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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 209/2005. (XI. 24.) számú 
határozatával elrendelte a település belterületi ingatlanjaihoz tartozó házszámok 
felülvizsgálatát és a szükséges javítását. 
 
A problémák abból adódnak, hogy azonos házszám alatt több ingatlan található, a téves 
házszámok miatt előfordulhat, hogy a tűzoltóság, rendőrség, mentőszolgálat, orvosi ügyelet 
nem vagy csak késve találja meg a valós házszámot. Emiatt a házszámozás felülvizsgálatát 
folytatni kell és célszerű ütemtervet készíteni a teendőkről. 
 
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény (továbbiakban: Pnyt.) szerint: 

- lakóhely: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés 
szempontjából lakásnak tekintendő az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy 
épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá az a helyiség, 
ahol valaki szükségből lakik, vagy megszáll (Pnyt. 5. § (2) bek.) 
- tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol három hónapnál hosszabb ideig 
tartózkodik. 
- a polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után 3 munkanapon belül lakóhelyének, 
illetve tartózkodási helyének címét a jegyzőnek nyilvántartásba vétel céljából 
bejelenteni (Pnyt. 26. § (1) bek.) 
- a lakcímbejelentéshez a lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb 
jogcímen jogosultnak a hozzájárulása szükséges (Pnyt. 26. § (3) bek.) 
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Lengyeltótiban 52 közterület található. A Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának 
közreműködésével eddig a házszámok felülvizsgálata a leginkább problémás Zrínyi M., Jókai 
M., József A., Kiss E., Nagy I., Petőfi S., Szt. Erzsébet tér, Tompa M., Virág és Zsigmondi 
utcákban történt meg. 
Jelenleg zajlik a Batthyányi L. utca és Batthyányi L. tér, Kaposvári u., Kossuth L. u. 
felülvizsgálata, és amennyiben szükséges, a házszámok módosítása. Ennek határidejét 
célszerűen 2011. március 31. napjában javaslom meghatározni. 
 
A munkafolyamat az alábbiakban foglalható össze: 
A Műszaki Iroda szolgáltatja a Takarnet program segítségével az ingatlanok tulajdoni lapjait, 
valamit az egyes helyrajzi számokhoz tartozó házszámokat. 
Ezt az okmányiroda lakcím-ügyintézője összeveti a Belügyminisztériumi központi 
nyilvántartással. 
Amennyiben szükséges, akkor megtörténik a lakók átjelentése a helyes, pontos házszám 
szerint. Erről a lakó értesítést kap, valamint az Okmányiroda tájékoztatja őt arról, hogy 
a lakcím-igazolványát, forgalmi engedélyét, vállalkozói igazolványát, a kereskedelmi-, 
vendéglátó ipari egységek működési engedélyét ki kell cserélnie, ez azonban 
illetékmentes, költséggel nem jár. 
Jogi személyiségű, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok 
esetén a cégbírósági eljárás illeték- és közzétételi díj-mentes, ez előbbi körben 20.000 Ft, 
utóbbiaknál 18.000 Ft megtakarítást jelent az érintetteknek. Esetükben a létesítő okirat 
székhely változása miatti módosításának az ügyvédi munkadíja merül fel plusz 
költségként. 
 
A házszámok változással érintett lakók feladata az egyes közszolgáltatóknál a változás 
bejelentése (DRV, E.ON, Zöldfok, pénzintézetek, biztosítók, stb.). 
 
Az Okmányiroda a körzeti földhivatalt tájékoztatja az egyes helyrajzi számokhoz tartozó 
helyes házszámokról, amit a földhivatal illetékmentesen módosít a nyilvántartásában. 
 
 
Mindezeknek megfelelően – tekintettel arra, hogy a felülvizsgálat során a problémás, illetve a 
központi fekvésű közterületek élveztek, élveznek elsőbbséget – a feladat végrehajtására az 
alábbi ütemtervet javaslom: 
2011. március 31-ig: Batthyányi L. utca, Batthyányi L. tér, Kaposvári utca, Kossuth L. utca. 
 
2011. június 30-ig: Gábor Á. utca, Pete L. köz, Táncsics M. utca, Mohácsi utca, Wesselényi 
M. utca, Majthényi utca, Csalogány utca, Tamási Á. utca, Berzsenyi D. utca, Dózsa Gy. utca. 
 
2011. szeptember 30-ig: Ady E. utca, Arany J. utca, Bem J. utca, Csokonai utca, Damjanich J. 
utca, Fonyódi út, Ifjúság utca, Ifjúsági tér, Bajcsy-Zs. utca, Kert utca, Kórház köz. 
 
2011. október 31-ig: Mamócsi út, Mamocs puszta, Mohácsi utca, Mohácsiszőlő, nagyház, 
Nagytatárvár, Pusztaberény, Pusztaberény Újsor, Pusztaszentgyörgy Újsor utca, 
Pusztaszentgyörgy, Rágniczapuszta, Temető utca, Tűzoltó utca, Vörösmarty M. utca. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a belterületi ingatlanok házszám-
felülvizsgálatának elrendeléséről szóló 209/2005. (XI. 24.) határozatát fenntartja, a feladat 
végrehajtására a következő ütemtervet állapítja meg: 
2011. március 31-ig: Batthyányi L. utca, Batthyányi L. tér, Kaposvári utca, Kossuth L. utca. 
2011. június 30-ig: Gábor Á. utca, Pete L. köz, Táncsics M. utca, Mohácsi utca, Wesselényi 
M. utca, Majthényi utca, Csalogány utca, Tamási Á. utca, Berzsenyi D. utca, Dózsa Gy. utca. 
2011. szeptember 30-ig: Ady E. utca, Arany J. utca, Bem J. utca, Csokonai utca, Damjanich J. 
utca, Fonyódi út, Ifjúság utca, Ifjúsági tér, Bajcsy-Zs. utca, Kert utca, Kórház köz. 
2011. október 31-ig: Mamócsi út, Mamocs puszta, Mohácsi utca, Mohácsiszőlő, nagyház, 
Nagytatárvár, Pusztaberény, Pusztaberény Újsor, Pusztaszentgyörgy Újsor utca, 
Pusztaszentgyörgy, Rágniczapuszta, Temető utca, Tűzoltó utca, Vörösmarty M. utca. 
 
 
Határidő: 2011. október 31. 
Felelős: dr. Szatmári Ibolya jegyző. 
 
 
 
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. február 14. 
        Zsombok Lajos 
        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette:     Jóváhagyta: 
     dr. Bek Melinda     dr. Szatmári Ibolya 
 hatósági irodavezető      jegyző 


