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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 48/2012.(XII.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 143. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 48/2012. (XII. 20.) önkormányzati 
rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

2. § 

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 48/2012. (XII. 20.) önkormányzati 
rendelet 2. § 2. és 3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(E rendelet alkalmazásában:) 
„2. Közterületnév: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló kormányrendelet szerinti 

közterületnév 
3. Házszám: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló kormányrendelet szerinti 

házszám” 

3. § 

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 48/2012. (XII. 20.) önkormányzati 
rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Makó város közigazgatási területén, a lakások kivételével minden - a központi címregiszterről 
és a címkezelésről szóló kormányrendelet szerinti - ingatlant házszámmal kell ellátni.” 

4. § 

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 48/2012. (XII. 20.) önkormányzati 
rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Közterület házszámozást úgy kell elvégezni, hogy a számok a város központjától kifelé haladva, 
1-től kezdődően növekedjenek. Az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan számozást kap. 

(2)  Tér közterületjelleg esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos és az óramutató járásával 
megegyező irányú. A számozás a város központjához közelebb eső, frekventáltabb épületet 
tartalmazó ingatlantól indítandó, vagy a kialakult állapothoz igazodó.” 

5. § 
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A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 48/2012. (XII. 20.) önkormányzati 
rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„12. § 

Házszám megállapításáról, módosításáról, törléséről a jegyző dönt, határozatban. A döntést az érintett 
ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell az illetékes földhivatallal, a helyi 
rendőrkapitánysággal, postahivatallal, tűzoltósággal, mentőállomással és a közmű-szolgáltatókkal.” 

6. § 

Hatályát veszti a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 48/2012. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelet 
a) 3. § (4) bekezdése, 
b) 9. § (4) bekezdése, 
c) 9. § (6) bekezdése, 
d) 11. §-a. 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
 
 Farkas Éva Erzsébet s.k. dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta s.k. 

 polgármester jegyző 
 

 
Záradék: 
A képviselő-testület a rendeletet 2023. február 22-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2023. február 23-tól – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
 
Makó, 2023. február 23.  
 
         

               dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta 
                                                                                                         jegyző 

 
 


