P o l g á r m e st e r i

H i v a t a l

J e g yz ő j é t ő l

4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.  54/451-510; fax:54/451-061
Ügyiratszám: 1356-14/2010.
Ügyintéző: Tóthné Papp Mária
Ügyintéző elérhetősége: I. emelet 102. sz. iroda
Telefon: 54/ 517-107, Fax: 54/451-061
Tárgy: JOKER-C-CASH 11 Kft. által a Szerep,
Széchenyi u. 1. szám, 517 hrsz-ú
ingatlanon meglévő családi lakóépület
átalakítása
és
bővítése
műszaki
bizományi és élelmiszer jellegű üzletté
építési engedélyezési ügye
Végzés
Tárgyi építési engedélyezési eljárási ügyben hirdetményi úton történő közlést
rendelek el az alábbiak szerint:
Kifüggesztés napja: 2010. augusztus 9.
Eljáró hatóság megnevezése: Püspökladány Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.
Az ügy száma: 1356-13/2010.
Az ügy tárgya: JOKER-C-CASH 11 Kft. által a Szerep, Széchenyi u. 1. szám, 517
hrsz-ú ingatlanon meglévő családi lakóépület átalakítása és bővítése
műszaki bizományi és élelmiszer jellegű üzletté építési engedélyezési
ügye
Ismeretlen helyre költözött ügyfél neve, utolsó ismert lakcíme: Vadász Attila Szerep,
Csokonai u. 6. szám
Hatóságom fent ismertetett ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése Vadász
Attila tekintetében meghiúsult, ezért Vadász Attila vagy meghatalmazottja a döntést
Püspökladány Város Polgármesteri Hivatala 4150 Püspökladány, Bocskai utca 2.
szám 102. szobájában átveheti.
A végzés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Döntésem csak az ügy érdemében
hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni
fellebbezésben támadható meg.
Indokolás
JOKER-C-CASH 11 Kft. által a Szerep, Széchenyi u. 1. szám, 517 hrsz-ú ingatlanon
meglévő családi lakóépület átalakítása és bővítése műszaki bizományi és élelmiszer
jellegű üzletté építési engedélyezési ügyében eljárást folytattam, mely során a
kérelmet határozattal elbíráltam. A Vadász Attila részére a hatóság által ismert
címre küldött határozatot a posta „a címzett ismeretlen helyre költözött”
megjegyzéssel kézbesítette vissza. A döntés kézbesíthetősége érdekében
megkerestem nevezett ügyfél tekintetében a személyiadat- és lakcímnyilvántartást
vezető hatóságot, de az nem járt eredménnyel.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) 80. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, ha

törvény másként nem rendelkezik, hirdetményi úton történő közlésnek van
feltéve, hogy az ügyfél lakcíme, illetve székhelye ismeretlen, vagy a
küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen
költözött, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóság vagy más
szerv megkeresése nem járt eredménnyel.

helye,
postai
helyre
állami

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak
megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján, az építésügyi és az
építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006.
(XII.23.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörömben
eljárva hoztam meg.
A végzés elleni önálló fellebbezési lehetőséget a KET 98. § (3) bekezdése alapján
zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a KET 98. § (2) bekezdésére figyelemmel
adtam tájékoztatást.

Püspökladány, 2010. augusztus 6.

Keserű László
Jegyző

