
 2. melléklet a 41/2016. (X.18.) önkormányzati rendelethez 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala 

Hatósági Főosztály - KCR Iroda 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. 

HÁZSZÁMOZÁSI KÉRELEM 

Társasház – tulajdonosok által 
(Kérjük a kérelmet nyomtatott betűkkel töltse ki!) 

1. Kérelmező adatai: 

Kérelmező neve: ......................................................................................................................................................................... 

Értesítési címe: ........................................................................................................................................................................... 

Telefonszáma: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Egyéb elérhetőség: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Kérelemmel érintett ingatlan adatai (tulajdoni lap szerint): 

8000 Székesfehérvár, ………………………………………..…………………………………… (közterületnév és közterületjelleg) 

Helyrajzi száma: ……………………………………………………………………………….…………………………………………… 

Albetétek helyrajzi száma: ……………………………………………………………………………….…………………..…………… 

Művelési ág/kivett megnevezés: …………………………………………………………………….…………………………………… 

3. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági engedélyek (pl.: használatbavételi engedély): 

megnevezése: ............................................................................................................................................................................. 

száma: ......................................................................................................................................................................................... 

kelte: ............................................................................................................................................................................................ 

 

4. Csatolandó mellékletek: 

 eljárási illeték igazolása (3.000.- forint illetékbélyeg) 

 tulajdonostársak által aláírt kérelem 

 cég esetén aláírási címpéldány 

 albetétek egyértelmű jelölését tartalmazó alaprajz/ok, helyszínrajz  

 amennyiben a kérelmező birtokában van: korábbi jogerős 

engedély másolata     

Iktató bélyegző helye 

 
 
 

Illetékbélyeg 

helye 

 
 
 

Illetékbélyeg 

helye 

 
 
 

Illetékbélyeg 

helye 



2. melléklet a 41/2016. (X.18.) önkormányzati rendelethez 

  

KÉRELEM 

Alulírott ......................................................................................................................................................................................(név)  

/Anyja neve: ……………………………………………………, Születési hely, idő: …………............................................................../ 

kérem a 2. pontban megjelölt ingatlan HÁZSZÁMMEGÁLLAPÍTÁSÁT. 

Kelt ......................................................, ..................... év ................................... hó …….... nap 
 

 

 

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás 
szabályairól szóló 41/2016. (X.18.) önkormányzati rendeletének, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint a tulajdonosok közösen rendelkezhetnek az ingatlannal, azzal 
kapcsolatos jognyilatkozatokat is közösen jogosultak megtenni. 

A fentiekkel egyetértek és kérem a tulajdonomban/résztulajdonomban lévő 2. pontban megjelölt ingatlan 
HÁZSZÁMMEGÁLLAPÍTÁSÁT. 

1.  Székesfehérvár ………………………………………………………………………...…… helyrajzi számú albetét tulajdonosa:

…………………………………………………….……………… 
tulajdonos neve (nyomtatott betűvel!) 

…………………………….……………………………………… 
tulajdonos aláírása 

Értesítési címe: …………………………………………...………………………………………………………………………………..…… 

Születési hely, idő: ……………………………………………………..………………………………………………………………………. 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

2. Székesfehérvár ………………………………………………………………………...…… helyrajzi számú albetét tulajdonosa:

…………………………………………………….……………… 
tulajdonos neve (nyomtatott betűvel!) 

…………………………….……………………………………… 
tulajdonos aláírása 

Értesítési címe: …………………………………………...………………………………………………………………………………..…… 

Születési hely, idő: ……………………………………………………..………………………………………………………………………. 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

3. Székesfehérvár ………………………………………………………………………...…… helyrajzi számú albetét tulajdonosa:

…………………………………………………….……………… 
tulajdonos neve (nyomtatott betűvel!) 

…………………………….……………………………………… 
tulajdonos aláírása 

Értesítési címe: …………………………………………...………………………………………………………………………………..…… 

Születési hely, idő: ……………………………………………………..………………………………………………………………………. 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

További tulajdonosok aláírása a következő …... lapon mellékelve. 


