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HlRDETttlÉny
A

Nógrád Megyei Kormányhivatal Foldhivatali F osáály Fotdhivatali Osáály 2. (a továbbiakban:
ingatlanÜgyi hatóság) a fóldeken fennálló osztatlan kozos tulajdon felszámo!ásáról és a fóldnek
minosÜl ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezésérl szóló 2o2o. évi LXX!.

torvény (a továbbiakban Foktftv.)

21.

-a alapján az alábbi hirdetményt teszi kozzé:

Ac. ingatlanugyi hatóság hivatalból indult adatfeltárás alkalmával megállapította, hogy az a!ábbi
ingatlan tuIajdoni lapjára tulajdonosként bejegyzett természetes szem ély a Foktftv. 19. a) pontjában
foglaltak szerint beazonosítatlan személvnek min sül.
Az ingatlan helyraizi száma
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A tulajdonosként bejegpett személynek
személyazonosító adatai :

- az

ingatlanügyi hatóság rendelkezésére átló

Neve:

Csáki János

születési neve:
sztiletési helve:
sztiletési ideie:

1

-

természetes

901

Anyia neve:
Balassagyarmat, Nyírjes pusZa

Lakcíme:

Felhívom a fiqvelmet. hoqv akinek tudomása van a tulaidonosként beieqvzett személv hián\rzó
tennészetes személvazonosító adatairól. tartózkodási hetvér t. iIIetve hatálának ad pontiáró!.
qv ezt a hirdetménv kiizzétételét! számított 90 napon betiil az inqattaniiqvi hatósáq részére
ielentse be.

TájékoZatom

az

érintetteket, hogy amennyiben

a

fentiek szerinti bejelentés alapján torténci

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 ingattanügyi hatóság hivatalból értesítia jegyz(5t a
hagyatéki eljárás vagy a póthagyatéki eljárás megindítása céljából.

Felhívom a figyelmet továbbá, hogy ha az adategyeztetés nem vezetett eredményre, az ingatlanrigyi
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az ingat|an-nyilvántartásba
beazonosítható és ezáltal az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen.
hatóság hivatalbó| megállapítja, hogy

bejegyzett személy nem

Az ingatlanügyi hatóság a fenti intézkedésévelegyidejűleg feljegyzi az ingatlan tulajdoni lapjára
tu aj d o n
l

i

h e

l

yzet

re n d

a

ezetl e n ség én e k té n yét.

A tulajdoni helyzet rendezetlenségét megállapító határozat véglegesséválását kovet 60. napon a
nem beazonosítható személynek az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonában áltó ingatlana a
Foktftv. 25. (1) bekezdése alapján a torvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerul.
Jelen hirdetmény a Foktftv. 21. (1) bekezdésében foglaltak alaplán 90 napra kózzétételre kertjl az
ingatlan fekvése szerinti települési onkormányzat honlapján és hirdet tábláján, az ingatlanügyi
hatóság honlapján, továbbá a kormányzati portálon.

A hirdetmény kormányzati portálon való kozzétételéneknapja: 2021.01.05.
A hirdetmény kózzétételénekid taftama: 90 nap
Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Balassagyarmat, 2021. december 30.
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