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KANPEZUKO UDALA

Baja ematea udal erroldan arauz kanpo inskribatuta egoteagatik (Esp. 2/2018)

Behean zehazten diren pertsonei jakinarazteko ahaleginak egin dira espresuki; baina, hainbat 
arrazoi dela medio, ezin izan zaie jakinarazi; horregatik, iragarki hau argitaratzen da Estatuko 
Aldizkari Ofizialean, administrazio publikoen administrazio prozedura erkideari buruzko urria-
ren 1eko 39/2015 Legeak 44. artikuluan eta harekin bat etorri eta aplikagarri diren gainerako 
xedapenetan xedatutakoa betetzeko.

Kanpezuko Udalak jakin du, etxebizitzaren jabeak eta udal funtzionarioek egiaztatuta, behean 
zerrendatzen direnak arauz kanpo inskribatuta daudela udalaren biztanle erroldan:

BIZTANLEAREN DATUAK IFZ ERROLDAKO DATUAK NAZIONALITATEA

ADEL BEN REJEB 150231301318 ERREBAL kalea, 3 FRANTZIA

IVAN MINCHEV VASILEV 611747077 PILOTALEKUKO IGOERA 34-1D BULGARIA

ADDA AZMAN KHALIL 176810932 HIRIBILDU KALEA, 47, 1. ezk. ALJERIA

MEINA ELKHELIL Y3604467J HIRIBILDU KALEA, 47, 1. ezk. MAURITANIA

OUTHMAN EL KHALIL Y4716050Y HIRIBILDU KALEA, 47, 1. ezk. MAURITANIA

TALEB EL KHALIL Y4716105S HIRIBILDU KALEA, 47, 1. ezk. MAURITANIA

NAFI HAMAD MULAI AHMED Y0541354V HIRIBILDU KALEA, 47, 1. ezk. AFRIKAKO BESTE HERRIALDE BATZUK

Pertsona horiek ez dira bizi helbide horretan, eta beraz, ez dituzte betetzen Biztanle eta 
Lurralde Mugei buruzko Arautegiaren 54. eta 68. artikuluan xedatutakoak. Arautegi hori aben-
duaren 20ko 2612/1996 Errege Dekretuaren bidez onartu zen.

Aipatutako arautegiaren 72. artikuluak, Estatistika Institutuko lehendakariak eta Lurraldeen 
arteko Lankidetzarako zuzendari nagusiak, biek batera, 1997ko apirilaren 1ean emandako eba-
zpenak (udal erroldak kudeatu eta berrikusteko jarraibide teknikoak, batez ere arauz kanpo 
erroldatuta egoteagatik baja emateari buruzkoak arautzen dituenak) eta gainerako legedi orokor 
eta aplikagarriak xedatutakoarekin bat etorriz, alkateak, aitortzen zaizkion ahalmenak baliatuz, 
ondokoa xedatu du:

Lehenengoa. Aipatu berri diren pertsonei ofizioz abiaraztea Kanpezuko Udalaren biztanle 
erroldan baja emateko espedientea, arauz kanpo erroldatuta egoteagatik, eta izapideei ekitea.

Bigarrena. Eragindakoei ebazpen hau jakinaraztea udalerri honetan izan duten azken helbide 
ezagunean, hamabost egun igaro baino lehen egoki iruditutako alegazioak, agiriak eta frogak 
aurkez ditzaten, udalaren biztanle erroldan zuzen erroldatuta daudela egiaztatzeko, edo erroldan 
duten egoera erregularizatzeko, Udal honi jakinaraziz etxebizitzaz aldatu direla edo egun duten 
etxebizitza zein udalerritan dagoen.

Santikurutze Kanpezu, 2018ko azaroaren 19a
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