ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
ZALAEGERSZEGI JÁRÁSI HIVATAL
Ügyiratszám:

ZAG/030/7461-3/2
/2018

Hirdetmény erdőgazd
őgazdálkodó törléséről
Bak 0153 hrszú földterületen
földt
található
erdőn

Ügyintéző:

Németh Tamás

Telefon:

(92) 549-676

HIRDETMÉNY
A Zala Megyei Kormányhivatal
tal Za
Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környeze
rnyezetvédelmi Főosztály
Erdészeti Osztály az általános
os kö
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
L. törvény
tö
88. § (1) bekezdés a), b), c) pontja alapján
án hirdetményi
hird
úton értesíti az érdekeltet:
• eljáró hatóság: Zala Megyei
ei Kormányhivatal
Ko
Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi
Agrár
és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti
eti Osztály
Os
(továbbiakban: Osztály)
• az ügy száma: ZAG/030/7461--2/2018
• az ügy tárgya: erdőgazdálkodó
lkodó törlése Bak 0153 hrszú földterületen található erdőn
e
• az ügyfél neve, utolsó fellelhető
lhető címe
Olasz Lajos
elhunyt személy

8900 Zalaegerszeg

Botfa u. 76.

janu 4.
• a kifüggesztés napja: 2019.. január
• a levétel napja: 2019. február
ruár 4.

Az erdészeti hatóság az ügyben
yben a fenti ügyiratszámon határozatot hozott, de annak
an
kézbesítése a
fenti ügyfél (ismeretlen örökösei)
ösei) részére meghiúsult. A határozatot az ügyfél
fél (ismeretlen
(is
örökösei)
vagy annak meghatalmazottja
ja az Osztály
O
címén átveheti(k).
Ezen határozat ellen a közléstől
stől sszámított 15 napon belül a Pest Megyei Kormány
rmányhivatalhoz címzett,
de a Zala Megyei Kormányhivatal
ivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi
Körny
Főosztály Erdészeti Osztályhoz benyújto
nyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés halasztó
halasz hatályú és igazgatási szolgáltatási díj köteles.
s. A ffellebbezési eljárás díja 10.000 Ft, amely a Pest Megyei Kormányhivatal 10023002-00302371 számú
zámú számlájára történő átutalással, illetve a fizetés
fizetési számlára történő
készpénzbefizetéssel is teljesíthe
esíthető (banki készpénzbefizetés, belföldi postautal
tautalvány). Az átutalási
megbízás közlemény rovatában
ban fe
fel kell tüntetni az "másodfokú hatóság" azonosító
nosító jelzést, és az ügyiratszámot.

AGRÁRÜG
RÁRÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY
ERDÉSZETI OSZTÁLY
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 36. Pf. 209.
Hivata
ivatali kapu: ZAMMGSZHEI, KRID szám: 701726115
Telefon: (36 92) 549-670, Fax: (36
6 92) 549-671, E-mail: erdeszet@zala.gov.hu, Honlap: www.korm
.kormanyhivatal.hu/hu/zala

A fellebbezéshez csatolni kell az átutalás bizonylatát vagy a készpénzbefizetés eredeti igazolószelvényét.

Zalaegerszeg, 2018. december 27.

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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