Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján az ügyintézésért fizetendő közterhek, adminisztratív díjak,
valamint a szolgáltatások ellenértéke elektronikus úton megfizetők. A teljesítéséhez a Baranya Megyei Kormányhivatal alábbi számlái szolgálnak:

10024003-00299585-00000000

Hatósági Főosztály által kiszabott díjak (szakértői díjak, perköltségek, külföldi
állampolgárok ingatlanszerzéséhez kapcsolódó illeték, e-hiteles tulajdoni lap),
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály által
kiszabott díjak (illetékek, eljárási díjak), Családtámogatási és
Társadalombiztosítási Főosztály által kiszabott díjak (eljárási illetékek, TAJ, EU
kártya díjak), Számítástechnikai szolgáltatások díjai (vizuál regiszter), Baranya
Megyei Kormányhivatal bérleti díjak, üzemeltetési díjak, Baranya Megyei
Kormányhivatalhoz tartozó vizsgadíjak.

BAMKH Növény- és Talajvédelmi feladatok
ellátása

10024003-00304304-00000000

Növényvédőszer engedély kiadása és hosszabbítása, növény egészségügyi
vizsgálat és szemle díja, növény egészségügyi export vizsgálat díja, talajvédelmi
szakhatósági állásfoglalás díja, talajvédelmi terv jóváhagyási díja, talajvédelmi
járulék, biológiai hatékonysági vizsgálat díja, légi kijuttatási engedély, bírságokhoz
kapcsolódó eljárási költség.

BAMKH Erdészeti feladatok ellátása

10024003-00304287-00000000

Térképészeti, adattári szolgáltatások díja, határidő módosítás, vadkerítés építésbontás, nyilvántartásba vétel, erdő igénybevétel, szolgálati igazolvány, hatósági
állásfoglalással kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak, terv módosítás,
kérelem, hatósági igazolvány díja.

BAMKH Földművelésügyi feladatok ellátása

10024003-00300953-00000000

Trófeabírálat, nagyvad azonosító, vadászati igazgatási szolgáltatási díj,
halgazdálkodási igazgatási szolgáltatási díj, állami horgászvizsgadíj, halászati
engedély földművelésügyi igazgatással kapcsolatos ügyiratok, iratmásolati díjai.

BAMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi feladatok ellátása

10024003-00304294-00000000

Élelmiszer-biztonsági, élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmányellenőrzési,
élelmiszerlánc-felügyeleti, állategészségügyi és borászati feladatokkal kapcsolatos
igazgatási szolgáltatási díjak.

BAMKH Földhivatali feladatok ellátása

10024003-00300960-00000000

Ingatlan nyilvántartási eljárási díj, földvédelmi eljárás, művelési ág változás, DAT,
BEVET, KÜVET, záradék vizsgálat, földkönyv adatszolgáltatás, telekalakítás,
jelzálogjog bejegyzése, soron kívüli kérelem, fellebbezés, közterület névváltozás,
földhasználati összesítő, adatszolgáltatás, tulajdoni lap, földhasználati lap, térkép,
földforgalmi okmány.

BAMKH Környezet- és Természetvédelmi
feladatok ellátása

10024003-00335649-00000000

Környezet-és természetvédelmi igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek.

BAMKH Népegészségügyi feladatok ellátása

10024003-00301019-00000000

Népegészségügyi igazgatási szolgáltatási díjak, spórateszt, humán mikrobiológiai
vizsgálatok, veszélyes anyag felhasználás, működési engedély, nemzetközi
oltások díja, készletértékesítés, egyéb labortevékenységek.

BAMKH Okmányiroda

10024003-00334394-00000000

Kormányablak bevételei (okmányirodai bevételek, adatszolgáltatási díjak,
fellebbezési díjak, illetékek, egyéb bevételek)

BAMKH Bírság és egyéb központosított bevétel
beszedési számla

10024003-01040030-00000000

Központi költségvetést megillető bírság bevételek.

BAMKH Bányászati feladatok ellátása

10024003-00335931-00000000

Bányászati igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek.

BAMKH Intézményi letéti számla

10024003-00299585-20000002

Árverési előlegek, árveréshez kapcsolódó vételár különbözet, hatósági főosztály
eljárásainak letétbe helyezett szakértői díjai.

Baranya Megyei Kormányhivatal Főszámla

Kérjük, hogy a közlemény rovatban kerüljön feltüntetésre a határozat száma vagy a számlaszám.
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