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V É G Z É S 

 

Papp Angelika Sümeg, Tóth Tivadar utca 7. szám alatti lakos építési engedély ügyében döntés 

meghozataláról hirdetményi úton történő közlést rendelek el az alábbiak szerint: 

 

Kifüggesztés napja:  2017. szeptember 14. 

A hirdetmény a hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztésének és elektronikus tájékoztatásra szolgáló 

honlapján való megjelentetésének napja. 

 

Eljáró hatóság megnevezése: Sümeg Város Jegyzője 8330 Sümeg, Béke tér 7. 

 

Az ügy iktatószáma és tárgya:  3/150/2017. 

Papp Angelika Sümeg, Tóth Tivadar utca 7. szám alatti 

kérelmező sertés hizlalda tárolóval való bővítésének építési 

engedély ügye 

 

Az ismeretlen ügyfél neve és utolsó ismert lakcíme: 

Egyed Júlia (a.n.: Vitai Karolin) lakcíme ismeretlen 

 

Hatóságom a fent ismertetett ügyben, 3/150-25/2017. iktatószámon (Iratazonosító: IR-

000357986/2017) döntést hozott, de annak kézbesítése fenti ügyfél részére lehetetlen, ezért felhívom a 

fent megnevezett ügyfél figyelmét, hogy a döntést személyesen, vagy meghatalmazott útján Sümegi 

Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztályán (8330 Sümeg, Béke tér 7.) 

hivatali ügyfélfogadási időben (hétfő és szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00) – előzetesen 

egyeztetett időpontban – átveheti. 

 

A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő naptól számított tizenötödik 

napon kell közöltnek tekinteni.  

 

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, 

ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg. 

 

 

 

 



I N D O K O L Á S 

 

Papp Angelika Sümeg, Tóth Tivadar utca 7. szám alatti kérelmező építési engedély ügyében döntést 

hoztam, mely döntésről az ügyben érintett ügyfeleket értesítenem kell.  

 

Egyed Júlia (a.n.: Vitai Karolin) általam ismert (ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett) lakcíme 

ismeretlen.  A döntés kézbesíthetősége érdekében nevezett ügyfél tekintetében megkerestem a 

személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóságot, mely arról tájékoztatott, hogy a megadott 

ismérvekkel nem sikerült személyt találni. 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

(Ket.) 80. § (1) bekezdés értelmében: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, hirdetményi úton 

történő közlésnek van helye, feltéve, hogy 

a) az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, 

b) a jogutód nem ismert, 

c) az ügyfél nem jelöl meg kézbesítési meghatalmazottat, vagy 

d) a hirdetményi kézbesítésen kívül igénybe vehető egyéb közlési módok alkalmazása 

elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy alkalmazásuk előre eredménytelennek mutatkozik.” 

 

A Ket. 80. § (4) bekezdése értelmében, a hirdetményt a hatóság hirdetőtáblájára ki kell függeszteni, és 

a hatóság elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján közzé kell tenni. 

 

A Ket. 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését 

követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.  

 

A Ket. 80. §. (5) bekezdése értelmében a hirdetmény a hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztésének 

és elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való megjelentetésének azonos napon kell 

megtörténnie. A hirdetményi közléshez kapcsolódó határidők számításánál a hirdetménynek a hatóság 

hirdetőtábláján való kifüggesztését kell alapul venni. Hirdetményi közlés esetén a hirdetmény a 

hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztésének és levételének napját az iraton meg kell jelölni, az 

internetes honlapon történő közzététel idejét pedig visszakereshető módon dokumentálni kell. 

 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésemet a hivatkozott 

jogszabályhelyek alapján hoztam. 

 

Az önálló fellebbezést a Ket. 98. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 

98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.  

 

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és 

viseléséről nem rendelkeztem. 

 

Hatóságom hatáskörét és illetékességét az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 

működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Sümeg, 2017. szeptember 13. 

 

 dr. Kiss Csilla Magdolna  

 jegyző 

Levétel napja: 2017. szeptember 30. 

 

 
Kihirdetve: 

1. Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal 8330 Sümeg, Béke tér 7. – hirdetőtábla 

2. www.sumeg.hu (sumegtelevizio@gmail.com) 

3. Irattár 

http://www.sumeg.hu/
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