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H I R D E T M É N Y

Pest  Megyei  Kormányhivatal  Dunakeszi  Járási  Hivatal  (2120  Dunakeszi,  Fő  út  143.)

felperesnek-  dr.  Násfay  Szilvia  (2600  Vác,  Széchenyi  u.  2.)  ügyvéd,  mint  ügygondnok  által

képviselt  Kárpa Tibor József  (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.) alperes ellen  gondnokság alá

helyezés  iránti perében a bíróság hivatalból elrendelte  a 31. sorszámú jegyzőkönyv hirdetményi

kézbesítését,  azzal,  hogy  a  hirdetményt  tizenöt  napra  közzé  kell  tenni  a  bíróságok  központi

internetes  honlapján  (a  továbbiakban:  http://birosag.hu/torvenyszekek/jaras-birosag/vaci-

jarasbirosag  ), valamint tizenöt napra ki kell függeszteni a bíróság hirdetőtáblájára és a címzett

utolsó  ismert  belföldi  lakóhelyén  a  polgármesteri  vagy  közös  önkormányzati  hivatal

hirdetőtáblájára.

a) A honlapon történő közzététel és a bírósági hirdetőtáblán történő kifüggesztés napja:

2021. december 15.

b) Az eljáró bíróság megnevezése: Váci Járásbíróság

c) A bírósági ügyszám: 1.P.20.757/2020.

d)A címzett neve : Kárpa Tibor József

perbeli állása: alperes

utolsó belföldi lakóhelye (székhelye), ennek hiányában tartózkodási helye: ismeretlen

e) A hirdetményi kézbesítés elrendelésének oka:

/ a fél tartózkodási helye ismeretlen és a fél számára a bírósági irat elektronikus úton sem

kézbesíthető [Pp. 144. § (1) bekezdés   a)   pont]  

/ a fél tartózkodási helye olyan államban van, amely a kézbesítéshez jogsegélyt nem nyújt [Pp. 144.

§ (1) bekezdés b) pont]

/ a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik [Pp. 144. § (1) bekezdés c) pont]

/ a fél kézbesítési megbízottat nem jelölt meg [Pp. 142. § (4) bekezdés]

/ az iratokat a kézbesítési megbízott részére kézbesíteni nem lehet [Pp. 142. § (4) bekezdés]

/ a visszautasító végzést a felperesnek hirdetményi kézbesítés alapjául szolgáló ok miatt nem lehet

kézbesíteni [Pp. 177. § (3) bekezdés]

A bíróság felhívja a figyelmet arra, hogy hirdetményi kézbesítés esetén az iratot – ha a bíróság
másként  nem rendelkezik  –  a  hirdetménynek  a  honlapon  történő  közzétételétől  számított
tizenötödik napon kézbesítettnek kell tekinteni.

A  címzett  a  kézbesítendő  iratot  a  bíróság  kezelőirodáján  (2600  Vác  Budapesti  főút  14.)
ügyfélfogadási időben (9:00-11.00 óra között minden hétköznap, kivéve hétfőn, akkor 9.00.órától
15:30 óráig) átveheti.

Vác, 2021. december 15.
Domjánné dr. Hajzsel Krisztina sk.
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