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A hirdetmény kifüggesztésének nap.ia: Ji .-.' i 't_ ^i " Jt
A hirdetmény levételélrek napja: Í c.! ,i i ,, .':-

Eljáró hatóság megnevezése:

Az ügy száma:

Az ügy tárgya:

Az ingatlan helyrajzi száma:

A foldnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak
ingatlan-nyilvántartásban történő rendezése a Foktftv.
20. §-a alapján.

Lajosmizse, külterület, 0677l10 hrsz, IU2. sorszám alattí 2l4
tulajdoni illetőség

A tulajdonosként bejegyzett személynek - az inga,tlanügyi hatóság rendelkezésére álló -

természetes személyazonosító adatai és lakcíme:

családi és utóneve:
születési családi és utóneve:
születési helye:
születési ideje:
anyja születési családi és utóneve: Fekete Erzsébet
lakcíme: 6045 Ladánybene, Arany J. újsor 3.

A hirdetmény a Foktftv. 2L § (1) bekezdésében foglaltak alapján 90 napra közzétételre kerül
az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján, az ingatlanügyi
hatóság honlapján, továbbá a kormányzati portálon.
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Felhívom a figvelmet arra vonatkozóan" hogy akinek tudomása van a tulaidonosként beiegvzett
személv hiányzó természetes személvazonosító adatairól. tartózkodási helyéről. illetve halálának
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Ha a hirdetmény közzétételétől számított 90 nap eredménytelenül telt el, az ineatlanügyi hatóság
hi
beazonosíthatÓ" és ezáltal az ingat|an tulaidoni helvzete rendezetlen. Egyidqííleg felieévzí az
ingatlan tulajdoni lapjára a tulajdoni helyzet rendezetlenségének a tényót a nem beazonosítható
személy tulaj doni hány adára,

Az ingatlanügyi hatóságnak a tulaidoni helvzet rendezetlenséeének a megállanításáról szóló
a nem beazonosítható személyn.t u, ,rrgutt*-

nyilvántartás szerinti tulajdonában álló ingatlana a Foktftv, 25. § (1) bekezdése alapján a törvénv
ereiénél foeva az állam tulaidonába kerül.

Amennyiben a tulajdonosként bejegyzett személy halálának időpontjára vonatkozóan a jelen
hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül bejelentés érkezik, akkor a Foktftv, 23.§-a alápján
az ingatlanügyi hatóság hivatalból értesíti a jegyzőt a hagyatéki eljárás vagy a póthagyatéki etláas
megindítása céljábóI.

Az általánosközigazgatási rendtartásról szóló 20L6, éviCL. törvény (a továbbiakban: Ákr.; 82, § (1)
bekezdése alapján a véglegesség a döntés közlésével áll be. Az Ákt.85. § (5) bekezdés b) pontja
értelmében a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

Kecskemét, 202I. július 26,

Kovács Ernő
kormánymegbízott nevében és

megbízásából:

Kárpátiné Baranyi Márta
ingatlan-nyilvántartási szakiigyintéző
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időpontiáról. úev ezt a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül az ingatlanüeyi
hatóság részére ielentse be.
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