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iktat6szirnri hat{rozat kijavit6sa

IIATAROZAT
l.

A P:ilhalmai Agrospeciir Kft, (2407 Dunaljv6ros, prilhalma r., KUJ: r00215429, KSH: i 1r090000150-ll3-07) rdszdre I)6lhalma, rintdz6sfej lesztishez kapcsol6d6 vizt rozAs elvi vizjogi enged6ly
tirgy:iban kiadott I 7l I 5i2012. iigyszim t (s160912012. iktit6szrlml) hatarozatot az alOUiui .r"iint
kijavitom.
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A-

hatirozat fejl6c6ben szerepl6 vizikdnyvi szimot tiirliim, hely6be az akibbi sz6m l6p:
74t6744-

20006
2.

J.

A hatirozat itt nem 6rinrett rendelkez6seit viiltozrtlanul fenntartom.
Elrendelem, hogy a halirozat jogerore emelkedds6t kdvetoen 8 napon
beliil a vizikiinyvi okirattrir
vezetoje ajogszabi y alapjin el6irt 6s e haliirozatb6l eredojogokat
6s ldtelezertsdgeket, tinyetrei 6s az
ezzel risszefiiggo adatolat a vizikdnyvi nyilviintartisb a
iegyeize be.
A hivatalb6l indult eljir':isban illet6k, illetve igaz}atirsi szolg:iltatasi dilfizetdsi
kdtelezefts6g, valamint

egy6b eljrirrisi ktiltsdg ncm mertitt fel.

Hatirozatom ellen nincs helye fellebbez6snek.

INDOKOLAS

A Ktiz6p-dun6ntlli Ktimyezew6delmi, Term6szew6delmi 6s Viztgyi
.
Feliigyel6sig) a Pdlhalmai ASrospe.clil Kft. r6szire p6lhalma,
cintdz6sfejles

n:
ra

vonatkoz6arr 17l t 5lZ0t2. iigy szimri (81609 /2012. iktat6szAmj
hatrirozattal e

A

FeliigyelSsdg

a

81609120)2. iktat6szimf hat rozat kiad6eit kdvet6en
6szlelte, hogy t6vesen keriilt

feltiintet6sre a vizikdnyvi szdnr.

Fen-tiekre tekinrettel a kdzigu:gardsi^hat,srigi eljdrds
ds szolgdlrards dltalatrcs szabdlyair,l

cxr- rt;mhry ltoviibbiakban:
hivatalb6l kijavitottam.

Ket.) 8r/A. 5lr1Lercrae.e Jr'u
lzy u"t

sz6l6
2001. dvi
"u
hrte.orutot

o p-r:J"[pLa,
"rae.

A Ket. 8l/A. g (3) bekezddse rlapj6n a kijavit6 dtintis ellen
nincs helye fellebbezdsnek.

hogr' r\ilasLu*bon hitortouanak az i*tal^szrtrnuntro,'
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Kcdd, Csiltdrtdkr Nincs 0gyf6lfogadds:
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Jelen hatarozatom a Ket. 73. $ (l) bekezdds c) pontjrira 6s a 731A. $ (3) bekezd6s6re tekintettel, a
kdzhezv6tellel eryidejiileg joger6re emelkedik.
Az eljriLrasi k6lts6g visel6s6r6l aKet.72. $ (l) bekezd6s dd) 6s de) pontja alapjan rendelkezem.

A Feliigyel6s6g
elldt6 szertek
bekezd6se 6s

k
a

a ddnt6sdt a kdrnyezetvddelmi, termiszenddelmi, vkAgi liat^sdgi ds igazgatdsi feladatokat
317/2006. (X11.23.) Korm. rendelet (tovirbl:iakban: Korm' r') 17 $ (l)-(2)

I sz6l6 t995.

29. $ (l) bekeziC€se izerinti hat6skor6ben,
fejezet 3. pontja 6s a Ket. 21. $ ( I ) bekezdes

ivi LWI. tiirvtny

valamint a Korm. r. 5. $ (2) bekezd6se, I . sz6mir mell6klet lV.
c) pontja szerinti illet6kess6ge alapj6n eljirva hozta meg.

6s az ezzel dsszefiigg6 adatok vizik6nyvi
kdtel
gyz6sir6-laviziig)i szeryezetvizgazddlkoddsinyilvdntartdsdrdlsz6l6
se alapjri'n rendelkeztem'
deler 10. S (3)-(4) b
itott jogok,

vezetisinek
Jelen hat6rozat hat6srigi nyilvrintartasba v6tel6rol a kdrnyezenddelmi hat<5sdgi nyilvdnrarkis
szabdtyairbl szdl6 7/2000. (V.18.) KbM rendelet szerint int6zkedtem'
Sz6kesfeh6rviir, 20 I 2. november 07.
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