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Nógrád Megyei Kormányhivatal Foldhivatali Főosáály Foldhivatali OsZály 2. (a továbbiakban:
ingatlanügyi hatóság) a fóldeken fennálló osZatlan kozos tulajdon felszámolásáról és a fóldnek
minosülcí ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezésérl szóló 2020. évi LXX!.
torvény (a továbbiakban Foktftv.) 21. -a alapján az alábbi hirdetményt teszi kozzé:

Az

ingatlanügyi hatóság hivatalból indult adatfe|tárás alkalmával megállapította, hogy az atábbi
ingatlan tulajdoni lapjára tulajdonosként bejegyzett természetes szem ély a Foktftv. 19. a) pontjában

fogialtak szerint beazonosítatlan személynek min sül.

Az ingatlan helyraizi száma
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A tulajdonosként bejegyzett személynek
személyazonosító adatai:

- az

ingatlanügyi hatóság rendelkezésére álló

Neve:

Belá vincéné

születési neve:

Petrányi !lona

-

természetes

Születési helve:

születési ideie:

1911

Anyia neve:

Frecska zsuzsanna

Lakcíme:

2660 lpolvszoq, Dózsa utca 4.

Felhívom a fiqvelmet. hoqv akinek tudomása van a tulaidonosként beieq\rzett személv hián\rzó
természetes személvazonosító adatairól. taÉózkodási heIvér l. iIIetve hatátának id pontiáró!.
uqv ezt a hirdetménv ktizzétételétl számított 90 napon beltil az inqatlan iqvi hatósáq részére
ielentse be.

TájékoZatom

az

érintetteket, hogy amennyiben

a

fentiek szerinti bejelentés alapján torténcí

adategyeztetés eredményes, az ingatlanügyi hatóság hivatalból elvégzi az adatkiigazítást.

Amennyiben a tulajdonosként bejegyzett személy halálának idcípontjára vonatkozóan bejelentés
érkezik, akkor a Foktftv.23. -a alapján az ingatlanugyi hatóság hivatalbót értesítia jegyz t a
hagyatéki eljárás vagy a póthagyatéki eIjárás megindítása céljából.

Felhívom a figyelmet továbbá, hogy ha az adategyeZetés nem vezetett eredményre, az ingatlanügyi
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hatóság hivatalból megállapítja, hogy

az

beazon os ítható és ezá lta l az ingatl'an

n

tu

lajdo

ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy nem

i helyzete

re

ndezetl en.

Az ingatlanügyi hatóság a fenti intézkedésévelegyidejúleg feljegyzi az ingatlan tulajdoni lapjára

a

tulajdoni helyzet rendezetlenségének tényét.

A tulajdoni helyzet rendezetlenségét megállapító határozat véglegesséválását kovet 60. napon a
nem beazonosítható személynek az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonában ál!ó ingatlana a
Foktftv. 25. (1) bekezdése alapján a torvény erejénélfogva az állam tulajdonába kerül.
Jelen hirdetmény a Foktftv. 21. (1) bekezdésében foglaltak alapján 90 napra kozzétételre kerül az
ingatlan fekvése szerinti teleptilési onkormányzat honlapján és hirdet tábláján, az ingattanügyi
hatóság honlapján, továbbá a kormányzati portálon.

A hirdetmény kormányzati portálon való kozzétételéneknapja: 2021.01.10.
A hirdetmény k zzétételénekid tartama: 90 nap
Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából:

BaIassagyarmat, 2021. december 3'l
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