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Tárgy:

Közlemény közhírré
hírré tétele erdőgazdálkodó törléséről és erdőgazdálkodó
erdő
megjelölésre történt figyelme
yelmeztetésről Alsószenterzsébet 070/15 hrszhrsz ú erdőn.

Ügyintéző:

Németh Tamás

Telefon:

(92) 549 676

Melléklet:
KÖ Z L EM ÉNY

Az általános közigazgatási rendta
endtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiak
bbiakban: Ákr.) 88. § és
89. §-ainak előírásait figyelembe
mbe véve a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegers
egerszegi Járási Hivatal,
mint első fokú erdészeti hatóság
tóság tájékoztatja az érintetteket, hogy a hatóság
g által
álta hivatalból indított
ZAG/030/7570-1/2018 ügyiratszám
atszámú erdőgazdálkodó törléséről és erdőgazdálk
zdálkodó megjelölésére
történt figyelmeztetésről Alsószen
zenterzsébet 070/15 hrsz-ú erdőn tárgyú ügyben
en az alábbi határozatot
hozta:
A NANORB Kft. (8900 Zalaegersze
gerszeg, Mátyás király u. 16.) erdőgazdálkodót törölte
rölte az erdőgazdálkodói
nyilvántartásból és Alsószenterzs
nterzsébet 070/15 helyrajzi számú erdő tulajdonosa
onosait (haszonélvezőit)
erdőgazdálkodó megjelölésére
re szó
szólította fel.
A határozat ellen a közhírré
ré tétel
tét levételének napjáig, azaz 2019. január
ár 28
28-ig a Pest Megyei
Kormányhivatalhoz címzett, de a Zala
Z
Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegii Járá
Járási Hivatal Agrárügyi
és Környezetvédelmi Főosztály
tály Erdészeti
E
Osztályához (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi
Zríny Miklós u. 36.) két
példányban benyújtott fellebbezés
bezéssel lehet élni. A fellebbezés benyújtásával egyidejűleg
egy
10000- Ft
igazgatási szolgáltatási díjatt kell fizetni a Pest Megyei Kormányhivatal Magya
agyar Államkincstár által
vezetett Erdészeti feladatok számla
szám 10023002-00302371-00000000 számú számlájára
szám
készpénzben
vagy átutalással. A befizetés
és me
megjegyzés rovatában fel kell tüntetni a befizet
efizető adószámát és a
befizetés jogcímét. A fellebbezésn
ezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatály
hatálya van. Fellebbezés
előterjesztése esetén az igazgatás
gatási szolgáltatási díj befizetését igazolni szükséges.
éges.
A döntés indokai:
Az érintett területre a NANORB
RB Kft.
K megbízási szerződés alapján lett az erdőgaz
őgazdálkodói nyilvántartásba bejegyezve, a Zala Megyei
egyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdésze
dészeti Igazgatóságának
29.3/4153-8/2010. számú határoza
tározatával. A bejegyzés alapjául szolgáló okirat(ok)
t(ok) és
é a lekért tulajdoni
lap ismeretében megállapítottam
ottam, hogy az erdőgazdálkodó használati jogosult
gosultságát megalapozó
megbízási szerződést aláíró megbízók/tulajdonosok
megb
közül a - a lakcím-nyilvántartá
ntartás szerint - elhalálozás történt, emiatt a Polgári Törvénykönyvről
Törvé
szóló, többször módosított 1959.
9. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 481. § b, pontja
tja al
alapján a megbízási szerződés megszűnt. Ezen törlési okot a Kúria
Kfv.ll.37.966/2015/9. számú ítéletének
ítéleté
elvi döntése is leírja. Ezért az erdőről, az erdő
erd védelméről és az
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erdőgazdálkodásról szóló, többször módosított 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 18. §
(1), (5) bekezdései, és az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésének b, pontja alapján ezen a területen az erdőgazdálkodót töröltem az erdőgazdálkodói nyilvántartásból.
Egyben felszólítottam Alsószenterzsébet 070/15 helyrajzi számú erdő tulajdonosait (haszonélvezőit),
hogy gondoskodjanak erdőgazdálkodó megjelöléséről.
A közzététel napja: 2018. december 28.
A közzététel levételének napja: 2019. január 28.
Az eljáró hatóság: a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal
Az ügy száma: ZAG/030/7570-1/2018
Az ügy tárgya: erdőgazdálkodó törlése és erdőgazdálkodó megjelölésre történt figyelmeztetés Alsószenterzsébet 070/15 hrsz- ú erdőn.
A döntés ügyfélfogadási időben megtekinthető a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási
Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi
Miklós u. 36.) az ügyintézővel előre egyeztetett időpontban. Az ügyfélnek igazolnia szükséges magát,
tekintettel az Ákr. 10. §-ára.

Zalaegerszeg, 2018. december 19.

dr. Koczka Csaba járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Magyari István
osztályvezető

Kapják:
1, Hatósági hirdetőtábla, Osztály
* Honlap - Zala Megyei Kormányhivatal (elektronikus úton)
2, Irattár
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