ISZKASZENTGYORGYI KOZOS ONKORMANYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE
Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.
S /fax: 06/22/441-010
e-mail: iszka.onk@axiannet.hu

Ügyszám: 1-1553-3/2015.
Ügyintéző: Viziné dr. Horváth Judit
Tárgy:
Félix
Sándor
(8043
Iszkaszentgyörgy, Kisiszka hegy
1708/2. hrsz.) lakcím fiktiválási
ügye

VÉGZÉS
Félix Sándor lakcímének fiktiválása ügyében hirdetményi úton történő közlést rendelek el az
alábbiak szerint:
Eljáró hatóság megnevezése:
Az ügy száma:
Az ügy tárgya:
Ügyfelek neve, utolsó ismert lakcíme:

Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormány
zati Hivatal
1-1553/2015.
lakcím fiktíválás
Félix Sándor
8043 Iszkaszentgyörgy, Kisiszka hegy
1708/2. hrsz.

Kifüggesztés napja:
Levétel napja:

2015. 12. 22.
2016. 01. 07.

Hatóságom a fent ismertetett ügyben eljárást indított, de az eljárás megindításáról rendelkező
végzés kézbesítése meghiúsult, ezért az ügyfél vagy meghatalmazottja a döntést hatóságomnál
ügyfélfogadási időben átveheti.
Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

13:00 - 15:30
8 : 0 0 - 12:00

8:00 - 12:00 és 13:00 - 15:30
nincs
8 : 0 0 - 12:00

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. Végzésem csak az ügy érdemében hozott
határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható
meg.

ISZKASZENTGYORGYI KOZOS ONKORMANYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE
Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.
S/fax: 06/22/441-010
e-mail: iszka.onk@axiannet.hu

INDOKOLÁS
Félix Sándor lakcímének Aktiválása ügyében kérelemre eljárást indítottam.
A kérelemben foglaltak alapján tudomásomra jutott, hogy fent nevezett ügyfél nem a sze
mély- és lakcímadatok nyilvántartásában szereplő címen, hanem ismeretlen helyen tartózko
dik.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Két.) 80. § (1) bekezdés d) pontja értelmében, amennyiben az egyéb
közlési módok alkalmazása előre eredménytelennek mutatkozik, hirdetményi úton történő
közlésnek van helye.
Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.
Az önálló fellebbezést a Két. 98. § (2) bekezdése alapján zártam ki és e rendelkezésre figye
lemmel adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.
Hatóságom hatáskörét és illetékességét a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilván
tartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtására kiadott 146/1993. (X.26.) Kormányrendelet 35.§ (3) bekezdése állapítja meg.
Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról
és viseléséről nem rendelkeztem.

Iszkaszentgyörgy, 2015. december 22.
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