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HIRDETMÉNY 
 
 
 

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, 
mint eljáró hatóság tájékoztatja 

 
Mandl Antalt 

(ismeretlen helyen tartózkodót, 
kinek utolsó ismert lakcíme : 6726 Szeged, Kertész u. 16.), 

 
mint a Baja, Bognár utca 12. hsz és 10343/2. hrsz alatti ingatlanon meglévő mezőgazdasági épület bővítése 
melletti lakóépületté történő átalakítása engedélyezésének építésügyi hatósági eljárás során BK/ETDR/5295-
22/2022. számon kibocsátott építésiengedély határozatról, mint tárgyi ingatlannal közvetlenül szomszédos 
Baja, Bognár u. 10. hsz és 10342. hrsz alatti ingatlan tulajdonosát – ügyféli jogai gyakorlása 
lehetőségének biztosításául. 
 
Az irat kézbesítése a tulajdonos részére nem lehetséges, mert lakcíme ismeretlen, ezért ebben  
az esetben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88.§  
(1) bekezdése alapján hirdetményi közlésnek van helye, s az ügyfél vagy képviselője a döntést  
a hatóságnál átveheti. 
 

 Az ügy iktatószáma: BK/ETDR/5295-22/2022. 

 Az eljárás ÉTDR ügyazonosítója: 202200212818 

 Az ügyintéző neve: Tóth Attila vezető-hivatalitanácsos 

 Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. 
6430 Bácsalmás, Rákóczi utca 26. 
telefon: +36-79-795-162 

 Ügyfélfogadási idő: hétfő 8
00

 -11
30

, 13
00

 -15
00

 
    kedd, szerda és csütörtök – előzetes telefonos egyeztetés alapján 

 Iratbetekintés helye:  Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  
   Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. 

    6430 Bácsalmás, Gr. Teleki J. utca 4-8. 

 Elektronikus iratbetekintés: ÉTDR felületén, a www.etdr.gov.hu internetes felületen 

http://www.etdr.gov.hu/
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 Az ügyfél személyesen, illetve törvényes képviselője vagy írásban meghatalmazott képviselője útján 
az Ákr. 33-34. §-ának szabályai szerint – az ott megjelölt korlátozásokkal – betekinthet az eljárás 
során keletkezett iratokba, azokról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet.  

 Az Ákr. 5. § (1) bekezdése alapján az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot, 
észrevételt tegyen. 

 Jogszabály a tárgyi építménnyel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásra nem 
állapított meg hatásterületet. 

 A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek 
tekinteni. 

 Jelen hirdetmény megtekinthető az eljáró hatóság hirdetőtábláján, továbbá hatóságom elektronikus 
tájékoztatásra szolgáló honlapján (http://bkmkh.hu/tartalom/hirdetmenyek/). 

 Jelen hirdetmény hirdetőtáblán való kifüggesztésének, továbbá honlapon történő közzétételének 
időpontja : 2023. január 12. 

 
 
Bácsalmás, 2023. január 12. 
 
 

Kovács Ernő 
főispán 

nevében és megbízásából: 
 

Tóth Attila s.k. 
vezető-hivatalitanácsos 
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