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HIRDETMÉNY 
 
 

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi 
címkezeléssel érintett címet. 
 

Hegykő, 803/50/A. hrsz. ingatlan címét a 9437 Hegykő, Fürdő utca 10. szám 
alatt állapítottam meg. 
 

A társasházban található lakóegységek címe az alábbiak szerint került 
nyilvántartásba vételre: 

 

 a földszinti C-01. apartman (803/50/A/1 hrsz.) házszáma a Hegykő, Fürdő 
utca 10.  szám, fsz. 1. ajtó, 

 a földszinti C-02. apartman (803/50/A/2 hrsz.) házszáma a Hegykő, Fürdő 
utca 10.  szám, fsz. 2. ajtó, 

 a földszinti C-03. apartman (803/50/A/3 hrsz.) házszáma a Hegykő, Fürdő 
utca 10.  szám, fsz. 3. ajtó, 

 a földszinti C-04. apartman (803/50/A/4 hrsz.)  házszáma a Hegykő, Fürdő 
utca 10.   szám, fsz. 4. ajtó,  

 a földszinti C-05. apartman (803/50/A/5 hrsz.)  házszáma a Hegykő, Fürdő 
utca 10.  szám, fsz. 5. ajtó, 

 a földszinti C-06. apartman (803/50/A/6 hrsz.)  házszáma a Hegykő, Fürdő 
utca 10.  szám, fsz. 6. ajtó, 

 a földszinti C-07. apartman (803/50/A/7 hrsz.)  házszáma a Hegykő, Fürdő 
utca 10.   szám, fsz. 7. ajtó. 

 Az emeleti C-08. apartman (803/50/A/8 hrsz.) házszáma a Hegykő, Fürdő utca 
10. szám, 1. em. 8. ajtó, 

 az emeleti C-09. apartman (803/50/A/9 hrsz.) házszáma a Hegykő, Fürdő utca 
10. szám, 1. em. 9. ajtó, 

 az emeleti C-10. apartman (803/50/A/10 hrsz.) házszáma a Hegykő, Fürdő 
utca 10. szám, 1. em. 10. ajtó,  

 az emeleti C-11. apartman (803/50/A/11 hrsz.) házszáma a Hegykő, Fürdő 
utca 10. szám, 1. em. 11. ajtó, 

 az emeleti C-12. apartman (803/50/A/12 hrsz.) házszáma a Hegykő, Fürdő 
utca 10. szám, 1. em. 12. ajtó, 

 az emeleti C-13. apartman (803/50/A/13 hrsz.) házszáma a Hegykő, Fürdő 
utca 10. szám, 1. em. 13. ajtó, 
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 az emeleti C-14. apartman (803/50/A/14 hrsz.) házszáma a Hegykő, Fürdő 
utca 10. szám, 1. em. 14. ajtó, 

 a tetőtéri C-15. apartman (803/50/A/15 hrsz.) házszáma a Hegykő, Fürdő utca 
10. szám, 2. em. 15. ajtó, 

 a tetőtéri C-16. apartman (803/50/A/16 hrsz.) házszáma a Hegykő, Fürdő utca 
10. szám, 2. em. 16. ajtó. 

 
 

 
Hegykő, 2016. június 1. 
 
dr. Jakab Zsolt jegyző felhatalmazása alapján: 
 

Zsirai Alajosné 
főelőadó 


