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Ügyiratszám: PH/2735-2/2023 

Ügyintéző: Almási-Varga Krisztina 

E-mail: almasi.varga.krisztina@jaszbereny.hu  

Tel.: 57/505-704 

A hatósági letétről, valamint a közigazgatási hatósági eljárás során zár alá vett vagy lefoglalt dolgok 

tárolásáról és értékesítéséről szóló 18/2017. (XII. 15.) IM rendelet 16. §-ban foglaltaknak megfelelően 

Jászberény Jegyzője (a továbbiakban: Hatóság) az alábbi 

  

F E L H Í V Á S T 

 
teszi közzé. 

 

A Hatóság értékesítésre bocsátja az alábbi, lejárt őrzési idejű talált tárgyakat: 

 

Tárgy megnevezése Ügyiratszám Zár alá vétel helye, időpontja 

 

ROLLER (típusa: OXELO) PH/4462/2022 Jászberény, 2022.06.01. 

ROBOGÓ  

(típusa: Malaguti Phantom F 12) 

PH/3581/2021 Jászberény, 2021.04.14. 

DRÓN (típusa: SYMA) PH/5967/2019 Jászberény, 2019. 

 

A tárgyak megtekintésére, jogos igény bejelentésére a Polgármesteri Hivatal épületében (földszint 3/A 

iroda), ügyfélfogadási időben van lehetőség, 2023. március 31. napján 12.00 óráig. 

 

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8.30-11.30, szerda 8.30-11.30 és 13.00-16.00, péntek 8.30-11.30 óráig. 

 

A 18/2017. sz. IM rendelet 16. §-ban foglaltaknak megfelelően, amennyiben a felhívás eredménytelen 

marad, a tárgy értékesítésére a Hatóság ajánlati felhívást jelentet meg – saját hirdető tábláján és 

honlapján. A tárgy tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződést a szabályszerűen benyújtott vételi 

ajánlatok közül a legnagyobb összegű ellenértékről szóló ajánlatot tevővel köti meg a Hatóság. 

 

J á s z b e r é n y , 2023. 03. 07. 

 

 Baloghné dr. Seres Krisztina jegyző 

 megbízásából kiadmányozó 

 

 

 

 Szűcsné Mihályi Ágnes 

                                                                                                  Aljegyzői Osztály 

                                                                                                 Hatósági Irodavezető 
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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: Szűcsné Mihályi Ágnes


Egyedi azonosítója: szucsne.mihalyi.agnes@jaszbereny


Beosztása: -


Szervezeti egység megnevezése: Hatósági Iroda


Szervezet megnevezése: Jászberényi Polgármesteri Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2023-03-07T13:54:32+01:00


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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