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Végzés 
 

 

Váraczki Ádám 8154 Polgárdi, Bartók B u. 37. szám alatti lakos lakcímmel kapcsolatos 

ügyében hirdetményi úton történő közlést rendelek el az alábbiak szerint: 

 

Kifüggesztés napja: 2015. február.23.  

Eljáró hatóság megnevezése: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási  

Hivatala Polgárdi Kirendeltség Okmányiroda 

Az ügy száma: FE-09B/KIRP/248-1/2015 

Az ügy tárgya: Váraczki Ádám  lakcímmel kapcsolatos ügye 

Az ügyfél neve, utolsó ismert lakóhelye: 8154 Polgárdi, Bartók B. u. 37. szám                                                             

 

Hatóságom a fent ismertetett ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése meghiúsult, ezért 

fent nevezett vagy meghatalmazottja a döntést Fejér Megyei Kormányhivatal  Székesfehérvári  

Járási Hivatala Polgárdi Kirendeltség Okmányirodájában (8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.) 

átveheti. 

 

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott 

határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható 

meg. 

 

Indokolás 

 
Váraczki Ádám lakcímmel kapcsolatos ügyében eljárást indítottam, melyről az érintettet 

végzésben értesítettem. Váraczki Ádám lakcímére küldött végzést a posta „elköltözött” 

megjegyzéssel kézbesítette vissza. A személyadat-és lakcímnyilvántartás ellenőrzése 

során más lakcíme nincs bejelentve.                                                           
 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (a továbbiakban Ket.) 80. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, ha jogszabály  

másként nem rendelkezik, hirdetményi úton történő közlésnek van helye, feltéve, hogy az 

ügyfél lakcíme, illetve székhelye ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel 

érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött, és a személyiadat- és 
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lakcímnyilvántartást vezető hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt 

eredménnyel. 

 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam. 

 

Az önálló fellebbezést a Ket. 98. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat 

lehetőségéről a Ket. 98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást. 

 

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról 

és viseléséről nem rendelkeztem. 

 

Hatáskörömet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény 7.§-a és a végrehajtásról szóló 146/1993. (X.26.) Kormányrendelet 9.§-a 

állapítja meg. 

Hivatalom illetékessége a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet 1.§-ának (1)  bekezdésében foglaltakon alapul.  

 

 

Polgárdi, 2015.02.23. 

 

 

 

    Dancs Norbert  járási hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

 

    

 

           Burai Sándorné                       

                                                                                                       kirendeltség vezető 

 


