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H I R D E T M É N Y 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) 2022. július 07. napján 

kifüggesztett/közzétett hirdetmény útján  

 

- értesíti – 

 

Kolompár István Lászlót (6300 Kalocsa, Malomszögi utca 10/A). mint ügyfelet, hogy a BK/HGO/04596-

1/2022. ikt. számon 2022. július 07. napján – hulladékgazdálkodás rendjének megsértése tárgyában – 

hivatalból közigazgatási hatósági eljárást indított. Kolompár István László részére 2022. január 27. napján 

kelt BK/HGO/00220-3/2022. iktatószámú nyilatkozattételi felhívás kézbesítés akadályozott jelzéssel érkezett 

vissza a hulladékgazdálkodási hatóság részére. Tekintettel arra, hogy Kolompár István László 6300 Kalocsa, 

Malomszögi utca 10/A. szám alatti címre van bejelentve, tartózkodási helye nincs a tárgyi ingatlan egy 

romos lakatlan épület, valamint a nyilatkozattételi felhívása kézbesítés akadályozott jelzéssel érkezett vissza 

hatóságunkhoz, megállapítást nyert, hogy a hivatalos iratok kézbesítése már előre is eredménytelennek 

mutatkozik. 

Az Ákr. 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetményi közlés útján kell teljesíteni a döntés közlését, ha a 

kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is 

eredménytelennek mutatkozik. 

Az ügy tárgya: hulladékgazdálkodási felügyeleti eljárás lefolytatása Kolompár István László és Kolompár 

István Lászlóné tulajdonosokkal szemben  hulladékgazdálkodás rendjének megsértése tárgyában a 6300 

Kalocsa, Malomszögi utca 10/A. 2305/1/A hrsz. alatti ingatlant érintően. 

Az ügy iktatási száma: BK/HGO/04596-1/2022 

Az eljárás megindításának napja: 2022. július 07. 

A hirdetmény kifüggesztésének/közzétételének napja: 2022. július 07. 

A hirdetmény levételének napja: 2022. július 23. 

Az ügyfelek vagy azok meghatalmazottaik a BK/HGO/04596-1/2022. ikt. számú eljárást megindító végzést a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztályán (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) ügyfélfogadási időben (hétfő-péntekig: 8.30-

11.30)  átvehetik.  

 

Kecskemét, 2022. július 07. 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából 

 

 

                    Dr. Bán Attila 

                      osztályvezető 
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