A L B E R T IR S A V A R O S J E G Y Z Ő J É T Ő L

ügyiratszám : 02-68-112017.
Tárgy: Cím kezelési eljárás-M ik eb u d a, Jókai
Ügyintéző: Kostyalik Katalin
M ór utcai ingatlanok
Telefon: 06-53/570-065________________________________________________________________
VÉGZÉS
A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (1) - (2)
bekezdésében kapott felhatalmazásom alapján, az alábbi közterületen címkezelési eljárást indítok
hivatalból:
- Jókai M ór utca
Az eljárás megindításáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Két.) 29. § (5) bekezdése szerint az alábbiakról tájékoztatom
az érintett közterületen élő ügyfeleket:
Ügy tárgya:
Címkezelési eljárás
Ügy iktatási száma:
02-68/2017.
Eljárás megindításának napja:
2017. július 3.
Ügyintézési határidő:
21 nap
Ügyintéző neve, beosztása:
Kostyalik Katalin
Ügyintéző személyes elérhetősége:
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal
2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.
Ügyintéző
nem
személyes 06/53 570 - 065 Kostyalik Katalin
elérhetőségei
kost val i k .katal i n@al bertirsa. hu
(telefon, fax, e-mail cím):
Ügyintéző ügyfélfogadásának rendje: hétfő: 8:00-17:00
kedd: 8 :0 0 -1 6 :0 0
szerda: csütörtök péntek: 8:00-12:00
Az ügyintézési határidőbe nem szám ító időtartamok:
A hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valam int az eljáró hatóság kijelölésének
időtartama,
a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése („Az ügyfél azonosításához
szükséges adatok kivételével az ügyféltől nem kérhető olyan adat igazolása, amely nyilvános,
vagy am elyet valamely hatóság, bíróság vagy a M agyar Országos Közjegyzői Kamara
jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalm aznia kell. Az adatszolgáltatás iránti
kérelmet nyolc nap alatt kell teljesíteni.”) alapján adatnak a nyilvántartásból történő
beszerzéséhez szükséges idő,
a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
a szakhatóság eljárásának időtartama,
az eljárás felfüggesztésének időtartama,
a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartam a („Ha a hatóság az ügyfélnek az eljárás
megindításáról való értesítését mellőzte, és az ügyben bizonyítási eljárást folytatott le, annak
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befejezésétől számított nyolc napon belül értesíti az ügyfelet, hogy az - az iratokba való
betekintés szabályai figyelembevételével - m egism erhesse a bizonyítékokat, azokra nyolc
napon belül észrevételt tehessen, élni tudjon nyilatkozattételi jogával, és további bizonyításra
irányuló indítványt terjeszthessen elő.”,
a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzem zavar vagy más
elháríthatatlan esemény időtartama,
a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló
intézkedéstől az annak teljesítéséig terjedő idő,
a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő
időtartam, valam int a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalm azott és a kézbesítési
ügygondnok útján történő közlés időtartama,
hatósági közvetítő kirendelése esetén a hatósági közvetítés időtartama, de legfeljebb nyolc nap.

Az ügyfél az eljárás során nyilatkozatot tehet, a nyilatkozattételt megtagadhatja. Az eljárás bármely
szakaszában betekinthet az eljárás során leletkezet iratba az ügyintézőnél, a vele előzetesen történt
egyeztetést követően ügyfélfogadási időben, személyesen, ill. képviselője útján. Az iratbetekintés
során másolatot, kivonatot készíttethet, vagy, illeték lerovása mellett másolatot kérhet. A másolat
illetéke oldalanként 100 Ft. A másolatot és kivonatot hatóság kérelemre hitelesíti.
Nem lehet betekinteni:
- A döntés tervezetébe.
- Olyan iratba, amelyből következtetés vonható le annak a személynek a kilétére, akire vonatkozóan
a hatóság a term észetes személyi adatok és a lakcím zárt kezelését rendelte el.
- Felhasználói vagy megismerési engedély hiányában a minősített adatot tartalm azó iratba.
- Az egyéb védett adatot tartalm azó iratba, ha azt az érintett adatvédelmi jogszabályozó törvény
kizárja, vagy ha a védett adat m egism erésének hiánya nem akadályozza az iratbetekintésre jogosult
személyt törvénnyel biztosított jogai gyakorlásában.
Döntésem ellen fellebbezésnek helye nincs, végzésem csak az ügy érdem ében hozott határozat, ennek
hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.
INDOKOLÁS

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX1X. törvény (továbbiakban: Mötv.)
14/A. § (1) bekezdése szerint minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely
olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti
épület található.
A központi címregiszterről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: KCR.) 2. § (1)
bekezdése értelmében a Magyarország területén található ingatlannak a rendeletben rögzített
eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie.
A KCR. 4. § (1) bekezdése értelmében a Kormány címkezelésért felelős szervként az ingatlan fekvése
szer in illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.
Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő
testületének a közterületek elnevezéséről és a
házszámozás szabályairól szóló 9/2014. (VIII. 29.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 13. §
(2) bekezdése értelmében az ingatlan házszámának megváltoztatásáról a jegyző határozatban
rendelkezik.
—

A házszám megállapítása érdekében szükséges eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Két.) 29. § (2) bekezdés a)

pontja, valamint az R. 14. § (1) bekezdése lapján hivatalból indítottam.
A fentiekre tekintettel a rendelkező részben leírtak szerint értesítettem az ügyfeleket az eljárás
megindításáról.

Az értesítés tartalmát a Két. 29 § (5) bekezdés és a 33. § (3) bekezdés alapján határoztam meg.
A Két. 28/A. § (1) bekezdés figyelemmel hívtam fel az ügyfél figyelmét a kapcsolattartás lehetséges
formáira, és adtam tájékoztatást a kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségeb'ől.
A iratokba való betekintésről a Két. 68. § (1) bekezdés a 69. § (1) bekezdés és (5) bekezdés, míg
nyilatkozattétel lehetőségéről a 51. § (1) bekezdés alapján adtam tájékoztatást.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény melléklete szerint a hiteles másolat illetéke oldalanként
100 Ft.
Az önálló fellebbezéseket 98. § (3) bekezdés alapján zártam ki.
A jogorvoslat lehetőségéről a Két. 98. § (2) bekezdésre figyelemmel adtam tájékoztatást.
Az eljárás során eljárási illeték nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem
rendelkeztem.
H atáskörömet és illetékességemet a KCR. 4. § (1) bekezdése és a Két. 21. § (1) bekezdés b) pontja
határozza meg.

Albertirsa, 2017. július 3.

Kovács Zoltánné dr. jegyző m egbízásából és nevében eljárva:

!,j/c x fít
Kostyalik Katalin
vezető - tanácsos

