
 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  

P O L G Á R M E S T E R   

1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 

 

 

767/2021. (V. 7.) XI.ÖK Polgármesteri határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Polgármestere  

 

a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre való 

hivatkozással, a Képviselő-testület 

hatáskörében eljárva úgy határozott, hogy a 

Kondorfa utca páros oldalán található 

ingatlanok sorszámainak megállapítása 

ügyben a IX-860-2/2021. ügyiratszámon, az 

eljárással kapcsolatban a külön íven 

szerkesztett mellékelt határozatot hozza. 

A melléklet hitelesített példányának 

megküldésével az érintettet értesíteni kell. 

 

Határidő: 2021. május 17. 

Felelős:     Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

                  jegyző 

 

 

 

         

                              dr. László Imre  

                                                                           polgármester 
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Tárgy: Budapest XI. kerület, Kondorfa utca páros oldalán található ingatlanok sorszámainak 

megállapítása 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere – a veszélyhelyzetre 

tekintettel a Képviselő-testület feladatkörében eljárva meghozott – /2021. (V.7.) XI.ÖK 

számú Polgármesteri határozatával elsőfokú hatósági jogkörében az alábbi döntést hozza: 

 

H A T Á R O Z A T 

 

A Budapest XI. kerület, Kondorfa utca páros oldalán található ingatlanok sorszámait 

(közterületi házszámát) az alábbiak szerint állapítom meg: 

 

                      helyrajzi szám              sorszám/házszám/ 

3825/6 2. 

3822/27 4-8. 

3816/2 10. 

3812 12-18. 

 

Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles az ingatlant (épületet, beépítetlen 

telket) a közterületről jól látható módon házszámtáblával ellátni és annak folyamatos 

karbantartásáról, gondoskodni. A házszámtáblát - új házszámtábla készítése esetén - a 

Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése által meghatározott mellékelt minta szerint kell 

elkészíttetni és – hacsak fizikai akadálya nincs – a kaputól jobbra, a házfalra (kerítésre) kell 

elhelyezni. 

 

A házszámtáblát a bejárathoz legközelebb, attól jobbra (ritkábban balra vagy középen) 2-3 

m-es magasságban kell elhelyezni. Szükség esetén lehetséges a házszámtábla kapuszerkezetre 

vagy kerítésre való felszerelése is. 

 

E határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, ezért a közléssel véglegessé válik. A határozat 

közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási per kezdeményezhető. A Fővárosi 

Törvényszékhez címzett keresetlevelet a Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz kell benyújtani, a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban 

alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM. rendeletben foglaltakra 

figyelemmel. A kereset 30.000,- forint illetékköteles, melyet az Elektronikus Fizetési és 

Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül, továbbá átutalással a Budapest Főváros XI. kerület 

Újbudai Polgármesteri Hivatal Államigazgatási Eljárási Illeték Beszedési Számlája 

(számlaszám: 11784009-15511001-03470000) javára lehet teljesíteni. A közlemény rovatban 

kérjük feltüntetni: kérelem tárgya, név/cégnév, lakcím/székhely. A befizetés igazolásának 

másolatát a keresethez csatolni szükséges. 



A keresetet elektronikus úton kell benyújtani a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatal elektronikus címére. (UJBUDA 202117330, az e-papírban 

kiválasztandó CÍMZETT mezőben a – BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA 

ÖNKORMÁNYZATA szöveg kiválasztása szükséges). 

 

A jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (ÁNYK) 

igénybevételével elektronikus úton a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalnál nyújthatja be és az illetékfizetési kötelezettségét az Elektronikus Fizetési és 

Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül teljesítheti! A jogi képviselő nélkül eljáró fél a 

keresetlevelet a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti, amit az IM 

rendelet 19. számú melléklete tartalmaz. 

 

I N D O K O L Á S 

… a 2021.04.22. napján kelt megkeresése és a címnyilvántartás ellenőrzése során 

megállapítottam, hogy a 3822/27 helyrajzi számú ingatlan nem rendelkezik sorszámmal a 

közterület és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 

94/2012.(XII.27.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: R.). 

 

A R. 20.§ (3) bekezdése értelmében a sorszámok megállapításáról, megváltoztatásáról a 

kerületi önkormányzat gondoskodik. 

 

A R. 21.§-a alapján a sorszámozást az alábbiak szerint kell megállapítani: 

 

(1) bekezdés 

b) a mellékútvonalakon a sorszámozást a főútvonalaktól kell kezdeni. Ha egy 

mellékútvonal több főútvonalhoz is kapcsolódik, akkor a helyi viszonyokat figyelembe 

véve kell a sorszámozás irányát megállapítani, 

c) a számozás 1-gyel kezdődik és a számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez 

csatlakozó utolsó ingatlanig, akkor is, ha a közterület több kerületet érint, 

d) utcánál a számozás növekedésének irányába nézve jobb oldalon a páratlan, bal oldalon 

a páros számokat kell alkalmazni. 

(2) bekezdés 

Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak a helyi hagyományok figyelembevételével lehet. 

A R 20.§ (1) bekezdése értelmében a közterületről nyíló ingatlanokat (az épületeket és a 

beépítetlen telkeket) a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal (házszámmal) kell 

ellátni. 

 

Az eljárás során a hiányzó sorszámot a R. 21.§ (1) bekezdés b, c), és d) pontjai, valamint a (2) 

bekezdés alapján a rendelkező részben leírtak szerint határoztam meg. 

 

A szabályoknak megfelelő házszámtábla kihelyezését a R. 20. 22. és 23.§-a alapján írtam elő. 

Az eljárás megindításáról szóló értesítést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL törvény (továbbiakban: Ákr.) 104.§ (3) bekezdés a) pontja alapján mellőztem, mivel 

az eljárás megindítása után nyolc napon belül érdemben döntöttem. 

 

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról 

és viseléséről nem rendelkeztem. 

 

Határozatom az Ákr. 80-81.§ és a 88.§-ain alapul. 



A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 114.§ (1),  bekezdésére, 116.§ (4) bekezdés b) pontjára, 

valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdésére, 

továbbá a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó 

nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18.) IM. rendeletben foglaltakra figyelemmel adtam 

tájékoztatást. 

Az illetéket az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A §, valamint a 73.§ (1) 

bekezdése alapján állapítottam meg. 

A hatáskör a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján, valamint a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) 

Korm. rendeletre figyelemmel a 184/2020. (XI. 11.) XI. ÖK Polgármesteri határozatomon 

alapul. 

 

Az illetékességet az Ákr. 16.§ (1) c) pontja alapján állapítottam meg. 

 

 

Budapest, 2021. május 7. 

 

 

 

dr. László Imre 
polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értesítettek külön lapon 



IX-860-2/2021. számú határozatról értesül: 

 

(házszámtábla minta melléklettel): 

 

1. ...      … 

2. …      … 

3. …      … 

4. …      … 

5. ...       … 

6. …      … 

7. …      … 

8. …      … 

9. …      … 

10. …      … 

11. …      … 

12. …      … 

13. …      … 

14. …      … 

15. … (tájékoztatásul)    … 

 

 

Véglegessé emelkedés után határozatot kap: 

 

16. Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi 

Hivatala, Földmérési és Földügyi Osztály  1111 Budapest, Budafoki út 59. 

17. Budapest Közút Zrt. Nyilvántartási Osztály  1115 Budapest, Bánk Bán utca 8-12. 

18. Városgazdálkodási Igazgatóság    helyben 

19. Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft. helyben 

20. Siposné Pintér Hedvig – Építészeti-műszaki Osztály  helyben 

21. Nagy Erika – Humánszolgálati Igazgatóság    helyben 

22. Mayer Péter – Szociális Osztály    helyben 

23. Berkes Krisztina – KCR    helyben 

24. Irattár    helyben 
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