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FörpHrvATALI FóoszrÁry

HIRDETMENY

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek
jogosuldai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezésérőlszóló 2020. évi
továbbiakban: Foktftv.) 22. § alapján.

minősülő ingatlanok
LXXI. törvény (a

A hirdetmény kifüggesztésének napja: , , ,],,{ (,, '' ; ':

A hirdetmény levételének napja: .r C ] i t_k- ; h "

EIjáró hatóság megnevezése:

Az ügy száma:

Az ügy tárgya:

Az ingatlan helyrajzi száma:

A tulajdonosként bejegyzett személynek - az ingattanügyi hatóság rendelkezésére álló -

természetes személyazonosító adatai és lakcíme:

családi és utóneve:
születési családi és utóneve:
születési helye:
születési ideje:
anyja születési családi és utóneve:
lakcíme:

Túri Margit

1891 .

kalidecsak Anna
2750 Nagykőrös, -

A hirdetmény a Foktftv.2l. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 90 napra közzétételre kerül
az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján, az ingatlanügyi
hatóság honlapján, továbbá a kormiányzati portálon.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztály .l, (Kecskemét)

21074212021.

A földnek nrinősülő ingatlanok iogosultiai adatainak
ingatlan-nyilvántartásban történő rendezése a Foktftv. 22.

§ alapján.

Lajosmizse külterület 0112126 hrsz. IV5. sorszám I79619462
tulajdoni illetőség
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inqatlannak , vagy a
irányuló eljárást megindított a, és azene irányuló 

"rJárá,
folyamatban

Ha a hirdetmény közzétételétől számított 1

beazonosított, valamint az adatfeltárással nem
év eredménytelenül telt el, vagy az
érintett természetes személy halálának

adatfeltárással
időpontja az 1év elteltét követően sem vált ismertté,

tulaj donj ogának megáll apításna
van.

helyzete rendezetlen. Egyidejűleg f"rj"g
rendezetlenségének a tényét a nem beazonosíth ató szeÁély tulajdoni hányadára.

a nem beazonosítható személynek az ingatlan-
a Foktftv. 25. § (1) bekezdése alapján a törvénv

AmennYiben a tu|ajdonosként bejegyzeít személy halálának időpontjára vonatkozóan a jelen
hirdetménY k()zzétételétől számított l éven beltil bejelentés érkezik, akkor a Foktftv. 23.§-a alapján azingatlanÜgYi hatóság hivatalból értesíti a jegyzőt a hagyatéki eljárás vagy a póthagyatéki eljárásmegindítása céljából.

Az általános kÖzigazgatási rendtartásről szólő2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.; 82. § (1)
bekezdése alaP.ián a véglegesség a clöntés közlésével á1l be. A, Ák . ss. § rji u"tezdés b) pontja
értelmében a dÖntés kÖzlésének napja a hirdetmény kifliggesztését követő tizenötödik nap.

Kecskemét, 2021. március 23.

tla
a tulajdoni helyzet

nyilvántartás szerinti

Kovács Ernő
kormánymegbízott nevében és

megbízásából:

Sándorné Bencze Ágnes
ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző
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Az ingatlanügyi hatóságnak

l. \i.,'


