Mezőgazdasági vadkár igény bejelentés
Ügy típusa: Mezőgazdasági igazgatási ügyek
Ügy fajtája:
Mezőgazdasági vadkár igény bejelentés
Eljárás típusa:
Államigazgatási hatósági ügy
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör átruházás esetén):
Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal
Illetékességi területe:
Szany Nagyközség közigazgatási területe
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
Kérelem, bizonyítékok, személyazonosítása alkalmas okmány, illetve lakcímigazolvány,
meghatalmazás
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:
3.000,-Ft eljárási illeték, illetékbélyegben leróva
Alapvető eljárási szabályok:
Az eljárás kérelemre indul, ami tartalmazza a kérelmező (károsult) nevét, lakcímét
/székhelyét/, a képviselő nevét, lakcímét /székhelyét/, a vadászatra jogosult nevét,
székhelyét, képviselőjét, a vadkárral érintett terület, növényi kultúra megjelölését.
Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):
Személyesen vagy meghatalmazott útján nyújtható be a kérelem
Ügyfélfogadás ideje:
A hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

7.30 – 12.00
13.00 – 16.00
7.30 – 12.00
13.00 – 16.00
7.30 – 12.00
13.00 – 16.00
7.30 – 12.00
13.00 – 16.00
7.30 – 12.00

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):
30 nap
Fellebbezni a vadkár igény és mértékének megállapítására hozott határozat ellen, a
kézhezvételtől számított 15 napon belül a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium Győr-Moson-Sopron Megyei Földművelésügyi Hivatalához címzett ( 9021

Győr, Jókai u. 12.) de a Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél előterjeszthető
2 példányos fellebbezéssel élhet.
Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden
megkezdett 10.000,- Ft-ja után 400,- Ft, de legalább 5.000,- Ft, mely illetéket a
fellebbezés elő példányán kell leróni.
Az ügyek intézését segítő útmutatók(az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás):
Az eljárás kérelemre indul és mezőgazdasági kárszakértő kirendelésével folytat le a
hatóság.
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:
Nincs
Igénybe vehető elektronikus programok elérése:
Nincs
Időpontfoglalás:
Nincs
Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvény és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. tv.
Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő
kötelezettségekről:
Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott
határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának
joga.
A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni.
Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal,
illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban
vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.

