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Tárgyi Sümeczné Németh Tiinde Margit
lakóhely érvénytelenítési
ügye
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EIjáró Hatóság: ZaLaegerszeg Megyei Jogú Város Jegyzője
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Ismeretlen helyre köttözött
üg5r,fél neve, utolsó ismert lakcíme:
Stimeczné Németh Tünde Margit 8900 Zalaegerszeg,Csány
Lászlő tér 2-4.3. em.
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Hatóságom a fent ismertetett ügyben 1327-8t2017.
számon döntést hozott, de annak
kézbesítéseSÜmeczné Németh rúae Margit tekintetében
nem lehetséges, ezért Sümeczné
Németh Tiinde Margit vagy meghatalmazoítja a döntést
a
Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város
polgármesteri Hivatal szociális
és Isazeatási osztály Anyakönyvi és Nyilvántartási
Csoportjánál (Zalaegersze1) Kossuth r. i. ti-tg.) átveheti.
SÜmeczné Németh Tiinde Margit 8900 Zalaegerszeg,
Csány Lásztő tér 2-4.3. em. 6. szém
alatti lakos lakóhelYének érvénltelenítésetigyJben
mely során hatátozatot
hoztam, SÜmeczn3 Németh TÜnde Margit részére
"iiarartfolytuttu*,
a hatóság által ismert címre küldött
határ ozatot a po sta,,elköltözött
" me g e gy zés sel kézbesítettevi ssza.

Aközigazgatási hatósági eljaíás és szolgáltatás általános
szabályairől szőlő 2004. évi cxl.
tÖrvénY (továbbiakban: Ket.) 80. (1) b9kez,dés a) pontja
§
értelmében, ha törvény másként
nem rendelkezik, hirdetménYi úton történő kcizlesnek .rian
helye, feliéve, hogy az ügyfel
lakcíme, illetve székhelYe ismeretlen, vagy apostai küldemény
azzal amegjegyzéssel érkezik
vissza, hogy a címzettismeretlen helyre költözött.
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címzetes főjegyző megbízásából
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ilv ántartási szakre ferens

,Kapják:
1. szociális és Igazgatási osztály Anyakönyvi
és Nyilvrántartási csoport
2.Irattér
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