BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
 06-23-535-710
 06-23-535-712
 igazgatas@budakeszi.hu

Illetékbélyeg
helye
3.000 Ft

KÉRELEM HÁZSZÁM-MEGÁLLAPÍTÁSHOZ
1. Kérelmező neve, (szervezet neve, képviselője):
………………………………………………………………………………………………………..
2. Születési hely, dátum:
………………………………………………………………………………………………………..
3. Anyja neve:
………………………………………………………………………………………………………..
4. Kérelmező lakcíme / székhelye, telefonszáma, e-mail címe:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
5. A érintett telek helye (település, településrész, utca):
………………………………………………………………………………………………………..
6. Az érintett telek helyrajzi száma:
……………............................................................................................................................
7. A kérelmezett házszám, kialakult utca esetén, (utca, házszám, épület, lépcsőház, ajtó):
………………………………………………………………………………………………………..
8. A kérelmezett ingatlan fekvése (belterület, egyéb belterület, külterület):
………………………………………………………………………………………………………..
9. A kérelmezett cím típusa (telek, lakás célú ingatlan, nem lakás célú ingatlan, vegyes célú):
………………………………………………………………………………………………………..
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10. A kérelmezett címen lévő építmény jellege (a megfelelő aláhúzandó):
egy lakásos lakóépület
két lakásos lakóépület
három, vagy több lakásos lakóépület
lakásként használt egyéb épület
védett műemlék
egészségügyi ellátást szolgáló épület
hivatali (iroda) épület
oktatási épület
kereskedelmi (nagy-, kisker.) épületek
közlekedési, hírközlési épület
közösségi (szálló jellegű) lakóépület
szálláshely, szolgáltató és vendéglátó épület
szórakoztatásra, sportra, közművelődésre használt épület
vallásos tevékenységre használt épület
üdülő épület
mezőgazdasági célra használt épület, raktár
ipari épület, raktár
egyéb nem lakáscélú épület (pl.: építési engedély köteles pince)
építmény céljára szolgáló telek
egyéb üres telek
11. A kérelemhez csatolt dokumentum (a megfelelő pont bekarikázandó):
a) tulajdoni lap másolat
b) ingatlan-nyilvántartási térkép másolat
c) telekalakítási vázrajz
d) használatbavételi engedély
e) társasházi alapító okirat
f) adásvételi szerződés másolat (amennyiben még nem történt meg a tulajdoni lapon az
új tulajdonos átvezetése)
Kelt: Budakeszi…………………………………..
………………………………………………………...
Kérelmező aláírása
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Tájékoztatás
Budakeszi Város közigazgatási területén az egyes ingatlanok házszámát, kérelemre az
önkormányzat határozatban állapítja meg. A határozat szükséges a lakcím-nyilvántartási,
vagy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez, módosításhoz.
A házszámozási kérelmet Budakeszi Város Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztályához kell
benyújtani személyesen, vagy postai úton.
(Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 197. tel: 23-535-710/182. mellék)
A kérelem benyújtásakor 3 000 – Ft illetéket kell leróni, illetékbélyegben, a kérelemre
felragasztva.
Az ingatlanok pontos beazonosítása érdekében, a kérelemhez mellékelni kérjük a tulajdoni lap
másolatot, ingatlan-nyilvántartási térkép másolatot, vagy telekalakítási vázrajzot, amennyiben
az a kérelmezőnek rendelkezésére áll.
2015. január 01. napja után keletkező lakcímet csak olyan ingatlanra lehet alapítani, melyen
beköltözhető épület található. Ennek megfelelően az újonnan épített házak esetében a
használatbavételi engedély másolatát csatolni kell a kérelemhez.
A címnyilvántartásban az ingatlan jellegét is rögzíteni kell, ezért amennyiben az társasház, a
társasházi alapító okirat másolatát csatolni kell a kérelemhez.
A házszámtábla saját költségen történő elhelyezése, folyamatos karbantartása, pótlása az
ingatlan tulajdonosának kötelessége.
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