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Az Őrbottyán, belterület 3415/103, 3415/110 és 3415/117 hrsz. alatti ingatlanok elnevezése
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-ben alkotta meg a közterületek
elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 5/2015. (III. 26.) önkormányzati
rendeletét.
A rendelet az alábbiak szerint szabályozza a közterület elnevezését:
„2. §
(1) Őrbottyán közigazgatási területén minden közterületet el kell nevezni.
(2) Az újonnan kialakított közterületet a kialakítást követő 90 napon belül el kell nevezni.
(3) A közterület megszűnésével a közterületnév is megszűnik, külön képviselő-testületi döntés
nélkül.
(4) Ha egy közterület városrendezés következtében egységes közterületként megszűnik, az így
létrejövő közterületnek, közterületeknek más nevet kell adni.”
A közterület elnevezés formáiról az alábbiak szerint rendelkezik:
„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.”
Őrbottyán Város Önkormányzata, a Dunaflat Hungary Kft. és a Zsinór 39 Projekt Kft. 2022.03.01.
napján telekalakítási szerződés kötött. A szerződés értelmében az Őrbottyán, 3415/103, 3415/110
és 3415/117 hrsz-ú ingatlanok az Önkormányzat tulajdonát képezik 1/1 arányú tulajdoni
hányadban. Az érintett ingatlanokat a Pest Megyei Kormányhivatal által vezetett ingatlannyilvántartás „kivett helyi közút”-ként tartja nyilván.
A telekalakítási eljárással megszűnt az Őrbottyán, 3415/9 hrsz-ú Boldog Özséb utca, melyet a
Képviselő-testület 93/2015. (IV. 29.) számú határozatának, 3. számú mellékletének 18. sorszámán
tartunk nyilván.

Az Őrbottyán, 3415/103, 3415/110 és 3415/117 hrsz. alatti ingatlanok elhelyezkedése (piros színnel jelölve)
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Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a határozati
javaslatokról.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testület 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
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye:

6. HATÁROZAT-TERVEZET
1.) Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2022. (VI. 29.) határozata az Őrbottyán, 3415/103 helyrajzi
számú „kivett, helyi közút” besorolású ingatlan elnevezéséről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Kálvária utcáról megközelíthető „kivett, helyi közút” besorolású,
Őrbottyán, 3415/103 helyrajzi számú ingatlannak az „Árvalányhaj köz”
nevet adja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezést a nyilvántartásban vezesse át.
Határidő:
Felelős:
Végrehajtást végzi:

folyamatos
jegyző
jegyző

2.) Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2022. (VI. 29.) határozata az Őrbottyán, 3415/110 helyrajzi
számú „kivett, helyi közút” besorolású ingatlan elnevezéséről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Szobi Mihály utcáról megközelíthető „kivett, helyi közút” besorolású,
Őrbottyán, 3415/110 helyrajzi számú ingatlannak a „Búzavirág köz” nevet
adja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezést a nyilvántartásban vezesse át.
Határidő:
Felelős:
Végrehajtást végzi:

folyamatos
jegyző
jegyző
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3.) Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2022. (VI. 29.) határozata az Őrbottyán, 3415/117 helyrajzi
számú „kivett, helyi közút” besorolású ingatlan elnevezéséről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Szobi Mihály utcáról megközelíthető „kivett, helyi közút” besorolású,
Őrbottyán, 3415/117 helyrajzi számú ingatlannak a „Mákvirág köz” nevet
adja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezést a nyilvántartásban vezesse át.
Határidő:
Felelős:
Végrehajtást végzi:

folyamatos
jegyző
jegyző

4.) Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2022. (VI. 29.) határozata a telekalakítási eljárással megszűnt,
Őrbottyán, 3415/9 hrsz-ú Boldog Özséb utca elnevezésű ingatlan
nyilvántartásból való törléséről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
telekalakítási eljárással megszűnt Őrbottyán, 3415/9 hrsz-ú Boldog Özséb
utca elnevezésű ingatlant az utcanév nyilvántartásból törli.
Felkéri a jegyzőt, hogy az utca megszűnését a nyilvántartásban vezesse át.
Határidő:
Felelős:
Végrehajtást végzi:

2022. július 30.
jegyző
jegyző

Őrbottyán, 2022. június 10.

Előterjesztő:
……………………………
Szabó István Ferenc
polgármester
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:
……………………………
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző
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