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Telefon: 06 42 795-361
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Tárgy: GKM-039 írsz-t] jármű forgalomból történő
kivonása
Hiv. szám: --

Melléklet:--

VÉGzÉs

Megkeresem Magy KÖzség onkormányzati Hivatal .Jegyzőjét, az SZ-QL/11tOOg73-8/2021 számú
hi|ggtnqH. tqff!I99,P-9]9.9|ne_!-!9-i]_]_1i-Y3t9L-lIg*jg§ptqrsljiglitg99§§í§§9:*§[

AZ ügyben eljárási költség nem merült fel.

E vÓgzés ellen onállÓ .iogorvoslatnak nincs helye, Végzésem elleni jogorvo§|ati jog a határozat, ennek
hiánYában az eljárás megszüntetó végzés ellen igénybé vehető jogoúoélat rereÚJn svákóróÜ;io

] |NDoKoLÁs

]-]r""t1|9[.!] eljárás folyik PálZsolt Gábor 4556 Magy, Jókai utca 72. szám alatti lakos tulajdonában
lévő GKM-039 frsz-ú jármű Llgyében,
Az ÜgYben keletkezett, Pá| Zsolt Gábor magyi lakosrrak címzetl iratok kézbesítetlenül érkeznek vissza
mivel a kézbesítés akadályozott,

|z, áltlliin9s, közigazgatási rendiartá§ról szó|ó 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Áxr,; oa. 5 1r1UgX.elles b) pontja szerint a közlést hirdetmény útján kell teljeiitbni, ha a kézbesitos elyoti
e|háríthatatlan akadályba ütkózik, vagy annak megt<iéerteie már előre is eredménytelennek mutatkoiik.

fu,Áxr, 85. § (5) bekezdés b) pontja Szerint, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rende|kezik,
a dönté§ közlésének napja a hirdetmóny kiíüggesztését köv'ető tizenotcldix nap.

Eljárási költségrŐl nem rendelkeztem, tekintettel arra, hogy az ügyben eljárási költség nem merült fel,

Az önálló fellebbezést az,Akr. 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki. Az egyéb jogorvoslat
lehetőségérő| az Ákr. 112. §-a alapjári ádtam tájékoztatiást,

HatáskÖrÖmet az Ákr. 88. § (1) bekezdés b) pontja, illetékességemet a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a járási (íővárosi keruleti) hivatalokról §zóló 86/2019 (lV.23.) Kdim,
lendelet 2 § (4) és a 3, § (2) bekezdése szerint állapítottam meg.

Baktalórántháza, 2Q21. jrJrnius 1 .

Tisztelettel:

Dr, Kiss Béla
hivatalvezető nevében és
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