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E出田‥ Surd, Kastely t6ri egyes lngatlanok

Ugyint6z6: Tarabi Erika cimkeze16se

HATAROZAT
A k6zponti cimregiszterr61 6s c(mkeze16sr6l sz616 345/2014. (XII. 23.) Kom. rendelet 4. § (1)‑(2)

bekezd6seben kapott felhatalmazasom alap)an a 8856 Surd, Kastely teren 16v6 egyes lngatlanok
hazsz各mozdsat az alabbiak szerint hatarozom meg:
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A hazszamot jelz6 t到oI釦‑ ame血nyiben az l血gatIanon 6p乱et talalhat6 ‑ aZ Ingatlan utcafronti

kerit6s6re, ha az ni血cs, hazfalかa, aZ utCdr61 j61 I釦hat6 m6don kelI az lngatla皿tul可donosinak

eIhelyezni.
A hazszint各bla beszerzeser6l・ kihelyezes6r6l・ SZukseg szerint cser?ier61 es p6tlis紅6l az lngatlan
tulajdonosa s年iat k61tsegen k6teles gondoskodni.

Felhivom.az ingatlantulajdonosok fi gyelⅢ6t, hogy a fentl t各blazatban meghatdrozott cimek eseteben

a kozpontl CimreglSZterben torten6 valamennyl Cimadat r6gziteset k6vet6 postai vagy hirdetmchyl
k組16n chesites ut血‑ lakcinkartya igeny16se vagy lakcimk各rtya csereje c蝉b6l ‑ SZemさlyesen meg

kell jelemi撮a Surdi K6z6s Onkomanyzati Hivatalnal (8856 Surd, Kossuth Lgivs utca 2.) vagy a
Zala Megyei Kominyhivatal Nagykanizsai Jarasi Hivatala Kom各nyablck Osztalyan (8800

Nagykanizsa, E6tv6s t6r 1 6.).
Ezen fe圃a lakcimvaltozast az erintet=akosoknak szcks6ges Jelezmi a k6zszolgaltat6k, 6s egy6b

SZOlgaltat6k fel.

A lakcimkartya csereje a fenti cimek eseteben k61tseg‑ eS illet6kmentes.
Jelen cimkezelesi e崎r各ssal nem erintett Kastely teri mgatlanok cimadatai valtozatlanok maradnak.

A hatarozat ellen

‑

amak kezhezvetelet61 szamitott 15

napon be間

‑

a Zala Megyel

kominyhivatalhoz (8900 Zalaegerszeg, Kosztolinyi D. u. 1 0・) cimzett, de hat6s縫omnal ben)旬tand6

illetekk6teles fellebbezesse=ehet elni. A fellebbezes illeteke 5.000 Ft, melyet i11etekb61yegben, a
fe11ebbezesi kerelem e16teljesztesekor ke1=er6m.
INI)OKOLAS
A KCR 4. § (1) bekezdese知elm討en a Komany cimkepz6sch fele16s szervk6nt az ingatlan fekvese
SZerint illetekes telepulesi 6nkominyzat jegyz争iet Jel鋸ki.

Surd K6zseg 6nkominyzata K6pvise16‑teStifetenek a k6zterfulet elnevezes・ atneVeZ6s ei. a

hazszamozas rendi6r61 sz616 8/2014. IVI. 2.) 6nkom血lyZati rendelete (a tovabbiakban: Or.
rend・) 5 § (1) bekezdese alapjan a h各zszamokat 6s azok v各ltozasait hivatalb6l, illetve azon

SZem61y k6relm6re, akinek hazszamv餌ozashoz JOgOS 6rdeke ffiz6dik a jegyz6 hatまrozatban
allapi寄a meg. A jegyz6 hat各rozata alapjan azok a szemelyek, akik az 6rintett ingatlanon

lakcirmel rendelkeznek, k6telesek az心j lakcim撮et hivatalos okmanyaikon atvezettetni.

A hazszamrendezes erdek6ben sznkseges e担rast a k6zigazgatasi hat6sagl e面a血s es
SZOlg各ltatas szab乱yair6l sz616 2004. evi CXL. t6rveny (a tov各bbiakban: Ket.) 29. § (2)
bekezdes a) pontja alapj各n hivatalb6l meginditottam.

A8856 Surd, Kastely t5ri rendelkez6 r6szben szerep16 mgatlanok tekinteteben a hazszdrnok ‑
a hivatalb61 t6rt6nt e輝をs meginditasat k6vet6en a KCR, Valamint az Or. rend. e16irasait
figyelembe veve ‑ a rendelkez6 reszben meghat各rozottak szerint kerultek megallapitasra.

Hatarozatomat a Ket., a KCR, Valamint Surd K6zseg Onkomanyzata KepvISe16‑teSt親etenek a

k6ztemlet elnevezes, atneVeZeS

6s a hazszamozas rendj6r61 sz616

8/2014. (VI. 2.)

6nkominyzati rendelete alapjan hoztam meg.
Hatask6r6met es i‖etekessegemet a KCR 4. § (1) bekezdese 6s a Ket. 21. §. (1) bekezd6s b)

POntja hatarozza meg.
Ajogorvoslati lehet6seget a Ket. 98. §・ (l) bekezdese es a 99. § (1) bekezd6se biztos坤a.

Az els6fok心k6zigazgatdsi ha也rozat elleni fellebbez6s illeteket az illet6kekr6l sz616 1 990. evi

XCIⅡ. t6rveny (tovf心biakban: Itv.) 29. § (2) bekezd6se anapi直meg. Az illetekfizetes
m6qiar61 az Itv. 73. § (l) bekezd6se alapjan rendelkeztem.

Surd, 2017. julius 27.
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