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Miskolci Jarasi hivatal

Ügyiratszám: B0-0B/FM/677 -412017,

Tárgy: Hirdetmény a 654301 kódszámú
vadászterületre kérelmezett közös képviselő
nyilvántartásba vételéről

Ugyintéző: Peczelstván

Telefon:

06-46-503-400

A Miskolci Járási hivatalnál, mint elsőfokú vadászati hatóságnál eljárás indult, a 654301 kódszámú vadásáerületre
kérelmezett közös

képviselő nyilvántartásba vételére a 2017,-2037. év közötti

A tárgyban megjelölt ügyben a közigazgatási

üzemtervi időszakra.

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 2017,02.16. napján kelt BO0B/FM/677-312017. számú döntésnek hirdetményi úton történő közlését rendelem el az alábbiak szerint,

HlRDETMÉtty
A Miskolci Járási Hivatal felhívja a 2017.03.0í -től2037.02.28.-ig tartó üzemtervi ciklusra nyilvántartásba vett
05-654301 kódszámú földtulajdonosi közösség tagjainak figyelmét, hogy a földtulajdonosi közös képviselő
nyilvántartásba vétele tárgyában indult eljárásban, elsófokú vadászati hatósági jogkörében eljárva döntést
hozott

A döntés a

megtekinthető.
Eljáró

hatóság 3526 Miskolc, Blaskovics u. 24. (Fsz/íí.ajtó) szám alatti hivatali helyiségében

hatóság: Miskolci Járá§i HivatalAgrárügyi Főosáály
száma: B0-08/FM/677-312017.

Az ügy

Az ügy tárgya: Földtulajdonosi közös képviselő nyilvántartásba vétele
Kérelmező ügyfél :Szaniszló János megválasáott földtulajdonosi képviselő
Hatásterület: Szendrő, Szuhogy, Szalonna, Meszes, Galvács, A|sótelekes települések közigazgatási területe, a
05-654301 számú földtulajdonosi közösség területe

A határozat ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belü| a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a
Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztályához (3526 Miskolc, Blaskovics út 24.| benyújtott fellebbezésnek van

helye. A fellebbezést indokolni kell.
A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 6.000 forint, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg a
Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Allamkincstárnál vezetett 10023002-00299671-00000000 számú fizetési
számlé$ára átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell megíizetni. A fizetési megbízás
közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát, az ügyfél nevét és adószámát, illetve adóazonosító
jelét. A jogorvoslati díj befizetésétigazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.
A hirdetmény megjelentetéséneknapja: 2017. íebruár 23.

A hirdetményt a hatóság az ügyfélkör pontos megállapításának hiánya miatt, a Ket. 80. § (3), (4) és (5) bekezdés
alapján 15+2 napra teszi közzé.

Miskolc, 20í7. február í6.
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