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Az általános közigazgatási rendta

89. §-ainak előírásait figyelembe 

mint első fokú erdészeti hatós

Szentpéterúr, Kossuth u. 50.) álta

0357/1 helyrajzi számú erdőn

határozatot hozta: 

Dr. Farkas Ágotát a kérelmezett te

A határozat ellen a közhírré tét

Kormányhivatalhoz címzett, de a Z

és Környezetvédelmi Főosztály E

példányban benyújtott fellebbezés

igazgatási szolgáltatási díjat kell 

vezetett Erdészeti feladatok szám

vagy átutalással. A befizetés me

befizetés jogcímét. A fellebbezésn

előterjesztése esetén az igazgatás

A döntés indokai: 

Dr. Farkas Ágota (8762 Szentpéte

december 13. napján kérelemme

0357/1 hrsz- ú erdőn erdőgazdálko

Az ügyfél bejegyzési kérelmét telj

alkalmas, az erdő résztulajdo

rendelkezésekről és átmeneti szab

(1), (6) bekezdése szerinti formá

tekintettel a Fétv. 71. § (3) bekezd

A közzététel napja: 2018. decembe

Közzététel levétel napja: 2019. ja

 

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

ZALAEGERSZEGI JÁRÁSI HIVATAL 

RÁRÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY 

ERDÉSZETI OSZTÁLY 
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 36.  Pf. 209 

6 92) 549-671, E-mail: erdeszet@zala.gov.hu, Honlap: www.korm

/2018  Tárgy: Közlemény közh

erdőgazdálkodó

vételéről Szentp

erdőn. 

   

   

KÖZLEMÉNY 

endtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiak

mbe véve a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegers

atóság tájékoztatja az érintetteket, hogy Dr. Fa

által kérelmezett, erdőgazdálkodó nyilvántartásba v

rdőn tárgyú, ZAG/030/7472-1/2018 ügyiratszámú

területen nyilvántartásba veszi. 

ré tétel levételének napjáig, azaz 2019. január 21

de a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járá

tály Erdészeti Osztályához (8900 Zalaegerszeg, Zríny

bezéssel lehet élni. A fellebbezés benyújtásával egy

t kell fizetni a Pest Megyei Kormányhivatal Magya

 számla 10023002-00302371-00000000 számú szám

és megjegyzés rovatában fel kell tüntetni a befizet

ezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatály

gatási szolgáltatási díj befizetését igazolni szükséges.

ntpéterúr, Kossuth u. 50.) szám alatti lakos (a tovább

lemmel fordult az erdészeti hatósághoz, amelyben 

zdálkodóként történő nyilvántartásba vételét. 

teljesíthetőnek tartottam, mivel a kérdéses erdő ö

ulajdonosaival a 2013. évi CXXll. törvénnyel ö

ti szabályokról szóló 2013. évi CCXll. törvény (tovább

formában az erdő használatára vonatkozó megállap

ekezdésére is. 

cember 21. 

19. január 21. 

.kormanyhivatal.hu/hu/zala 

y közhírré tétele 

lkodó nyilvántartásba 

zentpéterúr 0357/1 hrsz- ú 

 

 

 

bbiakban: Ákr.) 88. § és 

egerszegi Járási Hivatal, 

r. Farkas Ágota (8762 

ásba vétele Szentpéterúr 

 ügyben az alábbi 

ár 21-ig a Pest Megyei 

i Járási Hivatal Agrárügyi 

 Zrínyi Miklós u. 36.) két 

egyidejűleg 10000- Ft 

agyar Államkincstár által 

számlájára készpénzben 

efizető adószámát és a 

hatálya van. Fellebbezés 

éges. 

ábbiakban: ügyfél) 2018. 

yben kérte Szentpéterúr 

önálló gazdálkodásra 

yel összefüggő egyes 

vábbiakban: Fétv.) 71. § 

gállapodást megkötötték, 
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Az eljáró hatóság: a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal 

Az ügy száma: ZAG/030/7472-1/2018 

Az ügy tárgya: erdőgazdálkodó nyilvántartásba vétele Szentpéterúr 0357/1 helyrajzi számú 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 18. 

 

 
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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