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Ügyintéző: Bercsényiné Horváth Hajnalka Tárgy: Kézbesítési vélelemről értesítés 

Kaptás Nikoletta 
Lovasberény 
József Attila u. 3. 

ÉRTESÍTÉS 

Értesítem a T. Címet, hogy Lovasberény Község Jegyzője által kiadott 16/24/2017. számú 
2017. február 23. napján kelt irat kézbesítése eredménytelen volt, az „nem kereste" jelzéssel 
érkezett vissza hatóságomhoz. 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
tv. (továbbiakban Ket.) 79. §. (2) bekezdés szerint: 
Ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert a küldemény a címzett személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásban szereplő lakcíméről vagy a hatósági eljárásban bejelentett tartózkodási 
helyéről , szálláshelyéről, illetve a székhelyéről a hatósághoz "nem kereste" jelzéssel érkezett 
vissza, az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a kézbesítés második megkísérlésének napját 
követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 
A tértivevény szerint a kézbesítés második megkísérlésének napja: 2017. március 8. így 
az iratot 2017. március 16. napján kézbesítettnek tekintem. 

Tájékoztatom, hogy a Ket. 79. §. (4) bekezdése szerint: 
A kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet a címzett a kézbesítési vélelem beálltáról 
történő tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a kézbesítési vélelem 
beálltától számított hat hónapos jogvesztő határidőn belül terjeszthet elő. Ha a kézbesítési 
vélelem következtében jogerőssé vált döntés alapján végrehajtási eljárás indul, a kézbesítési 
vélelem megdöntése iránti kérelmet a végrehajtási eljárásról történő tudomásszerzéstől 
számított tizenöt napon belül akkor is elő lehet terjeszteni, ha a kézbesítési vélelem beálltától 
számított hat hónap eltelt. 
( 6) bekezdés szerint: 
A kérelemben elő kell adni azokat a tényeket, illetve körülményeket, amelyek a kézbesítés 
szabálytalanságát igazolják vagy az önhiba hiányát valószínűsítik. 

Továbbá tájékoztatom, hogy ezen értesítés hirdetményi úton történő közzétételéről 

intézkedem, és a fent megjelölt számú lakcímadat-érvénytelenítéssel kapcsolatos iratokat Ön 
vagy meghatalmazottja megtekintheti, átveheti a Lovasberényi Polgármesteri Hivatalban 
(Lovasberény, Kossuth u. 62.) ügyfélfogadási időben. 
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Ügyintéző: Bercsényiné Horváth Hajnalka Tárgy: Kézbesítési vélelemről értesítés 

Héjj Richárd Áron 
Lovasberény 
József Attila u. 3. 

ÉRTESÍTÉS 

Értesítem a T. Címet, hogy Lovasberény Község Jegyzője által kiadott 16/22/2017. számú 
2017. február 23. napján kelt irat kézbesítése eredménytelen volt, az „nem kereste" jelzéssel 
érkezett vissza hatóságomhoz. 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
tv. (továbbiakban Ket.) 79. §. (2) bekezdés szerint: 
Ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert a küldemény a címzett személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásban szereplő lakcíméről vagy a hatósági eljárásban bejelentett tartózkodási 
helyéről, szálláshelyéről, illetve a székhelyéről a hatósághoz "nem kereste" jelzéssel érkezett 
vissza, az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a kézbesítés második megkísérlésének napját 
követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 
A tértivevény szerint a kézbesítés második megkísérlésének napja: 2017. március 8. így 
az iratot 2017. március 16. napján kézbesítettnek tekintem. 

Tájékoztatom, hogy a Ket. 79. §. (4) bekezdése szerint: 
A kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet a címzett a kézbesítési vélelem beálltáról 
történő tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a kézbesítési vélelem 
beálltától számított hat hónapos jogvesztő határidőn belül terjeszthet elő. Ha a kézbesítési 
vélelem következtében jogerőssé vált döntés alapján végrehajtási eljárás indul, a kézbesítési 
vélelem megdöntése iránti kérelmet a végrehajtási eljárásról történő tudomásszerzéstől 
számított tizenöt napon belül akkor is elő lehet terjeszteni, ha a kézbesítési vélelem beálltától 
számított hat hónap eltelt. 
( 6) bekezdés szerint: 
A kérelemben elő kell adni azokat a tényeket, illetve körülményeket, amelyek a kézbesítés 
szabálytalanságát igazolják vagy az önhiba hiányát valószínűsítik. 

Továbbá tájékoztatom, hogy ezen értesítés hirdetményi úton történő közzétételéről 
intézkedem, és a fent megjelölt számú lakcímadat-érvénytelenítéssel kapcsolatos iratokat Ön 
vagy meghatalmazottja megtekintheti, átveheti a Lovasberényi Polgármesteri Hivatalban 
(Lovasberény, Kossuth u. 62.) ügyfélfogadási időben. ,,, 
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Ügyintéző: Bercsényiné Horváth Hajnalka Tárgy: Kézbesítési vélelemről értesítés 

Héjj Zoltán 
Lovasberény 
József Attila u. 3. 

ÉRTESÍTÉS 

Értesítem a T. Címet, hogy Lovasberény Község Jegyzője által kiadott 16/21 /2017. számú 
2017. február 23. napján kelt irat kézbesítése eredménytelen volt, az „nem kereste" jelzéssel 
érkezett vissza hatóságomhoz. 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
tv. (továbbiakban Ket.) 79. §. (2) bekezdés szerint: 
Ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert a küldemény a címzett személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásban szereplő lakcíméről vagy a hatósági eljárásban bejelentett tartózkodási 
helyéről, szálláshelyéről, illetve a székhelyéről a hatósághoz "nem kereste" jelzéssel érkezett 
vissza, az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a kézbesítés második megkísérlésének napját 
követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 
A tértivevény szerint a kézbesítés második megkísérlésének napja: 2017. március 8. így 
az iratot 2017. március 16. napján kézbesítettnek tekintem. 

Tájékoztatom, hogy a Ket. 79. §. (4) bekezdése szerint: 
A kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet a címzett a kézbesítési vélelem beálltáról 
történő tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a kézbesítési vélelem 
beálltától számított hat hónapos jogvesztő határidőn belül terjeszthet elő. Ha a kézbesítési 
vélelem következtében jogerőssé vált döntés alapján végrehajtási eljárás indul, a kézbesítési 
vélelem megdöntése iránti kérelmet a végrehajtási eljárásról történő tudomásszerzéstől 
számított tizenöt napon belül akkor is elő lehet terjeszteni, ha a kézbesítési vélelem beálltától 
számított hat hónap eltelt. 
( 6) bekezdés szerint: 
A kérelemben elő kell adni azokat a tényeket, illetve körülményeket, amelyek a kézbesítés 
szabálytalanságát igazolják vagy az önhiba hiányát valószínűsítik. 

Továbbá tájékoztatom, hogy ezen értesítés hirdetményi úton történő közzétételéről 
intézkedem, és a fent megjelölt számú lakcímadat-érvénytelenítéssel kapcsolatos iratokat Ön 
vagy meghatalmazottja megtekintheti, átveheti a Lovasberényi Polgármesteri Hivatalban 

(Lovasberény, Kossuth u. 62.) ügyfélfogadási időben. /~ .„/;;t~~:~~ 
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Ügyintéző: Bercsényiné Horváth Hajnalka Tárgy: Kézbesítési vélelemről értesítés 

Molnár József 
Lovasberény 
József Attila u. 3. 

ÉRTESÍTÉS 

Értesítem a T. Címet, hogy Lovasberény Község Jegyzője által kiadott 16/20/2017. számú 
2017. február 23. napján kelt irat kézbesítése eredménytelen volt, az „nem kereste" jelzéssel 
érkezett vissza hatóságomhoz. 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
tv. (továbbiakban Ket.) 79. §. (2) bekezdés szerint: 
Ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert a küldemény a címzett személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásban szereplő lakcíméről vagy a hatósági eljárásban bejelentett tartózkodási 
helyéről, szálláshelyéről, illetve a székhelyéről a hatósághoz "nem kereste" jelzéssel érkezett 
vissza, az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a kézbesítés második megkísérlésének napját 
követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 
A tértivevény szerint a kézbesítés második megkísérlésének napja: 2017. március 8. így 
az iratot 2017. március 16. napján kézbesítettnek tekintem. 

Tájékoztatom, hogy a Ket. 79. §. (4) bekezdése szerint: 
A kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet a címzett a kézbesítési vélelem beálltáról 
történő tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a kézbesítési vélelem 
beálltától számított hat hónapos jogvesztő határidőn belül terjeszthet elő. Ha a kézbesítési 
vélelem következtében jogerőssé vált döntés alapján végrehajtási eljárás indul, a kézbesítési 
vélelem megdöntése iránti kérelmet a végrehajtási eljárásról történő tudomásszerzéstől 
számított tizenöt napon belül akkor is elő lehet terjeszteni, ha a kézbesítési vélelem beálltától 
számított hat hónap eltelt. 
( 6) bekezdés szerint: 
A kérelemben elő kell adni azokat a tényeket, illetve körülményeket, amelyek a kézbesítés 
szabálytalanságát igazolják vagy az önhiba hiányát valószínűsítik. 

Továbbá tájékoztatom, hogy ezen értesítés hirdetményi úton történő közzétételéről 
intézkedem, és a fent megjelölt számú lakcímadat-érvénytelenítéssel kapcsolatos iratokat Ön 
vagy meghatalmazottja megtekintheti, átveheti a Lovasberényi Polgármesteri Hivatalban 
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