
 

Szada Nagyközség Önkormányzat 

…/2022.(X.28.) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezéséről, átnevezéséről, az ingatlanok házszámozásáról szóló 

4/2014. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szada Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. 

§. (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 3. pontjában foglaltakra a következő rendeletet alkotja: 

1. § 

A közterületek elnevezéséről, átnevezéséről, az ingatlanok házszámozásáról szóló 4/2014. 

(IX. 9.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A közterületi utcanévtábla kihelyezése a rendelet hatálybalépését követően 90 napon 

belül, valamint folyamatos karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.” 

2. § 

A közterületek elnevezéséről, átnevezéséről, az ingatlanok házszámozásáról szóló 4/2014. 

(IX. 9.) önkormányzati rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki: 

„9/A. § 

(1) A házszámtábla saját költségen történő elhelyezéséről, folyamatos karbantartásáról, 

pótlásáról az ingatlan tulajdonosa - minden esetben: 

a) hatósági döntés esetében, a hatósági döntés jogerőre emelkedésétől és végrehajthatóvá 

válásától számított 90 napon belül, vagy 

b) a változást igazoló, jogerős használatbavételi/fennmaradási engedély, építési engedély 

köteles munka végzése hiányában hatósági bizonyítvány, hivatalból elrendelt/eszközölt 

hatósági eljárás indítása esetén a hatósági értesítés kézhezvételétől számított 90 napon belül, 

vagy 

c) a házszámtábla eltűnése, megrongálódása vagy elvesztése esetén a házszámtábla 

eltűnésétől, megrongálódásától vagy elvesztésétől számított 90 napon belül, 

folyamatosan - köteles gondoskodni. 

(2) Házszámváltozás esetén az (1) bekezdés szerint kell eljárni.” 

3. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-én lép hatályba. 

 



      Pintér Lajos   Dr. Finta Béla 

     polgármester         jegyző 

 
 

 

Közzétételi záradék: 

 

Ezt a rendeletet 2022. október 28. napjától közzétettem.  

 

Szada, 2022. október 28. 

 

 

Dr. Finta Béla 

jegyző 

 

 

 

Általános indokolás 

A rendelet jogharmonizációs felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy hiányzik az 

önkormányzat kötelezettségei közül, hogy mennyi idő alatt köteles gondoskodni a hiányzó 

utcanévtáblák pótlásáról, valamint az ingatlantulajdonosok házszámla táblák kihelyezéséneki 

szabályozása. 

Részletes indoklás 

1. §-hoz: módosító rendelkezést tartalmaz 

2. §-hoz: kiegészítő rendelkezést tartalmaz 

3.§-hoz: hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

 



Társadalmi-gazdasági hatása: elősegíti a postai, egyéb szolgáltatások munkáját, nagyobb 

elégedettség 

 

Költségvetési hatása: nincs 

 

Környezeti, egészségi következményei: - 

  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

 

Egyéb hatása: nincs 

 

A rendelet megalkotását szükségessé teszi az alaprendelet hiányosságai 

 

A rendelet megalkotásának elmaradása a szabályozás és a gyakorlat különbözéségét 

eredményezi 

 

 A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

- személyi: rendelkezésre áll 

- szervezeti: rendelkezésre áll 

- tárgyi: rendelkezésre áll 

- pénzügyi: rendelkezésre áll 

 

 


