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Tárgy: A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezése

HIRDETMÉNY

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok
jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (továbbiakban:
Fokftv.) Ill. fejezete értelmében az ingatlanügyi hatóság hivatalból feltárja a földnek minősülő
ingatlanok tekintetében az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szereplő azon személyeket,
akiknek a természetes személyazonosító adatai hiányosak, illetve személyi azonosító jele hiányzik
vagy tévesen került feltüntetésre (beazonosítatlan személy).

Az alábbi. beazonosítatlan személy születési évétöl számított 120 év az adatfeltárás megindulásakor
már eltelt, és a személy halálának időpontjára vonatkozóan hiteles adat nem áll rendelkezésre, ezért
sz ingatlanügyi hatóság 90 napra az alábbi hirdetményt teszi közzé.

Az adategyeztetéssel érintett

- ingatlan helyrajzi száma: Besenyőtelek külterület 0149/3 helyrajzi szám

- tulajdonosként bejegyzett személynek sz ingatlanügyi hatóság rendelkezésére álló
természetes személyazonositó adatai és lakcime:

családi és utóneve: Bölkény Sándorné
születési családi és utóneve: nem ismert
anyja születési családi és utóneve: Bozsik Rozália
születési helye: nem ismert
születési ideje: 1894.
utolsó ismert lakcime: 3373 Besenyőtelek, Kossuth út 13.
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Az Ingatlan tulajdonjoga tekintetében érdekelt személy a hirdetmény közzétételétől számított I

éven belül igazolhatja, hogy a tulajdonjogot keletkeztető okirat szerint az ingatlannak Ő a
tulajdonosa, vagy a tulajdonjogának megállapítására irányuló eljárást megindította, és az erre

irányuló eljárás folyamatban van.

Abban az esetben, ha a közzétételtől számított 1 éven belül az ingatlan tulajdonjoga tekintetében
igazolt módon érdekelt személy nem kerül elő vagy az adatfeltárással beazonosított, valamint sz
adatfeltárással nem érintett természetes személy halálának időpontja a közzétételtől számított 1 évet
követően sem válik ismertté, az ingatlanügyi hatóság hivatalból megállapítja, hogy sz ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett személy nem beazonosítható, és ezáltal az ingatlan tulajdoni helyzete
rendezetlen, ezzel egyidejűleg feljegyzi az ingatlan tulajdoni lapjára a tulajdoni helyzet

rendezetlenségének a tényét. Az ingatlanügyi hatóságnak ezen döntése véglegessé válását követő
60. napon a nem beazonosítható személynek az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonában álló
ingatlan a Foktftv. 25. 5(1) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül.

A közzététel kezdőnapja: 2021.09.22.

A közzététel utolsó napja:2021.12.21.

Kelt: Füzesabonyban, az elektronikus tanúsítvány szerint.

Dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbizott nevében és
megbízásából:

Molnárné Forgáci Erika
földhivatali osztály vezető

A hirdetmény közzétételre kerül:
1. Ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján

2. Heves Megyei Kormányhivatal honlapján (https:/Mw~.kormanvhivataI. hu/hu/heves/hirdetmenvek)
3. A kormányzati portálon (https://hirdetmeny.magyarorszag.hu)


