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

Házszám igazolás, rendezés
Ügyleírás: Abony város közigazgatási területén, az utcanevek és házszámok igazolása
hatósági bizonyítvány kiállításával történik.
Az ingatlan pontos közigazgatási címének igazolása hatósági eljárás indításával, a kérelem
kitöltésével kérhető. 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 azt a címkezelésért felelős (Jegyző) intézi.
Eljárási illeték: 3.000 Ft illetékbélyeg.
Szükséges formanyomtatvány: házszám igazolás, házszám rendezés kérelem

Házszám megállapítás, új házszám kérelem
Ügyleírás: Abony város közigazgatási területén, új házszámok megállapítása, házszámok
módosítása, törlése (Jegyző hatáskör), határozat meghozatalával történik.
Az ingatlan pontos közigazgatási címének megállapítása a kérelem kitöltésével, és az eljárási
illeték lerovásával kérhető. A Jegyző a vonatkozó helyi rendelet, valamint a rendelkezésre
álló adatok alapján határozatot hoz.
A határozatban megállapítottak ellen az ügyfél(ek) 15 napon belül a Pest Megyei
Kormányhivatalnak címzett, de a Hivatalnak benyújtott fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezés
illetéke 5.000 Ft.
A fellebbezési idő lejárta után a határozat jogerőre emelkedik.
A Közhiteles Címregiszterben a 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 hatósági eljárásban
a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulást vélelmezzük. Személyes adatainak
kezeléséről részletesebb tájékoztatást a honlapunkon olvashat, vagy ügyintézőnktől kérhet.
Az alkalmazott jogszabályok:
 A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm.
rendelet
 az utcanévről, a házszámtábláról, valamint a házszámozás szabályairól szóló, Abony
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2016. (XII. 02.) számú rendelete
 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény, 21. §-a, és 83. §-a.
 az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése.

Abonyi Polgármesteri Hivatal
Telefon: (53) 360-135
Fax: (53) 360-064
E-mail: abony@abony.hu

H-2740 Abony
Kossuth tér 1.

Nyilatkozat
személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséről
Az érintett neve: ____________________________________________________________
Születési hely, idő: ___________________________________________________________
Anyja neve:_________________________________________________________________
Lakcím:____________________________________________________________________
Telefonszám:________________________________________________________________
E-mail cím:_________________________________________________________________
Egyéb személyes adatok:______________________________________________________
az Európai Parlement és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján önkéntes, konkrét,
tájékoztatáson alapuló, külső befolyástól mentes egyértelmű hozzájárulásomat adom a személyes adataim
kezeléséhez. a következő adatkezelő / adatfeldolgozó számára:
Adatkezelő neve:Abonyi Polgármesteri Hivatal
Székhelye:2740 Abony, Kossuth tér 1.
Adatvédelmi tisztviselője: Bendáné Dr. Gáspár Anita aljegyző
Az adatkezelés célja: Házszámigazolás/rendezés iránti kérelem során szükséges az adatok kezelése.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU)
2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a)
pontja alapján történik, vagyis mivel az érintett az igénybejelentőlap benyújtásával hozzájárult személyes
adatainak kezeléséhez.
Az érintett az adatkezelési hozzájárulását a későbbiekben visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása
nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az érintett a
visszavonást az igénybejelentés visszavonásával egyidejűleg teheti meg.
Az érintett adatok tárolásának időtartama:
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben, vagy az ügyre irányadó ágazati
jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidő időtartamáig, azt követően pedig az önkormányzati
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012.(XII.28.) BM. rendeletben meghatározott
időtartamig.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés során az Európai Parlement és a Tanács (EU) 2016/679
rendeletének értelmében Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az
adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
panaszt benyújtani.
További információk Abony város honlapján (www.abony.hu) elérhető Adatkezelési
tájékoztatóban olvashatók.
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim
fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül
beleegyezésemet adom.
Kelt, ______________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap

____________________________
aláírás

