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Balmazújvárosi Közös Önkormánjzufi Hivatal
Jegyzője

4060 Buli?tuztjjvfiros; Kossuth tér 4-5.
Telefon: 52580-102 Far: 5.253 ?()-{)35

Üfélrifalfizám 3 l3529'2-'i2-Ü1? Tárgy: Böszörményi úti ipari
Ügy intézö : Boruzs Andrea területek házszáınrendezése.

HATÁROZAT

...A központi cimregiszterról és a cimkezelésrólH szóló 3452014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: KCR Rendelet) 4. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazásom alapján a 4060
Balmazújváros., Böszörınényi úti ipari területén lévö egyes ingatlanok házszámozását az alábbiak
szerint állapítom meg:

A változással érintett ingatlanok:
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Nyilvántartásban Címkezelés típusa Helyrajzi Régi házszáma Új házszáma
szereplö címe száma

4060 Balmazújváros Házszám 4394i? - 4060 Balmazújváros
Böszönnényi út nyilvántartásba Böszörményi út 65fa.
4394i? HRSZ. vétele

4060 Balmazújváros Házszám 4394f8 - 4060 Balmazújváros.
Böszörményi út nyilvántartásba Böszörményi út (iS/b.
4394f8 HRSZ. vétele

4060 Balmazújváros Házszám 4394i'5 - 4060 Balmazújváros
Böszörményi út nyilvántartásba Böszörményi út 67.
43942'5 HRSZ. vétele

4060 Balmazújváros Cini módosítása 43966 4060 Balmazújváros 4060 Balmazújváros
Böszörményi utca il. Böszörményi utca il. Böszörményi út 67fa.

Fenti változások átvezetése a címnyilvántartásban és a Központi Cimregiszterben (a továbbiakban:
KCR)jelen döntés jogeróssé válásának napjától megkezdódik.

Az ingatlan tulajdonosa (kezelóje, használója) köteles az ingatlant (épületet. beépítetlcn telket)
táblával ellátni és annak folyamatos karbantartásáról gondoskodni az alábbiak szerint:

I Az utcában az ingatlanokat (az épületeket és a beépítetlen telkeket) a közterületról jól látható.
a sorszámozásnak megfelelö számmal ellátott házszámtáblákkal kell megjelölni.

l A ltázszáıntáblát jól látható méretben kell elkészíteni.
ı A házszámtáblát - hacsak fizikai akadály nincs - a kaputól, bejárattól jobbra. a házfalra

(kerítésre) kell elhelyezni.

`telen cimkezelési eljárással nem érintett 4060 Balntazt'ıjváros. Böszörményi úti ingatlanok cimadatai
s-áltozatlanok maradnak.

Felhívom a fenti címckre vonatkozóan lakcimmel rendelkezók figyelmét. hogy a táblázatban
meghatározott címek esetében a KCR-ben történö valamennyi címadat rögzítését követó postai vagyI
jlildetınényi külön értesítés után - lakcímkártya igénylése vagy cseréje céljából - személyesen meg
kell_ielenniük a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Kormányablak
Osztálván (4060 Balmazújváros. Kossuth tér 3.).



A lakcímet igazoló hatósági igazoltány kiadására irányuló eljárás illetékmentes.

.telen döntést a KCR rendelet 3. § (5) bekezdése értelmében l hónapig` a helyben Szgkägge “tettek-tm
közzéteszen't.

li határozat ellen - annak kézhezvételét követö 15 napon belül -- a HajdúuBihar Megyei
Kormányhivatal Hatósági Föosztályhoz (4024 Debrecen. Piac u. 54,) Címzett. de hatósági-.11111131
benyújtandó illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetéke 5.000 Ft. melyet
illetékbélycgben. a fellebbezési kérelem elöteriesztésekor kell leróni. A fellebbezést indokolni kell.

INDOKOLÁS

A KCR rendelet 2. § (l) bekezdése alapjait. a Magyarország területén található ingatlannak e
rendeletben rögzített eljárás rend szerint megállapított és a központi eimregiszterbe bejegyzett címmel
kell rendelkeznie. A KCR rendelet az alábbiakat rögzíti:
.. E rendelet értelntében ingatlan tninalet-t

a) beépítésre szánt teriiletenjekvéi telek;
b) beépítésre szánt teraletenfekvá telken

ba)l létesített éptilet.
bb) létesített épületen beltil találltató lakás.
be) létesített önálló. épiiletltez netn kapesolótló, építési engedélv köteles pince;

e) beépítésre nent szánt tert'tletenfekvó telek, lta azon
ea) épületet létesítettek.
eb) létesített önálló épt'iletltez nent kapcsolódó. építést engedélv köteles pince található [a
továbbiakban a be) és eb) alpontok egy-itta: pineej;

tl) a e) pontbanjoglalt telken létesített éptfilet és pince;
e) alt-ian. az a) és c) pontban tnegltatározott telekkel alkotórészi kapcsolatban lévó' önálló
rendeltetési egotség. antelvnek e rendelet célját-*al összhangban a tf-íntképzésértfeleló's szerv citn
képzését szükségesnek tartja.

_Ü a b), d) és e) pontba netn tartozó ingatlan. lta a polgárok szentélvi adatainak és lakcíntének
ti_vilt-*átttartásáról .szóló 1992. évi LXVÍ. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 5. § (2) bekezdés alapián a
polgár lakóhelyétˇil, vagy kt'ilön jogszabály szerinti jogi szentély, illetve jogi személyiséggel nent
rendelkező szert-*ezet székltelvétil. telepltelvéál szolgál [a továbbiakban az a)-_}9 pontok egy-att:
ingatlan] "

Tekintettel arra, hogy a 4394/7.. 4394/8. 4394l5 helyrajzi számmal jelölt ingatlanok címmel nem
rendelkeznek. illetve a 4396/3 helyrajzi számmal jelölt ingatlan nem sorrendben követi a szomszédos
ingatlanok számozását. ezért a címek táblázat szerinti meghatározása, módosítása szükséges.

A KCR rendelet 4. § (l) bekezdése alapján a Kormány cíınképzésért felelós szervként az ingatlan
fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzójét jelöli ki.

...A közterület név- és házszámozás tnegjelölésének szabályairól" Balmazújváros Város Önkormányzat
Képviselö~testületének 17/2010. (XI. 2.5.) önkormányzati rendelete ló. § (2) bekezdése alapján a
sorszámokat. azok változásait az l. fokú építési hatóság állapítja meg.

A házszámrendezés érdekében szükséges eljárást ,.a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól" szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (2) bekezdése
alapjait hivatalból indítottam meg.

A Ket. 29. § (4) bekezdése alapján az eljárás megindításáról szóló értesítés nem került kiadásra
tekintettel arra. hogy az ügyben nyolc napon belül érdemben döntöttem.

Fentiekre való tekintettel a rendelkezõ részben leírtak szerint határoztarn.
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A lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásának illetékmentességére vonatkozó tájékoztatást I„az
illetékekról" szóló 1990. évi XClll. torveny 33. § (2) bekezdés 51. pontja alapján adtam tájékoztatást.

Határozatomat a Ket. a KCR rendelet. valamint a közteıület név és házszámozás megjelölésének
szabályairól" Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (X1. 25.)
önkormányzati rendelete alapján hoztam meg.

Hatáskórómet és illetékességemet a Ket. 21. § (1) bekezdés b) pontja a KCR rendelet 4. § (1)
bekezdése és. a közterület név- és házszámozás ınegjelólésének szabályairól" Balmazújváros Város
Önkormányzat Képviseló-testületének 17/2010. (X1 25. )ónkorınányzati rendelete 16 § (2) bekezdése
határozza meg.

A fellebbezés leltetóségét a Ket. 98. § (1) bekezdése illetve a 99. § (l) bekezdése alapján biztositottam.
A fellebbezési illeték mértékét ._.az illetékekról" szóló 1990. évi XCIII. ttjrvényr 29. § (2) bekezdése
alapján állapítottam meg.

Balmazújváros. 2017. november 23.

Dr. Bencsik Judit jegyző megbízásából:


