PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
21/2015. (IX.27.) sz. önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésének rendje és a házszám rendezésszabályairól

Hatályba lépés napja: 2015. október 01.

Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzé téve
2015. szeptember hó 25. napjától 2015. szeptember hó 27. napjáig.

Pilis, 2015. szeptember hó 27. napja.

Simó Gáborné
polgármester

dr. Szabó György
jegyző

Pilis Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2015. (IX.27.) sz. önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésének rendje és a házszám rendezésszabályairól
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Magyarország Alaptörvénye Állam cím
32 cikk (1) a pontban, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján - a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményés és a házszám-megállapítás szabályairól, az alábbi önkormányzati rendeletet (a
továbbiakban: Ör.) alkotja meg:
I. RÉSZ
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
Az Ör. elfogadásának és megalkotásának célja - figyelemmel a magyarországi hivatalos
földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.)
Kormányrendelet rendelkezéseire - a település közigazgatási területén fekvő közterületek
(vagy azzal egy tekintet alá eső, közhasználatra átadott földrészletek, magánutak) elnevezése,
továbbá az utca névtáblák, emléktáblák és házszámtáblák kihelyezése egységes
eljárásrendjének biztosítása során, a helyi sajátosságok érvényre juttatása, figyelemmel a
földrajzi, történelmi, kulturális, nyelvhelyességi szempontokra, illetve az egységes
településkép kialakítására.
A rendelet hatálya és alkalmazási köre
2. §
(1) Az Ör. területi hatálya - függetlenül a tulajdonosi minőségtől - kiterjed Pilis Város
közigazgatási területére, illetve a település közigazgatási területén lévő valamennyi,
közterületi rendeltetésű, vagy azzal egy tekintet alá eső, közhasználatra átadott földrészletre,
magánútra (a továbbiakban: közterületre).
(2) Az Ör. személyi hatálya kiterjed a közterületet igénybe vevő valamennyi, természetes
személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre
(személyegyesülésre).
Értelmező rendelkezések
3. §
Az Ör. alkalmazása szempontjából:
a) közterületi név: a bel- és külterületi közutak és terek rendszerint út, utca, tér, park, köz,
sétány stb. utótagot tartalmazó neve;
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b) házszám: az ingatlannak (teleknek) az ingatlan- nyilvántartás adatai szerinti utca
házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése, utcanév nélkül. Az ingatlanoknak a vele
érintkező közterület(ek)re, utcára megállapított sorszáma;
c) elsődleges funkciójú, önálló rendeltetésű épület (továbbiakban épület): olyan építmény,
amely szerkezeteivel részben, vagy egészben teret, helyiséget, vagy ezek együttesét zárja körül
meghatározott rendeltetés - jellemzően tartózkodás - céljából, - a gáz, a folyadék és az egyéb
ömlesztett anyag tárolására és szállítására szolgáló műszaki alkotások (műtárgyak)
kivételével,- melynek funkciója megfelel a településrendezési terv szerinti övezeti
besorolásnak.
II. RÉSZ
AZ UTCANÉV ELNEVEZÉSÉNEK, FELÜLVIZSGÁLATÁNAK RENDJE
Pilis város közterületei elnevezésének rendje
4. §
(1) Pilis város területén minden belterületi és külterületi közterületet (út, utca, tér, park, köz,
sétány, dűlő stb.) közterületként való lejegyzését - a változás ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzését - követő 90 napon belül, névvel kell ellátni.
(2) Amennyiben egy adott utca a településrendezés, beépítés következtében kettőnél több
részre tagozódik, illetve egységes utcaként megszűnik, az elkülönült utcarészeknek - az
elkülönüléstől, a tárgyi közterületi rendeltetésű földrészletben bekövetkező változás ingatlannyilvántartásba történő bejegyzésétől számított 90 napon belül - más nevet kell adni.
(3) Pilis Város Önkormányzata az Ör. hatályba lépését megelőzően kialakított, jóváhagyott,
(2) bekezdésében foglalt, több tulajdoni lapból álló, de földrajzilag egy természetes egységet
alkotó utcák összevonására, - kizárólag az Önkormányzat tulajdonát képező közterületi
rendeltetésű földrészletek tekintetében - 2014. december 31. napjáig történő egyesítésére
mindenkori tárgyévi (tárgyidőszaki) költségvetésében - a Polgármesteri Hivatal igazgatási
szakfeladata alatt - külön pénzügyi fedezetet biztosít.
(4) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás
nélkül, a már elnevezett utca nevét veszi fel (meghosszabbítás).
5. §
(1) Egy helyrajzi számon lévő közterületnek kizárólag egy (utca) név adható.
(2) Egy közterületi névhez tartozó, de több helyrajzi számból álló ingatlanok, földrészletek
egyesítésére, összevonására az Ör. 4. § (3) bekezdése az irányadó.
(3) Az Önkormányzat által kezdeményezett, vagy az Önkormányzat által érintett
településrendezési eljáráshoz kapcsolódóan, - az Önkormányzat nevében eljáró, a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, többször módosított
2004. évi CXL. törvény rendelkezései szerint ügyfélnek (érdekeltnek) minősülő polgármester
- elsődlegesen az Ör. 4. § (4) bekezdésében rögzített szabályt köteles képviselni.
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(4) Az új (utca) elnevezéseknél betűk, számjegyek nem helyettesíthetik az utcanevet.
(5) A meglévő utcanevet az új elnevezéseknél nem szabad felhasználni, kivéve, ha az utca
korábbi nevének visszaállítása történik.
Személyről történő közterület elnevezés
6. §
(1) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.
(2) A közterület előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.
Kizárólag családi nevet akkor lehet alkalmazni, ha a névadó személyiség a családnév útján is
ismert, illetve, ha az elnevezés kiemelkedő családról történik.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól kizárólag akkor lehet eltérni, ha a személy nem eredeti
nevén vált ismertté.
(4) A közterület elnevezéssel, emléket állítani olyan személynek lehet:
a) akit Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (jogelődje: Pilis Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete) „Pilis Város Díszpolgárává” választott, vagy „Pilis
Városért” Emlékplakettel tüntetett ki, vagy
b) akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, Magyarország, Pest Megye vagy a
budapesti agglomeráció szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta és személye
közmegbecsülésnek örvend, vagy
c) akinek a település életében, történelmében, kultúrájában, hagyományában kiemelkedő
szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Pilis egészének, vagy egy részének fejlődéséhez,
d) akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű.
Pilis város közterületi elnevezésének, az elnevezés megváltoztatásának eljárási szabályai
7. §
(1) A település közterületeinek elnevezése, az elnevezés megváltoztatása, Pilis Város
Önkormányzata Képviselő-testületének kizárólagos, át nem ruházható hatásköre.
(2) Közterület elnevezését, az elnevezés megváltoztatását
a) Pilis Város polgármestere, vagy
b) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bármely tagja, vagy
c) Pilis Város jegyzője, vagy
d) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által létrehozott - műszaki,
kommunikációs vagy kulturális tárgyú kérdésekkel foglalkozó - állandó bizottsága, vagy
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e) az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében álló, bármely helyi önkormányzati
költségvetési szerv vezetője, vagy
f) a településen működő, bármely helyi párt-illetve jelölő szervezet elnöksége, vagy
g) a településen működő, bármely, a törvényszéknél vezetett lajstromba bejegyzett egyesület
elnöksége,
h) a településen működő történelmi egyház képviselője
i) az adott, közterületi rendeltetésű földrészletre csatlakozó ingatlano(ko)n élő lakosság
kezdeményezhet.
(3) A beérkezett javaslatokkal (feladatokkal) kapcsolatban, az előkészítő feladatokat Pilis
Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala végzi el.
(4) Az indítványt, valamint hozzá kapcsolódóan a beérkezett javaslatokat, (a lakosság részéről
eszközölt, kifejezett utcanév adási javaslatokat is) a polgármester terjeszti a képviselő-testület
elé.
(5) A beérkezett javaslatokkal kapcsolatban, az előkészítő és véleményező feladatokat Pilis
Város Önkormányzata Képviselő-testületének - műszaki, kommunikációs és kulturális tárgyú
kérdésekkel foglalkozó - állandó bizottságai látják el.
(6) A közterület elnevezéséről, vagy az adott közterületi elnevezés megváltoztatásáról Pilis
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - át nem ruházható hatáskörében - minősített
többséggel határoz.
(7) A Képviselő-testület által, a (6) bekezdésben meghozandó döntéssel szemben - rendes
jogorvoslatnak nincs helye, az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának van helye a
közigazgtási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL
törvény 100 § (2) bekezdése értelmében.
(8) Az utca elnevezésétől számított 15 éven belül, nem lehet a közterület nevét
megváltoztatni.
8. §
(1) A Polgármesteri Hivatal a képviselő-testület által, határozati formában meghozott döntését
- annak települési súlyára figyelemmel – a Polgármesteri Hivatal hivatalos hirdetőtáblájára 15
nap időtartamra történő kifüggesztéssel, a helyben szokásos módon közzéteszi.
(2) A Polgármesteri Hivatal a Képviselő-testület 7. § (6) bekezdése szerinti döntéséről
(értesítéssel) írásban értesíti - a központi jogszabályokban meghatározott központi
lakcímnyilvántartó szerven, valamint területileg illetékes, hatáskörrel okmányirodán
túlmenően a./ a Polgármesteri Hivatal iratkezeléssel megbízott szervezeti egységét,
b./ a helyi önkormányzati adóhatóságot,
c./ az ingatlan-nyilvántartást vezető államigazgatási szervet,
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d./ a közműszolgáltató gazdálkodó szervezeteket (gáz-, víz-, szennyvíz-, villamos energia-,
telefon-, kábeltelevízió-),
e./ a központi orvosi ügyeletet,
f./ a településen – a döntés meghozatala időpontjában - működő pénzintézetek helyi
képviseleteit
g./ lakossági kezdeményezés esetén, kizárólag a kezdeményező felet.
Utcanévjegyzék
9. §
(1) Pilis Város közterületi neveiről utcanévjegyzéket kell vezetni.
(2) A változás utcanévjegyzékben történő felvételéről (vezetéséről, változás vezetéséről) a
polgármester - a jegyző útján - gondoskodik.
(3) Az utcanévjegyzék közhiteles nyilvántartás, amely tartalmazza:
a./ a városrésznevet,
b./ az utcanév elő- és utótagját,
c./ az elnevezés (döntés) időpontját,
d./ az elnevezést megállapító szerv nevét és határozatának számát,
e./ az elnevezés, névváltoztatás, védetté nyilvánítás indokát,
f./ a korábbi utcanévre vonatkozó adatokat,
g./ korábbi utcanév törlése esetén, a törlés időpontját,
h./ az utcanév jellegére (védett) utaló adatokat.
(4) Az utcanév vezetéséről Pilis Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala gondoskodik.
(5) Az utcanév jegyzék nyilvános, abba bárki betekinthet.
Utcanevek védetté nyilvánítása
10. §
(1) A Képviselő-testület a helytörténeti, várostörténeti szempontból kiemelt értékkel bíró
utcanevet védetté nyilváníthatja.
(2) A védetté nyilvánításra a közterület-elnevezésére irányadó szabályokat kell - analóg
módon - alkalmazni.
(3) Védett utcanevet megváltoztatni nem lehet.
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III. RÉSZ
ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK
Utcanévtábla
11. §
(1) Az utca nevét a tájékozódást jól segítő névtáblákon fel kell tüntetni.
(2) A Képviselő-testület az utcanév táblán feltüntetendő adatok körét az alábbiak szerint
határozza meg:
(3) A Képviselő-testület az utcanév tábla minimális méretét, az alábbiak szerint határozza
meg:
50 mm*150mm*15 mm.
(4) A Képviselő-testület az utcanév tábla anyagát égetett tűzzománcban határozza meg.
(5) Az utcanév táblák elhelyezésének módjáról, formájáról és határidejéről a Képviselőtestület az utca nevének meghatározásáról szóló egyedi képviselő-testületi határozatban
rendelkezik.
(6) Az utcanév táblát az utca kezdetén, az utca végén, valamint az adott utcát keresztező
valamennyi kereszteződésben is el kell helyezni és fel kell szerelni.
(7) Az utcanév táblát kerítésen, házfalon, ezek hiányában külön tartószerkezeten - jól látható
módon és helyen - kell elhelyezni.
(8) Az ingatlan tulajdonosa, használója, kezelője az utcanévtábla elhelyezését és az ezzel
kapcsolatos munkák elvégzését tűrni köteles.
(9) Az ingatlan tulajdonosa, használója, kezelője az ingatlan használatával, hasznosításával és
birtoklásával összefüggő karbantartási munkák végzése során, az utcanév tábla
tisztántartásáról, valamint jól láthatóságáról (az utcanév tábla környezetében álló zöld
növényzet szakszerű gyérítésével) rendszeresen és folyamatosan köteles gondoskodni.
Az utcanév tábla karbantartása kiterjed a táblát tartó csavarok, és egyéb rögzítések ismételt
megerősítésére is.
(10) Reklám céljára szolgáló feliratot, táblát
a) utcanév táblán nem lehet elhelyezni, vagy
b) utcanév tábla körül úgy kell elhelyezni, hogy az ne zavarja annak tájékoztató jellegét.
12. §
(1) A megváltozott utcanevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől
számított két évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni.
(2) Az új utcanév táblát az áthúzott régi tábla fölé kell felszerelni.
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(3) Az utcanév táblák cseréjéről, valamint utcanév megszűntetése esetén, a korábban
érvényben volt utcanév tábla áthúzásáról Pilis Város Önkormányzata – munkaszervezete, a
Polgármesteri Hivatal útján – gondoskodik.
IV. RÉSZ
A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, VÁLTOZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ
HELYI SZABÁLYOK
A házszám meghatározásának és elhelyezésének szabályai
13. §
(1) A névvel ellátott közterületen, házszámmal kell ellátni a beépített és a beépítetlen
ingatlanokat (a lakó-, az igazgatási és egyéb épületeket, valamint az építési telkeket).
(2) Az épület (ingatlan) házszámáról - az adott ingatlanra vonatkozólag, - az építésügyi
hatóság kifejezetten a telekalakításhoz kapcsolódó szakhatósági állásfoglalásában rendelkezik.
(3) A hivatalból indított eljárás (pl. be nem épített tömb feltárása) esetén, az épület (ingatlan)
házszámozásának alapja a lakcím-nyilvántartást vezető helyi szerv vezetője nevében – a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, többször módosított
2004. évi CXL. törvényben meghatározottak szerinti eljárási szabályok figyelembevételével
meghozandó, - hatósági döntése.
(4) A település belterületi közigazgatási területén házszámot a közterület nevéhez
kapcsolódóan kell megállapítani.
(5) Név nélküli településrész, illetve külterület esetében a házszámot a természetes földrajzi
egység, vagy az út helyrajzi számához kapcsolódóan kell megállapítani.
(6) Egy közterülethez, településrész-névhez, úthoz tartozóan, több azonos házszám nem
tartozhat.
(7) Egy ingatlan egy házszámot kaphat.
(8) A házszámot arab számból kell képezni.
Az ingatlan házszámának ún. alátörése esetén, a házszám arab szám, továbbá - amennyiben ez
szükséges - arab szám és alátöréssel az ABC nagybetűit felhasználó kombináció lehet.
Az ún. házszám alátörést az A betűtől kezdődően kell kezdeni.
(9) A sorszámozást a rendelet hatálybalépését követően, az alábbiak szerint kell
megállapítani:
a) A házszámokat úgy kell megállapítani, hogy azok a városon áthaladó 4. számú főút
vonalától távolodó irányban növekedjenek, kivéve a kialakult állapot szerinti házszám
megállapítást, illetve a főutakkal párhuzamos utcákat.
A főutakkal párhuzamos utcák esetében a házszámokat úgy kell megállapítani, hogy a
házszámok a főutak vonalától távolodva növekedjenek.
A házszámozást minden esetben a magasabb rendű úttól kezdődően kell kezdeni.
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Amennyiben ezen szabályok alapján, a házszámok növekedésének sorrendje nem állapítható
meg egyértelműen, úgy a számok növekedésének az irányát a lakcím-nyilvántartást vezető
helyi szerv vezetője - a döntés előkészítés folyamatában - egyedileg állapítja meg.
b) A házszámozással nem érintett, utcanévvel elnevezett közterületen, a számozást 1-gyel (a
magasabb rendű úttól kezdődően) kell kezdeni és a számok kihagyás nélkül emelkednek a
közterülethez csatlakozó utolsó földrészletig.
c) Tömbfeltárás esetén, az adott közterület házszámozását az egyedi döntés (értesítés
kiállítása) meghozatala során érvényben lévő, Pilis Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által meghozott, Pilis Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló, hatályos
önkormányzati rendeletében meghatározott építési alövezetre irányadó, a tárgyi ingatlanok
megosztására vonatkozó építésjogi szabályrendszer figyelembevételével kell kialakítani.
d) A kétoldalt számozandó közterületek jobb oldala kapja a folyamatos páratlan, a bal oldala a
folyamatos páros számokat.
e) A kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) sorszáma
megszűnik és az újonnan keletkező kialakított telek számának megfelelő, a számsor
megkezdésének irányába A, B, C, D stb. alszámot kap.
f) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok, az eredeti sorszámukat megtartják.
g) A zsákutcát a bejáratától kezdve kell számozni.
h) A terek, parkok balról-jobbra haladóan folyamatosan számozandók.
i) Ikerház esetében, a házszámot alá kell törni.
j) Amennyiben az épületek bejáratai nem azonos közterületre nyílnak, a házszámozást a
tényleges közterületi kapcsolathoz igazodóan kell eszközölni.
k) Amennyiben az ingatlan több úttal érintkezik (sarokház), - a házszámot az ingatlanon
található épület utcafronti főhomlokzata határozza meg.
(10) A beépítésre szánt területen, a helyi építési szabály(ok)nak megfelelően kialakított, vagy
kialakítható építési célú telekingatlant, - a házszámozás során figyelembe kell venni.
14. §
(1) Az ingatlan házszámának megváltoztatása kizárólag indokolt esetben, akkor lehetséges,
ha:
a) több ingatlan azonos utcanév és azonos házszámmal szerepel a hivatalos ingatlannyilvántartásban, vagy
b) az ingatlan utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése nem a kialakult
növekvő számsorban található, vagy
c) az ingatlan megosztására, vagy
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d) ingatlanok összevonására (egyesítésére) került sor.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az ingatlan házszámának megváltoztatásáról
a lakcím-nyilvántartást vezető helyi szerv vezetője külön döntésben rendelkezik.
(3) A házszám megváltoztatása esetén, a változással, változtatással járó közvetlen technikai
költséget (házszám tábla költsége) – kérelemre indult eljárás esetén az ügyfél, ellenérdekű fél,
hivatalból indult hatósági eljárás esetén a lakcím-nyilvántartást vezető helyi szerv viseli.
(4) A házszámváltozással járó, a (3) bekezdésben meg nem határozott, egyéb költségeket (pl.
okmánycserék kiállításának költségei stb)., - a változással érintettek viselik.
(5) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a
kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik (ügyféli
jogállásban van).
(6) A házszámváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről, valamint a
házszám változással összefüggésben megváltozott adatoknak az Ör. 8. § (2) bekezdésében
rögzített címzettek részére történő megküldéséről (kivéve: központi orvosi ügyelet, a
településen – a döntés meghozatala időpontjában - működő pénzintézetek helyi képviseletei),
az e körben szükséges adatállományok - kizárólag célhoz kötött, - elektronikus formátumban
(is) történő átadásáról, a hatósági döntés jogerőre emelkedésétől és végrehajthatóvá válásától
számított 15 napon belül, - az Önkormányzat munkaszervezete, a Polgármesteri Hivatal
gondoskodik.
V. RÉSZ
EGYÉB, HELYI RENDELKEZÉSEK
A házszámtábla kihelyezése
15. §
(1) A házszámtáblát az adott ingatlannal (házzal) szembe állva, jól látható helyen, az
ingatlanon álló épület házfalára (üres, beépítetlen ingatlan esetén, az ingatlan kerítésére) kell
elhelyezni.
(2) A házszámot az épület közterülettel érintkező homlokzatán, annak bejárat felőli részén,
előkertes beépítési mód esetén - amennyiben közterületről a házszám nem lenne olvasható - a
kerítésen a bejárat mellett, kerítés hiányában a telek közterületi határvonalán fém, műanyag,
illetve fa rudazatra erősítve kell elhelyezni.
(3) Beépítetlen építési telek, illetve nyúlványtelek esetén a (2) bekezdésben foglaltakat
értelemszerűen kell alkalmazni.
(4) A házszámot kizárólag úgy szabad elhelyezni, hogy a környezet beépítési adottságaihoz, a
táj- és településképhez illeszkedjen, a telek és az épület rendeltetésszerű használatát,
megközelítését ne akadályozza, azok állagát ne rontsa.
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(5) A házszámtábla mérete - a településrész-nevet is tartalmazó megjelölés kivételével alapszám esetén elsődlegesen 20 cm X 20 cm felületű lehet, házszám-kombináció
alkalmazásakor kizárólag a házszám jól olvasható megjelenítéséhez szükséges mértékben
nagyobbítható.
(6) A házszámtábla saját költségen történő elhelyezéséről, folyamatos karbantartásáról,
pótlásáról az ingatlan tulajdonosa - minden esetben, a változást igazoló, jogerős
használatbavételi/fennmaradási engedély, építési engedély köteles munka végzése hiányában
hatósági bizonyítvány, hivatalból elrendelt/eszközölt hatósági eljárás indítása esetén a
(hatósági) döntés jogerőre emelkedésétől és végrehajthatóvá válásától számított 90 napon
belül, a házszámtábla eltűnése, megrongálódása vagy elvesztése esetén a házszámtábla
eltűnésétől, megrongálódásától vagy elvesztésétől számított 90 napon belül, folyamatosan köteles gondoskodni.
(7) Házszámváltozás esetén az (1)-(6) bekezdések szerint kell eljárni.
VI. RÉSZ
VEGYES ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK
Vegyes rendelkezés
16. §
A polgármester köteles – a Polgármesteri Hivatal tárgyévi (tárgyévi) teljesítményértékelési
rendszerébe tervezetten és építetten – rendszeres jelleggel gondoskodni az Ör-ben
meghatározott anyagi jogi rendelkezések érvényesülésének vizsgálatáról.
Hatályba lépő és záró rendelkezések
17. §
(1) Az önkormányzati rendelet 2015. október 01. napján lép hatályba.
(2) Az önkormányzati rendeletben foglalt, az Önkormányzat részére meghatározott anyagi
jogi rendelkezések érvényesüléséhez szükséges pénzügyi fedezetnek az Önkormányzat
tárgyévi költségvetésbe történő beépítéséről (rendelkezésre állásáról) a polgármester
gondoskodik.
(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pilis Város Önkormányzatának a
helyi utcanevekről és a házszám rendezés szabályairól szóló 17/2012. (VI.04.) számú
önkormányzati rendelet.
(4) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései figyelembevételével, - a
Polgármesteri Hivatal jegyzője gondoskodik.
Pilis, 2015. szeptember hó 25. napján.
Simo Gáborné
polgármester
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dr. Szabó György
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
Pilis, 2015. szeptember hó 25. napján.
dr. Szabó György
jegyző
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