
Baracska Község Jegyzője 

2471 Baracska, Kossuth Lajos u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052               

Ügyiratszám: 2441-5/2020.    

Ügyintéző: Borzné    Tárgy: Sitkei István Ferenc 

       lakcímrendezési ügye 

 

V é g z é s 
 

Sitkei István Ferenc 2471 Baracska, Ady E. u. 11. szám alatti lakos lakcímrendezési ügyében 

hirdetményi úton történő közlést rendelek el az alábbiak szerint: 

 

Kifüggesztés napja:   2020. október 14. 

  

 Eljáró hatóság megnevezése: Baracska Község Jegyzője 

 

Az ügy száma:   2441/2020. 

 

Az ügy tárgya:    Sitkei István Ferenc lakcímrendezési ügye. 

 

Hatóságom a fent ismertetett ügyben döntést hozott, mely döntést Sitkei István Ferenc vagy 

meghatalmazottja a döntést a Baracskai Polgármesteri Hivatalban 2471 Baracska, Kossuth u. 

29. szám alatt veheti át. 
 

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. A döntésem elleni jogorvoslati jog az ügy 

érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető 

jogorvoslat keretében gyakorolható. 

 

I n d o k o l á s 
 

Sitkei István Ferenc lakcímrendezése ügyében hivatalbóli eljárás van folyamatban hatóságomnál, 

mely során hatóságom döntést hozott, azonban az eljárás során megállapítottam, hogy Sitkei István 

Ferenc tartózkodási helye ismeretlen. 

  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § 

(1) bekezdés a) pontja értelmében, a közlést hirdetményi úton kell teljesíteni, ha az ügyfél ismeretlen 

helyen tartózkodik. 

 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 

Az önálló fellebbezést az Ákr. 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről az 

Ákr. 112. §-ra figyelemmel adtam tájékoztatást. 

Hatóságom hatáskörét a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. 

évi LXVI. törvény 6.§ (1) bekezdése, illetékességét az Ákr. 16. § (1) bekezdésének a) pontja 

állapítja meg. 

 

Baracska, 2020. október 14. 

 

 Szeleczkyné Szabó Katalin 

 jegyző nevében és megbízásából 

 

 

 Borzné Indruck Edina 

                                                                                     ügyintéző                            





I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Borzné Indruck Edina


Egyedi azonosítója: szocialis@baracska


Beosztása: ügyintéző


Szervezeti egység megnevezése: Baracskai Polgármesteri Hivatal


Szervezet megnevezése: Baracskai Polgármesteri Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2020-10-14T14:28:45+02:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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