PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
Ügyiratszám: PE/FM2/370-11/2016 .

Tárgy: Hirdetmény a 13-573850-307 kódszámú
vadászterület földtulajdonosi

Ügyintéző : Pető Zoltán

nyilvántartásba

képviselőjének

vételéről

Hiv. szám:
Telefon: 06-28-532-362

Melléklet:
HIRDETMÉNY

A Pest Megyei Kormányhivatal elsőfokú vadászati hatósági jogkörében eljárva, felhívja a
13-573850-307 kódszámú vadászterület földtulajdonosi közösségének figyelmét arra, hogy a
közös képviselő nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban döntést hozott, amely a vadászati
hatóság székhelyén megtekinthető.
Pest Megyei Kormányhivatal

Az eljáró hatóság :
Az eljáró hatóság székhelye :
A közös

képviselő

Földművelésügy i

és

Erdőgazdálkodási Főosztály
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neve :

Gödöllő ,

Kotlán Sándor u. 1.

Szabó István

A képviselő nyilvántartásba véte lét megállapító
határozat száma :

PE/FM2/370-10/2016.

Hatásterület:

Ecser, Gyömrő , Maglód , Mende , Monor, Pécel,
Péteri , Úri , Üllő és Vecsés települések azon része ,
amely a fenti vadászterület határain belül található

A határozat ellen a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatalhoz címzett, de a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya
Földművelésügyi 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 eljárás igazgatási szolgáltatási díja 6.000 forint, amelyet a fellebbezés benyújtásával
egyidejűleg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 1003200000289782-00000000 számú fizetési számlájára átutalás , vagy fizetés i számlára történő
készpénzbefizetés útján kell megfizetni. A fizetési megbízás köz lemény 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 kifüggesztésének napja : 2016. október 26 .
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) bekezdései alapján 15+2 napra teszi közzé .
Gödöllő,

2016 . október 25.
Dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott
nevében és megbízásából :
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A hirdetményt kapják:
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