
 

 

 

Ügyszám: 

Ügyintéző: 

Telefon: 

9464-14/2016 

Linczer Norbert 

(42) 598-930 /221 

Tárgy: 

 

 

Melléklet: 

Csengersima 082/4. hrsz.-ú külterületére tervezett 

gyümölcsös öntözőtelepre vonatkozó előzetes 

vizsgalati eljárás megszüntetése  

1 pld Hirdetmény 

 
Tisztelt Címzett! 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: 
Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem Csengersima Község Jegyzőjét, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal a Költő Zoltán (4743 Csengersima, Kossuth út 57.), mint környezethasználó meghatalmazásából 
eljáró AGROMECHANIKA KKT. (4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor. 20.) kérelmére indult Csengersima 
082/4. hrsz.-ú külterületére tervezett gyümölcsös öntözőtelep előzetes vizsgálatára vonatkozó közigazgatási 
hatósági eljárást a 9464-13/2016. számon megszüntette. 
 
A Ket. 78. § (10) bekezdése értelmében kérem T. Címet, hogy gondoskodjon a mellékelt hirdetmény 15 napos - 
amelybe a kifüggesztés és a levétel napja nem számítandó bele – közzétételéről. 

A közzététel kezdő időpontja: …………………  

Kérem továbbá, hogy a közzététel idejének lejártát követő 5 napon belül - a közzététel időtartamának 
megadásával – tájékoztatni szíveskedjen a Kormányhivatalt a közzététel megtörténtéről.  

 

Nyíregyháza, 2016. december 20. 

 

              Tisztelettel: 

 Kozma Péter 

 kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából 

  

 

 Linczer Norbert 

 ügyintéző 

 

Értesülnek: (Tértivel: 1) 

1. Csengersima Község Jegyzője        4743 Csengersima, Kossuth Lajos u. 62 
2. Irattár 

 

 

 



 

 

 
 

 

HIRDETMÉNY 
 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: 
Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem Csengersima Község Jegyzőjét, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal a Költő Zoltán (4743 Csengersima, Kossuth út 57.), mint környezethasználó meghatalmazásából 
eljáró AGROMECHANIKA KKT. (4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor. 20.) kérelmére indult Csengersima 
082/4. hrsz.-ú külterületére tervezett gyümölcsös öntözőtelep előzetes vizsgálatára vonatkozó közigazgatási 
hatósági eljárást a 9464-13/2016. számon megszüntette. 

 

A hirdetmény kifüggesztésének időpontja: 2016.12.16 

 

A Kormányhivatal a közigazgatási hatósági eljárást a Ket. 31. § (2) bekezdése szerint - „A hatóság az eljárást 
megszüntetheti, ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, és az erre 
megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozta a 
tényállás tisztázását.” – szüntette meg. 

 
A hirdetmény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján, 
illetve a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1129 webcímen 2016.12.21-től - 2017.01.09-ig megtekinthető. 
 
A hirdetmény útján közölt döntést a kifüggesztést követő 15. napon kell közöltnek tekinteni és a közléstől számított 15 
napon belül biztosított a fellebbezési lehetőség. 
A végzés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főfelügyelőséghez címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztályához 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. 

A fellebbezés alapján a  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a végzés módosításáról, 
vagy visszavonásáról, illetve az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez való 
felterjesztésről dönthet. 

A fellebbezés illetékköteles, az illeték mértéke 3.000,-Ft, amelyet fellebbezés esetén illetékbélyeg formájában kell 
leróni a fellebbezési eljárást kezdeményező iraton. 

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/937

