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Tárgy: Hirdetmény a 13-572950-201 kódszárnú

6

vadászterü let földtulajdonosi képviselöjének
nyilvántartás ba vételéről

Ügyintéző: Petó Zoltán

Hiv. szám:
Melléklet:

Telefon : 06-28-532-362

HlRDETMÉNY

A

Pest Megyei Kormányhivatal elsőfokú vadászati hatósági jogkörében eljárva, íelhivja a

13-572950-20í kódszámú vadászterület földtulajdonosi közósségének figyelmét arra, hogy a
közös képviselő nyilvántartásba vételéreirányuló eljárásban döntést hozott, amely a vadászati
hatóság székhelyénmegtekinthetó,

Pest Megyei Kormányhivatal Földmüvelésügyi és

Az eljáró hatóság:

Erdögazdálkodási

Kotlán Sándor u.

Az eljáró hatóság székhelye:

2100 Gödöl|ő,

A közös

Furulyás János

A

képviseló neve:

Föosztá ly

1.

képviselö nyilvántartásba vételétmegállapító pElFM2l3B9 _Bt2016

határozat száma:

Galgahévíz, Tura, Valkó, Vácszentlászló és

Zsámbok települések azon része, amely

Hatá§terület:

vadászterület határain belül található

a

fenti

A határozat ellen a döntés közlésétöl számított tizenöt napon belúl a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági

Hivatalhoz címzett, de a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdógazdálkodási Fóosztálya
Földrnűvelésügyi Osztályánál benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést indokolni kell, de nem
lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.

A fellebbezési etjáiás igazgatási szolgáltatási díja 6.000 forint, amelyet a fellebbezés benyújtásáva|
egyidejűleg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 1003200000289782-00000000 számú fizetési száml{1ára átutalás, vagy fizetési számlára történó

készpénzbefizetés útján 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 hirdetntény kifüggesztésének napja,.2017, január

13.

A

hirdetményt a vadászati hatóság az ügyfélkör pontos megállapíthatóságának hiánya miatt, a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket,)
80 § (3)-(4) bekezdéseialapján 15+2 napra teszi közzé.
Gödölló,

2016, december 30.
Dr. Tarnai Richárd

kormánymeg bízott

nevében és megbízásából

Fóldínúvelésü9yi és Erdögazdálkodási Föosztály
Fóldművelésügyi Osztály
210O Gödölló, Kotlán Sándor u. 'l ,, El 210í Gödöllő, Pí,:292
Telefón: (06 28) 532 360 Fax: (06 28) 532 367
E-mail: vad-hal@pest.gov-hu Web: www.kormanyhivatal,hu
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rdetrnényt kapják:

1,
2,
3,

Pest Megyei Kormányhivataí honlapja
,PMKH FÖldművetésÜgyiés Erdógazdálkodási
h,irdetőtábláJa

Föosztály Földművelésügyiosztály

Galgahéviz, Tura, ValkÓ, Vácszentlászló és Zsámbok telepulés(ek)
közzétételre

