
LOVASBERÉNY KÖZSÉG 
JEGYZÖJE 

Lovasberény, Kossuth u. 62. 
Tel.:22/456-024 
Iktatószám: ÍI) ~ 1- ·2- I 2018 

1 

Tárgy: 8093 Lovasberény, Park tér 934 
helyrajzi számú telken lévő lakóingatlanok 

házszámainak megállapítása 
Előadó: Bercsényiné Horváth Hajnalka 

Hirdetmény 

A központi cimregiszterről és a címkezelésről szóló módosított 345/2014.(Xll.23) Kormány rendelet 
(továbbiakban R.) 8. §. (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezelési eljárás keretében 
hozott határozatomat: 

HATÁROZAT 

A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014.(Xll.23.) Konnányrendelet 
(továbbiakban KCR.) 4.§. (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 8093 
Lovasberény, Park tér 934 helyrajzi számú ingatlanon lévő lakóépületek házszámait az 
alábbiak szerin állapítom meg: 

Cím.kezelési eljárás típusa: házszá~ épület, ajtó nyilvántartásba vétele 

Helyrajzi szám Új cím régi cím 

Lovasberény, 8093 Lovasberény, Park tér 7. házszám 8093 Lovasberény, Park 
934 (telek) tér 9. házszám 

Lovasberény, 8093 Lovasberény, Park tér 7. házszám 8093 Lovasberény, Park 
934/ A (lakóépület) A. épület tér 9. házszám 

Tájékoztatom, a lakcímváltozással érintett ügyfeleket, hogy e határozat jogerőre emelkedését 
követően cirnkezelési eljárás keretében a házszámmódosítások átvezetésre kerülnek a 
központi címregiszterben ( címnyilvántartásban). 
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Felhívom a Lovasberény, Park tér 9. házszám alatt állandó /vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező lakosok figyelmét, hogy a házszámok változása miatt lakcímkártya csere válik 
szükséges. A lakcímkártyák cseréjét hatóságunk - hivatalból (költözéssel nem járó 
lakcímváltozás) intézi, külön értesítésükre új lakcímkártyákat átvehetik majd 
hivatalunkban. A lakcímkártyák cseréje költség- és illetékmentes. 

Határozatom ellen a közléstől (átvételtől) számított 15 napon belül hatóságomhoz 
benyújtandó - 5.000,-Ft-os illetékbélyeggel ellátott- fellebbezéssel lehet élni. A 
fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés 
meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell. 

INDOKOLÁS 

Hivatalból indult eljárás keretében hatóságom megállapította, hogy a Lovasberény, 934 
helyrajzi számú telken lévő lakóépület/ek cím.adata nem felel meg a KCR. 5. §. (1)-(2) 
bekezdésében meghatározottaknak. 

5. § (1) A központi címregiszter a következő címelemeket tartalmazza: 
a) az ország nevet, 
b) a megye nevét, 
e) a település nevét, 
d) a postai irányítószámot, 
e) ha van, a településrész nevet, 
./) ha van, a kerület megjelölését, 
g) a közterületnevet, 
h) a közteriiletjelleget, 
i) a házszámot, 
j) ha azonos házszám alatt egynél több épület van, a házszámhoz tartozó épület jelét, 
k) ha az épületben egynél több lépcsőház van, a házszámhoz tartozó épülethez rendelt 
lépcsőház jelét, 
/) ha az épületben vagy a lépcsőházban több szinten találhatóak önálló rendeltetési 
egységek, az épülethez vagy a lépcsőházhoz tartozó szint jelét, és 
m) ha az épület vagy a lépcsőház azonos szintjén több önálló rendeltetési egység van, az 
önálló rendeltetési egység ajtajának, bejáratának megjelölését. 
(2) A központi címregiszter az (1) bekezdésben meghatározott címelemeken túl 
nyilvántartja 
a) a círnkoordinátákat és az ingatlan-nyilvántartási azonosító kódot, a 8. § ( 4a) bekezdésben 
foglalt eset kivételével, 
b) a címkezelési döntés számát, 
e) valamennyi cím tekintetében az egyedi azonosító kódot, 
d) azt, hogy a bejegyzett adatok telek, épület vagy közterület megjelölését szolgálják. 

Helyszíni bejárás keretében, valamint a hivatalnál megtalálható dokumentumok alapján 
megállapítottuk, hogy a Lovasberény, 934 helyrajzi számú ingatlan és a rajta található 
lakóépület (934/ A hrsz.) korábban téves házszámot kapott, amely nem felel meg a KCR. 
előírásainak. 

A Lovasberény, Park tér közterülethez tartozó összes ingatlan átszámozásra kerül, a 
szomszédos 932 hrsz-ú ingatlan már megkapta az 5-ös házszámot. 
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Tekintettel a fentiekre a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.em. 

Hatáskörömet és iiletékességemet a KCR. 4.§.(1) bekezdése és az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakba Ákr.) 16.§. (1) bekezdés a.) pontja 
határozza meg. 

Jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §.-at a 116. §. (1)-(2) bekezdése, valamint 118. §.-a 
alapján adtam tájékoztatást. 

Fellebbezési illetékről és megfizetésének módjáról az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 
törvény 29. (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

Lovasberény, 2018. május 29. 
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