Pest Megyei Kormányhivatal bankszámlaszámai
AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ÉS BIZALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2015. ÉVI CCXXII. TÖRVÉNY 1.§ 14. PONTJA SZERINTI
ELEKRTONIKUS FIZETÉSHEZ KÖZZÉTETT BANKSZÁMLASZÁMOK

Igazgatási szolgáltatási díjak és egyéb bevételek
Sorszám

Bankszámlaszám megnevezése

Bankszámlaszám

Ügytípusok megnevezése röviden

1.

Pest Megyei Kormányhivatal Törzshivatal

10023002-0029967100000000

2.

PMKH Növény- és Talajvédelmi feladatok ellátása

10023002-0030221600000000

bérleti díjak, továbbszámlázott díjak, perköltség,
alap- és szakvizsga, fellebezési díj
Növény egészségügyi ellenőrzési eljárások,
engedélyekkel kapcsolatos eljárások, talajvédelelmi
szakhatósági és építésügyi hatósági eljárások,
kísérleti engedélyek kiadása, fellebbezési díjak

10023002-0030237100000000

Erdészeti hatósági eljárások erdőterv határozat
kiadása, erdészeti létesítményekkel kapcsolatos
engedélyezési eljárások, erdészeti nyilvántartásokkal
kapcsolatos eljárások, egyedi adatszolgáltattási,
szakhatósági eljárások, fellebbezési díj

PMKH Földművelésügyi feladatok ellátása

10023002-0030222300000000

Halászati,- vadászati ügyekkel kapcsolatos
eljárások, trófeabírálat, engedélyezési eljáráok,
hatósági bizonyítvány kiadása, vizsgáztatási eljárás,
halászjegy kiadása, apróvad tartási engedély,
fellebbezési díjak

PMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi fel. ellátása

10023002-0030217500000000

6.

PMKH Földhivatal

10023002-0030224700000000

7.

PMKH Népegészségügyi feladatok ellátása

10023002-0033287300000000

Vízmintavételi eljárások, szakhatósági
állásfoglalások (konzultáció), fellebezési díj

10023002-0033348900000000

Személyi okmányokkal ,gépjárművekekkel
mozgáskorlátozottak parkolási igazolvánnyal ,
vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos eljárási díjak,
fellebezési díj

10023002-0033572800000000

Konzultációs , hulladékkezeléssel, építési,használatbavételi engedélyezéssel kapcsolatos
eljárási díjak

3.

4.

PMKH Erdészeti feladatok ellátása

5.

8.

PMKH Okmányiroda

9.

PMKH Környezet- és Természetvédelmi feladatok ellátása

10.

PMKH Bányászati feladatok ellátása

11.

PMKH Megosztott bev. Előadó-művészeti szervezetek működési feladatainak ellátása

12.

PMKH Megosztott bev. Fogyasztóvédelemi feladatok ellátása

10023002-0033573500000000
10023002-0029967138100004
10023002-0029967138200001

Takarmánybiztonsággal kapcsolatos ,
élelmiszerhigiéniai hatósági vizsgálatokkal
(húsvizsgálatok, ) állategészségügyi, állatvédelmi,
állattenyésztéssel kapcsolatos eljárási díjak,
fellebbezési díj
Ingatlan-nyilvántartási eljárások, földvédelmi
eljárások, , földmérési eljárások,földhasználati,
földvédelmi eljárások, földforgalmi és földműves
nyilvántartási eljárások, fellebezési díj

Bányászati, robbanóanyagokkal, vezetékjogokkal
kapcsolatos engedélyezési eljárások, fellebezési díj
TAO támogatásokhoz kapcsolódó igazgatási díjak
Lábbeli- és textiltermékekkel kacsolatos
szakvélemények kiadása

10023002-0029967138300008

13.

PMKH Megosztott bev. Közlekedési feladatok ellátása

14.

PMKH Megosztott bev. Szakképzési és felnőttképzési feladatok ellátása

16.

Megosztott bev. Szociális és Gyámhivatali feladatok ellátása

17.

OKTF Kincstár Hulladéklerakási járulékból szárm. Bev.

Megosztott bev.besz.-PMKH Érdi Járási Hivatal Környezetvédelem

10023002-0029967138500002
10023002-0029967138600009
10032000-0103193900000000

10023002-0029967138700006

18.

Tanpályák bérleti díja
Felnőttképzési tevékenység folytatásának
engedélyezésével kapcsolatos eljárások
Hivatásos gondnok képzés díja
Hulladéklerakási járulékok
Környezethasználati engedély, hulladékkezelési
tevékenység, környezeti hatásvizsgálati eljárások,
légszennyező forrásosokkal kapcsolatos
engedélyek, zaj- és rezgésvédelmi engedéllyel
kapcsolatos eljárái díjak, fellebbezési díj

Letéti számlák
Sorszám

Bankszámlaszám

Ügytípusok megnevezése röviden

10023002-0029967120000002

Bányatelek biztosíték, járművezetői vizsgáztatás
során tolmács kirendelésének díja,gyám
megelölegezési díj,kisajáítási eljárással kapcsolatos
letétek,

Bankszámlaszám megnevezése

19.

PMKH letéti számla

20.

PMKH Földművelésügyi feladatok ellátása letéti számlája

21.

PMKH Erdészeti feladatok ellátása letéti számla

10023002-0030222320000002
10023002-0030237120000002

Árverési , licit- és vételár biztosítékok
Erdőfelújítási biztosítékok és egyéb letétek

Bírság számlák
Sorszám

Bankszámlaszám megnevezése

Bankszámlaszám

Ügytípusok megnevezése röviden

22.

PMKH Szakképzési és Felnőttképzési bírság és egyéb közp.bev.

10023002-0104014000000000

Felnőttképzéseket folytató intézmények
ellenőrzéseivel kapcsolatosan kiszabott bírságok

10023002-0104012600000000
10023002-0104011900000000
10023002-0104010200000000
10023002-0104009200000000
10023002-0104008500000000
10023002-0104007800000000
10023002-0104005400000000
10023002-0104576700000000
10023002-0104003000000000
10023002-0104013300000000

Hulladékgazdálkodási, természtvédelmi és eljárási,
mulasztási bírságok

23.

PMKH Környezetvédelmi bírság és egyéb közp.bev.

24.

PMKH Okmányirodai bírság és egyéb közp.bev.

25.

PMKH Népegészségügyi bírság és egyéb közp.bev.

26.

PMKH Földhivatali bírság és egyéb közp.bev.

27.

PMKH ÉBÁI bírság és egyéb közp.bev.

28.

PMKH Földművelésügyi bírság és egyéb közp.bev.

29.

PMKH Növény- és talajvédelmi bírság és egyéb közp.bev.

30.

PMKH Erdészeti fe. Bírság és egyéb központosított bevétel

31.

PMKH bírság és egyéb központosított bevétel

32.

PMKH Bányászati bírság és egyéb közp.bev.

Okmányirodai bírságok
Népegészségügyi bírságok
Földvédelmi bírságok
Élelmiszer,- és állategészségügyi bírságok
Földművelésügyi bírságok
Növényvédelmi,- talajvédelmi , élelmiszerellenőrzési
, nitrát szennyezési, nitrát adatszolgáltatási bírságok
Erdészet bírságok
Fogyasztóvédelmi és eljárási bírságok
Bányászati bírságok

