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NYILATKOZAT

elo kdzmiivezetekek es vezetekre vonatkozo szolgalmi jogrol

Alulirott, Dr. Hajasne Banos Marta, mint Kozard Kozseg Onkormanyzatanak (3053 Kozard,
F6 ut 12.) polgarmestere a Nograd Megyei Kormanyhivatal Salgotarjani Jarasi Hivatal
Miiszaki Engedelyezesi es Fogyasztovedelmi Foosztaly Utiigyi Osztalyanak Kozard,
mezogazdasagi ut, epitesenek engedelyezese targyu, N-KF/UO/NS/A/19/3/2017.
iigyiratszamu levelenek, 3.1. pontjara vonatkozoan az alabbi nyilatkozatot teszem:

A ,,Kiilteruleti helyi kozutak fejlesztese, onkormanyzati utak kezelesehez, allapotjavitasahoz,
karbantartasahoz szukseges ero- es munkagepek beszerzese (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)" palyazat
1. celteruletehez (kulteriileti helyi kozutak fejlesztese) keszitett, ,,Kozard, mezogazdasagi ut"
epitesenek engedelyezesi tervdokumentacioban szereplo epitesi teruleteken elo kozmuvezetek
nines, illetve vezetekre vonatkozo szolgalmi jog nines bejegyezve.

Kelt: Kozard, 2017.01.27

Tisztelettel:

Dr. Hajasne Bafnos Marta
polgarmester

Kozard Kozseg Onkormanyzata





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap:  https://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum MARKÓ ISTVÁN ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2019.01.03. 08.53.43


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: marko4istvan@gmail.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



http://niszavdh.gov.hu
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