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Tárgy: értesítés eljárás megindításáról

Telefon: 591795 2421

Tisztelt Földtulajdonosok!
A közigazgatási hatósági eljárás es szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi M. törvény 29.
(3) bekezdése alapján értesítem, hogy a Kisújszállás külterület 0264121, 0264125, 0268110, 027912,
027913, 028411, 028412, 034811, 034813, 034815, 0350132, 0354, 035918, 035919, 036113,
036114,0363115, 0363116, 0363117, 0363118, 0363119, 0363120, 036512, 0383, 0385/3, 0388, 039012,
039511, 0398 helyrajzi számú földrészletekre vonatkozóan, Utiber Kft-t (1115 Budapest. Csóka u,7-13)
által tett bejelentése alapján jogait, és kötelezettségeit érint ően a Karcagi Járási Hivatal Földhivatali
Osztálya eljárást indított.
Tájékoztatom, hogy
- az ügy tárgya: végleges más célú hasznosítás
- a kérelmező: Utiber Kft 1115 Budapest, Csóka u.7-13
- iktatás száma: 1045212015
eljárás megindításának a napja: 201 5.szeptember 17.
- az adott ügyfajtára irányadó ügyntézési határid ő: 30 nap
- az ügyintéz ő neve: Boldogh István
Az ügyintézési határid őbe nem számít be:
a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének
időtartama,
b) a jogsegélyeljárás id ő tartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból
történő beszerzéséhez szükséges id ő,
c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az
annak teljesítéséig terjed ő idő,
d) a szakhatóság eljárásának id őtartama,
e) az eljárás felfüggesztésének id őtartama,
f a 70. 5(1) bekezdésében szabályozott eljárás id őtartama,
g) a hatóság m ű ködését legalább egy teljes napra ellehetetlenítö üzemzavar vagy más elháríthatatlan
esemény időtartama,
h) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges id ő ,
i) az ügygondnok kirendelésére irányuló eljárás id őtartama,
j) a szakértői vélemény elkészítésének id őtartama,
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k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjed ő
időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok
útján történ ő közlés időtartama.
Az eljárási költség a kérelmez őt terheli.
A végleges más célú hasznosítási eljárás kapcsán els őfokú eljárás lefolytatásában hatáskörrel és
illetékességgel a Karcagi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya rendelkezik.

Az ügyben keletkezett iratokba ügyféfogadási id őben betekinthet és az azokban foglaltakra nyilatkozatot
tehet.

Karcag 2015. december 22.
Hodos Julianna hivatalvezető nevében
és megbízásából kiadmányozó:
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Boldi István
főtanácsos

