Egri Járásbíróság
19.P.20.640/2020/8.
HIRDETMÉNY
Az Egri Járásbíróság Heves Megyei Kormányhivatal Pétervásárai Járási Hivatal Gyámügyi
Osztálya felperesnek Ádám Szandra alperessel szemben gyermek elhelyezése harmadik
személynél iránti indult perében a bíróság a felperes kérelmére elrendelte a keresetlevél
hirdetményi kézbesítését, azzal, hogy a hirdetményt tizenöt napra közzé kell tenni a
bíróságok központi internetes honlapján (a továbbiakban: honlap), 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:
2020. június 18.
b) Az eljáró bíróság megnevezése: Egri Járásbíróság
c) A bírósági ügyszám: 19.P.20.640/2020/8.
d) A címzett
neve Ádám Szandra
perbeli állása alperes
utolsó belföldi lakóhelye (székhelye), ennek hiányában tartózkodási helye: Istenmezeje,
Béke u. 204.
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 ügyfélfogadási időben ( hétfőnkedd 9:00-12:00 óráig, szerda 9.00-15.00 óráig csütörtök-péntek 9.00-11.00 óráig)
átveheti.
Eger, 2020. június 17.
Dr. Tóth István s.k.
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