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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
egységes szerkezetben a 15/2016. (X. 27.), 6/2017. (III.01.), 7/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletekkel

Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. Értelmező rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazásában:
a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.
§ 13. pontjában meghatározott terület,
b) házszám, közterületjelleg, közterületnév, telek, ingatlan: a központi címregiszterről és a
címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § 7., 8., 9., 14. pont és 2. § (1)
bekezdés a)-d) pont,
c) magánút: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (1) bekezdésben meghatározott
terület.1
2. A közterület elnevezésének szabályai
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.
(5) Már elnevezett közterület folytatásaként nyíló új közterület szakasz a már elnevezett közterület
nevét veszi fel.
(6) Amennyiben a közterületet gépjárművel átjárható vasúti átkelőhely keresztezi, a vasúti
átkelőhely utáni közterület elnevezése nem változik.
3. §
(1) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását Őrbottyánban lakcímmel, székhellyel
rendelkező személy, jogi személy írásban kezdeményezheti a képviselő-testületnél.
(2) A kezdeményezést a képviselő-testület illetékes bizottsága tárgyalja meg és terjeszti a képviselőtestület elé. A bizottság ülésén lehetőség szerint meg kell hallgatni a kezdeményezőt. A
bizottság kikérheti az ugyanazon közterületen élő lakosság véleményét is.
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(3) A közterület nevét az elnevezéstől számított 10 éven belül csak különösen indokolt esetben a
képviselő-testület illetékes bizottságának javaslatára lehet megváltoztatni.
(4) A képviselő-testület döntéséről a jegyző értesíti a közterületen lakcímmel rendelkezőket és a 11.
§ (2) bekezdés c) pontjában meghatározottakat.
3/A. §2
(1) Magánút elnevezésére tulajdonosa kérelmére vagy a magánút elnevezése kezdeményezéséhez
történő hozzájárulás esetén a képviselő-testület jogosult.
(2) A magánút elnevezésére vonatkozó kezdeményezésben az ingatlan-nyilvántartás szerinti
tulajdonos részére három – jelen rendelet rendelkezésinek megfelelő – elnevezést kell
megküldeni. A tulajdonos a kezdeményezés kézhezvételét követő 15 napon belül írásban
nyilatkozik az általa választott elnevezésről és az elnevezéshez való hozzájárulásról.
(3) Hozzájárulásnak kell tekinteni, amennyiben a tulajdonos határidőben nem nyilatkozik a
kezdeményezésről.
(4) Több tulajdonos esetén az elnevezésre irányuló kérelem benyújtására, továbbá a magánút
elnevezése kezdeményezéséhez történő hozzájárulásra a tulajdonrészi többséggel rendelkező
tulajdonos(ok) jogosult(ak).

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.
4. Közterületnevek nyilvántartása
5. §
(1) A település közterületeinek neveiről közterületnév-jegyzéket kell vezetni.
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(2) A közterületnév-jegyzék tartalmazza:
a) a közterületnév elő- és utótagját,
b) a közterület helyrajzi számát,
c) az elnevezés időpontját,
d) a képviselő-testületi határozat számát,
e) az elnevezés, névváltoztatás indokát,
f) a korábbi közterületnév adatait,
g) a megszűnés okát és idejét.
(3) A közterületnév-jegyzék vezetéséről a jegyző gondoskodik.
5. Közterületnév táblák
6. §
(1) A közterület nevét névtáblán kell feltüntetni, mely tartalmazza:
a) a közterületnév elő- és utótagját rövidítés nélkül,
b) a névtáblával jelzett közterület első és utolsó házszámát és a házszámnövekedés irányát.
(2) A névtáblát a közterület kezdetén és végén, valamint minden betorkolló utcánál mindkét
oldalon fel kell szerelni.
(3) A névtáblát elsősorban kerítésen, épületen vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten jól
látható helyen kell elhelyezni.
(4) Amennyiben a közterület neve megváltozik, a régi nevet tartalmazó névtáblát az elnevezéstől
számított két évig helyükön kell hagyni és piros színű átlós áthúzással kell ellátni. Az új névtálát
a régi névtábla mellé kell felszerelni.

7. §
(1) A névtáblák felszereléséről az önkormányzat gondoskodik. Az ingatlan tulajdonosa, használója
a névtábla elhelyezését és az ezzel járó munkálatokat köteles tűrni.
(2) A névtáblán és annak szélétől 2 méteren belül reklám célú hirdetmény nem helyezhető el.
(3) A névtábla kihelyezéséről az érintett ingatlan tulajdonosát, használóját a jegyző értesíti.
6. A házszám-megállapítás szabályai
8. §
(1) A névvel ellátott közterületen az ingatlanokat házszámmal kell ellátni.
(2) A házszám-megállapítás során arab számokat, az alátörésnél a magyar ABC ékezet nélküli
betűit kell használni.
(2a)Amennyiben az ingatlan házszáma bármely okból jelen rendelet rendelkezései szerint nem
állapítható meg, úgy az ingatlan házszámaként az ingatlan helyrajzi számát kell megállapítani.3
(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles a megállapított házszámot tartalmazó táblát az ingatlan
utcafronti kerítésére, házfalára vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon
kihelyezni és folyamatos karbantartásáról gondoskodni.
9. §
(1) Az adott közterület számozását a magasabb rendű közút irányából kell megkezdeni.
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(2) Azonos rendű utak esetében a Rákóczi Ferenc utcára merőleges utak számozását a Rákóczi
Ferenc utcához, a Fő útra merőleges utak számozását a Fő úthoz közelebb eső végéről kell
elkezdeni.
(3) A helyi hagyományok figyelembevételével a Rákóczi Ferenc utca számozása bal oldalon a SződRákos pataktól, a jobb oldalon a „Forrás utcától” kezdődik. A Fő út számozása a település
Veresegyház felé eső közigazgatási határától kezdődik.
(4) A közterület házszám-megállapításánál a növekedés irányába nézve jobb oldalon a páratlan, bal
oldalon a páros számok vannak. A kizárólag egyik oldalon beépíthető közterület házszámmegállapítása 1-től kezdődően folyamatos.4
(5) Tér esetén a házszám-megállapítás 1-től kezdődően folyamatosan, az óramutató járásával
megegyező irányban történik.
(6) Sarok- és két közterülettel érintkező ingatlan esetén az ingatlant mindkét közterület
számozásánál figyelembe kell venni (továbbiakban: számfenntartás). Számfenntartás esetén az
ingatlant arra a közterületre kell számozni, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas
kapubejárat található.
10. §
(1) A közterület házszám-megállapítását követően megosztott ingatlan eredeti házszáma
megszűnik és az újonnan kialakított ingatlanok számának megfelelően, a számsor
növekedésének irányába az A, B, C, D stb. alátörést kapják.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti eljárás nem alkalmazható, akkor az ingatlantömböt újra
kell számozni a főszám szerint.
(3) A közterület házszám-megállapítását követően egyesített ingatlanok házszámát össze kell
vonni. Házszámként az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell
feltüntetni.
11. §
(1) Az ingatlan házszámát a jegyző határozattal állapítja meg. Több ingatlant érintő házszámmegállapítás közterületenként egy határozatban történik.
(2) A határozatot közölni kell
a) az érintett ingatlan tulajdonosával, haszonélvezőjével,
b) az érintett ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosával és
c) azon hivatalos szervvel, hatósággal, szolgáltatóval, melynek feladatellátását érinti.
(3) A házszám-megállapításra irányuló eljárás hivatalból indul. 5
(4) A házszám-megállapítási eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény rendelkezéseit – az (5)-(7) bekezdésekben foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni.6
(5) Hirdetményi közlésnek van helye egyedi és több ingatlant érintő házszám-megállapítás esetén
is. A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik napon kell
közöltnek tekinteni, fellebbezést a döntés közlésétől számított öt napon belül lehet előterjeszteni.7
(6) Egyedi házszám-megállapítás esetén – a tulajdonos, a haszonélvező kérelmére – a határozat a
kézbesítés általános szabályai szerint is közölhető.8
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(7) A házszám-megállapítási eljárás esetében elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség, az
ügyintézési határidő hatvan nap.9
7. Záró rendelkezések
12. §
(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. április 1-jén lép hatályba.
(2) A 3. § (1) bekezdés 2018. január 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterületek elnevezéséről, az
utcanévtáblákról, az ingatlanok számozásáról, és a művészeti alkotások közterületi
elhelyezéséről szóló 9/2004. (VIII. 24.) rendelet.
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