Balatonboglár Város Önkormányzatának
29/2005. (X. 28.) KT. számú rendelete

a házszám kijelölésérıl
Kihirdetett szöveg
Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.§ (1) bekezdésében, valamint az országos településrendezési és
építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 40.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya Balatonboglár város közigazgatási területén kiterjed minden telekre, illetıleg épületre.
2.§
(1) A telek helyrajzi számát, illetıleg az épület házszámát a telek utcai határánál, illetıleg az épület utcai homlokzatán fel kell tőntetni.
(2) A házszámozás legalább 10 cm, legfeljebb 30 cm magas számokból áll. A házszámon kívül a közterület (utca, tér, sor, stb.) elnevezése is feltőntethetı.
3.§
(1) A telek helyrajzi száma feltőntetésének, illetıleg az épület házszámmal való elsı ellátásának költségeit az ingatlan tulajdonosa viseli.
(2) Önkormányzati érdekbıl történı házszámváltozás esetén a házszámtábla csere költségeit az önkormányzat viseli.
(3) Telekosztás vagy telekegyesítés miatt ügyfél kérelmére történı házszámváltozás esetén más érintett
ingatlanok házszámtábla csere költségei a kérelmezıt terhelik.
4.§
(1) A házszámozást vonalas közterület (utca, út, sor, sétány, stb.) esetén a közterület tájolásától függıen északról déli, illetıleg keletrıl nyugati irányban haladva 2 szám növekedéssel kell megállapítani a bal
oldali soron 1-tıl kezdıdı páratlan, a jobb oldali soron 2-tıl kezdıdı páros számozással.
(2) A kizárólag egy oldalon beépíthetı vonalas közterület esetén az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a számozást folyamatosan, páratlan és páros számok váltakozásával kell végezni.
(3) Nem vonalas közterület (tér) esetén a számozást az északi irányból becsatlakozó közterülettıl az
óramutató járásával megegyezı irányban kiindulva folyamatosan, páratlan és páros számok váltakozásával kell végezni.
(4) A rendelet hatálybalépésekor már kialakult házszámozásra az (1)-(3) bekezdés számozási irányra
vonatkozó rendelkezéseit csak a közterület valamennyi ingatlanának átszámozása esetén kell alkalmazni.
(5) Kialakult beépítés melletti telekosztás esetén az eredeti és a telekosztással létrejött további telkek
számozását az (1)-(3) bekezdés szerint megállapított eredeti házszám és az ABC nagybetőinek kombinációjával kell megállapítani úgy, hogy a számozási irány szerinti elsı telek kapja a …/A. házszámot.
5.§
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(1) E rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba.
(2) A település ingatlanainak házszámozási sorrendjét a rendelet hatálybalépését követı 1 éven belül
felül kell vizsgálni, és a házszám megállapításáról rendelkezni kell.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a házszám kijelölésérıl szóló 12/2001. (III. 30.) rendelet
hatályát veszti.
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