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157/2015. (VII.08.) határozata az Őrbottyánban átnevezéssel érintett közterületekr ől és 
elnevezésükr ől 

158/2015. (VII.08.) határozata az Őrbottyánban elnevezéssel érintett közterületekr ől és 
elnevezésükr ől 

159/2015. (VII.08.) határozata az Őrbottyánban névváltozással érintett közterületekr ől és 
elnevezésükr ől 

160/2015. (VII.08.) határozata az Őrbottyánban névváltozással érintett közterületekr ől és 
elnevezésükr ől 

Jegyzőkönyv 

Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 8-án, szerdán 8:30 órakor 
megtartott rendkívüli üléséről. 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 

 (2162 Őrbottyán, Fő út 63.) 

Jelen vannak: Kmetty Károly   polgármester 

 Szabó István Ferenc  alpolgármester 

 Benedek Éva   képviselő 

 Cserepka András   képviselő 

 Csernákné Szoboszlai Szilvia képviselő 

 Dékány András   képviselő 

 Kiss László    képviselő  

 Kollár Sándor   képviselő 

 Gállné Mezősi Szilvia   jegyző 

 Kiskuti Petra   aljegyző 

 Kiszely Zoltán    önkormányzati iroda vezető 

 Czeba Judit   jegyzőkönyvvezető 

Igazoltan távol:  Lehoczky Enikő    képviselő 

NAPIRENDEK 

1. Őrbottyánban névváltozással érintett közterületek és elnevezésük meghatározása 

2. Utca átnevezések módosítása 

Kmetty Károly  polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 
fővel van jelen, határozatképes. Lehoczky Enikő képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni a mai 
ülésen. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kollár Sándor képviselőt kérem fel. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett a jegyz őkönyv hitelesít ő választásáról az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 155/2015. (VII. 08.) számú határozata  a 
jegyzőkönyv hitelesít őről 



Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. július 8-án, szerdán 9:00 órakor tartandó 
rendkívüli ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Kollár Sándor képviselőt választja.  

Kiss László képvisel ő: Szeretnék javaslatot tenni arra, hogy legyen egy Egyebek napirendi pont. Az 
Egyebek napirendi pontban szeretném javasolni, hogy a Harangok Napjáról tartsunk egyeztetést. 

Kmetty Károly polgármester:  Aki ezzel a módosítással a napirendi pontokat elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület a napirendi pontokról 8 
igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodás mellett az  alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 156/2015. (VII. 08.) számú határozata  a 
napirendi pontról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. július 8-án, szerdán 9:00 órakor tartandó 
rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1 Őrbottyánban névváltozással érintett közterületek és elnevezésük 
meghatározása 

2. Utca átnevezések módosítása 

3. Egyebek 

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

Kmetty Károly polgármester:  Akkor rátértünk a napirendekre. Annyi változás történt a Kulturális és 
Sport Bizottság ülésén, hogy mint előterjesztő a kiküldött anyagban az 1. melléklet b) opcióit, - 
miszerint néhány utcánál a baloldal kerül átnevezésre, - visszavontam. Tehát maradt az eredeti 
javaslat, hogy a jobb oldalon változik meg minden. Átadnám elnök úrnak a szót. 

Kiss László képvisel ő: A Kulturális és Sport Bizottság a határozati javaslat a) és b) pontját is 
elfogadta. Személy szerint nekem volt egy javaslatom, arra vonatkozóan, hogy a Dózsa György, 
Táncsics Mihály, József Attila, Arany János utcáknak a bal oldalát nevezze át a képviselő-testület. 
Opcióként szerepelt az előterjesztésben is, ezt a bizottság nem támogatta. A Béke utcára 
vonatkozóan is volt egy határozati javaslat, ez a következő napirendi pontban is olvasható lesz. Arra 
vonatkozott az említett javaslat, hogy a Béke utca ne kerüljön átnevezésre. Ezt a bizottság nem 
támogatta. 

Kollár Sándor képvisel ő: A Gyár utcára vonatkozóan van javaslat? 

Kmetty Károly polgármester:  A Gyár utcánál a Rákóczi út és a Szent István utca közötti szakaszán 
a számok nem változnak, mert ezek rendben vannak. A Szent István utcától változna a neve és a 
házszámok is. A Szent István utca a Fő úttól a Táncsics Mihályig Szent István utca marad, a Táncsics 
Mihálytól a Dózsa Györgyig Dobó István utca lesz, és az a kis szakasz, ami az Állomás utcához 
tartozik, az Állomás utca lesz. Ez a három változtatás történt.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: A Gyár utca neve marad vagy csak a számok változnak? 

Kmetty Károly polgármester:  A Rákóczitól a Szent Istvánig változatlan. A további szakasz Gárdonyi 
Géza utca lesz. További kérdése, hozzászólása van-e még valakinek?  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kmetty Károly polgármester:  Aki a határozati javaslat a) pontját elfogadja, kérem kézfelemeléssel 
jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 6 igen, 2 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 157/2015. (VII. 08.) határozata az 
Őrbottyánban átnevezéssel érintett közterületekr ől és elnevezésükr ől 

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. 



Kmetty Károly polgármester: Aki a határozati javaslat b) pontját, a 2. mellékletet elfogadja, kérem 
kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 6 igen, 2 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 158/2015. (VII. 08.) határozata az 
Őrbottyánban elnevezéssel érintett közterületekr ől és elnevezésükr ől 

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. napirendi pont: Utca átnevezések módosítása 

Kmetty Károly polgármester: Átadnám a szót a Kulturális és Sport Bizottság elnökének. 

Kiss László képvisel ő: Annyit szeretnék hozzáfűzni az előterjesztéshez, hogy mivel a Gyár utcáról 
döntött a testület gyakorlatilag a határozati javaslat erre vonatkozó pontjáról már nem szükséges 
dönteni ezt visszavonnám, a József Attila és a Béke utca kapcsán továbbra is fenntartom a 
javaslatomat. 

Kiskuti Petra aljegyz ő: Csak egy mondat a Béke utcához. Ennek át nem nevezése az elfogadott 
helyi rendeletünkbe ütközik, amely kimondja, hogy a Fő úttól kezdődnek a számozások és, hogy az 
elnevezések megváltoztatása nélkül a rendelet nem hajtható végre és ütközik a rendelettel. Ha 
elfogadja a testület, akkor a saját rendeletét sérti meg.  

Kmetty Károly polgármester: Aki támogatja, hogy ne változzon meg a Béke utca elnevezése, kérem 
kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 1 igen, 7 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 159/2015. (VII. 08.) határozata az 
Őrbottyánban névváltozással érintett közterületekr ől és elnevezésükr ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot, mely szerint a Béke utca elnevezését 
nem változtatja meg, nem fogadta el.  

Kmetty Károly polgármester: Aki támogatja a javaslatot, mely szerint a József Attila utca Rákóczi 
Ferenc – Határ utca közötti szakasza helyet a Rákóczi Ferenc – vasút közötti szakasz elnevezését 
változtatja meg, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kmetty Károly polgármester megállapítja, hogy a kép visel ő-testület 1 igen, 7 ellen szavazattal, 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 160/2015. (VII. 08.) határozata az 
Őrbottyánban névváltozással érintett közterületekr ől és elnevezésükr ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot, mely szerint a József Attila utca 
Rákóczi Ferenc – Határ utca közötti szakasza helyet a Rákóczi Ferenc – vasút közötti szakasz 
elnevezését változtatja meg, nem fogadta el 

Kmetty Károly polgármestere: A harmadik határozati javaslatot visszavonta az előterjesztő. 

3. napirendi pont: Egyebek 

Szabó István alpolgármester:  A Hősök terét érintik ezek a változások? 

Kiskuti Petra aljegyz ő: A Hősök tere meg fog szűnni a házszámozással egyidejűleg. Az 1-2. szám 
az Ady utcához fog tartozni, az egyéb részei pedig a Fő úthoz. 

Kiss László képvisel ő: A Harangok Napján belül a vendéglátás kapcsán szeretnék néhány 
gondolatot elmondani. Úgy gondolom, hogy külön kell kezelnünk, azt hogy van egy szándék, miszerint 
a település lakosságát szeretnénk megvendégelni (paprikás krumplival, gulyáslevessel), illetve azt, 
hogy ennek van egy diplomáciai része is, ami a kalászi vendégek ellátására vonatkozik. Most a 
hétvégén, aki kint volt velünk Kalászon láthatta, hogy milyen vendéglátásban volt részünk. Azt 
gondolom, hogy a műanyag edényekkel, paprikás krumplival valamint, hogy a vendég üljön oda, ahol 
talál helyet történő vendéglátás ebben az esetben nem lenne megfelelő, korrekt.  



Figyelembe véve azt, hogy ténylegesen olyan lehetőségeink, mint nekik nincsenek, de korábban is 
meg tudtuk oldani, hogy akár az óvodán belül, akár a Nyugdíjas Klub vendégházában színvonalasabb 
vendéglátást tudjunk biztosítani. Szintén meg kellene beszélnünk azt, hogy ki és mit tud felvállalni. Ki 
az, aki fogadja őket, ki lesz velük egész nap, és ezt ki fogja koordinálni 

Kmetty Károly polgármester:  A műanyag tányérok lecserélését meg tudjuk oldani. Azt kell 
mérlegelni, hogy két külön típusú rendezvényről van szó. Kiragadjuk-e őket ebből a közegből vagy az 
esemény központjában vesznek részt. Azt tudjuk biztosítani, hogy ott kapjanak ellátást.  

Szabó István alpolgármester:  Ezek az információk így nem igazak. Egyeztetve Szoboszlai Erzsébet 
élelmezés vezetővel, nem műanyag tányérokkal és evőeszközökkel történik a vendégül látás. 
Másrészt folyamatosan szállítjuk őket a helyszínek között, amihez plusz személyzet és tárgyi feltétel 
szükséges. Másfél héttel a rendezvény előtt már nem kellene bolygatni, hiszen tavaly december óta 
köztudott, hogy ez a rendezvény így kerül kivitelezésre. Annyi változás történt, hogy a pénteki nap a 
lóverseny miatt megváltozott, és a vasárnapi futball így átszervezésre került péntekre. Egyetértek 
azzal, hogy ez egy más típusú rendezvény, nem gondolom, hogy kopíroznunk kellene a kalászit. Nem 
biztos, hogy elvárják, hogy külön megterítve lássuk őket vendégül, inkább szeretnének a társasággal 
együtt lenni. 

Benedek Éva képvisel ő: Az ő rendezvényükön a 200 ember együtt mozgott, ha ebéd volt, mindenki 
leült étkezni. Nálunk folyamatosan megy a műsor, ha mindenki leül és szünetet tartunk, akkor a 
lakosaink hazamennek és nem jönnek vissza. Ha műsor megy, ameddig ők elfogyasztják az 
ebédjüket, ők maradnak el róla. Ki kell próbálni, biztos vagyok benne, hogy őszintén meg fogják utána 
mondani a véleményüket. 

Cserepka András képvisel ő: Valahol meg kellene találni a középutat. Azt gondolom, hogy vagy a 
szervezéssel vagy a kommunikációval van probléma. Nem egy nyelven beszélünk kifele. Azt meg 
tudom érteni, hogy a program megváltozott, de ennek megfelelően át kellett volna gondolni, hogy így 
zsúfolt. Ezekkel az indokokkal és a program sűrűségével, nem lenne szabad kiemelni őket ennek a 
rendezvénynek a sűrűjéből. Beszéltünk az érintettekkel, akiktől azt várjuk, hogy részben fellépjenek, 
részben segítsék ezt, de velük nem történt semmi féle egyeztetés. Ezen belül valahol gondoskodni 
kell arról, hogy részben technikailag, személyi ellátottsággal ki fog velük foglalkozni és hogyan fogjuk 
fogadni a kalásziakat. Ehhez külön sátor kell. A konyháról pedig azt az információt kaptam, hogy 
semmilyen edényt nem lehet kivinni. Azt érzem, hogy ez nem lett megfelelően koordinálva. Hogy 
gulyásleves lesz az ebéd délre, el tudom fogadni, de valamit még lehetne mellette adni, mert a 
vendégeknek, akik elindulnak hajnalban, 5 órakor nem lesz elegendő. Az egyesület nem csak 
kifogásolt, hanem vállalna is ebből a feladatból. Az ebédhez már van ötletük, hogy mit tudnának 
vállalni. Ha minden ott fog történni a pályán, akkor a vendégeket le kellene ott ültetni az egyesülettel 
együtt. Azt pedig megint nem lehet megcsinálni, hogy ha már leültetjük őket, akkor kimaradjon az 
őrszentmiklósi Nyugdíjas Klub. Volt már abból problémánk, hogy a bottyániaknak volt sátor biztosítva, 
a kalásziaknak nem és ők ezt kifogásolták. Ennek van személyi, technikai és pénzügyi feltétele. Ezért 
kell átgondolni és összerakni, hogy ki fogja őket fogadni. Ezeket kell átbeszélnünk, mert aki egy ilyen 
rendezvényt már leszervezett nagyon jól tudja, hogy ez mivel jár. Velük mindenféleképen törődni kell.  

Kmetty Károly polgármester:  Ezzel kapcsolatban már leültünk egyeztetni a Művelődési Ház 
vezetőjével, ha ott ezt elmondtad volna - mint ebben tapasztalt személy - nagyon megköszöntük 
volna. Több egyeztetés történt. Nem tartom szerencsésnek azt, hogy több tárgyaláson túl vagyunk és 
az utolsó pillanatban történik az ötletelés. Ott voltak az egyesület képviselői, ezeket is végig gondoltuk 
természetesen. 

Cserepka András képvisel ő: Bocsánat, ha minden rendben van, visszavonom a hozzászólásomat.  

Kmetty Károly polgármester:  Nem azt mondom, hogy minden rendben van, csak ne tegyenek úgy 
az egyesület képviselői, mint ha nem lettek volna ott az egyeztetésen és nem rendelkeznének 
információval. Legalább két egyeztetés történt a Művelődési Házban. 

Kiss László képvisel ő: Nem csak erről a két étkeztetésről van szó, hanem az elhelyezésükről. Még 
nem tudunk pontos létszámot. Tetszik vagy nem tetszik, ezt néhány nap alatt kell megoldani, de meg 
lehet oldani. Vasárnap reggeliztetést, szent mise után ebédet kell biztosítani és vélhetően utána 
elindulnak haza. A szállást kell még megoldani. Ennek egy résztét házaknál a másik részét pedig a 
környező településeken panziókban oldanánk meg. Mindenképpen kell ezekről beszélnünk. 

 



Kmetty Károly polgármester:  Az volt az alapfeltétel, hogy hányan jönnek, ez alapján tudjuk 
megítélni, hogy étkeztetésben, lakhatásban milyen létszámmal kell gondolkodni. Erről le fogunk ülni 
újra egyeztetni. Azt azonban nehezen tudom elfogadni, hogy nem tudnak róla, hiszen a képviselők is 
ott ültek a megbeszéléseken. Ha rá lehet őket arra bírni, hogy 9 órára megérkezzenek, akkor egy 
reggeliztetést meg tudunk csinálni viszonylag gyorsan, hogy 10 órakor a megnyitón ott tudjanak lenni, 
ha nem, akkor nyilván foglalkozni kell velük. A programokról, sátrakról megtörtént az egyeztetés. 
Külön sátrat kapnak, ahol át tudnak öltözni. Pénteken este a pályán lesz egytál-étel. Ha korán jönnek 
szombaton, akkor a reggeliztetésről és a vasárnapi reggeliztetésről és a miséről még beszélnünk kell, 
de ezt is megoldjuk. 

Kollár Sándor képvisel ő: Véleményem szerint szereptévesztésben vagyunk. Alapvetően van egy 
rendezvény, a rendezvénynek van egy felelőse, aki a Művelődési Ház vezetője. Az ő irányítója a 
Polgármester. Ha segítségre van szükségük, akkor nyilván szólnak. Én meg szoktam kérdezni 
Takács-Sánta Ágnest, hogy miben segítsek. Van ennek felelőse. Engem, hogy ha bárhová meghívnak 
és műanyag tálban kapom az ételt, nem érzem úgy, hogy ezzel megsértettek. Fontosabbnak tartom, 
hogy legyen ott valaki, aki beszélget velük.  

Kmetty Károly polgármester:  Egy dolgot szeretnék kérni a képviselőktől, hogy aki teheti, vegyen 
részt a rendezvényen. Nyilván ott kialakulhatnak ad hoc helyzetek. Ha ennyire nézzük a kalászi 
rendezvényt, azért azt hozzátenném, hogy ott gyakorlatilag a testület tíz tagjából négyen voltak jelen.  

Kollár Sándor képvisel ő: Nem beszélve arról, hogy azon kívül, hogy egy évben egyszer elmegyünk 
ide, arról is beszélhetnénk, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy teljesüljön, az, ami ennek a 
találkozónak a tulajdonképpeni oka.   

Kmetty Károly polgármester:  Erről beszélek. Emeljük egy olyan szintre, amit valóban testvér-
települési kapcsolatnak nevezhetünk. 

Kiss László képvisel ő: A település legnagyobb rendezvényéről beszélünk jelen esetben, de 
beszéljünk bármilyen rendezvényről, teljesen független, hogy mi ismerjük ennek a hátterét, és hogy a 
Művelődési Ház szervezi meg ezt a rendezvényt. Ha egy rendezvény nem sikerül, az Önkormányzat 
lesz érte a felelős a lakosság szemében. Bármilyen probléma merül fel, nem az lesz a kérdés, hogy a 
Művelődési Ház vezető mit csinált vagy nem csinált, hanem, hogy az Önkormányzat nem tudta 
megszervezni. Mindig is az Önkormányzat volt a felelős. 

Cserepka András képvisel ő: Nem kitaláltuk a gondolatainkat a témával kapcsolatban, hanem 
nekünk mondják az emberek. Elvárják, hogy tudjanak valamit a rendezvényről. 

Kmetty Károly polgármester:  Ott ültek a megbeszélésen. 

Dékány András képvisel ő: Mit nem tudnak pontosan? 

Cserepka András képvisel ő: Azt hogy a kalásziak ellátása, milyen módon fog történni.  

Kollár Sándor képvisel ő: Ha a Polgármester úr nekünk azt mondja, hogy ez le van szervezve, miért 
kell nekünk ennél több?  

Szabó István alpolgármester:  Ha jól tudom, a Művelődési Ház vezetője minden ilyen megbeszélésre 
meghívót küld. A képviselők közül nagyon sokan részt szoktak ezeken venni - egy-két kivétellel. Ha ott 
lettetek volna, tudnátok, hogy kik voltak jelen a szervezetek részéről is. Azt nagyon jól tudod András te 
is, hogy a két vagy három idősekből álló nyugdíjas szervezetek egymással is milyen kapcsolatban 
vannak, hasonlóan mint a sport esetében.  

Kmetty Károly polgármester:  Szeretném azzal lezárni ezt a kérdést, hogy Kiss László bizottsági 
elnökkel le fogunk még ülni egyeztetni. Kiss Lászlónak, mint a Kulturális és Sport Bizottság elnökének 
ebben a rendezvényben komoly szerepet kell vállalnia. Még egyszer áttekintjük a szervezetek 
vezetőivel, hogy pontosan ki és mit csinál. Mikorra jönnek, hányan jönnek. Ha vasárnap itt alszanak, 
akkor ezt intézni kell. Számomra az új infó, hogy itt szeretnének maradni a szent misén, de ez is 
megoldható. Nekem fel van írva, hogy ebben még egyeztetni kell, de én úgy érzem, hogy minden 
olyan lépést megtettünk ennek céljából, amit meg lehetett tenni. Ha a szervezetek vezetői úgy érzik, 
hogy ez nem világos, üljünk le és beszéljünk erről. Bármikor hajlandó vagyok erre. Azt hogy hányan 
fognak jönni, nem ártana tudni. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Hozzám csak annyi jutott el, hogy nekik az étkezéssel van 
problémájuk. Ez a problémája több olyan főszervezőnek, aki részt szokott venni a lakodalmas 
felvonuláson. Szerintük a színvonalat ezzel fogjuk lehúzni, hogy műanyag edényben, sátrakban fog 
történni az étkeztetés valamint, hogy csak egy levest kapnak. 



Kmetty Károly polgármester:  Elmondom, hogy történt Kalászon. Megérkeztünk, kaptunk 
káposztaleveset, este a sport után gyakorlatilag azt ette mindenki, amit saját maga főzött. Nem tudom, 
hogy volt-e külön vacsora, mert azon már nem vettem részt. 

Kiss László képvisel ő: Volt vacsora, vasárnap végig meg volt terítve, volt disznótoros, leves és 
sültek. 

Kmetty Károly polgármester:  Végig fogjuk beszélni természetesen, csak jellegében más a két 
rendezvény és ezt mérlegelni kell.  

Kiss László képvisel ő: Nekem sincs problémám a paprikás krumplival. De nem feltétlenül ez lenne a 
megfelelő. A lakosság részére ez kedves gesztus, de a diplomáciai részét másképpen kellene kezelni. 

Cserepka András képvisel ő: Véleményem szerint, nem kell elvinni őket, meg lehet oldani az 
ellátásukat a pályán. 

Kiss László képvisel ő: Igen, meg lehet oldani, máskor is sikerült már. 

Kmetty Károly polgármester:  Annyit szeretnék kérni Kiss Lászlótól, hogy miután kapcsolatban állunk 
a szervezetekkel, egyeztessél időpontot egy végső megbeszélésre, bevonva a Művelődési Házat is, 
hogy megbeszéljük, hogy ki és mit csinál.  

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: A konyha nem tud arról, hogy ők szolgáltatják a 
rendezvényre az tányérokat, a műanyagról van tudomása. 

Kmetty Károly polgármester: Ezt megnézzük, hogy honnan lehet szerezni, meg fogjuk oldani. 
Bérelünk is akár valahonnan. 

Csernákné Szoboszlai Szilvia képvisel ő: Nem azt mondta, hogy nincs, csak, hogy nem tud róla.  

Kmetty Károly polgármester:  Van még valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatban? 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Mivel további napirendi pont nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és a zárt ülést 09:15 
órakor bezárta.   

 

Kmetty Károly  Gállné Mezősi Szilvia 

polgármester  jegyző 

 

Kollár Sándor 

képvisel ő, jegyzőkönyv-hitelesít ő 



1. melléklet a 157/2015. (VII. 8.) számú 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 

 



2. melléklet a 158/2015. (VII. 8.) számú határozathoz 

Elnevezend ő belterületi közterületek 

  Utcanév Jelleg Helyrajzi szám Elhelyezkedés Elnevezés 

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 

 

 


