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A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: Korm.rend.) és Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 
utcanevekről és házszám rendezés szabályairól szóló 11/2014. (X.4) sz. önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) alapján hivatalból eljárva meghoztam az alábbi 
 
    H A T Á R O Z A T O T. 
 
Pilisszántó, Trojica utcában lévő alábbi helyrajzi számú ingatlanok házszámait (közigazgatási címét) 
a következők szerint állapítom meg: 
 
 
 

Helyrajzi szám Cím 

2906 Trojica utca 2. 

2908 Trojica utca 4. 

2910/1 Trojica utca 6. 

2912 Trojica utca 8. 

2913 Trojica utca 10. 

2915 Trojica utca 12. 

2916 Trojica utca 14. 

2917 Trojica utca 16. 

2918 Trojica utca 18. 

2920 Trojica utca 20. 

2926 Trojica utca 22. 

2927 Trojica utca 24. 

2928 Trojica utca 26. 

2929/1 Trojica utca 28. 

2930 Trojica utca 30. 

2932 Trojica utca 32. 

2933 Trojica utca 34. 



2937 Trojica utca 36. 

2938/1 Trojica utca 38. 

2938/2 Trojica utca 40. 

2939/1 Trojica utca 42. 

2939/4 Trojica utca 44. 

2693 Trojica utca 46. 

2691 Trojica utca 48. 

2690 Trojica utca 50. 

2689 Trojica utca 52. 

2682 Trojica utca 54. 

2683 Trojica utca 56. 

3004 Trojica utca 1. 
 
 
 
Felhívom az érintett ingatlanok tulajdonosainak figyelmét, hogy az ,,R” 12§ (1) bekezdése értelmében 
az utcában az ingatlanokat a közterületről jól látható házszámtáblával kell ellátni. 
 
Jelen határozatom egy példányával – a határozat jogerőre emelkedését követően – megkeresem a 
Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztályát, Pilisvörösvár Város Önkormányzat Jegyzőjét, 
Pilisvörösvár Város Jegyzője Építéshatósági  Osztályát, Pest Megyei Kormányhivatal Pilisvörösvári 
Járási Hivatalát, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érdi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségét, a Pilisszántói Postahivatalt, az ELMŰ Zrt.-t, a Főgáz Zrt.-t, a DMRV Zrt.-t, a Zöld 
Bicske Nonprofit Kft.-t, a Magyar Telekom Nyrt.-t,, a Budaörsi Rendőr-főkapitányságot, a 
Pilisvörösvári Rendőr-kapitányságot, az Országos Mentőszolgálatot, a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a fenti házszámok nyilvántartásban történő átvezetése érdekében.  
 
Tájékoztatom az érintetteket, hogy az ingatlan-nyilvántartásban bekövetkezett változásokból adódó 
lakcímadat-változások átvezetése – jelen határozat jogerős példányának birtokában – illetékmentesen 
kezdeményezhető:  
 
 a Pilisvörösvári Járási Hivatal Okmányirodájában (Pilisvörösvár, Fő út 66.) (a 

lakcímigazolvány azonnal kiállításra kerül, azonban ehhez előzetes időpont egyeztetés 
szükséges) 

 
Tájékoztatom továbbá, hogy a közműszolgáltatóknál történő címmódosítás a fogyasztónak 
(szerződéses ügyfél) a fogyasztói adatok (pl. ügyfél azonosító, mérőóra gyári száma) megadásával, 
jelen határozat jogerős példányával írásban, személyesen vagy postai úton lehet kezdeményezni. 
 
Határozatom ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz 
címzett (1052 Budapest, Városház u.7.), de a Pilisszántói Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott vagy 
ajánlott küldeményként postára adott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést 5.000,- Ft-os 
illetékbélyeggel kell ellátni. 
 
Amennyiben a fellebbezésre rendelkezésre álló határidőt önhibáján kívül elmulasztotta, igazolási 
kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály 
megszűnését követő nyolc napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott 
határidő utolsó napjától számított hat hónapon belül lehet előterjeszteni. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I N D O K O L Á S 
 

A Pilisszántói Önkormányzat részéről a Trojica utca házszámainak módosítását hivatalból 
kezdeményeztem. 
 
A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Kormányrendelet 22. § (1) 

bekezdése kimondja: „ A címképzésért felelős szerv - szükség szerint a közreműködő szerv 
igénybevételével - 2016. december 31-ig felülvizsgálja az illetékességi területén található, a központi 
címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról szóló 216/2014. (VIII. 28.) Korm. 
rendeletben foglaltak alapján elvégzett adatellenőrzés során „felülvizsgálandó” megjelöléssel ellátott 
címek megfelelését e rendelet előírásainak, és szükség esetén az érintett ingatlanok vonatkozásában 
a címkezelést lefolytatja”. 
 
Tekintettel arra, hogy az ingatlannak nem volt házszáma a rendelkező részben foglaltak szerint 
határoztam. 
Hatáskörömet a központi címregiszterről és címkezelésről szó 345/2014 (XII.23.) Kormányrendelet 
4§ (1)-(2) bekezdése, míg illetékességemet a Ket. 21 § (1) bekezdés b) pontja állapítja meg. 
A határozat ellen fellebbezés esetén lerovandó illeték összegét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 
törvény 29§ (2) bekezdése állapítja meg. 
 
 
Pilisszántó 2017. január 31. 
 
 
 
 
 
      dr. Dinnyés Viktória 
                jegyző 
 
 
 
 

 
 

 
 


