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BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY 
 
Ikt. szám.: 101.976/3/2023. 
Ügyintéző: Bleszityné 
Elérhetőség: 79/795-095 

 
HIRDETMÉNY 

 
Az általános közigazgatásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. §-a 

alapján 
 
 
 

Az eljáró hatóság megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztály Földhivatali Osztály 2. (Bácsalmás) 
Az ügy száma: 101976/2/2023. 
Az ügy tárgya: 
Végrehajtási jog törlése a katymári 048/64 hrsz.-ú ingatlanra 
 
Az ügyfél neve:  
 
Szabó Zoltán –tulajdonos 
lakcíme: 7400 Kaposvár, Településszintű 
 
Hirdetményi úton közlöm az érdekeltekkel, hogy a BKVKH Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztály 2. (Bácsalmás) a fent részletezett ügyben határozatot hozott, mely 
határozat kézbesítése nem lehetséges, mivel a címzett lakcíme nem ismert, nem 
beazonosítható, részére a küldemény kézbesítése akadályozott vagy elköltözött és a 
központi személy- és lakcímnyilvántartóból a személye nem beazonosítható. 
Mivel a határozat kézbesítésének megkísérlése már előre is eredménytelennek 
mutatkozik, ezért a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni. 
 
Felhívom az érdekeltek figyelmét, hogy a címzett a 101976/2/2023. számú végzést a 
BKVKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. (Bácsalmás)-nál (6430 Bácsalmás, 
Rákóczi utca 26.)  átveheti. 

 
Döntésem a közléssel végleges. 
A döntés ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül - jogszabálysértésre hivatkozással - a Szegedi 
Törvényszékhez címzett (6726 Szeged, Fő fasor 16-20.), de a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztálynál (6000 Kecskemét, Fecske utca 25.) benyújtandó keresetlevél terjeszthető elő. 
 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 88. §. (1) 
bekezdés b) pontja szerint a döntést hirdetményi úton kell teljesíteni, ha a kézbesítés egyéb 
elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek 
mutatkozik. 
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Az Ákr. 11. §. (1) bekezdése alapján, ha az ügy személyes jellege vagy a kötelezettség 
tartalma nem zárja ki, a kieső ügyfél helyébe a polgári jog szabályai szerint jogutódja lép. 
 
Az Ákr.   85.§ (5) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a hirdetmény útján közölt döntést a 
hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni. 
 
Kifüggesztés napja: 2023. március 20. 
Levétel napja: 2022. április 5.  
 
 
Bácsalmás, 2023. március 20. 

 
 Kovács Ernő főispán 

nevében és megbízásából 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Bleszityné Pásztor Brigitta 
vezető- hivatali tanácsos  

 
 

 
 
 
 

 


