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Tisztelt Jegyző Úr!

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (továbbiakban: Ket.) 80.
§ (1) bekezdése alapján hirdetményi úton értesítem az érintetteket döntés meghozataláról, mivel a postai
küldemény „elköltözött” jelzéssel érkezett vissza hatóságomhoz, az adatkérés a személyiadat- és
lakcímnyilvántartást vezető hatóságnál nem járt eredménnyel.
Kérem, hogy Ket. (4) bekezdésének megfelelően a mellékelt hirdetményt 15 napra tegye közszemlére, illetve
a helyben szokásos módon tegye közzé.
A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül
értesíteni szíveskedjék.
Tájékoztatom, hogy a hirdetmény a hatóság saját hirdetőtábláján is közzéteszi.
Hatásköröm és illetékességem az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési
feltételeiről szóló 343/2006.(XII.23.) Kormányrendelet 1. §-án alapul.

A kiadmányozási jog gyakorlását – mely nem minősül a hatáskör átruházásának – a jegyző a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 81. § (3) bekezdés j./ pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Jegyzői kiadmányozási jog rendjéről szóló szabályzatban engedélyezte.

Celldömölk, 2016.10.20.
……………………………………
Dummel Ottó
irodavezető
Farkas Gábor
jegyző
nevében és megbízásából
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Hirdetmény
Értesítem az érintett(ek)et – Farkas János, 9545 Jánosháza, Berzsenyi u. 66. sz. alatti
lakost –, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Építésügyi Osztály
(9600 Sárvár, Várkerület u. 3. sz.) megkeresésére, a 9545 Jánosháza, Berzsenyi u. 66.
sz., 66 hrsz-ú ingatlanon álló lakóház használatát megtiltottam.

a./

Kifüggesztés napja: 2016. október ….

b./

Eljáró hatóság: Celldömölki Közös Önkormányzati
(Celldömölk, Városháza tér 1. sz.), I. fokú hatóság

c./

Ügy száma, tárgya: C/3791/2016. ill. C/3924/2016., életveszélyes lakóépület
használatának megszüntetése

d./

Ügyfél neve és utolsó ismert lakcíme: Farkas János, 9545 Jánosháza, Berzsenyi
u. 66. sz.

e./

Ezúton felhívom a figyelmet, hogy a hatóság a lakóépület használatát
megtiltotta, de a döntés kézbesítése meghiúsult, azért az érintett ügyfél vagy
meghatalmazottja a döntést a hatóságnál átveheti.

Hivatal

Jegyzője

A határozatot a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek
tekinteni, ellene a közléstől számított 15 napon belül a Vas Megyei Kormányhivatal
Építésügyi, Hatósági , Oktatási és Törvényességi Főosztály, Építésügyi Osztályhoz
(Szombathely, Kőszegi u. 3.) címzett, de a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjénél előterjesztett 30.000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet
élni, de a határozat a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtandó.

Celldömölk, 2016. október 20.

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
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