros lenne. Ugyanakkor a leendő páratlan oldalon a házszámok megállapítása a terület kialakulatlanságára tekintettel nem ésszerű, viszont figyelembe kell
venni azt a tényt, hogy a területen őrbottyáni lakosok élnek, a kialakult címeken lakcímmel rendelkeznek. Nem jelentene megoldást az sem, ha azt az oldalt érintetlenül hagynánk, mivel a házszámmegállapítási eljárás során a páros-páratlan oldal felcserélődik.

Tekintettel arra, hogy a páros oldalon érintett több ingatlan, köztük két „saját használatú út” besorolású ingatlan egy magánszemély tulajdonában van, ezért a kérdés megoldása érdekében egyeztetést
kezdeményeztünk vele. Figyelembe véve azt is, hogy a Rendelet értelmében a magánút elnevezéséhez a tulajdonos hozzájárulására is szükség van. A magánszemély írásban kérte, hogy amennyiben
van rá lehetőség, akkor szeretné, ha annak a területnek lenne a neve „Kvassay telep”, tekintettel arra,
hogy annak a résznek van telep jellege, továbbá azon a területen található a kísérleti telep is. A harmadik „saját használatú út” besorolású ingatlan tulajdonosa írásban szintén kérte, hogy a „Kvassay
telep” elnevezés megmaradjon ezen terület vonatkozásában.
Belső egyeztetéseket követően az alábbi javaslatot terjesztjük a képviselő-testület elé:
Áttekintettük az érintett terület tulajdonosi helyzetét és megállapítottuk, hogy amennyiben a terület
telep jelleget vesszük figyelembe, akkor a terület nem szűkíthető le a magánszemélyek tulajdonában
lévő „saját használatú út” mentén fekvő ingatlanokra. Jelenleg a területen családi házak építésére
alkalmas nagyságú ingatlanok vannak kialakítva, ugyanakkor külterületi telkekről van szó, zömmel
szántó és erdő, rét besorolással. Néhány ingatlanon lakóház épült már és további építkezések várhatók.
Ezek figyelembevételével a „Kvassay telep” elnevezésű területet az alábbi térképen jelzettek szerint
határolnánk le.

A Kvassay telep lehatárolása (piros sraffozással jelölve) és a határoló külterületi utak.
Vagyis a jövőben a 094 helyrajzi számú út elnevezése Őrbottyán közigazgatási határáig „Csomádi út”,
míg a Csomádi út, a Sződi út és a Nyárjas út által határolt terület elnevezése „Kvassay telep” lenne.
A házszám-megállapítási eljárást csak a Csomádi út tekintetében folytatjuk majd le, így a Kvassay
telep jelenlegi házszámai megmaradnak és további bejelentkezések esetén a lakosok az ingatlan
helyrajzi számára kapnak majd lakcímet, tekintettel a terület belső részének kialakulatlanságára.
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

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
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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. (VII. 14.) határozata a Kvassay
telep átnevezéséről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 094 helyrajzi számú út új
elnevezése Őrbottyán közigazgatási határáig „Csomádi út” legyen. Felkéri a jegyzőt, hogy a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a határozatot hajtsa végre és a névváltozással érintett közterület elnevezéséről a házszám-megállapítás 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. (VII. 14.) határozata a „Kvassay
telep” elnevezéséről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csomádi út, a Sződi út és a
Nyárjas út által határolt terület elnevezése „Kvassay telep” legyen. Jelen határozatával a 93/2015. (IV.
29.) számú határozata 3. mellékletének 47. pontját visszavonja.

Őrbottyán, 2017. július 11.
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