
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
7/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelete

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

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

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 sk.   Ughy Jenőné sk.  
 polgármester jegyző 

Kihirdetve: 2013. február 25.

                  Ughy Jenőné sk. 
                  jegyző


