Javaslat házszám megállapítására

Ózd, 2017. szeptember 28.

Előterjesztő: Fidrus Péter alpolgármester
Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3)
bekezdése szerint: „Felhatalmazást kap a települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat,
hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám- megállapítás szabályait.”
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek használatáról és a közösségi
együttélés egyéb alapvető szabályairól szóló 16/2015. (X.30.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: Rendelet) 37. § (1) bekezdése alapján: „Az épület, a beépítetlen építési telek és
az egyéb földterület házszámát a polgármester határozattal állapítja meg.” A (9) bekezdés
szerint: „A házszámozás előkészítő munk áit a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális
Osztálya látja el.”
A Rendelet 35. § (2) bekezdése szerint: „A házszámot ahhoz a közterülethez kapcsolódóan kell
megállapítani, amellyel az ingatlan határos.”
2017. augusztus 14-én Janiczak Dávid 3600 Ózd, Vasvár út 51. fsz. 1. szám alatti lakos kérelmet
nyújtott be Ózd Város Önkormányzatának Jegyzőjéhez, melyben kérte, hogy az Ózd, Kárpáti
utcában található 14347/1 és 14347/4 hrsz-ú, valamint az Ózd, Uraj úton található 14347/2 hrszú ingatlanok vonatkozásában a házszámok megállapításáról intézkedjen. Tekintettel arra, hogy
a házszámozás megállapítása – többek között – a polgármester hatáskörébe tartozik, aki jelen
esetben a kérelmező, az összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása miatt saját ügyében nem
járhat el, ezért a hatáskör visszaszáll annak eredeti címzettjéhez, a Képviselő-testülethez.
A Rendelet 37. § (6) bekezdésében foglaltak alapján: „A házszámok címnyilvántartási
rendszerben történő átvezetéséről a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Osztálya
gondoskodik.”
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és Janiczak Dávid 3600 Ózd, Vasvár út 51. fsz. 1.
szám alatti lakos kérelmének megfelelően az Ózd, Kárpáti utca 14347/4 hrsz-ú ingatlannak a
Kárpáti utca 8., a 14347/1 hrsz-ú ingatlannak a Kárpáti utca 9., az Ózd Uraj út 14347/2 hrsz-ú
ingatlannak az Uraj út 78. házszámot állapítsa meg.

Határozati javaslat

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2017.(IX.28.) határozata

házszám megállapításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozta:

1) A Képviselő-testület az Ózd, Kárpáti utca 14347/4 hrsz-ú ingatlannak a Kárpáti utca 8.
házszámot állapítja meg.
2) A Képviselő-testület az Ózd, Kárpáti utca 14347/1 hrsz-ú ingatlannak a Kárpáti utca 9.
házszámot állapítja meg.
3) A Képviselő testület az Ózd, Uraj út 14347/2 hrsz-ú ingatlannak az Uraj út 78. házszámot
állapítja meg.
Felelős: a házszámok címnyilvántartási rendszerben történő átvezetéséért:
Hatósági és Szociális Osztály vezetője
Határidő: döntést követően azonnal

