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KÉRELEM
CÍM KEZELÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA /MEGLÉVŐ CÍM IGAZOLÁSÁHOZ
A 345/2014. (XII. 23.) KORM. REND. 2. § (1) 4. § (1) 5. § (1), 46/2016. (XII.14.) ÖR.. 4. § (1) ÉS 7. § (1) 8. § (5) ALAPJÁN

I. Kérelmező személy adatai:
Név: ........................................................................................................................................................
Születési név:.........................................................................................................................................
Születési hely, idő: ................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................................
Lakcím: .................................................................................................................................................
Postacím: ..............................................................................................................................................
Telefonszám:(a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében megadható): ............................................
Házszám megállapítása iránti kérelem esetén az 1 -es, címigazolás kiadása
iránti kérelem esetén a 2 -es pontot kell kitölteni .
1. Címkezelési kérelem benyújtásának oka:
Mint

az

ingatlan

tulajdonosa/haszonélvezője

bejelentem,

hogy

a

……………………………….. helyrajzi számú belterületi/külterületi/zártkerti ingatlan hivatalosan
megállapított települési címmel nem rendelkezik, ezért kérem az ingatlannal kapcsolatos címkezelési
eljárás lefolytatását.
Cím megállapítással érintett ingatlan adatai:
Jelenlegi /ha van/
Település: ..........................................................
Közterület neve: ................................................
Közterület jellege: .............................................
Házszám/lépcsőh/em./ajtó: ...............................
Sarki

ingatlan

esetén

Javasolt
Település: ..........................................................
Közterület neve: ................................................
Közterület jellege: .............................................
Házszám/lépcsőh/em./ajtó: ................................
az

ingatlan

tényleges

bejárata

a/az……………………………………………………….………………………. közterület felöl van.
2. Címigazolási kérelem benyújtásának oka:
Azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Hivatalhoz, hogy a
irányítószám:………településnév:…………………..……………….hrsz-ú.........……. ingatlannak a
irányítószám:………településnév:…………………….…….utca.....................…….házszám………..
alatti ingatlannal való megegyezéséről címigazolást kiállítani szíveskedjék.
Címigazolás felhasználásának célja /kérem jelölje meg/:
 közműveknél

pénzintézetnél

egyéb……………………..

2
Mellékletek (Jelölje a becsatolt iratokat):
1. Címmegállapítási iránti kérelemnél
Nem hiteles tulajdoni lap / adásvételi szerződés (kötelező)
Használatbavételi vagy fennmaradási engedély (építménynél kötelező)
Alapító okirat (társasháznál kötelező)
Épületfeltüntetési vázrajz (kivéve: családi ház mellett ugyanazon a telken létesült
garázs, terménytároló istálló, házifüstölő és egyéb hasonló létesítmény)
Meghatalmazás (ha a kérelmező nem a tulajdonos vagy a haszonélvező)

2. Címigazolási kérelemnél
Személyi igazolvány, lakcímkártya másolata (kötelező)

Dátum: .........................................

..........................................................................
Kérelmező aláírása

Felhívjuk figyelmüket, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az
elektronikus ügyintézés lehetőségét az E-papír szolgáltatás igénybevételével biztosítja, melynek
elérhetősége: https://epapir.gov.hu/ Ez alapján a nyomtatványt ügyfélkapus belépést követően az
E-papír szolgáltatás igénybevételével bármikor be lehet küldeni, illetve ügyfélfogadási időben
személyesen lehet leadni a Fsz. 13/A irodában.

