Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 8/2021. (V.06.) önkormányzati rendelete
a gödi különleges gazdasági övezetben a közterületek elnevezésének rendjéről
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel,
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt feladat és hatáskörömben eljárva Pest Megye
Közgyűlésének elnökeként az alábbi önkormányzati rendeletet hozom.
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 143. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a
különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2020. évi LIX. törvény 3. § (2) bekezdésében és az Mötv.13. § (1) bekezdés 3. pontjában
meghatározott feladatkörében, a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet
kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet alapján a következő rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1)

(2)

2. §

A rendelet célja, hogy a közutak, közterületek és egyéb utak elnevezésének
egységes rendjét biztosítsa, ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat,
figyelemmel legyen az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési,
nyelvhelyességi szempontokra.
A rendelet hatálya a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet
kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében kijelölt
különleges gazdasági övezet területére terjed ki.
E rendelet alkalmazásában
a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.
b) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és
nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) szerinti, az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott közterületnek a
központi címregiszterről és a címkezelésről szóló kormányrendeletben
meghatározott közterület jelleget is tartalmazó neve;
2. Közterületek elnevezése, általános rendelkezések

3. § (1)

(2)
(3)
4. § (1)

A (2)-(3) bekezdésben leírtak kivételével minden közterületet el kell nevezni, mely
olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló törvény szerinti épület található.
A szervizutakat, továbbá a mezőgazdasági célú és a lakónépességet nem érintő
dűlőutakat nem szükséges elnevezni.
Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési
eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.
Közterület elnevezésekor különös figyelemmel kell lenni a helyi hagyományokra,
a helytörténeti kutatásokra, a lakosság élő névhasználatára, a magyar nyelv

(2)

5. § (1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)
(9)

követelményeire, az egyszerűségre és arra, hogy a név a többitől írásban is,
hangzásában is jól megkülönböztethető legyen.
A különleges gazdasági övezet területén nem lehet Göd város közterületével azonos
elnevezésű közterület - ide nem értve az egymás folytatásában lévő, de különböző
helyrajzi számon szereplő utakat, utcákat.
A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületnév táblákon kell feltüntetni.
A közterületnév tábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat
feladata, kivéve a magánutak esetén.
A közterületnév tábla tartalmazza:
- a közterület nevét és jellegét,
- a házszámtartományt,
- a házszámok növekedési irányát.
A névtáblát az utca elején és végén, és minden betorkolló utcánál mindkét oldalon,
továbbá az egy oldalról betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon is fel kell
szerelni.
A közterületnév táblát épületen, kerítésen, vagy ennek hiányában külön
tartószerkezeten – az utcáról jól látható helyen - kell elhelyezni.
A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla
kihelyezését tűrni köteles. Amennyiben a tábla elhelyezésével az ingatlanon kár
keletkezik, azt a kihelyezésért felelős szerv köteles megtéríteni.
Megváltozott közterület nevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az
elnevezéstől számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű, átlós
áthúzással kell ellátni.
A közterületnév táblát megrongálni, beszennyezni, eltakarni, eltávolítani tilos.
A közterületnév tábla csak az ingatlanon történő felújítási, karbantartási,
korszerűsítési munkálatok idejére, ideiglenesen távolítható el. A tulajdonos az
eltávolítás ideje alatt köteles e táblákat megőrizni, és a munkák befejezése után azt
az eredeti helyére felszerelni (felszereltetni). Az eltávolítással és visszahelyezéssel
kapcsolatos költségek ilyen esetben az ingatlan tulajdonost terhelik.
3. A magánutak elnevezése

6. § (1)

(2)

(3)
(4)

(5)

A közforgalom elől el nem zárt magánút elnevezésére, valamint az elnevezés
megváltoztatására a tulajdonos kezdeményezésére, vagy a címképzésért felelős
szerv megkeresésére kerülhet sor.
A tulajdonosnak a kezdeményezéshez csatolni kell a magánút elnevezésére
vonatkozó javaslatát. Amennyiben az eljárásra a címképzésért felelős szerv
megkeresésére kerül sor, arról ki kell kérni a tulajdonos véleményét.
A magánút nevét elsősorban a tulajdonos által javasolt elnevezés szerint kell
megállapítani.
A tulajdonos elnevezésre vonatkozó javaslatát el kell fogadni, ha a javasolt
elnevezés nem sérti a közízlést, nem kelt megbotránkozást, nem félrevezető,
továbbá megfelel a magyar nyelv helyesírási szabályainak, valamint a közterületelnevezés e rendelettel megállapított szabályainak.
Amennyiben a magánút elnevezésére a címképzését felelős szerv megkeresésére
kerül sor és a tulajdonos kétszeri felhívására sem véleményezi azt, vagy a javaslat
nem felel meg a (4) bekezdés rendelkezéseinek, a magánút elnevezéséről a
Közgyűlés a közterület elnevezés szabályai szerint dönt.

(6)

A magánutak elnevezésének nyilvántartására, a magánutak nevének jelölésére,
valamint magánutak elnevezésének és az elnevezés változásának közzétételére a
közterületekre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.
4. Hatásköri és eljárási rendelkezések

7. § (1)
(2)

(3)

8. § (1)
(2)

(3)

A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Pest Megye
Önkormányzata Közgyűlésének hatáskörébe tartozik.
A közterület elnevezési és névváltoztatási ügyek előkészítése során biztosítani kell,
hogy az elnevezésben, illetve változásban érintett lakosság, illetve a névváltozással
érintett ingatlanok tulajdonosa a javaslatokat minél szélesebb körben
megismerhesse, és véleményét kifejthesse.
Közterület elnevezésére, valamint az elnevezés megváltoztatására kezdeményezést
nyújthat be a jegyzőhöz
- a tulajdonos,
- a címképzésért felelős szerv,
- Pest Megye Önkormányzatának képviselője,
- Göd Város Önkormányzata.
A jegyző feladata a közterületek elnevezésével kapcsolatos eljárás lebonyolítása, a
közterület-nyilvántartás folyamatos, naprakész vezetése.
A közterületek neveit és térképi elhelyezésüket tartalmazó nyilvántartás kivonatát,
és a változásokat meg kell küldeni:
a) Magyar Posta Zrt. - a helyi postahivataloknak,
b) Dunakeszi Rendőrkapitányságnak
c) a Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek
d) a Dunakeszi Körzeti Földhivatalnak
e) a MÁV Állomásfőnökségnek,
f) az Országos Mentőszolgálat Váci Mentőállomásának
g) az érintett tömegközlekedési közszolgáltató üzemeltetőjének
h) összes érintett közmű-vállalatnak és közszolgáltatónak.
A megszűnt közterület nevét a közterület-nyilvántartásban továbbra is fel kell
tüntetni, megjelölve a megszűnés okát.
5. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Szép Tibor sk.
Pest Megye Önkormányzatának jegyzője

Szabó István sk.
Pest Megye Közgyűlésének elnöke

INDOKOLÁS
Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 8/2021. (V.06.) önkormányzati rendeletéhez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A rendelet célja, hogy a 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelettel kijelölt gödi különleges
gazdasági övezet területén a közutak, közterületek és egyéb utak elnevezésének egységes
rendjét biztosítsa, ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, figyelemmel legyen az
igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési, nyelvhelyességi szempontokra.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §
A rendelet céljának és hatályának rögzítése.
2. §
Értelmező rendelkezések.
3-5. §
A közterületek elnevezésének általános szabályait tartalmazza, hogy mely utakat kell, és
melyeket nem szükséges elnevezni, az elnevezéskor irányadó szabályokat, a közterületek nevét
tartalmazó táblák elhelyezésének szabályait.
6. §
A magánutak elnevezésének szabályait tartalmazza.
7-8. §
A közterületek elnevezésének eljárási szabályait tartalmazza, azaz a döntési és eljárási hatáskör
címzettjét, az elnevezés kezdeményezésére jogosultakat és véleményezők körét, valamint a
nyilvántartás rendjét.
9. §
Hatályba léptető rendelkezés.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 8/2021. (V.06.) önkormányzati rendeletéhez
a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A rendelet-tervezet a gödi különleges gazdasági övezet területén alkalmazandó közterület
elnevezés szabályait rendezi, összhangban Göd Város Önkormányzatának hasonló tárgyú
rendeletével, tekintettel a területek összefonódására. Új közterület elnevezés, vagy közterület
név megváltoztatása esetén a közterületnevet tartalmazó táblák megrendelése, kihelyezése
költségvetési vonzattal jár az önkormányzat számára. Ennek költségvetési fedezetét biztosítani
szükséges a mindenkori költségvetésben.

b) A rendelet környezeti és egészségi következményei
A rendelet-tervezetnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.

c) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet-tervezet alapján lebonyolításra kerülő eljárások, és a nyilvántartás vezetése plusz
feladatokat ró a hivatalra.
d) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotását a gödi különleges gazdasági övezetnek a Pest Megyei
Önkormányzathoz rendelése teszi szükségessé, elmaradása esetén Göd Város Önkormányzata
rendeletét kellene alkalmaznia a megyei önkormányzatnak is.
e) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.

