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Zala Megyei 

Kormanyhivatai 

Ogyiratszam; ZAH/020/1006-1/2016. 

Ogyintezo: Nemsics Balazs 

Telefon; 92/550-426 

Targy: • Ajanlas a 20-202450 kodszamu 

vadaszterulet hatarara 
Hiv. szam: - 

Melleklet; 2 db terkep 

ajanlas 

A Zala Megyei Kormanyhivatai hivatalbol ajanlast tesz kozze hirdetmenyi uton a 20-202450 

kodszamu vadaszterulet hatarara. a 2017.03.01-tol - 2037.02.28-ig tarto uzemtervi ciklusra az 
alabbiak szerint: 

Ajerkepmellekieten jeloit vadaszterulet szoveaes hatarleirasa a kovetkezo: 

Eszaki hatar: 

Sormas telepfifesen a Szepetnek fele tarto Kossuth at es Fc Ot csatlakozasaldl kezdodoen keiei 
fele haladva a Fo ut, majd a 7. sz. tout a regi es az uj szakaszanak Nagykanizsa elotti 

szetv^iasaig. (Sormas 095 hrsz., Nagykanizsa 0314/2 hrsz.) Majd innen a regi fout (Nagykanizsa 
0314/5 hrsz.) Kiskanizsan at a Bajcsy-2s. uton, a Var uton, a Kiraly uton es a F6 uton, a Csengery 
ut es a F6 ut talalkozasaig. 

Keleti hatar; 

Nagykamzsan a Csengery ut es a Fd ut talalkozasatol deli iranyba a Csengery ut. majd ennek 
folytatasaban a Nagykanizsarof Miklosfara vezeto kdzut (Nagykanizsa 0167 hrsz., 02180 hrsz.) 
Majd Miklosfa belleruleten deli iranyba a kdziit, majd Nagykanizsa 02078 hrsz-u kdzut. majd Surd 

0100 hrsz-u kozut Surd beiteruleteig, majd Surd Kanizsai ut, Kossuth ut, majd Surd 028 hrsz-u 
kdzut egeszen a Beleznara vezeto kdzut csatlakozasaig (Surd 028 hrsz-u ut es a 046 hrsz-u ut 

talalkozasa). 

Deli hatar: 

A Surd 028 hrsz-u ut es a 046 hrsz-u ut talalkozasatol nyugati iranyba a Beleznara vezeto kdzut 

(Surd 046 hrsz., Belezna 037 hrsz.) Belezna kdzseg deli vegeig, majd innen nyugat fele a Belezna 
041 hrsz-u fdldut Somogy es Zala megye hataraig, majd a megyehatar a Belezna - Murakeresztur- 

Ortilos harmas kozseghatarig, ami a Principalis csatorna keleti partjan talalhato. Etlol a ponttol 
deli iranyba a 059 hrsz-u Principalis csatorna keleti parlja az orszaghatarig. ahol Zala es Somogy 

megye hatara az orszaghatart erinti. 
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A megyehatar es az orszaghatar talalkozasatol eszaknyugati iranyba az orszaghatar a 

murakereszturi vasuti hataratkeloig. Innen keleti iranyba a Murakeresztur - Nagykanizsa vasutvonal 
a Murakeresztur 0158 hrsz-u utig. innen eszakra a Murakaresztur 0158 hrsz-u ut a Murakeresztur 

0155/2 hrsz-u kbzuton keresztul, majd tovabb eszakra a MurakeresztOr 0154 hrsz-u ut, majd a 

Murakeresztur 0150 hrsz-u ut a Murakeresztur- Fityehaz kozseghatarig. A kbzseghatartol 
eszaknyugati, majd 6szakl iranyban a Berki patak a Szepetnek 070 hrsz-u haiastoig, majd tovabb 
eszakra a Szepetnek 070 es a 046 hrsz-u halastavak nyugati hat^rvonala (partja), tovabb eszakra 
a Berki patak (Szepetnek 047, 048) a Kisreti patakkal vafo talalkozasig, tovabb eszakra a Kisreti 
patak Voroshegy zarlkert eszaknyugati sarkaig, Etto! a ponttol keleti iranyban a Vorbshegy 

zartkert eszaki hatarvonafa a Szepetnek 023 hrsz-u erdbben levo nyugat-keleti iranyban futo 
nyiiadekig, innen keletre a nyiladek a Szepetnek 022 hrsz-u utig. Innen eszakra a Szepetnek 022 
hrsz-u ut a 290 m-re keletre futb nyiiadekig. majd keletre a nyiladek a hatar a Szepetnek 016 hrsz-u 
erdoig. Innen eszakra a nyiladek a hatar a 195 m-re keletre tarto nyiiadekig, innen keletre a nyiladek 

a hatar a Szepetnek 016 hrsz-u erdo kbzepen futo E-D-i nyiiadekig. Innen eszakra a nyiladek a 
Szepetnek 016 hrsz-u erdo eszaki hataran a Szepetnek - Nagykanizsa kozseghatarig. Innen 
eszakra a kozseghatar a Szepetnek 02 hrsz-u (Nagykanizsa - Szepetnek) kbzutig. Innen delnyugat 
iranyba a Szepetnek 02 hrsz-u kdzut Szepetnek belteruleteig, majd a Petofi ut a Szepetnek - 

Sormas kozut keresztezodeseig. Innen eszakra a Sormasi utca, majd a Szepetnek - Sormds 
kozuton (Szepetnek 0128 hrsz., Sormas 018 hrsz.) Sormas telepulesre, Sormas belteruleten a 
Kossuth ut, a F6 ut es a Kossuth ut talalkozasaig (a 7, sz. fout csatlakozasaig). 

A vadaszterulet becsiiit merete:10525 ha 

Az ajanlassal erintett vadaszterulet a kbvetkezo tajegysegen beliili, lejaro uzemtervu 

vadaszteriiletekkel szomszedos; 202330 

Az 1996. evi LV. torveny (Vtv.) 11/A. § (4) alapjan. a vadaszati hatosag az ajanlast a hirdetotablajan, 

es elektronikus tajekoztatasra szolgalo hontapjan legalabb" harminc napra hirdetmeny formajaban 
kozzeteszi. A vadaszati hatosag kezdemenyezi minden erintett telepules onkormanyzatanak 

hirdetotablajan, illetve elektronikus tajekoztatasra szolgalo honlapjan a hirdetmeny formajaban valo 
kozzetetelt. amelyet az onkormanvzat taiekoztato ielleoaei legalabb harminc napra kozzetesz. 

A Vtv 11/A. § (5) bekezdese alapjan az ajanlassal erintett vadaszteriilet foldtuiajdonosa az 

ajanlasra 

a) a vadaszterulet hataraival kapcsolatos modosito javaslatot, iiletve 

h) uj vadaszterulet kialakitasat celz6 javaslatot [az a) es b) pont a tovabbiakban egyutt: modosito 

javaslat] 

nyujthat be a vadaszati hatosaghoz a hatalyos vadgazdalkodasi iizemtervi ciklus utolso vadaszati 
evenek majus 15. napjaig. 

A fdldtulajdonos a modosito javaslatot egyediil, vagy mas foldtulajdonossal egyutt is 

benyujthatja. 
A modosito javaslatot a 8. §-ban es a 19. § (2) bekezdeseben meghatarozott felteietek 

figyelembeveteldvel lehet benyujtani, azzal. hogy legalabb haromszaz hektar, 
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egybefuggo, vadaszteriiletnek minosulo teriiletre vonatkozhat, amely teriilet legfeljebb 

egyharmada mas, nem a modositd javaslatot benyujto f61dtulajdonos{ok) tulajdonaban is 
iehet. 

» Az e § eloirasainak megfelelo modosito javaslat befogadasaroi a vadaszati hatosag 10 napon 

belul vegzesse! ddnt. A vadaszati hatosag modosito javaslat befogadasaroi szoio 

dontesevel szemben jogorvosfati kerelemmei a vadaszterulet hatarat megSllaplto dontessel 
szemben benyujtott fellebbezessel lehet elni. 

» Ha a vadaszati hatosag aj^nlasaban szereplo vadaszterulet hatarara nem erkezik ervenyes 
modositd javaslat, a vadaszati hatosag a vadaszterulet hataranak megMapitasara 
vonatkozo szabalyok szerint hivatalbo! megailapitja a vadaszterulet hatarat. 

79/2004. (V. 4.) FVM rendelct (Vhr.) 7. § (1) bekezddse alapjan a Vtv. 11/A. § (5) bekezdeseben 

meghatarozott modosito javaslatot ahhoz a vadaszati hatosaghoz kell benyujtani, amelyik az ajaniast 
tette. 

" Ha a modosito javaslatot benyujto tuiajdonos nem szemelyesen tesz jognyiiatkozatot, 
kepviseleterol a Polgari Tdrvenykonyv/ kepvisefeti jogra vonatkozd rendelkezeseinek 
megfelelo es a Vhr. 15. szamu mellekietben meghatarozott adattartaiommal kialiitott 
irasbeii meghatalmazas utjan gondoskodhat. 

® A meghatalmazas a 9. § (3) bekezdeseben meghatarozott, a tulajdonjog igazolasara 

elfogadhato dokumentumok valamelyikevel egyutt ervenyes. 
o Allami tulajdonu foldterDlet eseten a vadaszati joggal kapcsolatos etjarasokban 

meghatalmazasnak minosul a vagyonkezelesi szerzodesbe foglalt, vadaszati joggal 
osszefuggo kepviseletre vonatkozo meghatalmazas, amely a meghataimazott altai 
bemutatott, a kepviselettel erintett allami fbldteruletek listajaval egyutt ervenyes. 

8 A modosito javaslattal erintett ingatlan eseteben. ha az ingatlannak tobb tulajdonosa van, 

ervenyes jognyiiatkozatot csak egy szemeiy tehet. A tulajdonostarsak kepviseletukrol 
tulajdoni hanyaduk aranyaban szamltott szotbbbseggel hataroznak. 

o (6) Ha a fbldtulsjdonos mas foldtulajdonossal egyutt nyi'ijt be modosito javaslatot a 
vadaszati hatosaghoz. a modosito javasiatban meg kell nevezm a modosito javaslat 
kapcsolattartdjat (a tovabbiakban: meghataimazott kapcsolattarto). 

A vadaszati hatosaghoz benyujtott modosito javaslatnak tartalmaznia kell; 
a) a modosito javaslatot benyujto szemeiy vagy a meghataimazott kapcsolattarto teljes bizonyito 

ereju maganokiratba foglalt nyiiatkozatat arra vonatkozoan. hogy a modosito javaslat melyik 

ajanlasban szereplo - kbdszamokkal megjeloit - vadaszteriileteket erinti; 
b) a modosito javaslattal erintett foidteriilet hatarleirasat; 
c) a modosito javaslattal erintett foidteriilet legalabb 1:25000 meretaranyu topografiai terkepi 

megjeleniteset. feltiintetve az ajanlassal erintett vaddszterulet hat^rvonalat; 
d) a modosito javaslattal erintett fbldteruletnek az ingallanugyj hatosag altal paplrafapon vagy 

elektronikus adathordozon kiadott helyrajzi szamait es annak teriileti kiterjedeset 
hektarban, valaminta foldtulajdonosok nevet es tulajdoni hanyadat; 

e) a m6dosft6 javaslatot benyujto szemeiy vagy a ineghatalmazott kapcsolattarto nyiiatkozatat 
arrbi, hogy a tulajdonaban, illetve a kepviselt szemelyek tulajdonaban levo foidteriilet milyen 

szazalekos aranyban all a modosito javaslattal erintett teljes foldterulettel; 
f) a modosito javaslatot benyujto szemeiy vagy a meghataimazott kapcsolattarto nevet es 

elerhetdseget. 

A modosito javaslat terkepi megjeienltese es szoveges hatarlelrasa kozotti elteres eseten a szbveges 

hatarlelras tekintendo iranyadonak. 

Ha a vadaszati hatosag ajanlasaban szereplo vadaszterOlet hatarara nem brkezik ervenyes modosito 
javaslat, a vadaszati hatosag a vadaszterulet hataranak megallapllasara vonatkozo szabalyok szerint 
hivatalbol megailapitja a vadaszterulet hatarat. 
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A hlrdetmeny kifiiggesztesenek napja: 2016. marcius 31. 

A hirdetmeny levetelenek napja:.2016. majus 15. 

Az ajanlassal szemben fellebhezesnek helye nines. 

Tajekoztatom az ajanlassal erintett vad^szteruiet fdldtuiajdonosait, hogy az ajanlassal kapcsolatos 
iratokba a Zala Megyei Kormanyhivatal Foldmuvelesiigyi es Erdogazdalkodasi Fdosztalyan 
(8900 Zalaegerszeg, Biro Marton u. 38.) ugyfeifogadasi idoben H - Cs (8.00 - 15.00) P (8.00 - 12.00) 
betekinthet. 

Zalaegerszeg, 2016. marcius 31. 

Dr. Sifter Rozsa 

kormanymegblzott 

Az ajanlasl elektronlkus uton kanialc 

1. Murakereszturi Kozos Onkormanyzati Hivatal (Murakeresztur, Fityehdz) - 
niuraonk@enternet. hi i 

2. Nagykanizsa IVlegyei Jogu Varos Polgarmesteri Hivatala (Nagykanizsa) - 

3. Surdi Kozos Onkormanyzati Hivata! (Surd, Belezna) - surdonk@avlcomp.hu 
4. Szepetneki Kozos Onkormanyzati Hivatal (Szepetnek) - szepeonk@t-on!ine.hu 
5. Ujudvari Kozos Onkormanyzati Hivatal (Sormas) - hivat3l@zaiakaros.hu 
6. Zala IVlegyei Kormanyhivatal elektronikus hirdetmeny formajaban 
7. Zala IVlegyei Kormanyhivatal Foldmuvelesiigyi es Erdogazdalkodasi Foosztaly 

hirdetdtablSja 
8. Irattar 
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A Zala megyei Vadaszati Hatosag ajanlasaiban szereplo 

vadaszteriiletek attekinto terkepe 
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