Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017. (III.01.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló
5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
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. §
A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. §-a az alábbi új c) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„c) magánút: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (1) bekezdésben meghatározott
terület.”
2. §
Az Ör. az alábbi új 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. §
(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. §
Az Ör. 9. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(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. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően házszám-megállapítás tárgyában hozott határozatok esetében kell alkalmazni.
Őrbottyán, 2017. március 1.

Kmetty Károly
polgármester

Záradék:
A rendelet 2017. március 1-jén kihirdetésre került.
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