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Tárgy: a Nyíregyháza, Íjász utcában található
ingatlanok házszám-megállapítása

KÖZHÍRRÉ TÉTEL
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező I.
fokú címképzésért felelős hatóság értesíti az ügyfeleket, hogy a 4400 Nyíregyháza, Íjász utcában
található ingatlanok házszám-megállapítása tárgyában IG/11862-68/2018. számon határozatot
hozott.
A 4400 Nyíregyháza, Íjász utcában található ingatlanok címe:
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztály Igazgatási Osztálya
hivatalból a város teljes területét érintő házszám-felülvizsgálati közigazgatási hatósági eljárást indított.
A Nyíregyháza, Íjász utcában található ingatlanok házszámát helyszíni szemle és a rendelkezésre álló
adatok alapján az Igazgatási Osztály a fentiek szerint állapította meg.
Felhívom a lakók figyelmét, hogy jelen határozatom véglegessé válását követően 30 napon belül a
megállapított címeket hatóságom a Központi Címregiszteren átvezeti. Az átvezetést követően Az
érintettek részére új lakcímkártya kiállítása iránt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Nyíregyházi Járási Hivatal Kormányablak Főosztálya/Osztálya intézkedik.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a határozatot felhasználva a lakcím-nyilvántartásban, illetőleg a
cégnyilvántartásban a cím átvezetése költségmentes.
Az ingatlan tulajdonosa a határozattal megállapított házszámot az útról jól látható módon, igényes
kivitelben – a határozat közhírré tételétől számított 15 napon belül – köteles feltüntetni. A
házszámtáblát az ingatlan főépületének homlokzatán, kapuján vagy a kerítésen kell elhelyezni,
melynek elmulasztása közigazgatási bírság kiszabását vonhatja maga után.
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A határozat megtekinthető Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály
Igazgatási Osztályán a „B” épület II. emelet 202-es irodában.
Az iratokba az ügyfélnek minősülő természetes vagy jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek, akinek (amelynek) jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti,
ügyfélfogadási időben betekinthetnek. Az üggyel kapcsolatban észrevételeket, nyilatkozatot tehetnek
írásban, a megadott ügyiratszámra való hivatkozással, de nyilatkozatuk elmaradása nem akadályozza
az eljárás lefolytathatóságát.
A határozat ellen az ingatlan tulajdonosa a közlésétől számított 15 (tizenöt) napon belül, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Igazgatási Osztályhoz (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) előterjesztett, 5.000-Ft-os illetékkel
ellátott fellebbezéssel élhet. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal
közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre
hivatkozva. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni,
amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok
miatt nem hivatkozott.
A közhírré tétel útján közölt döntést a kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek
tekinteni.
A közhírré tételre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. §-a alapján
intézkedtem.
A hirdetmény megtekinthető a kifüggesztéstől számított 15 napig.
A kifüggesztés napja:
A levétel napja:
Nyíregyháza, 2018. október 26.
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