érkeztetés

iktatás

Illetékbélyeg helye
3.000,- Ft

KÉRELEM
házszám igazolás, házszám rendezés
Kérelem tárgya (kérjük X-szel megjelölni):
Új házszám kérelem:
Meglévő házszám igazolása:
Házszám rendezése:
Kérelmező neve:

………………………………………………………….

Kérelmező címe:

………………………………………………………….

Új házszám kérelem esetén:
Érintett helyrajzi szám:

…………………………….…………....

Közterület neve (amennyiben ismert):

………………………………….............

Közterület jellege (aláhúzandó):

utca/út/tér/köz/dűlő/…………………...

Helyrajzi szám:

…………………………….…………....

Meglévő házszám igazolása és/vagy rendezése esetén:
Közterület neve:

…………………………………………………

Közterület jellege (aláhúzandó):

utca/út/tér/köz/dűlő/……………………

Eddig ismert házszám:

…………………………….…………....

Helyrajzi szám:

…………………………….…………....

Kérelem rövid indoklása:
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Abony, 20..…. ……………………………..
…………………………………………
Kérelmező aláírása
…………………………………………
kérelmező telefonszáma
Kérjük, hogy a fenti rovatot az eljárás gyors lefolytatása érdekében töltse ki, megadása nem kötelező!

Házszám igazolás
Ügyleírás: Abony város közigazgatási területén, az utcanevek és házszámok igazolása
hatósági bizonyítvány kiállításával történik.
Az ingatlan pontos közigazgatási címének igazolása a kérelem kitöltésével kérhető. Az
ügyintézés határideje 10 nap. Az ügyintéző a vonatkozó helyi rendelet, valamint a
rendelkezésre álló adatok alapján hatósági bizonyítványt állít ki.
Amennyiben a házszám az ellenőrzés során eltér az ingatlan ház számozása a földhivatali
és/vagy a lakcímnyilvántartástól, házszámrendezésnek minősül át a kérelem.
Eljárási illeték: 3.000 Ft illetékbélyeg.
Szükséges formanyomtatvány: házszám igazolás, házszám rendezés kérelem

Házszám rendezés, megállapítás, új házszám kérelem
Ügyleírás: Abony város közigazgatási területén, az utcanevek és házszámok rendezése,
megállapítása (Polgármesteri hatáskör) határozat meghozatalával történik.
Az ingatlan pontos közigazgatási címének rendezése a kérelem kitöltésével, és az eljárási
illeték lerovásával kérhető. Az ügyintézés határideje 10 nap. A Polgármester a vonatkozó
helyi rendelet, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján határozatot hoz.
A határozatban megállapítottak ellen az ügyfél(ek) 15 napon belül a Képviselő testületnek
címzett, de a Hivatalnak benyújtott fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezés illetéke 5.000 Ft.
A fellebbezési idő lejárta után a határozat jogerőre emelkedik.
Közérdekű bejelentésként az ingatlan-nyilvántartásban és a lakcím-nyilvántartásban a
megállapított cím átvezetésre kerül.
Eljárási illeték: 3.000 Ft illetékbélyeg.
Szükséges formanyomtatvány: házszám igazolás, házszám rendezés kérelem
__________________
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja az ügyfelet, hogy a kérelmére indult eljárásban a
szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulást vélelmezzük. Személyes adatainak
kezeléséről részletesebb tájékoztatást a honlapunkon olvashat, vagy ügyintézőnktől kérhet.
Az alkalmazott jogszabályok:
az utcanévről, a házszámtábláról, valamint a házszámozás szabályairól szóló, Abony
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2003. (XII. 17.) számú rendelete
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény,
az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény.
az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi
LXXXV. törvény

