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Hirdetmény 

 
Gyula Város Jegyzője, mint építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóság, az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. §-a 
alapján jelen hirdetmény útján közli Kádár Gábor ügyféllel, – tekintettel arra, hogy a kézbesítés 
megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, – 

hogy a Gyula, Külterület 0556/5 hrsz-ú ingatlant érintően döntést hozott, de annak kézbesítése 
akadályba ütközik, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a hatóságnál átveheti.  

 
- eljáró hatóság megnevezése: Gyula Város Jegyzője 
- az ügy száma: III. 489/2019. 

- az ügy tárgya: állattartó telepi istállók átalakítása, felújítása és korszerűsítése  

- az ügyfél neve és utolsó ismert lakcíme: Kádár Gábor (született: 1930, anyja neve: 

Erdődi Zsuzsanna) Anglia, London, Grewys Road 11. 1w2. 

- a hirdetmény kifüggesztésének napja: 2019. október 4.  

- a kifüggesztés időtartama: 15 nap 

- a hirdetmény levételének, így a döntés közlésének napja (a hirdetmény kifüggesztését 

követő tizenötödik nap): 2019. október 19. 

 
A Gyulai Polgármesteri Hivatal Építéshatósági osztálya ügyfélfogadási rendje: hétfő, csütörtök 730-
1200 1230-1600 óra; péntek 730-1200 óra; keddi és szerdai napon nincs ügyfélfogadás.  

 
Gyula, 2019. október 3.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapja: 
1. Gondnokság, helyben (a hirdetmény hirdetőtáblán való közzététele érdekében) 

 Informatika, helyben (e-mailben, a honlapon való közzététel érdekében) 
2. irattár 

 
exp.: 
 

 

Dr. Csige Gábor 

 

jegyző   

nevében és megbízásából  

  

  

 Kiss Sándor 

ügyintéző 

http://www.gyula.hu/
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