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Tárgy " ajánlás 650900 kódszámu
vad ászterü et határára

gyi ratszám : BO H/0 1 12868-1 1201 6.

Ugyintézó: Berta BéIa
Telefon. 461503-428

I

Hiv. szám: -

Melléklet(ek): 2 db térkép

AJANLAS
A Borsod-Aba j-Zemplén Megyei Kormányhivatal hivatalból ajánlást tesz kozzé hirdetményi ton a
kódszámu vadászteri,ilet határára

,

650900

a 2017 .03.01-t !- 2037 .02.28-ig tartó iizemtervi ciklusra az alábbiak szerint:
sa a kovetkez

:

A Sajó-folyó és a Magyar-Szlovák államhatár találkozásától az államhatár a X1,4. számú határk ig
(VTE határ), onnan tovább a Gómorsz l s 06/8 és a Gomórsz l s 03/a helyrajzi számok határán,
és a Gomórsz l s 04 helyrajzi számú foldúton, a Gomórsz l st Kelemérrel ósszekót kozutig.
Tovább a Gomorsz l st Kelemérrel ósszekót kozúton Kelemérig. Kelemért l a Szornyű-vólgyón
kereszttjl Putnokra vezet kózut a 26-os számú kozútba való betorkolásig. Tovább a 26-os
kozuton Miskolc irányába a Rákóczi út keresztez déséig.A keresztez dést l a Rákóczi ut
folytatásában a Sajóvelezd irányába vezet kóz(lt a Sajó-folyó hídjáig. A hídtól a Sajó-folyó a
Magyar-Szlovák államh atárig (VTE határ).
Megjegyzés: A határleírással korbehatárolt terület vadászteruletnek nem min

tartalmaz,

sül

foldrészleteket is

A vadászteriilet becsi,ilt mérete: 5í39 ha

Az ajánlással érintett vadászteríiIet a k vetkez tájegységen beliili, lejáró lizemtervíi vadászteriiletekke!
szomszédos:

o
o

651 410

651510

Az í 996. évi LV. t rvény (Vtv.) 11lA. (a) ahpján , a vadászati hatóság az ajánlást a hirdet tábláján, és elektronikus
tájékoztatásra szolgáló honlapján legalább harminc napra hirdetmény formájában kozzéteszi. A vadászati hatóság

kezdeményezi minden érintett település onkormányzatának hirdet tábláján, illetve elektronikus tájékoztatásra szolgáló
honlapján a hirdetmény formé4ában való kozzétételt, amelyet az onkormánvzat táiékoztató ielleggel legalább harminc
napra kozzétesz.

A Vtv

11lA.

(5) bekezdése alapján az ajánIással érintett vadászter ilet fóldtulajdonosa

az ajánlásra

a) a v adászterlt let határaival kapcsolatos módos ító javaslatot, letve
b) (lj vadásáertilet kialakítását célzó javaslatot |az a) és b) pont a továbbiakban egyiitt: módosító javaslat]
il

ny jthat be a vadászati hatósághoz a hatályos vadgazdálkodási iizemtervi cikIus utolsó vadászati événekmájus
15. napjáig.

3525 Miskolc, Városháztér'] , Telefon: (36-46) 5129O1 Fax: (36-46) 512 903

a módosító javaslatot egyedü!, vagy más földtulajdonossal együtt is benyújthatja.
A módosító javaslatot a 8. §-ban és a 19. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek figyelembevételével
lehet benyújtani, azzal, hogy legalább háromszáz hektár, egybefüggő, vadászterületnek minősüIő
területre vonatkozhat, amely terület legfeljebb egyharmada más, nem a módosító javaslatot benyújtó
A földtulajdonos

o
o

földtulajdonos(ok)

tulajdonában is lehet.

Az e § előírásainak megfelelő módosító javaslat befogadásáról a vadászati hatóság'10 napon belül
végzésseldönt. A vadászatl hatóság módosító javaslat befogadásáról szóló döntésével szemben

jogorvoslati kérelemmel a vadászterület határát megállapító döntéssel szemben benyújtott feIlebbezéssel
lehet élni.

Ha a vadászati hatóság ajánlásában szereplő vadászterület határára nem érkezik érvényesmódosító
javaslat, a vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint
hivatalból megállapítja a vadászterület határát.
7912004. (V.4.) FVM rendelet (Vhr.) 7,§ (1) bekezdése alapján a Vtv. 11lA. § (5) bekezdésébenmeghatározott
módosító javaslatot ahhoz a vadászati hatósághoz kell benyújtani, amelyik az ajánlást tette.
o Ha a módosító javaslatot benyújtó tulajdonos nem személyesen tesz jognyilatkozatot, képviseletéről a

.
o
.

Polgári Törvénykönyv képviseleti jogra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő és a Vhr. 15. számú
mellékletben meghatározott adattartalommal kiállított írásbeli meghatalmazás úllán gondoskodhat.
A meghatalmazás a 9. § (3) bekezdésében meghatározott, a tulajdonjog igazolására elfogadható
dokumentumok valamelyikével együtt érvényes.
Álami tulajdonú földterület esetén a vadászati joggal kapcsolatos eljárásokban meghatalmazásnak
minősül a vagyonkezelési szerződésbe foglalt, vadászati joggal összefüggő képviseletre vonatkozó
meghatalmazás, amely a meghatalmazott által bemutatott, a képviselettel érintett állami földterületek
istájával együtt érvényes.
A módosító javaslattal érintett lngatlan esetében, ha az ingatlannak tobb tulajdonosa van, érvényes
jognyilatkozatot csak egy szeméIy tehet. A tuIajdonostársak képviseletükrcí! tulajdoni hányaduk arányában
számított szóto bbségge! határo znak.
(6) Ha a foldtulajdonos más fóldtulajdonossal együtt nyrjjt be módosító javaslatot a vadászati hatósághoz,
a módosító javaslatban meg kell nevezni a módosító javaslat kapcsolattartóját (a továbbiakban:
l

.

meghatalmazott kapcsolattartó).

A vadászati hatósághoz beny jtott módosító javaslatnak tartalmaznia kell:

a)

a

módosító javaslatot beny jtó személy vagy

a

meghatalmazott kapcsolattartó teljes bizonyító erej

-

magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a módosító javaslat melyik ajánlásban szerepl
kódszámokkal megjelolt - vadászteriileteket érinti;
ldtertilet határleírását;
b,) a módosító javaslattal érintett
c) a módosító javaslattal érintett foldterület legalább'l:25000 méretarány topográfiai térképimegjelenítését,
felt ntetve az ajánlással érintett vadászterület határvonaIát;
d) a módosító javaslattal érintett foldterületnek az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus
annak teriileti kiteriedéséthektárban, valamint a
adathordozón kiadott helyrajzi számait

f

és

fiildtulajdonosok nevét és tulajdoni hányadát;
e) a módosító javaslatot benyujtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó nyilatkozatát arról, hogy a
tulajdonában, illetve a képviselt személyek tulajdonában lév f ldteri,ilet milyen százalékos arányban áll a
módosító javaslattal érintett teljes f ldterfilettel;
I a módosító javaslatot beny jtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó nevét és elérhetóségét.
A módosító javaslat térképi megjelenítése és szóveges határleírása kozotti eltérésesetén a szoveges határleírás
tekintend irányadónak,

Ha a vadászati hatóság ajánlásában szerepl vadászterijlet határára nem érkezik érvényesmódosító javaslat, a
vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint hivatalból megállapítja a
vadásztertilet határát.
A hirdetmény kifiiggesztésének napja: 20í6. év .... ,..... hó .$.| n"p
A hirdetmény levételéneknapja: 20í6. ............. hó ..... nap

Az qánlással szemben fellebbezésnek helye nincs.

3525 Miskolc, VárosházIér 1, Telefon: (36-46) 5129C1 Fax: (36-46) 512 903

Tájékoztatom, az ajánlással érintett vadászterület földtulajdonosait, hogy az ajánlással kapcsolatos iratokba a
Borsod_Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálynál
(3526 Miskolc, Blaskovics út 24.) ügyfélfogadási időben (Hétfón 8:00-12:00 óráig és 13:00-16:00 óráig, Szerdán B:0012:00 óráig, Pénteken 8:00-12:00 óráig) betekinthet.

Miskol c, 2016.
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Demeter Ervi
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