
 

 

BÁCSALMÁS  VÁROS  JEGYZŐJE 

elsőfokú  építésügyi  hatóság 
           

6430 Bácsalmás, Gr. Teleki J. u. 4-8. 

 (79) 541-455 Fax : (79)  541-470     e-mail :  tothattial@bacsalmas.hu 

Ügyfélfogadás  :  hétfő és péntek  8
00

 – 12
00

 csütörtök  800 –1200  és 13
00

 – 16
00

 

Szám : B/2680-47/2018. Tárgy : B/2680-45/2018. sz. döntés kihirdetése 

Üi. Tóth Attila   

Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201800027198  Tompa Város Önkormányzata kérelmére 

Iratazonosító: IR-000267639/2018  a Tompa, belterület 1522/1 hrsz alatt 

   inkubátorház építésének 

   építésügyi hatósági engedélyezése 

 

 

 

H  I  R  D  E  T  M  É  N  Y 
 

 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés 

b) pontjába foglalt rendelkezés alapján az alábbi építésügyi hatósági eljárásban hozott döntés hirdetményi úton 

történő közlésének van helye. 
 

Az eljárás száma : B/2680/2018. 

  tárgya : Tompa Város Önkormányzata kérelmére, Tompa Város Önkormányzata. alatt

    inkubátorház építésének építésügyi hatósági engedélyezése 
 

Az ügyfél neve : Szélpál Józsefné 

  címe : Tompa, Árpád u. 5. 
 

Szélpál Józsefné, mint az eljárás tárgya szerinti ingatlannal közvetlenül szomszédos, Tompa, belterület 1522/1 hrsz 

ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa részére a tulajdoni lapon feltüntetett és a központi személyi adat- és 

lakcímnyilvántartás által is rögzített címadatára történő, postai úton való kézbesítése –visszaigazolt elhalálozásból 

következően– meghiúsult, ezért ennek közlését -tekintettel arra, hogy az egyéb közlési módok alkalmazása előre 

eredménytelennek mutatkozik- hirdetményi úton teljesítem. 

Előzőek szerint döntésemet ügyfelem/ismeretlen jogutódja vagy annak meghatalmazottja a fejlécben olvasható 

ügyfélfogadási időben Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal 210. számú irodájában átveheti. 
 

Jelen hirdetmény kifüggesztésének napja : 2018. július 11. 

A kifüggesztés helye   : Bácsalmás Város Jegyzője, mint I fokú építésügyi hatóság 

hirdetőtáblája 

A döntés közlésének napja   : 2018. július 26. 
 

A döntéssel szemben jogorvoslati lehetőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló az Ákr. 81. §-ának (2) bekezdése szerint meghozott alapdöntés okán nem áll fenn. 
 

Ez a hirdetmény hatóságom hirdetőtábláján, valamint a honlapján (www.bacsalmas.hu) is megjelenítésre kerül. 

 

Bácsalmás, 2018. július 11. 

 

 

 

Patocskai Ibolya 

jegyző 
 

megbízásából : 

 

 

 

Tóth Attila 

építésügyi hatósági vezető-tanácsos 

 

 

 

http://www.bacsalmas.hu/


 

 

Kifüggesztés helye(i): 

 

 

Bácsalmás Város Jegyzője, mint I. fokú építésügyi hatóság hirdetőtáblája: 

 

Kifüggesztés időpontja:  2018. július 11. 

 

Bevétel időpontja:   

 

 

www.bacsalmas.hu: 

 

Közzététel időpontja:  2018. július 11. 

http://www.bacsalmas.hu/

