Ppsr MEGyEI
KonnaÁNyHIvATAL
Ü

gyiratszám:

P

E/FM2/36 5-21 l2a 1 6

Tárgy: Hirdetmény a 13-572850-301 kódszámú

vadászterület földtu lajdonosi képvisetöjének
nyilvántartásba vételéről

Ügyintézó: Pető Zoltán

Hiv, szám:
Telefon

:

Melléklet:

06-28-532-362

HlRDETMÉNY

pest Megyei
A
,l3-572850-3Ói

Kormányhivatal elsőfokú vadászati hatósági jogkörében eljárva, felhÍvja a
roaszámú vadászterület földtulajdonosi közösségének figyelmét arra, hogy a

képviselő nyilvántartásba vételéreirányuló eljárásban döntést hozott, amely a vadászati
hatóság székhelyénmegtekinthető.

közös

Pest Megyei Kormányhivatal Földmúvelésügyi és

Az eljáró hatóság:

Erdőgazdá lkodási Fóosztály

Az eljáró hatóság székhelye:

2100 Gödölló,

A közös

Magyar Ferenc

A

képviselö neve:

Kotlán Sándor u.

1.

képviselö nyilvántartásba vételétmegállapító püFM2/365 _zo^affi.

határozat száma:

Domony, Erdókertes, Gödölló, Kerepes, Kistarcsa,
Mogyoród, §zada, Veresegyház, Vácegres, Bag,
Galgahévíz, Valkó, Vácszentlászló, Dány, lsaszeg,
Pécel és §ülysáp települések azön része, amely a

Hatásterület:

íenti vadászterület határain belül található

A határozat ellen a döntós közlésétól számított tizenöt napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
|-livatalhoz címzett, de a Pest Megyei Kormányhivatal FöldművelésUgyi és Erdögazdálkodási FŐOsztálya
Földművelésügyi osztályánál benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést indokolni kell, de nem
lehet olyan új Ünyré hivaikozni, amelyről az ügyfé|nek a döntés meghozatala elött tudomása volt,

A fellebbezési eliárás igazgatási szolgáltatási dija 6,000 forint, amelyet a fellebbezés benyújtásával
'l0032000egyidejűleg a Námzeti Étetiniszerlanc_'biztonsági Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett
0Ó2sg782-00000000 számú fizetési számlájára átutalás, vagy fizetési számlára történő

készpénzbefizetés rltján kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen
határozat számát, az ügyfél nevét és adószámát, illetve adóazonosító jelét. A jogorvoslati díj befizetését
igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

A hirdetmény kifüggesztásének

A

napja,. 2017 . január 13.

vadászati hatóság az ügyfélkör pontos megáltapíthatóságának hiánya miatt, a
közigazgatási natosagi eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL, törvény (Ket.)
80^

hir:detrnényt

a

§ (3)-(4) bekezdései alapján 15+2 napra teszi közzé,

Gödöllő,

2016, december 30.

Földmúvelésügyi és Erdógazdálkodási Fóosztály
FöldmíiVelé§íjgyi osztály
2100 Gödöltó, Kotlán sándor u. 1,, B 2101 Gödölló, Pf .:292
Telefon: (06 28) 532 360 Fax: (06 28) 532 367
E-ma il: vad-hal@pesl.gov,hu Web: www,kormanyhivatal.hu
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kormánymegbízott
nevében és megbízásábói:
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o§ztályvezetó

A hirdétménytkapják:

1.
2,
3.

PestMegyeiKormányhívatálhonlapja
pMKH Földművelésügyi és Erdögazdálkodási

Föosztály,Fötdművelésügyi

Osztály

hirdetó_tábláia

,Domony, Erdökertes, Gödöltö,

Kerepes, Kis,tiarcsa, Mogyoród, Szada, Veresegyház,
Vácszenllászló, Dány, lsaszeg, Pécel és Sülysáp
Valkó,
Bag,
Galgahévíz,
Vácegres,
telepü lés(ek) közzétételre

