
Pilisborosjenő Község Onkormányzata

szám: ......2022.

ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTŰLET

2022. március 18. 730-kor kezdődő ülésére
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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a központi címregiszterről és a
címkezelésröl szóló 345/2014. (XII. 23. ) Korm. rendeletbe foglaltakkal kapcsolatban az
önkormányzati feladatokkal összefíiggésben szükséges a település nevekről, az utcanevekröl
és házszámozásról szóló 20/2014. (DC. 30.) számú helyi rendelet módosítása, tekintettel arra,
hogy pontosabb szabályok kidolgozása vált szükségessé, mind a sorszámok (házszámok),
mind a közterületek, valamint magánutak elnevezése tárgyában.

Csatoltan benyújtom támogatásra a rendelet tervezetét. Rendhagyó módon úgy készült a
rendelet módosító javaslat, hogy látható a régi - módosítandó szöveg - és mellette rögtön a
javasolt új szöveg.

Természetesen az elöterjesztés melléklete a hatályos rendelet is.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti rendelet-módosításokat hagyjajóvá.

Pilisborosjenő, 2022. március 7.
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Tömöri Balázs

polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1) módosítja a Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselö-testíiletének
20/2014. (IX. 30. ) Önk. számú rendeletének módosításáról szóló 2/2022. (III. 18. ) számú
önkonnányzati rendeletét.

2) felkéri a jegyzőt jelen megalkotott és elfogadott rendelet hatálybaléptetésére, egységes
szerkezetben a helyben szokásos módon történö kifüggesztésére.

Felelős: dr. Horti Istvánjegyző
Határidö: 2022. március 21.

Pilisborosienő Közséü Önkormánvzata Kéuviselö-testületének 20/2014. (IX.30.) sz. rendelete
Korábbi rendelkezések:

l.Közterület: az épített kömyezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény2. § 13. pontjában meghatározott
terület.

12. §
A házak számozásai

(1) Az utcában az ingatianokat (épület,
beépítetlen telek), a közterületröljól látható
házszámtáblával kell ellátni.
(2) Mmden utca önálló helyraji számú
ingatlanainak számozása 1-el kezdödik, a
főútvonalak esetében a föútvonali torkolattól
kezdödik.

(3) A vonalszerű közterületeken, a számozás
irányában haladva, ajobb oldal a páratlan, a
bal oldal a páros számok helye.
(4) A csak egyik oldalon beépíthető utcák
telkei folyamatosan számozandók. A
foltszerű közterületek számozása is

folyamatos, a számozást a központ felől
becsatlakozó utcajobb oldalától kezdve az
óramutató járásával ellentétes irányba kell

Javasolt rendelkezés:

1. Közterület: közhasználatra szolgáló
minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló földterület neve, amelyet a
rendeltetésének megfelelöen bárki
használhat, és az ingatlan-nyilvántartás
közterületként tart nyilván, valamint egyéb
mgatlanok közhasználat céljára átadott
területrészének neve - az erröl szóló külön
szerzödésben foglaltak keretei között -,
melyre a közterületre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. §
A házak számozásai

(1)
a) Minden utca önálló helyrajzi számú
ingatlanainak számozása 1-el kezdödik, a
főútvonalak esetében a főútvonali torkolattól
kezdődik.

b) A vonalszerű közterületeken, a számozás
irányában haladva, ajobb oldal a páratlan, a
bal oldal a páros számok helye.
c) A csak egyik oldalon beépíthető utcák
telkei folyamatosan számozandók.
d) A foltszerű (tér, tere, köztér, liget, kert,
park) közterületek számozása is folyamatos,
a számozást a központ felől becsatlakozó
utcajobb oldalától kezdve az óramutató
járásával ellentétes irányba kell végezni.
e) kialakult számozás után megosztott

végezni. Az ingatlanok későbbi megosztása ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) sorszáma
esetén a házszámot az ABC kisbetűivel kell megszűnik, s az ú'onnan kialakított telkek



megkülönböztetiii. Telekegyesítéskor a
házszámokat is össze kell vonni.

13. §
(1) Az egy helyrajzi számú telken lévő több
épület számozását az ingatlan számán túl
római számmal (I, II, stb) kell
megkülönböztetni.
(2) Az egy épületen belül kialakított lakások
azonos házszámmal, de külön ajtószámmal
kerülnek me "lönböztetésre.

számának megfelelően, a számsor
növekedésének irányában az a, b, c, d stb.
alátöréstkap (pl. : 19/a, 19/b, 19/c)
f) kialakult számozás után egyesített
ingatlanok az eredeti sorszámukat megtartják
(pl. : 13-17).

(2)
Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltémi csak
a helyi hagyományok figyelembevételével
lehet.

13. §
Az utcában az ingatlanokat (épület,
beépítetlen telek), a közterületrőljól látható
házszámtáblával kell ellátoi.

Pilisborosjenö, 2022. március 7.

Tömöri Balázs

polgármester
dr. Horti István

Jegyző


