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Végzés 
 
A DEY-065 forgalmi rendszámú gépjármű forgalomból történő ideiglenes kivonása ügyében 
hirdetményi úton történő közlést rendelek el az alábbiak szerint: 
 
Kifüggesztés napja: 2012.11.27. 
Eljáró hatóság: 2870 Kisbér Város Jegyzője 
Az ügy száma: 5136/2012 
Az ügy tárgya: DEY-065 forgalmi rendszámú gépjármű forgalomból történő ideiglenes 
kivonásának ügye . 
Ügyintéző: Farkas Korinna 
Ügyintéző elérhetősége: Városi Polgármesteri Hivatal, Okmányiroda, Kisbér, Széchenyi utca 
2., Tel.: 354-666/105-es mellék., Fax:34/353-144. 
Ismeretlen helyre költözött ügyfél neve, utolsó ismert lakcíme (székhelye): 
Halmai Norbert 2879 Kisbér, Ady E. u. 3. 
 
A kézbesítés meghiúsult az eljárás során, ezért a döntés közlése hirdetmény útján történik. Az 
ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tegyen. Az 
ügyben keletkezett iratokba személyesen, vagy írásban meghatalmazott képviselője útján 
betekinthet, másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet, okmányirodai 
ügyfélfogadási időben, vagy  ügyintézővel előre egyeztetett időpontban  Kisbér Város 
Polgármesteri Hivatal Okmányiroda, Kisbér, Széchenyi u. 2. szám alatti hivatalos 
helyiségben. 
 
Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott 
határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható 
meg.  
 

Indokolás 
 

5136/2012 számú ügyben eljárást folytatok, a gépjármű lefoglalása ügyében. A Halmai 
Norbert részére a hatóság által ismert címére küldött végzést a posta „a címzett ismeretlen 
helyre költözött” megjegyzéssel kézbesítette vissza. A végzés kézbesíthetősége érdekében 
megkerestem nevezett ügyfél tekintetében a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető 
hatóságot, de az nem járt eredménnyel.  
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény ( a továbbiakban Ket.) 80. § bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény másként nem 
rendelkezik, hirdetményi úton történő közlésnek van helye, feltéve, hogy az ügyfél lakcíme, 
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illetve székhelye ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, 
hogy a címzett ismeretlen helyre költözött, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető 
hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel.  
 
Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.  
 
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 
Az önálló fellebbezést a Ket. 98. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat 
lehetőségéről a Ket. 98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.  
Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról 
és viseléséről nem rendelkeztem. 
 
Az eljárás lefolytatására hatáskörömet és illetékességemet a közúti közlekedési 
nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv. 5. § (1) bek. h) pontja, a közúti közlekedési                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011.( XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és az okmányirodák 
kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. § (3) 
bekezdése alapozza meg.    
 
A kiadmányozási jogot Kisbér Város Polgármestere és Jegyzője által kiadott 1/2012. számú 
együttes utasítás alapján gyakoroltam.  
 
Kisbér, 2012.11.27. 
                                               
 
 
 
                   Dr. Dörnyei Vendel jegyző megbízása alapján: 
 
 
                                                                                Farkas Korinna 
                                                                                     ügyintéző 
 


