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Őrbottyán Város Önkormányzat 
 

Kulturális és Sport Bizottságának 
 

2015. július 8-án, szerdán 8:00 órakor 
 

megtartott rendkívüli ülésének 
 

jegyzőkönyve 
 

 
55/2015. (VII.08) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről  
56 /2015. (VII.08.) számú határozata a napirendi po ntokról 
57/2015. (VII.08.) határozata az Arany János utca á tnevezésér ől  
58/2015. (VII.08.) határozata a Dózsa György utca á tnevezésér ől 
59/2015. (VII.08.) határozata a József Attila utca átnevezésér ől  
60/2015. (VII.08.) határozata a Táncsics Mihály utc a átnevezésér ől 
61/2015. (VII.08.) határozata a Béke utca átnevezés éről 
62/2015. (VII.08.) határozata az Őrbottyánban átnevezéssel érintett közterületekr ől és elnevezésükr ől 
63/2015. (VII.08.) határozata az Őrbottyánban elnevezéssel érintett közterületekr ől és elnevezésükr ől 

 
Jegyzőkönyv 

 
Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 2015. július 8-
án, kedden 8:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak:    Kiss László   bizottsági elnök 

Benedek Éva   bizottsági tag  
Csapó Károly   bizottsági tag 

      Kmetty Károly    polgármester 
Szabó István   alpolgármester 
Gállné Mezősi Szilvia  jegyző 

      Kiskuti Petra   aljegyző 
      Czeba Judit   jegyzőkönyvvezető 
      
Igazoltan távol:     Lehoczky Enikő  bizottsági tag 

Lévainé Apagyi Erika  bizottsági tag 
    
Kiss László bizottsági elnök : Köszöntöm a megjelenteket. Lehoczky Enikő és Lévainé Apagyi Erika 
jelezte, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. Megállapítom, hogy a bizottság 3 fővel van jelen, 
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésre Csapó Károly bizottsági tagot kérem fel, aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 

Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő a jegyzőkönyv 
hitelesít őről, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellensz avazattal és 0 tartózkodással elfogadott, 
majd kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 55/201 5. (VII. 
08) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a 2015. július 08-án, 
szerdán 8:00 órától tartandó rendkívüli ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Csapó Károly bizottsági tagot 
választja. 

MEGHÍVÓ SZERINTI NAPIRENDI PONTOK 

1. Őrbottyánban névváltozással érintett közterületek és  elnevezésük meghatározása 

Kiss László bizottsági elnök:  Aki a napirendi pontokat elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az 
alábbi határozatot. 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottság 56/2015. ( VII. 08.) 
számú határozata a napirendi pontokról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága az ülés napirendi 
pontját: Őrbottyánban névváltozással érintett közterületek és elnevezésük meghatározása 

elfogadja. 

1. napirendi pont: Őrbottyánban névváltozással érintett közterületek és  elnevezésük meghatározása 

Kiss László bizottsági elnök:  Előterjesztő Polgármester úr, kérem, hogy röviden vázolja fel, hogy mi az 
elképzelés. 

Kmetty Károly polgármester:  Az 1-es számú mellékletre szeretnék kitérni. Négy olyan utca esetében 
merült fel, hogy adott esetben ne a jobb oldal nevét változtassuk meg, ezért a) és b) verziót küldtünk ki az 
előterjesztésben. Erről kellene dönteni, a többi az eredeti elgondolások szerint maradna. A 2/a, 2/b. pontban 
Arany János utcánál kérdés, hogy a jobb vagy bal oldal. Olyan szempontokat is néztünk, hogy lakosság 
szám, illetve a településnek a régebbi vagy újabb területe. A Dózsa György esetében az egyik szempont az 
volt, hogy a harangról, harangöntőről elnevezzük Harang utcának, de felmerült, hogy miért pont a jobb oldalt, 
amikor a harangöntő a másikon van. A József Attila utcánál változtatnánk még, mert a vasút miatt így is-úgy 
is módosítani kell.  Táncsics utcánál a baloldali lakók önszerveződtek és szeretnék, hogy ha Csokonai Vitéz 
Mihály lenne az utca neve. A többinél az eredeti elképzelések maradtak. A Gyár utcánál elfogadva azt, hogy 
jól van számozva kifelé a Rákóczi utcától, de a Szent István utca eltöri az említett utcát, és ezen a 
szakaszon a Szent István számozása megy, megmaradna a név és a számok a Szent István utcáig, onnan 
kapna új nevet. Ezeknek a másik oldala kerülne számozásra, a Gyár utca első szakasza pedig 
megmaradna. 

Kiss László bizottsági elnök: Tehát az Arany János, Dózsa György, József Attila és Táncsics utca másik 
oldala lenne átnevezve. A Gyár utca, Rákóczitól Szent Istvánig tartó szakasza nem lenne átnevezve. 

Kmetty Károly polgármester: Igen, mint lehetőség. Opcióként. Feleslegesen nem kell módosítani. A Szent 
István egészen a Táncsicsi utcáig maradna, azt követően lenne Dobó utca, az utolsó szakasz pedig Állomás 
utca lenne, hiszen az Állomás utca itt kanyarodik be. Így állna fel a Szent István utca.  

Van-e kiegészítés, hozzászólás az előterjesztéshez, 

Benedek Éva képvisel ő: Én tartanám magamat ahhoz, hogy a jobb oldalt nevezzük át. Esetleg 
feltételezésekre adunk okot, hogy ha itt-ott változtatunk. Ha beadjuk azt a Földrajzi Név Bizottságnak, hogy a 
Táncsics Mihály utca egyik fele Molnár Ferenc, a másik pedig Csokonai Vitéz Mihály utca lenne, akkor 
kérdés, hogy megtehetjük-e azt, hogy jóváhagyás után mégsem nevezzük át az egyiket. Ha tényleg azt 
szeretné a lakosok többsége, hogy másképp hívják az utcájukat, akkor tegyük meg. Ha néhány ember ezt 
szeretné, az nem elég indok, de ha a többség kéri, akkor miért ne? Mindkettőt beadjuk és annak 
függvényében döntünk, hogy a többség mit szeretne. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Ha most eldöntöd, akkor eldöntöd.  

Benedek Éva bizottsági tag:  Lehet, hogy mindenki azt szeretné. Miért tiltsam meg nekik.  

Kiskuti Petra aljegyz ő: Azért mert jelenleg nincs ilyen lehetőségük, hogy kezdeményezzenek. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ezzel elindítunk egy olyan folyamatot, aminek az lesz a következménye, 
hogy még több hasonló megkeresés lesz. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Ez baj lenne? 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Nincs hatályban a rendeletnek ez a passzusa, nem véletlenül. Ez a szakasz, ha jól 
emlékszem 2019-ben kerül hatályba. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Az nem megoldható, hogy ha a lakosság kéri egy utca átnevezését, mi azt 
röpke 2 év alatt megtesszük, miközben ők minden költséget magukra vállalnak? 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: 2018. január 1-jével lép hatályba a rendeletnek az a rendelkezése, hogy 
lakosok is kezdeményezhetik az utca nevének módosítását. 

Kiskuti Petra bizottsági tag:  Azért került bele így, hogy az ilyen egyéni kezdeményezések ne akasszák 
meg azt a fajta koncepcionális elképzelést, amit a testület végre akar hajtani. 

Benedek Éva képvisel ő: Azért kérdezem, hogy meg tudjuk-e tenni azt, meg lehet-e oldani, hogy mindkét 
oldalt beadjuk, de csak az egyiket hajtjuk végre.  
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Kiskuti Petra aljegyz ő: A Földrajzi Név Bizottság nem hagy jóvá, csak a neveket véleményezi. Ha eldöntöd, 
hogy átnevezed, akkor át lesz nevezve. 

Benedek Éva bizottsági tag : Meddig kell nekünk erről dönteni? Idén döntenünk kell, de ha szeptemberben 
döntünk, akkor sem történik semmi. 

Kiszely Zoltán iroda vezet ő: Miért kellene ezt a döntést elhalasztani és lehetőséget adni arra, hogy más 
utcák folytassák ezt a cirkuszt. Soha nem fogunk végezni az utca elnevezésekkel. 

Benedek Éva bizottsági tag : Ezt mindenképpen meg fogjuk csinálni, amit elkezdtünk, ezt követően bárki 
beadhatja ezt a kérvényt. Ez miért baj? 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Azért, mert a jelenleg hatályos rendeletünk szerint nincs rá lehetősége. 2018. január 
2-án adhat be ilyen kezdeményezést. Azért mondtam el a testületi ülésen, a rendelet elfogadásakor, hogy 
ezt később léptessük hatályba, mert ha és amennyiben a testület rábólint a több, mint 20 utcás koncepcióra, 
és ezt követően jönnek különböző megkeresések, akkor nem fogjuk időben befejezni. Ne akadályozzuk a 
végrehajtást.  

Kiss László bizottsági elnök:  Az lenne a kérésem, hogy egymás javaslatait igyekezzünk higgadtan 
elfogadni. Kérdezem Gállné Mezősi Szilvia jegyzőt, hogy törvényileg Benedek Éva képviselő javaslata 
elfogadható-e? Amennyiben igen és fenntartja a javaslatát, akkor szavazzunk róla. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az én véleményem, hogy döntse el a testület, hogy mit szeretne, ha eldönti, 
akkor viszont legyen úgy. 

Benedek Éva bizottsági tag : Akkor a Táncsics Mihály utca lakóinak írjunk, hogy 2018. január 2-án adják be 
a javaslatukat, amennyiben fenntartják. 

Szabó István alpolgármester:  Fenntartom a levélben is megírtakat a kedden elmondottakat. Azt gondolom, 
hogy a koncepcióhoz kell tartanunk magunkat a Gyár utca kivételével. A többi utcánál ha a házszámozáshoz 
hozzá kell nyúlnunk, okafogyottá válik az egész koncepció. Semmi értelmét nem látom. Azokat az indokokat, 
amit Polgármester úr mondott, elfogadom. Ne adjunk teret azoknak, akik már beletörődtek a testület 
döntésébe. Én úgy látom, hogy ez a dolog lecsillapodott. Én is tartanám magam, egyöntetűen ahhoz, hogy a 
jobb oldal változzon, kivéve a Gyár utca első szakasza, ahol tudom, hogy a házszámozás is rendben van. A 
Hivatalnak is problémát okozunk azzal, hogy ha nem egységes az átnevezés. 

Kiss László bizottsági elnök:  Az a meggyőződésem, hogy az utca átnevezést és utcaszámozást külön 
kellene kezelnünk. Ugyanis az utca átnevezés, nem lehet a házszámozás függvénye. Attól, hogy mi egy 
utcát nem látunk logikusnak arra, hogy átnevezzük, attól még lehet, hogy a házszámozás miatt ugyanezeket 
a tortúrákat végig kell csinálni. Az utca átnevezésnek más oka van, mint a házszámozásnak. Ezeket a 
szempontokat figyelembe véve ha van olyan javaslat, ami miatt ez nem logikus, akkor ezt meg kell vitatni és 
adott esetben ha ez megalapozott, ilyen irányú döntést kell hozni. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Szerintem az utca átnevezésnek egyetlen oka a házszámozás. Igen szoros 
összefüggésben van, egyébként nem kellene átnevezni. 

Kiss László bizottsági elnök:  Nem feltétlenül. Több utca esetében logikátlanul kapta a két utcaszakasz 
ugyanazt a nevet. Nézzük meg az Erkel Ferenc utcát, ahol gyakorlatilag egy másik utca indul ki jobbról, 
aminek ugyanaz a neve. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Amit nem tudunk másképp számozni, csak ha átnevezzük. Ez a számozás az 
oka. 

Kiss László bizottsági elnök:  A neve a tájékozódás szempontjából jelent problémát, mint a József Attila 
utca esetében is, ahol a vasút választja el, emiatt sokszor probléma, hogy a mentősök nem tudnak átjutni az 
utca másik oldalára. 

Szabó István alpolgármester:  A József Attila utcával kapcsolatban, hogy ha élnénk azzal a lehetőséggel, 
hogy a közepét változtatjuk meg, akkor a Vak Bottyán utcánál ez ugyanúgy fent állna. Ezért sem 
támogatnám. Hosszú hónapok óta ezen vitatkozunk. Én is elmondtam a véleményem, nem gondolom, hogy 
ne lett volna arra lehetőség, hogy meggyőzzük egymást a saját véleményünkről. Én is azt gondolom, hogy a 
házszámozás miatt kezdtünk neki az utcák átnevezéséhez. Nem kezelném külön, hiszen ez volt a fő 
magyarázat, hogy nem tudjuk másképp a számozást elvégezni.  Számomra egyszerű, átlátható és egyik a 
másikból következik. 
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Kiss László bizottsági elnök:  Szeretnék egy kiegészítő javaslatot tenni, arra vonatkozóan, hogy ne legyen 
átnevezve a Béke utca említett szakasza, amit korábban már tárgyalt a bizottság. Ez még egy módosító 
javaslat lenne. Van-e a napirenddel kapcsolatban kérdése, észrevétele valakinek?  

Kmetty Károly polgármester:  Visszavonom az előterjesztés 1. mellékletben a B) pontokat az 
előterjesztésnek. Maradjon a jobb oldali opció mindenhol, ahogy eredetileg tartalmazta a koncepció. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Biztos hogy ez jó ötlet? Akkor a bizottsági ülésnek nem sok értelme van. 

Kmetty Károly polgármester:  El kell fogadni az egyes és kettes számú mellékletet, ez tervezet  volt. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: A Kulturális Bizottságnak nem feltétlenül az a feladata, hogy a jobb vagy baloldalról 
állást foglaljon hanem, hogy a nevekkel egyetértetek-e? Az elnevezésekről kell dönteni. A mellékletben 
szereplő neveket kellene megnézni, ennél fogva nem felesleges az ülés. 

Kiss László bizottsági elnök:  Az a) opció szerint minden maradna az eredetiben. Ebben az esetben 
szeretnék módosító javaslatot tenni és a visszavont b) határozati javaslatot szeretném elfogadásra javasolni 
a bizottságnak. Az Arany János, József Attila, Táncsics Mihály, Dózsa György, Gyár és az általam javasolt 
Béke utca ne kerüljön átnevezésre az említett oldalon.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Azt szeretnéd, hogy ne a jobb oldal legyen átszámozva, hanem a baloldal? 
Egyesével meg kell szavaztatni.  

Kiss László bizottsági elnök:  Van-e a határozati javaslattal kapcsolatban kérdése, hozzászólása 
valakinek? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kiss László bizottsági elnök:  Aki egyetért azzal, hogy az Arany János utcának a bal oldala legyen 
átnevezve, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  1 tartózkodással nem fogadott el, majd kihirdette 
az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottság 57/2015. ( VII. 08.) 
határozata az Arany János utca átnevezésér ől 

Őrbottyán Város Képviselő testületének Kulturális és Sport Bizottsága a határozati javaslatot mely szerint az 
Arany János utca bal oldala kerüljön átnevezésre 

nem fogadta el. 

Kiss László bizottsági elnök: Aki egyetért azzal, hogy a Dózsa György utca bal oldala legyen átnevezve, 
kérem hogy kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő melyet a 
bizottság 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  1 tartózkodással nem fogadott el, majd kihirdette 
az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottság 58/2015. ( VII. 08.) 
határozata a Dózsa György utca átnevezésér ől 

Őrbottyán Város Képviselő testülete Kulturális és Sport Bizottsága a határozati javaslatot mely szerint a 
Dózsa György utca bal oldala kerüljön átnevezésre 

nem fogadta el. 

Kiss László bizottsági elnök: Aki egyetért azzal, hogy a József Attila utca bal oldala legyen átnevezve, 
kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  1 tartózkodással nem fogadott el, majd kihirdette 
az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottság 59/2015. ( VII. 08.) 
határozata a József Attila utca átnevezésér ől 

Őrbottyán Város Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a határozati javaslatot mely szerint a 
József Attila utca bal oldala kerüljön átnevezésre 

nem fogadta el. 
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Kiss László bizottsági elnök: Aki egyetért azzal, hogy a Táncsics Mihály utca bal oldala legyen átnevezve, 
kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  1 tartózkodással nem fogadott el, majd kihirdette 
az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottság 60/2015. ( VII. 08.) 
határozata a Táncsics Mihály utca átnevezésér ől 

Őrbottyán Város Képviselő testületének Kulturális és Sport Bizottsága a határozati javaslatot mely szerint a 
Táncsics Mihály utca bal oldala kerüljön átnevezésre 

nem fogadta el. 

Kiss László bizottsági elnök: Aki egyetért azzal, hogy a Béke utca jobb oldali része ne kerüljön 
átnevezésre, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  1 tartózkodással nem fogadott el, majd kihirdette 
az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottság 61/2015. ( VII. 08.) 
határozata a Béke utca átnevezésér ől 

Őrbottyán Város Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a határozati javaslatot mely szerint a 
Béke utca Rákóczi utca felőli jobb oldali szakasza ne kerüljön átnevezésre 

nem fogadta el. 

Kiss László bizottsági elnök: Aki a határozati javaslat a) pontját elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az 
alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottság 62/2015. ( VII. 08.) 
határozata az Őrbottyánban átnevezéssel érintett közterületekr ől és elnevezésükr ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága a határozati javaslatot 
mely szerint: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 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. 

a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja 

Benedek Éva bizottsági tag:  A 2) mellékletben szereplő utcák külterületen vannak. Feltételezem, hogy 
ezek nem kerülnek átnevezésre. 

Kmetty Károly polgármester:  A közismert személyekről elnevezett utcáknál vannak ingatlanok is. 

Benedek Éva bizottsági tag:  A Prahoviszka utat biztos, hogy így szeretnénk elnevezni? 

Kiszely Zoltán iroda vezet ő: Minden térkép így írja. Ezen a területen szerintem jelképes az elnevezés. 
Abban az esetben, hogy ha az erdő területére építkeznének, akkor be lehessen számozni, de ez a veszély 
nem áll fenn. 

Benedek Éva bizottsági tag : Ugyanez a helyzet a Szőlőkre véggel esetén is? Ez is egy elég szokatlan 
elnevezés. 

Kiszely Zoltán iroda vezet ő: Ezzel is ugyanez a helyzet. Úgy tapasztaltam, hogy amikor építési 
engedélyeket adtunk ki, az adott területekről beérkezett kérelmezők használták ezeket az elnevezéseket. 
Összehasonlítottuk a régi térképeket az újakkal és mindenhol ezek a nevek szerepelnek. Mi ehhez 
igyekeztünk ragaszkodni, illetve ez a koncepciót kialakítani, mert a Földrajzi Név Bizottság egyik 
álláspontjában le van fektetve, hogy a hagyományos elnevezéseket akceptálják. Másrészt azt gondolom, 
hogy ha ezek így lesznek elnevezve, könnyebben megmarad a hagyomány szerint.  

 



6 

Aki a határozati javaslat b) pontját elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, kérem kézfelemeléssel 
jelezze. 

Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke határozati javaslatot terjesztett el ő, melyet a 
bizottság 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  0 tartózkodással elfogadott, majd kihirdette az 
alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport bizottság 63/2015. ( VII.08.) 
határozata az Őrbottyánban elnevezéssel érintett közterületekr ől és elnevezésükr ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottsága a határozati javaslatot, 
mely szerint Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 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 

a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Mivel további napirendi pont nem volt, Kiss László a Kulturális és Sport Bizottság elnöke megköszönte a 
részvételt és a nyílt ülést 8:33 órakor bezárta.   

 
 Kiss László    Csapó Károly 
 bizottsági elnök    bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő 
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1. melléklet a 62/2015. (VII. 08.) számú bizottsági határozathoz 
 

Átnevezend ő közterületek 
 
  Utcanév Jelleg Helyrajzi szám Átnevezend ő utcaszakasz (-tól -ig) Elnevezés 

1 Állomás utca 917; 9553/2; 9551/2; 9552/2; 0169  vasút - Határ utca Albert Flórián 

2  Arany János utca 1234; 1166 Rákóczi Ferenc utca - Határ utca Babits Mihály 

3 Bajcsy-Zsilinszky utca 1079; Rákóczi Ferenc utca - vasút Madách Imre 

4 Bajcsy-Zsilinszky utca 9433; 9382; 9483 vasút - Határ utca Kosztolányi Dezső 

5 Bartók Béla utca 900; 880; 0171 Rákóczi Ferenc utca - Határ utca Puskás Ferenc 

6 Béke  utca 3024; 2701; 0280/1; 0280/6 Rákóczi Ferenc utca - vácegresi településhatár Jávor Pál 

7  Dózsa György utca 1005; 9413; 9531; 9495/3; 9546/1; 9549/3;  Rákóczi Ferenc utca - Határ utca Harang 

8 Dózsa György utca 967 vasút - Állomás utca Kazinczy Ferenc 

9 Erkel Ferenc utca 3379 Erkel Ferenc utca - Kálvária utca Kodály Zoltán 

10 Gyár utca 1289/1, 1298/40 Szent István utca - Határ utca Gárdonyi Géza 

11 Határ utca 1385 Gyár utca - Arany János utca Krúdy Gyula 

12  József Attila utca 848/15; 9321/3; 857/2; 9343; 9339/1;  0174/76; 
0174/48; 0174/64; 0174/21; 0175; Rákóczi Ferenc utca - Határ utca Móra Ferenc 

13 József Attila utca 797; 775/18; 9199, 9197/2 (vagy 9198/2)  vasút - Erdősor utca Márai Sándor 

14 Kossuth Lajos utca 3242 Radnóti utca - Kossuth utcai pálya Deák Ferenc 

15 Petőfi Sándor utca 868; 9360; 0174/72; 0174/49; 0174/63; 0173; 
0174/33; 0172/17;   Rákóczi Ferenc utca - Határ utca Szendrey Júlia 

16  Táncsics Mihály  utca 1233; 1138; 9451 Rákóczi Ferenc utca - Határ utca Molnár Ferenc 

17.1 Szent István utca 1041, 1106/2, 948 Fő út - Táncsics utca Szent István 

17.2 Szent István utca 1041, 1106/2 Táncsics Mihály utca   Dózsa György utca Dobó István 

17.3 Szent István utca 948 Dózsa György utca - Állomás utca Állomás 

18 Vak Bottyán utca 3065; 9600; 3604; 9339/8; 0285/2; 0183; Rákóczi Ferenc utca - Határ utca Hajós Alfréd 

19 Vak Bottyán utca 0177; (vagy a 0183) Hunyadi utca - Határ utca Mátyás király 

20 Vak Bottyán utca 3068 Vak Bottyán utca - Szőlősor utca Álmos vezér 

21 Vak Bottyán  utca 815; 3068; 9249; 2023/4; 2030/1; 0126; 2023/1; 
2050/9 vasút - váchartyáni településhatár Fekete István 
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2. melléklet a 63/2015. (VII. 8.) számú bizottsági határozathoz 

 
Elnevezend ő belterületi közterületek 

 
  Utcanév Jelleg Helyrajzi szám Elhelyezkedés Elnevez és 

1 Névtelen utca 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 
magántulajdon 

Széchenyi István 

11 Névtelen utca 454/7; 457/4 Arany János-Csap között magántulajdon Wesselényi Miklós 

12 Névtelen utca   Dózsa György- Bajcsy között vasút mellett kialakuló 
(vasútrendezés) Szent Imre 

13 Névtelen utca 745/3, 745/2 Petőfi Sándor utca - József Attila utca között a vasút 
mellett Szabó Lőrinc 

 
Elnevezend ő külterületi közterületek 

 
  Útnév Jelleg  Helyrajzi szám Elnevezés 

1 Külterületi út 07, 018 Agyagbányai út 

2 Külterületi út 016 Bányatelkek útja 

3 Külterületi út 0271 Barátok útja 

4 Külterületi út 074/48 Barázdabillegető út 

5 Külterületi utca 0251 Beliczay Pál utca 

6 Külterületi út 0221/14 Berekdomb út 

7 Külterületi út 096/4 Betontelepi út 

8 Külterületi út 0278/3 Bíbic út 

9 Külterületi út 081/10 Pacsirta út 

10 Külterületi út 064 Császármadár út 

11 Külterületi út 0111, 0103/46 Cseresnyés út 

12 Külterületi út 0102 Csonkás út 

13 Külterületi út 0273/12 Diós út 

14 Külterületi út 076 Erdő út 

15 Külterületi út 0225 Fácán út 

16 Külterületi út 055 Felső Tecze út 

17 Külterületi út 022/2 Felsőréti út 

18 Külterületi út 0208 Fogoly út 

19 Külterületi út 272 Fürj út 

20 Külterületi út 0220, 0231 Galgamácsai út 

21 Külterületi út 036 Gát út 

22 Külterületi út 0103/45 Gyurgyalag út 

23 Külterületi út 078, 075/4 Hosszúvölgy út 

24 Külterületi út 0255, 0257 Hrachoviszka út 
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25 Külterületi út 014 Juhos út 

26 Külterületi út 073 Kis földek útja 

27 Külterületi út 013 Kisharaszti út 

28 Külterületi út 0238 Kőbányai út 

29 Külterületi út 0115 Ligetek útja 

30 Külterületi út 095 Major út 

31 Külterületi út 0187, 0190 Mesgye út 

32 Külterületi út 0222 Némedi út 

33 Külterületi út 051 Nyárjas út 

34 Külterületi út 011 Nyíresi út 

35 Külterületi út 059, 093/2 Öreg irtvány út 

36 Külterületi út 0252 Réce út 

37 Külterületi utca 0179 Pázmány Péter utca 

38 Külterületi utca 0181 Heltai Jenő utca 

39 Külterületi utca 0193/1, 0195/55 Sajó Elemér utca 

40 Külterületi út 083/10 Rigó út 

41 Külterületi út 0280/9 Sirály út 

42 Külterületi út 062/1, 062/2 Szabadosok útja 

43 Külterületi út 0233, 0234/6 Széles réti út 

44 Külterületi út 023/211, 023/2; 023/210 Szilós út 

45 Külterületi út 049 Sződi út 

46 Külterületi út 0244 Szőlőkre véggel út 

47 Külterületi út 060 Tagosok útja 

48 Külterületi utca 0117 Tinódi Lantos Sebestyén utca 

49 Külterületi út 0234/1 Túzok út 

50 Külterületi út 082 Ugartyúk út 

51 Külterületi út 0274, 0268/29 Újhegyi út 

52 Külterületi út 0254, 0260, 0263 Vácegresi út 

53 Külterületi út 0207/7 Varjú út 

54 Külterületi út 063/2 Vércse út 

55 Külterületi út 0113 Veresi út 

56 Külterületi út 054/14 Vermes út 

57 Külterületi út 0273/37 Vízmosási út 

58 Külterületi út 074/33 Vöcsök út 

59 Külterületi út 084/47 Vörösbegy út 

 
 

 


