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EIjáró hatóság: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
Az ügy száma,. 11661202l.
Az ügy tárgya: birtokvédelmi végrehajtási eljárás
Ismeretlen helyre költözött ügyfét neve9 utolsó ismert lakcíme: Stivi
Szigetszentmiklós, Szél u. 2.
A kifüggesztés napja:
A honlapon történő kőzzététel napja:

Lászlő Gyula 23l0

Gerencsér Mihály Zalaegerszeg, Hegyaljau. 54. 3lII. szám alatti lakos Stivi László Gyula
23Ia Szigetszentmiklós, Szél u. 2. szám alatti lakos és a Magyar Álam - kezelő: Nemzeti
Földügyi Központ 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. - elleni birtokvédelmi ügyében eljarást
folytattam, amely során megállapítottam, hogy Stivi Lászlő Gyula ügyfél ismeretlen helyen
tartózkodik. Stivi Lászlő Gyula a lakcímnyilvántartásban szereplő 23tO Szigetszentmiklós,
Szél u. 2. cimrő| a posta kozlése szerint elköltözött.

Az általános közigazgatási rendtartásról szőlő 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.;
88. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha az
ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik.

Felhívom Stivi László Gyula figyelmét, hogy hatóságom 1t66-5t2021. számon végzést
hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy képviselője a dontést
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és lgazgatási Osztály
Altalanos igazgatási és lakásgazdálkodási csoportjánál (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) átveheti,
illetve kérheti a megadott postacímre történő ismételt kiktildését vagy amegadott elektronikus
elérhetőségre való meghildését.

Az Ákr 85 § (5) bekezdés b) pontja alapján a döntés kozlésének napja a hirdetmény
kifuggesztését követő tizenötödik nap.

Zalaeger szeg, 202I. március 29.
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