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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A képviselő-testület 2015. évre elfogadott munkatervének megfelelően kerül most a képviselő-testület 
elé az őrbottyáni közterületek elnevezésével, valamint az ingatlanok számozásával kapcsolatos fela-
datok elvégzéséről szóló tájékoztató. A képviselő-testület 2015. március 25-i ülésén 62/2015 (III. 25.) 
számú határozatával fogadta el az őrbottyáni közterületek elnevezésével, valamint az ingatlanok szá-
mozásával kapcsolatos részletes koncepciót. Ez a tájékoztató a koncepcióban meghatározott felada-
tok időarányos teljesítéséről készült. A határozat 1. melléklete a közterületek elnevezéséről és az 
ingatlanok számozásáról szóló koncepciót tartalmazza. Jelenleg az alábbi feladatok teljesítéséről tu-
dunk tájékoztatást adni: 

1. Feladat:  Őrbottyán településen név megállapítással vagy névváltozással és/vagy számozás-
 sal érintett közterületek meghatározása 

Elkészítésért felelős: Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Döntéshozó: Képviselő-testület 

Határidő: 2015. április 29. 

Teljesítés: A képviselő-testület 93/2015. (IV. 29.) számú határozatában döntött az őrbottyáni közterü-
letek névváltozásáról és számozásáról. 

2/A. Feladat:  Az 1. Feladatban meghatározott ingatlanokhoz helyrajzi szám hozzárendelése 

Felelős: Önkormányzati Iroda 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

Teljesítés: A házszámozás megkezdésének a műszaki-informatikai előkészítése lezárult, amelynek 
keretében beszerzésre került egy nagy pontosságú helymeghatározó eszköz (GNSS-vevő), valamint a 
digitális alaptérkép adatainak feldolgozásához szükséges AutoCAD 2016 LT, valamint MapInfo Pro-
fessional 12.5 szoftvercsomag. Ezt követően a földhivatali alaptérkép adatainak feldolgozásával elké-
szült az őrbottyáni földrészleteket tartalmazó összesítő adatbázis, amelybe feltölthetők az ingatlanok 
címadatai. A rendelkezésre álló eszközök segítségével az ingatlanok természetben is pontosan be-
azonosíthatók, és egyúttal csökken a hiba lehetősége a címképzésnél. Az utcanevek jóváhagyását 
követően a házszámozás megkezdhető. 

2/B. Feladat: A közterületnév megváltozásával és a számozással összefüggő jogi, adminisztratív 
 és szakmai egyeztetések lefolytatása a lakosság tehermentesítése érdekében 

Felelős: Igazgatási és Adó Iroda 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

Teljesítés: A közműszolgáltatókkal a címváltozás csoportos bejelentésére vonatkozó egyeztetéseket 
lefolytattuk. Az ELMÜ, a Tigáz, a DMRV, a Zöld Híd Régió Kft. és a UPC is lehetőséget biztosít a cím-
változások ilyen formában való bejelentésére.  
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A megkeresett közszolgáltatókkal tisztáztuk, hogy milyen módon és formában tehetjük meg a bejelen-
tést, lehetőséget biztosítanak az utcánként való bejelentésre is, tehát az ütemezés e területen is bizto-
sítható. A kormányhivatal illetékes munkatársával többszöri egyeztetést követően sem zárultak le 
bizonyos jogi kérdések, mivel nem kellően tisztázott annak szabályozása, hogy a házszámozásról 
szóló döntés meghozatala önkormányzati hatósági vagy államigazgatási hatáskör. A hivatalon belül 
egységes szakmai álláspontot alakítottunk ki a kérdésben, melynek eredményeképpen – a központi és 
a helyi jogszabályi rendelkezések figyelembevételével – elkészültek a határozat minták. 3 fajta határo-
zat minta készült: 1. átnevezéssel érintett közterület és házszámváltozás, 2. elnevezéssel érintett 
közterület és házszámváltozás és 3. házszámváltozás. A határozatminták úgy készültek, hogy a la-
kosság a határozatban minél teljesebb körű tájékoztatást kapjon a címváltozással együtt járó teendők-
ről. A lakosság részéről leginkább felmerülő problémakör a címváltozással összefüggésben felmerülő 
adatváltozások bejelentésének költségkihatása volt. A lakosság számára a lakcímkártya cseréje ille-
tékmentes. Az előzetes egyeztetések alapján a Váci Járási Hivatal okmányirodája ütemezetten, fo-
lyamatosan egyeztetve a hivatallal fogja végezni a lakcímkártyák cseréjét. A részletek kidolgozása 
folyamatban van (pl. hétvégi ügyfélfogadás). A gépjármű forgalmi engedélyével összefüggésben költ-
ségkihatások nem merülnek fel, mivel a címváltozás miatt kiállított új forgalmi engedélyt illetékmente-
sen állítja ki az okmányiroda. A cégbíróságon a címváltozás bejelentése illetékmentes, itt a cég jogi 
képviselőjének fizetendő járandóság jelenik meg költségként. Azzal kapcsolatban még további egyez-
tetések szükségesek, hogy ehhez az önkormányzat hogyan és milyen mértékben tud hozzájárulni. A 
feladatok elvégzésére a hivatalon belül külön munkacsoport kialakítását tartjuk szükségesnek, mivel a 
feladatok összetettsége megkívánja a szervezett együttműködést. A munkacsoport várhatóan 2015. 
november 2-vel kezdi meg működését, mivel egyes feladatokat pl. a központi címregiszterben a címek 
felülvizsgálatát még az idei évben be kell fejezni. 

A határozat 2. melléklete szerinti, a közterületek elnevezéséről szóló koncepció feladatai az alábbiak 
voltak: 

4. Feladat:  Az újonnan megállapított közterületi nevek felterjesztése véleményezésre a 
 Földrajzinév-bizottsághoz 

Elkészítésért felelős: Kulturális és Sport Bizottság 

Határidő: 2015. július 15. 

Teljesítés: A megállapított közterületi elnevezéseket részletes kísérőlevéllel együtt felterjesztettük a 
Földrajzinév-bizottsághoz, amely 2015. szeptember 15-i ülésén megtárgyalta az elnevezéseket. 

Szükség szerint: 

5. Feladat A Földrajzinév-bizottság által kifogásolt nevek módosítása 

Elkészítésért felelős: Kulturális és Sport Bizottság 

Döntéshozó: Képviselő-testület 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

Teljesítés: A Földrajzinév-bizottság 93/843. (2015. IX. 15.) FNB. Vél. számú szakvéleménye 2015. 
október 21-én érkezett meg. A szakvélemény másolata az előterjesztéssel együtt kiküldésre kerül. A 
bizottság a belterületi közterületek vonatkozásában a képviselő-testület által elfogadott elnevezéseket 
alkalmasnak találta. A bizottság egyes külterületi elnevezések tekintetében javaslatot tett azok módo-
sítására, továbbá néhány elnevezés tekintetében az elnevezések eredetének vizsgálatát követően tud 
majd javaslatot adni. A bizottság részére a rendelkezésünkre álló régi térképeket megküldtük, melyek 
az elnevezéseket abban a formában tartalmazzák, melyeket a képviselő-testület elfogadott. Nem te-
szünk javaslatot az elnevezések megváltoztatására a bizottság javaslata alapján, tekintettel arra, hogy 
a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 
14.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdés c) pontja szerint a bizottságnak a szakmai véleményezése so-
rán gondot kell fordítania arra, hogy a közterületek elnevezése lehetőleg a közvetlen környezet ha-
gyományait, sajátosságait kell tükröznie. A rendelkezésünkre álló térképek bizonyítják, hogy a képvi-
selő-testület által elfogadott elnevezések elfogadott formájukban a helyi hagyományokat tükrözik. 

Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és fogadja el annak érdekében, hogy 
ez az átfogó munka végre elkezdődhessen. 
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2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 62/2015. (III. 25.) számú határozata az 
őrbottyáni közterületek elnevezésével, valamint az i ngatlanok számozásával kapcsolatos rész-
letes koncepcióról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete úgy határoz, hogy: 

a. az ingatlanok számozásának és a közterületek elnevezésének részletes koncepcióját a hatá-
rozat 1. melléklete szerint,  

b. a közterületek elnevezéséről szóló koncepciót a határozat 2. melléklete szerint elfogadja.  
b. Felkéri a polgármestert és a tanácsnokot, hogy a koncepciókban foglaltak végrehajtásáról a 

lakosságot rendszeresen tájékoztassa a rendelkezésre álló kommunikációs csatornák kihasz-
nálásával. 

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 

– A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. 
(XI. 14.) Korm. rendelet 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

Őrbottyán Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megfelelő 
előirányzatán, mind a személyi juttatások vonatkozásában, mind pedig a dologi kiadások tekintetében 
tervezni szükséges. 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

6. HATÁROZATI -JAVASLAT  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…./2015. (XI. 11.) számú határozata az  
őrbottyáni közterületek elnevezésével, valamint az i ngatlanok számozásával kapcsolatos tájé-
koztató elfogadásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az őrbottyáni közterületek elne-
vezésével, valamint az ingatlanok számozásával kapcsolatos tájékoztatót elfogadja . Felkéri a jegyzőt, 
hogy a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a 157/2015. (VII. 8.) és 158/2015. (VII. 8.) hatá-
rozatokat hajtsa végre és a névváltozással érintett közterületek 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, 2015. október 25. 

HATÁROZAT 

A képvisel ő-testület 6 igen, 3 ellen szavazattal 0 tartózkodás sal az alábbi határozatot hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 200/2015. (XI. 11.) számú határozata az 
őrbottyáni közterületek elnevezésével, valamint az i ngatlanok számozásával kapcsolatos tájé-
koztató elfogadásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az őrbottyáni közterületek elne-
vezésével, valamint az ingatlanok számozásával kapcsolatos tájékoztatót elfogadja. Felkéri a jegyzőt, 
hogy a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a 157/2015. (VII. 8.) és 158/2015. (VII. 8.) hatá-
rozatokat hajtsa végre és a névváltozással érintett közterületek elnevezéséről a házszám-
megállapítás tárgyában hozott döntésében értesítse az adott közterületen lakcímmel rendelkezőket, 
továbbá a névváltozást rögzítse a jogszabályok által előírt központi nyilvántartó rendszerben.  

Felelős: jegyző 

Határid ő: folyamatos 2017. december 31-ig 

 

  


