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HlRDETMÉNY
A

Nógrád Megyei Kormányhivatal Foldhivatali Ftíosáály Foldhivatali Osáály 2. (a továbbiakban:
ingatlanÜgyi hatóság) a fóldeken fenná!|ó osáatlan kozós tulajdon felszámolásáról és a foldnek

mintíst]lcíingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséról szóló 2020. évi LXXI.
torvény (a továbbiakban Foktftv.) 22. -a alapján az alábbi hirdetményt teszi kózzé:

Az

ingatlanügyi hatóság hivatalbó! indult adatfeltárás alkalmával megállapította, hogy az alábbi
ingatlan tulajdoni lapjára tulajdonosként bejegyzett természetes személy születési évétó! számított
120 év az adatíeltárás megindulásakor már eltelt és a személy halálának idcípontjára vonatkozóan
hiteles adat nem áll rendelkezésre.

Az inqatlan helyraizi száma
Patvarc kiilterlilet 048/1 9
A tu|ajdonosként bejegyzett személynek
személyazonosító adatai:

Beieqyzés sorszáma

tu!aidoni hánvad

11,152

1706199707

-

az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére átló

Neve:

Bencsik Jánosné

Szü|etési neve:

Babik Anna

-

természetes

születési helve:
Születési ldeie:

1886

Anvia neve:

Fodor Eszter

Lakcíme.

2660 Balassaqvarmat, Damianich utca 15.

Felhívom a fiqvelmet. hoqv

az

inqatlan tulaidonioqa tekintetében érdekelt személv a

hirdetménv ktizzétételétl számított 1 éven belül iqazolhatia. hoov
keletkeztet okirat szerint az inqatlannak a tutaidonosa. vaqv
bl a tulaidoniooának meqállapítására iránvuIó eliárást meqindította. és az erre iránvutó etiárás
folvamatban van.
a) tulaidoniooot

Abban az esetben, ha a kozzétételtI számított 1 éven be!üI az ingatIan tulajdonjoga tekintetében
igazolt módon érdekelt személy nem kerül eI vagy az adatfeltárással beazonosított, valamint az

adatfeltárással nem érlntett természetes személy hatá!ának !d pontja a k zzétételt ! számított 1 évet
kovetóen sem vállk ismerfté, az ingatlantigyi hatóság hivatalbó! megállapítja, hogy az ingatlannyilvántartásba bejegpett személy nem beazonosítható, és ezáltal az ingatlan tulajdoni helpete

rendezetlen, ezzel egldejíiIeg feljegyzi

az

ingatlan tulajdoni lapjára

a

tuIajdoni helpet
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rendezetlenségének a tényét.

A tulajdoni helyzet rendezetlenségét megállapító határozat véglegesséválását kovet 60. napon a
nem beazonosítható személynek az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonában álló ingatlana a
Foktftv. 25. (1) bekezdése alapján a tórvény erejénélfogva az állam tulajdonába kerül.
Jelen hirdetmény a Foktftv.22. (2) bekezdésében foglaltak alapján kózzétételre kerül az ingatlan
fekvése szerinti telepulési onkormányaat honlapján és hirdet tábláján, az ingatlanügyi hatóság
honlapján, továbbá a kormányaati portálon.

A hirdetmény kormányzati portálon való ktLzzétételéneknapia: 2022.01.10.
A hirdetménv kozzétételénekid tartama:90 nap
Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásábol:

Balassagyarmat, 2021. december
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alatt észrevátel órkrad,

nem &kezett.
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