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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. májusában fogadta el a  
közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a
házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2012. (V.30.) önkormányzati 
rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).

Az eltelt időszakban, az utcanév és házszám meghatározására benyújtott kérelmek 
elbírálása során az alábbi problémák merültek fel:

1. A városközponttal párhuzamos közterületek számozásának rendje hiányzik.
2. A telekmegosztásból kialakult új ingatlan esetében, az ingatlantulajdonos az

ingatlan környékének utcanév és házszámozási használatát figyelembe véve,
nem értett egyet a hivatalos nyilvántartások és a Rendelet szabályai alapján
adható utcanévvel és házszámmal.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013.
január 1-én hatályba lépő 143. § (3) bekezdése szerint felhatalmazást kap a települési, 
a fővárosban a fővárosi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a 
közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait.

A Rendelet 4. §-a szabályozza a névvel ellátott közterületek házszámozásának
rendjét. Az utcanév és házszám meghatározásának problémamentes elbírálásához
szükség van a rendelet módosítására.



Fentiek alapján javaslom a Rendelet 4. § (3) és (4) bekezdéseit bővíteni a 
következőképpen: 

A (3) bekezdés javasolt módosítása:
A  közterületek  házszámai  1-sel  kezdődnek  úgy,  hogy  az  utca  jobb  oldala  a 
páratlan, a bal oldala a páros  számozást kapja. A  csak  egyik oldalon beépíthető 
közterületek telkei folyamatosan számozandók. A közterületek számozása a
városközpontból  kivezető  közterületek  esetében  a  városközponttól  kezdődően, a
városközponttal párhuzamos közterületek esetében nyugatról keleti irányba, míg a többi
közterület  esetében  délről  északi  irányba  1-es  számmal  indítva történik. 

A (4) bekezdés javasolt kiegészítése:
Saroktelek megosztását követően kialakult - nem saroktelekként visszamaradó – ingatlan 
számozása arra a névvel ellátott közterületre történik, amelyikkel a megosztás során újonnan
kialakult ingatlan határos. A házszámozás oly módon történhet, hogy az illeszkedjen a
közterület házszámozásának rendjébe. Amennyiben az adott közterületen már kialakult
számozás van, akkor az újonnan kialakult ingatlanhoz legközelebbi kisebb számozású ingatlan
szám „/” jellel 1,2,3,4 …stb. alszámot kap.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megvitatni  és  a  határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a közterületi nevek megállapításáról,
a házszámozás, valamint a névtáblák és a
házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 
18/2012. (V.30.) önkormányzati rendeletének
módosítására kidolgozott rendelet-tervezetet
elfogadja és azt ……/2013. (…..) számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2013. február 14.

Császár László
polgármester



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
/2013. (II. .) önkormányzati rendelete

a közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a
házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló  

18/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

(tervezet)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

(1) A közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a
házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A  közterületek  házszámai  1-sel  kezdődnek  úgy,  hogy  az  utca  jobb  oldala  a 
páratlan, a bal oldala a páros  számozást kapja. A  csak  egyik oldalon beépíthető 
közterületek telkei folyamatosan számozandók. A közterületek számozása a
városközpontból  kivezető  közterületek  esetében  a  városközponttól  kezdődően, a 
városközponttal párhuzamos közterületek esetében nyugatról keleti irányba, míg a többi
közterület  esetében  délről  északi  irányba  1-es  számmal  indítva történik.” 

(2) A R. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:   

„(4) Kialakult számozás után megosztott ingatlanok számozása úgy történik, hogy az eredeti
ingatlanszám „/” jellel 1, 2, 3, 4 …stb. alszámot kap, az újonnan kialakított telkek számának
megfelelően. Saroktelek megosztását követően kialakult - nem saroktelekként visszamaradó 
– ingatlan számozása arra a névvel ellátott közterületre történik, amelyikkel a megosztás
során újonnan kialakult ingatlan határos. A házszámozás oly módon történhet, hogy az
illeszkedjen a közterület házszámozásának rendjébe. Amennyiben az adott közterületen már
kialakult számozás van, akkor az újonnan kialakult ingatlanhoz legközelebbi kisebb
számozású ingatlan szám „/” jellel 1,2,3,4 …stb. alszámot kap. „

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő első napon 
hatályát veszti.

Tapolca, 2013. február 22.

 Császár László   Ughy Jenőné   
 polgármester aljegyző 



HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet 
esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.

A közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a
házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható
hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint
összegezhetők: 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei

A rendelet megalkotásának szükségességét a jelenleg hatályos rendelet hiányosságai
indokolják.
A szabályozás elmaradásnak jogszabályon alapuló következménye nincs.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.


