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HHIIRRDDEETTMMÉÉNNYY  
 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés 

a) és b) pontjában foglalt szabályozás szerint a „közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha az ügyfél ismeretlen 

helyen tartózkodik, illetve a kézbesítés egyéb elhárítatlan akadályba ütközik”. 

 

A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, 

valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen 

szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 25. § (1) f) pontja szerint: „a 

levélszekrénybe történő elhelyezéssel vagy személyes átadással történő kézbesítés vagy az értesítő hátrahagyása 

nem lehetséges (jelzése: kézbesítés akadályozott).” 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal tájékoztatja a 6000 Kecskemét, külterület, 0924/41 helyrajzi számú 

ingatlan szomszédját Jánosi Ágnes, 6000 Kecskemét, Ballószög tanya 301/a (kézbesítés akadályozott), hogy 

a szomszédban lévő ingatlant érintően előterjesztett építésügyi hatósági engedélyezési eljárás indult. 

 

Az Ákr. 88. § (2) bekezdésének megfelelően tájékoztatjuk az alábbiakról. 

 

A döntés száma: BK/ETDR/4821-2/2022.  

A döntés tárgya: meglévő lakóépület, nyárikonyha és gazdasági épület bővítményeinek fennmaradása és egyben 

használatbavétele 

A kifüggesztés napja: 2022. szeptember 19.  

A döntést hozó hatóság megnevezése: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztály, Építésügyi Hatósági Osztály, 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12. 

A határozat átvehető: Az ügyfél vagy meghatalmazottja a döntést a hatóságnál átveheti az alábbi 

elérhetőségen: 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12. 

 

A hirdetmény útján közölt döntést az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja szerint a hirdetmény kifüggesztését 

követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.  

 

A kifüggesztés napja a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján, valamint a hatóság 

hirdetőtábláján 2022. szeptember 2.  

 

A hirdetmény levételének napja: 2022. október 5. 

 

 

Kecskemét, 2022. szeptember 16. 

 

   

            Kovács Ernő 

           főispán nevében és megbízásából 

 

 

 

             

        Bajnóczi Marianna 

 osztályvezető 

  
 

 

ügyintézés helye: 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Építésügyi Hatósági Osztály 
 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12. 
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