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HIRDETMÉNY a 2019. évi határszemle és
a parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatos
hatósági ellenőrzés időpontjáról
felhívás

VÉGZÉS
Tájékoztatom a Dunaszekcső településen érdekelt, külterületi és zártkerti termőföldnek minősülő
ingatlanok tulajdonosait, valamint a földhasználati nyilvántartásban bejegyzett jogszerű használóit, hogy az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 99. §-ban foglaltak alapján hatósági
ellenőrzés során, a Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatala Földhivatali Osztálya a
hatáskörének keretei között megtartandó határszemle keretében ellenőrzi a jogszabályban foglalt
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható földvédelmi döntésekben foglaltak teljesítését.
A 2019. évi határszemle ellenőrzésre és a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának
ellenőrzésére Dunaszekcsőn
2019. május 28. és 2019. október 20. között
kerül sor a Baranya Megyei Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott által kiadott, 2019. május 2. napján
kelt felhívásban foglaltak szerint.
A helyszíni szemle konkrét időpontja az időjárás függvényében alakul ki, amiről a megadott
elérhetőségeken szívesen adunk tájékoztatást. Kérem, hogy a helyszíni ellenőrzés során a földhivatal
munkáját segíteni szíveskedjenek!
Tájékoztatom Önöket, hogy az Ákr. 68. § (3) bekezdése értelmében távolmaradásuk a szemle
megtartásának nem akadálya.
Az Ákr. 112 § és a 116. § (1) bekezdése alapján döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye
végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés
elleni fellebbezéssel támadható meg.
Mohács, dátum, az elektronikus aláírás szerint
Dr. Galambosi–Nagy Andrea járási hivatalvezető felhatalmazása alapján kiadmányozta:
Dr. Orbánné Vörös Andrea
osztályvezető
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Tisztelt Címzett!
Kérem, hogy a fenti Hirdetményt Dunaszekcsőn a határszemle időtartamára, 2019. május 28. – 2019.
október 20. között kifüggeszteni szíveskedjen.

Mohács, dátum, az elektronikus aláírás szerint
Dr. Galambosi – Nagy Andrea hivatalvezető felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Dr. Orbánné Vörös Andrea
osztályvezető

Címzettek:
1. Dunaszekcső Község Önkormányzata
2.

elektronikus úton

Irattár

Földhivatali Osztály
7700 Mohács, Széchenyi tér 3.  +36-69 795-603  +36-69 795-004  7701 Pf.54.
 mohacs.foldhivatal@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

