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HIRDETMÉNY
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal ingatlanügyi feladatkörében eljáró Földhivatali
Főosztály Földhivatali Osztály 2. (4600 Kisvárda, Szent György tér 8.) a földeken fennálló osztatlan
közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan¬
nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21.§ (1) bekezdése, valamint az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88.§ (1) bekezdés c)

pontja alapján hirdetményi úton adategyeztetés céljából az alábbi felhívást teszi közzé:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2.

Az eljáró hatóság megnevezése

205.976/1/2021.

Az ügy száma
Az ügy tárgya
Az ügyfél neve

Az eljárás megindításának napja
Az ügyben érintett ingatlan helyrajzi száma,
tulajdoni hányada
A hirdetmény kifüggesztésének/közlésének napja
A hirdetmény levételének napja

Jelen

hirdetmény

a

Adategyeztetési eljárás
Kocsi Béláné
születési neve: Harsányi Mária
szül: 1906
an: Geri Eszter
Cím: ismeretlen
2021.11.26.
Dombrád zártkert 3081 hrsz.
(tulajdoni hányad: 6/24)
2021.12.01.
2022.03.01.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei

honlapján
Kormányhivatal
Dombrád Város
portálon:
Kormányzati
a

(www.kormanvhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereq/dokumentumok/hirdetmenvek)

Önkormányzat

honlapján

és

hirdetőtábláján,

továbbá

www.hirdetmenv.maqyarorszaq.hu kerül közzétételre.

Az ingatlanügyi hatóság felhívja azon személyeket, akiknek tudomása van a fent felsorolt
ingatlan(ok) vonatkozásában tulajdonosként bejegyzett személy hiányzó természetes
személyazonosító adatairól, tartózkodási helyéről, illetve halálának időpontjáról, úgy ezen
adatokat az esetlegesen rendelkezésre álló iratok csatolása mellett a hirdetmény közzétételétől
számított 90 napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali
Főosztály Földhivatali Osztály 2. (4600 Kisvárda, Szent György tér 8. email:
kisvarda.foldhivatal@szabolcs.qov.hu Hivatali kapu rövid neve: SZSZBMKF02) jelentse be.
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Amennyiben az adategyeztetés jelen eljárás keretében nem vezet eredményre, az ingatlanügyi hatóság
hivatalból megállapítja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy nem beazonosítható, ezáltal
az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen. Az ingatlanügyi hatóság az intézkedéssel egyidejűleg feljegyzi
az ingatlan tulajdoni lapjára a tulajdoni helyzet rendezetlenségének tényét.

Kisvárda, „elektronikus időbélyegzőn szereplő időpont szerint’
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