
Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testűletének
4/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete

a település nevekről, az utcanevekről és házszámozásról szóló 20/2014. (DÍ. 30.) Önk.
számú rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Önkonnányzat Képviselö-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben foglaltakra figyelemmel az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi
rendeletet alkotja.

l.§

A település nevekről, az utcanevekről és házszámozásról szóló 20/2014. (IX.30.) Önk. számú
rendelet (továbbiakban: R. ) 1. § közterület meghatározása fogalom helyébe az elábbi
meghatározás lép:

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

2.§

A R. 12. §-a (l)-es és (2)-es bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

12. § A házak számozásai
(1)
a) Minden utca önálló helyraji számú ingatlanainak számozása 1-el kezdődik, a föútvonalak
esetében a főútvonali torkolattól kezdödik.
b) A vonalszem közterületeken, a számozás irányában haladva, ajobb oldal a páratlan, a bal
oldal a páros számok helye.
c) A csak egyik oldalon beépífhetö 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 óramutatójárásával
ellentétes irányba kell végezni.
e) kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli)
sorszáma megszűnik, s az újonnan kialakított telkek számának megfelelöen, a számsor
növekedésének irányában az a, b, c, d stb. alátörést kap (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.

3.§

A R. 13. §-a (l)-es bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:



13. §
Az utcában az ingatlanokat (épület, beépítetlen telek), a közteriüetről jól látható
házszámtáblával kell ellátni.

4§
Atmeneti rendelkezések

Jelen rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba.
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Jelen rendelet kihirdetése 2022. március 19. napján megtörtént
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