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Az Őrbottyán, belterület 7803/16 hrsz. és a 7803/19 hrsz. alatti ingatlanok (magánutak)
elnevezése
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 1-jei ülésén fogadta el a
közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 5/2015. (III. 26.)
önkormányzati rendelete módosítását, mellyel a magántulajdonban lévő utak elnevezésére
vonatkozó szabályozást megalkotta.
Az elfogadott rendeletmódosítás az alábbiak szerint szól:
„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 rendelkezéseinek 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).”
Az Őrbottyán, belterület 7803, 7804, 7805 és 7806 hrsz. alatti ingatlanok tulajdonosa a tulajdonában
lévő ingatlanokat telekalakítási eljárásban újraosztotta (467200/2/2021.04.27 ügyiratszámon
kiadott Telekalakítás és Tulajdonjog bejegyzése). A telekalakítási eljárás során létrejöttek a 7803/16
hrsz. és a 7803/19 hrsz. alatti magánutak, melyek mindösszesen 19 ingatlan (7803/1-15 hrsz.;
7803/17-18 és a 7803/20-22hrsz.) kizárólagos megközelítését szolgálják.

Telekalakítási vázrajz, pirossal jelölve az Őrbottyán, 7308/16 hrsz. és 7308/19 hrsz. alatti ingatlanok

A magánutak tulajdonosa jelezte Hivatalunk felé, hogy szeretné a magánutakat elnevezni és kérte
az eljárás lefolytatását. A kérelem beérkezését követően megkerestük a tulajdonost, és kértük, hogy
a megküldött nyilatkozatban válasszon az elnevezések közül.
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Megkeresésünkre válaszolva az Őrbottyán, 7803/16 hrsz-ú ingatlan tekintetében a tulajdonos
nyilatkozott arról, hogy a megküldött elnevezések közül (Nádirigó utca, Poszáta utca, Csalogány
utca és Kócsag utca) a „Kócsag utca” elnevezést választja. Az Őrbottyán, 7803/19 hrsz-ú ingatlan
tekintetében a tulajdonos a felkínált lehetőségek közül (Nádirigó köz, Poszáta köz, Csalogány köz
és Kócsag köz) a „Kócsag köz” elnevezést választotta.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a határozati javaslatról.
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, 7803/16 helyrajzi számú
„kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút” besorolású magánút
elnevezéséről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Sződi útról megközelíthető „kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút”
besorolású, Őrbottyán, 7803/16 helyrajzi számú ingatlannak a „Kócsag
utca” nevet adja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezést a nyilvántartásban vezesse át.
Határidő:
Felelős:
Végrehajtást végzi:

folyamatos
jegyző
jegyző
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2. Őrbottyán Város
Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2022. (VI. 29.) határozata az Őrbottyán, 7803/19 helyrajzi számú
„kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút” besorolású magánút
elnevezéséről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Kócsag utcáról megközelíthető „kivett, közforgalom elöl el nem zárt
magánút” besorolású, Őrbottyán, 7803/19 helyrajzi számú ingatlannak a
„Kócsag köz” nevet adja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezést a nyilvántartásban vezesse át.
Határidő:
Felelős:
Végrehajtást végzi:

folyamatos
jegyző
jegyző

Őrbottyán, 2022. június 1.

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