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Tisztelt Képviselő-testület!
Abony Város Önkormányzatához 2012.06.13. napján érkezett kérelem (előterjesztés 1. számú
melléklete), melynek lényegi része (hiteltranzakciós banki ügylet okán), egy Önkormányzati igazolás
kiadását kéri, amely igazolja, hogy az abonyi ingatlan-nyilvántartásban 3735 hrsz.-on szereplő
ingatlan természetben – az adásvételi szerződéssel összhangban –az Abony, Bodócs köz 39. szám
alatt található.
A beadvány vizsgálata során, a házszámozási következetlenségeknél súlyosabb problémára is fényt
derült:
Abony Városában a köztudatban lévő Bodócs köz a földhivatali -közhiteles- térképeken két külön
helyrajzi számból (3727/1 és 3727/2 hrsz.-ú ingatlanok) áll. A 3727/1 hrsz.-ú ingatlan a jelen állapot
szerinti tulajdoni lap alapján a Rózsa utca nevet viseli (előterjesztés 2. számú melléklete).
1975.-ben a 3727/2 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan elnevezése Szamuely utca volt, a
folytatása, azaz a 3727/2 hrsz.-ú ingatlan pedig Rózsa utcaként szerepelt (előterjesztés 3. sz. melléklete).
Abony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1991. május 28. napján a 30/1991. számú
határozatával a Szamuely Tibor utca nevét Bodócs közre változtatta (előterjesztés 4. sz. melléklete).
A Szamuely utca azonban csak a 3726-os hrsz.-ú ingatlan telekhatáráig tart (lásd előterjesztés 3.sz.
melléklete), így az előbbiekben említett határozat a 3727/1-es hrsz-ú ingatlant nem érintette. Ennek
ellenére a köztudatban a hivatkozott ingatlan is a Bodócs köz részeként szerepel.
Így történhetett meg, hogy Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testület 1995. március 25. napján
a 37/1993 számú határozatával a Jókai u. 26. számú ingatlantól (a házszámok emelkedésének
megfelelően) az utcarészt Rózsa utcaként nevezte el. (előterjesztés 5.sz. melléklet)

Abony Városában -az aktuális térképek szerint is- a Rózsa utca a volt Konzervgyár mögötti részen
található.
Az utcanévről, a házszámtábláról, valamint a házszámozás szabályairól szóló 28/2003. (XII.17.)
számú Önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) 4. § (2) bekezdése alapján meglévő utca nevét az
új elnevezéseknél nem szabad használni.
A helyzet kézenfekvő megoldása, hogy, hogy a 3727/1 hrsz.-ú Abony Város Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező Rózsa utca elnevezésű ingatlant a Képviselő-testület átnevezi (a
már köztudatban lévő) Bodócs köz-re.

Abony Város Önkormányzatának „a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló” 21/2007. (VI. 29.) számú önkormányzati rendeletének 4/b. számú melléklet alapján Abony Város
Önkormányzat Képviselő Testülete - Pénzügyi Bizottságának feladatkörébe tartozik az utca és
házszámozással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása, tehát a Képviselő-testület a Pénzügyi
Bizottság előkészítési munkáját követően dönt az utca nevének megváltoztatásáról.

Az ÖR 9.§ -a alapján az utca elnevezésének és megváltoztatásának eljárási szabályai a következők:
„9. § (1) A Képviselőtestület hatáskörébe tartozik az utcák elnevezése, nevük megváltoztatása.
(2) Az elnevezéstől számított tíz éven belül nem lehet az utcanevet megváltoztatni.
(3) A Szervezeti és Működési szabályzat szerint illetékes bizottság (továbbiakban Bizottság) ellátja az
utcaelnevezéssel kapcsolatos előkészítő feladatokat.
Ennek keretében az utcaelnevezésekhez és nevük megváltoztatásához kikéri az elnevezéssel érintett
tulajdonosok véleményét, melyet akkor is a Képviselő testület elé köteles terjeszteni - saját
javaslatával együtt -, ha a tulajdonosok többsége által javasoltakat nem támogatja.
(4)A jegyző a Képviselő-testület döntéséről értesíti a városi közszolgálati, ingatlan-nyilvántartó szerveket
és a közüzemek központjait, valamint gondoskodik az új és megszűnt utcanevekről szóló határozat
helyben szokásos módon történő közzétételéről.
A változás utcanévjegyzékben történő felvételéről a jegyző gondoskodik.”

A 150/2012. (VII.10.) számú Pénzügyi Bizottsági határozat alapján a bizottság felkérte a jegyzőt,
hogy a 3327/1 hrsz.-ú, az ingatlan-nyilvántartásban „Rózsa utca” megnevezéssel szereplő belterületi
út nevének Bodócs köz-re történő változtatását érintően, az érintett tulajdonosok véleményének
kikérésével kapcsolatos feladatok végezze el, és tárja azt a Bizottság 2012. augusztus havi ülése elé.
Az érintett lakosság írásos formában került megkeresésre, melyben kikértük az utca átnevezéssel
kapcsolatos álláspontjukat. A válaszlevelek megérkezése után a Pénzügyi Bizottság elé került egy
előterjesztés. Ebből kifolyólag megszületett a 169/2012. (VIII.28.) számú Pénzügyi Bizottsági
határozat, melyben a Pénzügyi Bizottság Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének javasolja a
3727/1 hrsz-ú Rózsa utca nevének Bodócs köz-re történő változtatását.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását.
…../2012. (IX.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony, 3727/1 hrsz.-ú ingatlan átnevezéséről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3327/1 hrsz-ú ingatlan (belterületi út)
nevét, mely az ingatlan-nyilvántartásban „Rózsa utca” megnevezéssel szerepel Bodócs köz-re
változtatja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt az Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való
gazdálkodásának egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) számú Önkormányzati rendelete
– 1. pont szerinti döntés átvezetésével kapcsolatos - módosításának előkészítésére
Határidő: 2012.12.31.
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