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VEszpnept tutrcYlt
KONUANYHIVATAL
HIRDETMENY

A fdldeken fenn6ll6 osztatlan kozos tulajdon felszdmol6sAr6l 6s a fdldnek min6sul6
ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilv6ntart6si rendez6s6r6l szolo 2020. 6vi
LXXI. torveny (a tov6bbiakban: Foktftv.) 21, $ alapjan.

A hirdetm6ny kiftiggeszt6s6nek napja: 2022.06.08
A hirdetm6ny lev6tel6nek napja:

2022.09.07

Eljdr6 hat6sdg megnevez6se:

Veszpr6m Megyei Korm6nyhivatal
F oldhivatali Fcioszt5ly
Foldhivatali Osztdly 3. (P6pa)

Az iigy sz6ma: 20543412022.
Az tigy tdrgya: A f6ldnek min6sul6 ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlannyilvdntartdsban tort6n6 rendez6se a Foktftv, 21,$ alapjan.

Az ingatlan(ok) helyraizi sz6ma=
1. PAPASALAMON kulterulet 05/11 (ll/5. sorszAmon tulajdoni h6nyad 5814778)

A tulajdonosk6nt bejegyzett szem6lynek az ingatlantigyi hat6sdg rendelkez6s6re

6llo term6szetes szem6lyazonosit6 adatai 6s lakcime:
neve: Kovdcs Ter6z
szulet6si neve:
szulet6si helye:
szulet6si ideje:
anyja neve
lakclme: 8500 PAPA, Godollcii

A hirdetm6ny a Foktftv.21. $ (1)bekezd6s6ben foglaltak alapjAn 90 napra kozz6t6telre
keril az ingatlan fekv6se szerinti telepul6si dnkorm6nyzat honlapj6n 6s hirdet6t6bl6j6n,
az ingatlanugyi hatosdg honlapjAn, tov6bbd akormilnyzati port6lon.

Fefhivom a figyelmet arra vonatkoz6an, hogy akinek tudomdsa \tan a
tuf ajdonosk6nt bejegyzett szem6ly hiAnyz6 term6szetes szem6lyazonosit6
adatairol, tartozkod6si hely6r6l, illetve haliil6nak id6pontjdr6l, rigy ezt a
hirdetm6ny kozz6t6tel6t6l szdmitott 90 napon belUl az ingatlantigyi hat6s6g
r6sz6rejelentse be.

Ha az adategyeztet6s nem vezet eredm6nyre, az ingatlanugyi hat6s6g hivatalb6l
megdllapitja, hogy az ingatlan-nyilvdntart6sba bejegyzett szem6ly nem beazonoslthat6,
ezAltal az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen 6s a fenti tulajdoni h6nyadok
tekintet6ben az ingatlan tulajdoni lapjArafeljegyzi tulajdoni helyzet rendezetlens6g6nek a
t6ny6t.
Foldhivatali Oszt6ly 3.

8500 Pdpa. Kisliget 9.
tel.:89/511-920, fax: 891511-921, e-mail: papa.foldhivatal@veszprem.gov.hu
KRID: 167341739

ingatlanugyi hat6s6gnak a tulajdoni helyzet rendezetlens6g6nek a
megdllapitdsdr6l sz6l6 dtint6se v6glegess6 vdldsdt kiivetci 60. napon a nem
beazonoslthat6 szem6lynek az ingatlan- nyilvdntartds szerinti tulajdondban 6l16
ingatlana a Foktftv. 25" S (1) bekezd6se alapj6n a torv6ny erej6n6l fogva az Allam
tulajdon6ba kerlil.

Az

Az Altalilnos kozigazgat6si rendtart6srol sz6l6 2016. 6vi CL. torv6ny (a tov6bbiakban:
il<r.1 eZ. g (1)belezd6se alapjdn a v6glegess6g a dont6s kozl6s6vel 6ll be. Az Akr,
88, g (1) bekezdes a) pontja szerint a kozl6st hirdetm6ny 0tjdn kell teljesiteni akkor,
ha iz ugyfel ismeretlen helyen tartozkodik. Az Akr. 85, S (5) bekezd6s b) pontja
6rtelm6ben a dont6s kozl6s6nek napja a hirdetm6ny kifuggeszt6s6t kovet6 tizenotddik
nap.

Amennyiben a tulajdonosk6nt bejegyzett szem6ly hal6l6nak id6pontj6ra vonatkoz6an a
jelen hirdetm6ny kozz6t6Iel6t6l szdmitott 90 napon belul bejelent6s 6rkezik, akkor a
Foktftv. 23. g-a alapjrin az ingatlanugyi hat6sdg hivatalb6l ertesiti a jegyzdt a hagyat6ki
eljdrds vagy a p6thagyat6ki eljdr6s meginditdsa c6ljdb6l.

Pilpa,2022.06.06.
Takdcs Szabolcs
korm6nymegbfzott
nev6ben 6s
megbfzdstib6l:
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A hirdetm6nyt kapjdk:
1. Pdpasalamon Kozs6g Onkorm6nyzata (KRID: 646664131 Rdvid n6v:
PSALAMON, honlapjdra 6s hirdetcitdbldj6ra )
2. https://hirdetmenyek,magyarorszag.hu/ 0
3. Veszpr6m Megyei KormAnyhivatal PGF Informatika Oszt6ly 0
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