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Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a ZALA MEGYEI KORMÁNyHIVATAL FÖLDHIVATALI
rÓoszrÁlY INGATLAN_NYILVÁNTARTÁSI oszTÁLY I. hivatalból eljárást indított a földeken

fennálló osztatlan közös tulajdon íelszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai

adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséról szóló 2020. évi LXX|. törvény 20. §-a alapján a

Za laege rsze g 0567 17 2 h rsz-ú kü lterü leti i n gatla n ra bejegyzett tu lajdo nos

1. Kéri Kornélné sz.lKámán Katalin a.n.l- cím: 1180 BUDAPEST,-
2. Lakatos József sz.: a.n.:- cím: 1000 BUDAPEST,Tavasz utca 89

3. Lakatos Józsefné sz.:Nagy llona a.n.:- cim: 1000 BUDAPEST,Tavasz utca 89

4. Marhoffer Miklósné sz,:Tófeji Mária a,n.:- cím: Amerika,

szám alatti lakosok ingatlan-nyilvántartásban szereplő hiányos/téves személyes adatainak
kiegészítése/pontosítása ügyében,

Felhivom a figyelmet, hogy akinek tudomása van a tulajdonosként bejegyzett és a fent
megnevezett személyek hiányzó természetes személyazonosító adatairóI, tartózkodási
helyéről, illetve halálának idópontjáról, úgy ezt a hirdetmény közzétételétóI számitott g0 napon
belül az eljáró hatóság részére jelentse be.

A bejelentés megtehető postai vagy elektronikus úton, itletve személyesen a Zala Megyei
Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának bármelyik úgyfélszolgálatán, előre egyeztetett idópontban,

ügyfélfogadási ídőben. (Ügyfélfogadási idő Zalaegerszegen: Hétfó: 10.00-12 0o,13.00-,|5.00, Kedd:
08.00-12.00,13.00-15.00, Szerda: 08,00-12.00,13 00-15.00, Csütörtök; - , Péntek: 08.00-11.30.)

ldőpont foglalás az alábbi internetes felületen: booked4,us" noreBlv@.booked4.us vagy a következó
telefonszámon ; 92587-630 lehetséges.

Az általános közigazgatási rendtartásról szó]ó 2017, évi CL törvény (továbbiakban: Áxr.; 88. §_a
alapján az ügyről az alábbi tájékoztatást adom:
Az ügy száma: 3094912021

Az ügy tárgya: földnek minősülö ingatlan jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezése
Az eljáró hatóság: Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Fóosztály lngatlan-nyilvántartási Osztály 1.

Zalaegersze g, 2a21, március 05.

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbizott nevében és megbízásáből

Ferencziné Németh Gabriella
osztályvezető

A kíf0ggesztés, illetve a honlapon történő közzététel napja:

A Levétel napjai

FölogrvaTALI FóoszTÁLy
INcaT L.c,N-NJyILvÁNTARrÁsr OszrÁlv 1.

8900 zalaegérszeg, Mártírok útjá 35-39., Pf,:93. Teiefon: (36 92) 597-630,
E-mail , Honlap; www.kormanyhivatal,hu/hu/zala
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