SOMOGY MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

HIRDETMÉNY
A Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya által lefolytatott, a földeken fennálló
osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak
ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvénynek (a továbbiakban: Foktftv.) a 20.
§-ában meghatározott adategyeztetési eljárás a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal illetékességi
területén fekvő, az alábbi táblázatban megjelölt ingatlan(ok) vonatkozásában nem vezetett
eredményre.
A hirdetményt az Foktftv. 21. § (1) bekezdése alapján 90 napra közzé kell tenni az ingatlan fekvése
szerinti települési önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján, az ingatlanügyi hatóság honlapján,
továbbá a kormányzati portálon.
Felhívom a figyelmet arra vonatkozóan, hogy akinek tudomása van az alábbi táblázatban
szereplő tulajdonosként bejegyzett személy(ek) hiányzó természetes személyazonosító
adatairól, tartózkodási helyéről, illetve halálának időpontjáról, úgy ezt a hirdetmény
közzétételétől számított 90 napon belül az ingatlanügyi hatóság (Somogy Megyei
Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. cím: 8630 Balatonboglár,
Szabadság u. 15. email: foldhivatal.balatonboglar@somogy.gov.hu tel.: 85/550-600) részére
jelentse be.
Tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben a fent megjelölt adategyeztetés nem vezet eredményre, úgy
az ingatlanügyi hatóság hivatalból megállapítja, hogy az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen és az
ingatlan tulajdoni lapjára – az érintett tulajdoni hányad tekintetében - feljegyzi a tulajdoni helyzet
rendezetlenségének a tényét. Az ingatlanügyi hatóságnak a tulajdoni helyzet rendezetlensége tényét
megállapító döntésének a véglegessé válását követő 60. napon a nem beazonosítható személynek az
ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonában álló ingatlana az Foktftv. 25. § (1) bekezdése alapján a
törvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § (1) bekezdése alapján a
hatóság döntése akkor végleges, ha azt a hatóság már nem változtathatja meg. A véglegesség a
döntés közlésével áll be.
Ügyszám:

Az érintett ingatlan(ok)
helyrajzi szám:

A tulajdonosként bejegyzett személy(ek) az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére
álló - természetes személyazonosító adatai
és – ha ismert – lakcíme:

BALATONFENYVES

Szabó Ferenc( Lakcím: BUDAPEST,)

adatai: település, fekvés,

174661/2021

külterület 8/32
174668/2021

BALATONFENYVES

Simon János( Lakcím: 8646
BALATONFENYVES,)

külterület 8/90
174659/2021

BALATONFENYVES
külterület 8/132

175131/2021

BALATONFENYVES
külterület 8/130

174658/2021

175138/2021

BALATONFENYVES
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