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Hirdetményi közlés 

 

Jászberény Jegyzője az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem 

közzé: 

 

Az eljáró hatóság megnevezése:   Jászberény Jegyzője 

Az ügy száma:     PH/3940/2021 

Az ügy tárgya:     Barad Melinda e.v. kereskedelmi 

tevékenységének nyilvántartásból való törlése 

Ügyfél neve:      Barad Melinda e.v. 

Az ügyfél utolsó ismert lakcíme/székhelye:  2760 Nagykáta, Bercsényi utca 8. 

 

A döntés kézbesítésére postai úton nem volt lehetőség, mivel a nevezett egyéni vállalkozó 

vállalkozása megszűnt, jogutódja ismeretlen. 

 

A fentiekre tekintettel a hatóság felhívja az ügyfelet, hogy személyesen vagy akadályoztatása 

esetén meghatalmazottja útján a döntést a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői 

Osztály Hatósági Iroda hivatalos helyiségében (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 3/a 

számú iroda) ügyfélfogadási időben átveheti. 

 

Az Ákr. 85. § (5) bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntés közlésének napja a 

hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap. 

 

Jelen hirdetmény a fenti hatóság hirdetőtábláján és az elektronikus tájékoztatásra szolgáló 

honlapján (www.jaszbereny.hu) került közzétételre.  

 

Jászberény, 2021. május 4.  

 
         Baloghné Dr. Seres Krisztina jegyző 

        megbízásából kiadmányozó 

 

               Kerek Éva 

      Aljegyzői Osztály 

 Hatósági Irodai vezető-tanácsos 

 

 

 

Kifüggesztésének napja: 2021. május 4. 

Levételének napja: 2021. május 20. 

http://www.jaszbereny.hu/




I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Kerek Éva


Egyedi azonosítója: kerek.eva@jaszbereny


Beosztása: -


Szervezeti egység megnevezése: Hatósági Iroda


Szervezet megnevezése: Jászberényi Polgármesteri Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2021-05-04T10:51:28+02:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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