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A tárgyalandó témakör tárgya:
Hunyadi utca (1283 hrsz.) névváltozása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 157/2015. (VII. 8.) határozatában döntött az Őrbottyánban átnevezéssel érintett közterületekről és elnevezésükről, melynek nyomán a településen
házszám-megállapítási eljárás indult az érintett közterületeken és ezzel párhuzamosan megkezdődött
a közterületek átnevezése is.
A helyszíni bejárás során a Hunyadi utca esetében arra az a szakmai álláspontra jutottunk, hogy a
vasúti átkelő, a Táncsics Mihály utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca hármas „kereszteződése” miatt szükséges a Hunyadi utca két utcára bontása és az egyik szakasz átnevezése. A Hunyadi utca vasúton
túli szakasza a Hunyadi utca első szakaszához közvetlen nem csatlakozik. A vasúton túli szakasz
csak úgy közelíthető meg, ha rákanyarodunk a Táncsics Mihály utcára, átkelünk a vasúti átjárón, majd
rákanyarodunk a Bajcsy-Zsilinszky utcára.
Tekintettel arra, hogy a Hunyadi utca teljes területe érintett a házszám-megállapításban, így az utcaszakasz átnevezése számottevő plusz munkával nem jár, plusz költségvonzata nincsen. Javasoljuk a
Hunyadi utca Gárdonyi Géza utca (Gyár utca) és Táncsics Mihály utca közé eső szakaszának (1283
hrsz.) átnevezését.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámmegállapítás szabályairól szóló 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelete az alábbi szabályokat tartalmazza a közterületek elnevezésére vonatkozóan:
„3. A közterület elnevezés formái
4. §
(1) A közterületnév előtagból és utótagból áll. Az előtag személynév, fogalom, tárgy, történelmi esemény, földrajzi név, állat vagy növény lehet, az utótag a közterületjelleg.
(2) Ha a közterületnév előtagja személynév, akkor annak meg kell egyeznie a személy által használt
családi és utónévvel.
(3) Csak a családi név akkor használható, ha a személy így vagy így is ismert, továbbá, ha az elnevezés egy családról történik.
(4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti nevén vált
ismertté vagy a névadó személy foglalkozása vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a
személynévhez.
(5) Közterületet olyan magyar vagy nem magyar személyről lehet elnevezni, aki
a)

a társadalmi élet valamely területén kimagasló érdemeket szerzett,

b)

a magyar történelemben kiemelkedő jelentőséggel bírt és közmegbecsülésnek örvend vagy

c)

Őrbottyán életében, történelmében kiemelkedő szerepet játszott, hozzájárult a település fejlődéséhez.

(6) Amennyiben közterületet nem személyről neveznek el, akkor törekedni kell arra, hogy az elnevezés
a)

a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő,

b)

közérthető,

c)

közerkölcsöt nem sértő és

d)

a helyi értékeket, sajátosságokat tükröző legyen.”

Fentieket figyelembe véve a Hunyadi utca (1283 hrsz.) szakasza új elnevezésének a „Szilágyi Erzsébet utca” nevet javasolom.
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 157/2015. (VII. 8.) határozata az Őrbotytyánban átnevezéssel érintett közterületekről és elnevezésükről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Őrbottyánban átnevezéssel
érintett közterületeket és elnevezésüket a határozat 1. melléklete szerint elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntésével összefüggő intézkedéseket a magyarországi hivatalos
földrajzi nevek megállapításának szabályai szerint tegye meg.
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
Költségkihatása a döntésnek nincsen.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Humánügyi bizottság véleménye: A bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
6. HATÁROZATI-JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2016. (X. 26.) határozata a Hunyadi
utca (1283 hrsz.) átnevezéséről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hunyadi utca Gárdonyi Géza
utca és Táncsics Mihály utca közé eső szakaszának (1283 hrsz.) új neve „Szilágyi Erzsébet utca”
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.

Őrbottyán, 2016. október 13.
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