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Zau Megyei 

Kormanyhivatal 

Ugyiralszam; ZAH/020/1007-1/2016. 

Ogyintezo: Nemsics Balazs 

Teiefon: 92/550-426 

Targy; Ajanlas a 20-202550 kddszamu 

vadaszterulet hatar^ra 
Hiv. szam: - 

Melleklet: 2 db terkep 

AJANLAS 

A Zala Megyei Kormanyhivatal hivatalbol ajanlast tesz kozze hirdetmSnyi iiton a 20-20255C 

a°abtersLrWaSZtertllet hatarara, 3 :!017-03-01-t61 " 2037.02.2C-ig tarto uzemtervi ciklusm a; 

A terkepmelleklelen jelOlt vadaszteruiet szhveaes hatarleirasa a knyelke-zn- 

Eszaki hatar: 

Foh,^a
(
niZSp f (

ros b®ltera'#n a Csengery lit es a F6 ut talalkozasi ponljatol keleti iranyban a F6 lit 
7° ™ I™ B9^?" l*7?'nvoPala- maid '0ly»tasak4nt a 7. szamt, foutvonal nyomvonala, egeszen a oaia.TiuOiv ivozssghsisrig. 

Keieti hatar: 

f0/UtV??a! f3, 3 Za,as^rsze9 - Galambok kdzseghatar talalkozasi pontjatol deli iranyban a ozseghatar {arok/vizfolyas medervonala), majd a Nagyrecse - Galambok kdzseghatar maid a 

~ D
Zalaf2en!jakab kdzseghatar (Nagyfolyas patak). Tovabb a Nagyrdcse - Mihald 

kozseghatar (Brendai viz), majd a Nagykanizsa - Mihald kdzseghatar Zala es Somogy megyek 
hataraig majd a megyehatar a Liszo 34 E erddreszlet (Liszd 021/4 hrsz) eszakkeleti sarkaig. Tovabb 

f H f A erdoresziet keleti hatara, egeszen a 3A MY1 jetfi nyiladekig. A nyiladekot elerve kelel fele tordul a hatar egeszen a Liszd 34 G erddreszlet keleti hataraig. Ettdl a ponttol deli iranyban a Liszo 34 
G es a Liszo 34 M erdoreszletek keieti hatara a Liszo 025 hrsz-u utig. Tovabb nyugati iranyban a 025 
hrsz-u ut nyomvona'a a Liszo 3 B erddreszlet eszaknyugati sarkdig, ahonnan ismet del fele fordul a 

l?1"'. , Kovetoen a hatar a Liszo 3 B erddreszlet nyugati oldaldn, majd a Liszd 3F 7A 7D 7E 
erdoreszletek nyugati oldalan halad del fele a Liszd 048 hrsz-u erdeszeti feltardutig. Ettdl'a ponttol 
nyugati iranyban a feltarduton a Liszd 051 hrsz-u erdd dszaknyugati sarkaig. Ettdl a ponttol deli, majd 
keleti majd deli iranyban kdveti az erdd szelet a Liszd 057/1 hrsz-u fdldteruleten huzddd (eszak-deli 
iranyu) arokig Ettol a ponttol deli iranyban a Liszd 057/1 hrsz-u fdldteruleten huzddd arok a Liszo 058 
^z-u utta! vab talajkozasig. Ettdl a ponttol keleti iranyban a Liszd 058 hrsz-u ut a Liszd 061 hrsz-u 
foldterulet eszakKeleti sarkaig. Ettdl a ponttol deli iranyban a Liszd 062 hrsz-ii ut a Liszdt Saqqal 
osszekoto foldutig. Ettol a ponttdi tovabb deli iranyban a Liszd 23 C erddreszlet nyugati hatara a Liszd 
0113 hrsz;1! foldterulet genncet kdvetve a Liszd 0112 hrsz-u uttal valo talalkozdsig Tovabb deli 
iranyban Liszo es Nemespatrd kdzsegek hatarvonala a 22-3012 szamii haromszdgelesi pontig. 

Deli hatar: 

A 22-3012 szamu haromszdgelesi ponttdi nyugati iranyban a Liszd 0491/1, majd a Nemespatrd 049 
hrsz-u ut nyomvonala Nemespatrd teleptiles belteruieten athaladva a Surdra vezetd kdzut 
(Nemespatro 02 hrsz) Surd - Nemespatrd kdzseghatarig. Ettol a ponttdi ddli iranyban a kdzseghatar a 
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megyehatarig. Tovabb deli, majd nyugati iranyban a megyehatar a Surd 026 hrsz-u utig, majd tovabb 
nyugati iranyban a Surd 026 hrsz-u ut a Surd 028 hrsz-u uttal valo ial^lkozasig. 

Nyuqafi hatar: «; 

A Surd 026 hrsz-u ut es a Surd 028 hrsz-u ut talalkozasi pontjdtdl eszaki iranyban a Surd - 
Nagykanizsa kozut nyomvonala Nagykanizsa vdros belteruleten a Csengery ut es a Fo ut talalkozasi 
pontjaig. 

A vadaszteriilet becsult merete: 9938 ha 

Az ajanlassal erintett vadaszteriilet a kovetkezd tajegysegen beluli, lejaro iizemtervu 
vadaszteriiletekkel szomszedos: 202410; 202610; 202710; 202210 

Az 1996. evi LV. torveny (Vtv.) 11/A. § (4) alapjan. a vadaszati hatosag az ajanlasl a hirdelotablajan, 
es elektronikus tajekoztatasra szolgalo honiapjan legalabb harminc napra hirdetmeny formajaban 
kozzeteszi. A vadaszati hatosag kezdemenyezi minden erintett telepiiles dnkormanyzatanak 
hirdelotablajan, iiletve elektronikus tajekoztatasra szolgalo honiapjan a hirdetmeny formajaban vald 
kozzetetelt, amelyet az onkormanvzat tajekoztato ielieaael legalabb harminc napra kozzetesz. 

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

a) a vadaszterulet hataraival kapcsoiatos mbdosito javaslatot, itietve 

b) uj vadaszterulet kialakitasat celzo javaslatot [az -a) es b) pont a tovabbiakban eqyutt: modosito 
javaslat] 

nyujthat be a vadaszati hatosaghoz a hatalyos vadgazdaikodasi iizemtervi ciklus utolso vadaszati 
evenek majus 15. napjalg. 

o A foldtulajdonos a modosito javaslatot egyediil, vagy mas foldtulajdonossal egyutt is 
benyujthatja, 

e A modosito javaslatot a 8. §-ban es a 19. § {2} bekezdeseben meghatarozott feltetelek 
figyelembevetelevel lehet bsnyOjtani. azzai, bogy legalabb haromszaz heldar, 
egybefiiggo, vadaszteruletnek minosiilo teriiistre vonatkozhat. amely terulet legfeljebb 
egyharmada mas, nem a modosito javaslatot benyujto fo!dtulajdonos(ok) lutajdonaban is 
lehet. 

o Az e § eloirasainak megfeleld modosito javaslat befogadasarbl a vadaszati hatosag 10 napon 
belul ^ vegzessel dont. A vadaszati hatosag modosito javaslat befogadasarbl szblb 
dontesevel szemben jogorvoslati kerelemmel a vadaszterulet hatarat megallapito dbntessel 
szemben benyujtott fellebbezessel lehet eini. 

o Ha a vadaszati hatosag ajanlasaban szereplo vadaszterulet hatarara nem erkezik ervenyes 
modosito javaslat, a vadaszati hatosag a vadaszteriilet hstaranak megallapitasara 
vonatkozo szabalyok szerint hivatalbbl megallapitja a vadaszterulet hatarat. 

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (Vhr.) 7. § {1} bekezdese alapjan a Vtv. 11/A. § (5) bekezdeseben 
meghatarozott modosito javaslatot ahhoz a vadaszati hatosaghoz kell benyujtani, amelyik az ajanlast 

Q Ha a modosito javaslatot benyujto tulajdonos nem szemelyesen tesz jognyitatkozatot, 
kepviseleterol a Poigari Tbrvenykonyv kbpvisefeti jogra vonatkozo rendelkezeseinek 
megfelelo es a Vhr. 15. szamu mellekfelben-meghatarozott adattartalommal kiallitott 
irasbeli meghatalmazas utjan gondoskodhat. 

o A meghatalmazas a 9. § (3) bekezdeseben meghatarozott, a tulajdonjog igazolasara 
elfogadhato dokumentumok vaiamelyikevel egyutt ervenyes. 
Ailami tuiajdonu fbldterulet eseten a vadaszati joggal kapcsoiatos eljarasokban 
meghatalmazasnak minosQI a vagyonkezelesi szerzodesbe foglalt, vadaszati joggal 
bsszefuggo kepviseletre vonatkozo meghatalmazas, amely a meghatalmazott altai 
bemutatott, a kepviselettel erintett altami toidteruletek listajaval egyutt ervenyes. 

o A modosito javaslattal erintett ingatlan esetbben, ha az ingatlannak tobb tuiajdonosa van, 
ervenyes jognyilatkozatot csak egy szemely tehet. A tulajdonostarsak kbpviseletukrbi 
tulajdoni hanyaduk aranyaban szamitott szotobbseggel hataroznak. 

• (6) Ha a foldtulajdonos mas foldtulajdonossal egyutt nyujt be mbdosllb javaslatot a 
vadaszati hatosaghoz, a modosito javaslatban meg kell nevezni a modosito javaslat 
kapcsolattartbjat {a tovabbiakban; meghatalmazott kapcsolattartb). 
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A vadaszati hatosaghoz benyujtott modositd javaslatnak tartalmaznla kell; 
a) a modosito javaslatot benyujto szemeiy vagy a meghatalmazott kapcsolatfarlo teljes bizonyitd 

ereju maganokiratba foglalt nyilatkozatat arra vonatkozoan, hogy a modosito javaslat melyik 
ajanlasban szereplo ~ kodszamokka! megjelolt - vadaszteriileteket erinti; 

b) a modosito javasiatta! erintett foldteriilet hatarleirasat; 
c) a modositd javaslattal erintett fotdteruiet iegalabb 1:25000 meretaranyu topografiai terkepi 

megjelenltesdt, felluntetve az ajanlassal erintett vadaszterulet hatarvonalat; 
d) a modositd javasiatta! erintett fdfdterufetnek az ingatianugyi hatdsag aital paplraiapon vagy 

elektronikus adathordozdn kiadott helyrajzl szamait es annak teruleti kiterjedeset 
hektarban. valamint a foldtulajdonosok nevet es tuiajdoni hanyadat; 

e) a modositd javaslatot benyujto szemeiy vagy a meghatalmazott kapcsolattartd nyilatkozatat 
arrdi, hogy a tulajdonaban, illetve a kepviselt szemeiyek tulajdonaban levo foldteriilet mllyen 
szazalekos aranyban all a modosito javasiatta! erintett teljes foldterulettel; 

f) a modositd javaslatot benyujto szemeiy vagy a meghatalmazott kapcsolattarto nevet es 
elerhetdseget. 

A modositd javaslat terkepi megjelenitese es szoveges hatarleirasa kdzdtti elteres eseten a szdveges 
hatarleiras tekintendo iranyaddnak. 

Ha a vadaszati hatdsag ajanlasaban szereplo vaddszteriilet hatarara nem erkezik ervenyes modositd 
javaslat. a vadaszati hatdsag a vadaszterulet hataranak megallapltasara vonatkozo szabalyok szerint 
hivatalbdl megallapltja a vadaszterulet hatarat. .• j •. 

A hirdetmeny kifiiggesztesenek napja: 2016. marcius 31. 

A hirdetmeny levetelenek napja: 2016. majus 15. 

Az ajanlassal szernben fellebbezesnek helye nines. 

Tajeicoztatom az ajanlassal erintett vadaszterulet foldtulajdonosait. hogy az ajanlassal kapcsolatos 
iratokba a Zala Wlegyei Kormanyhivatal Foldmiivelesiigyi es Erddgazdalkodasi Pdosztalyan 
(8900 Zalaegerszeg, Bird Marion u. 38.) iigyfelfogadasi idoben H - Cs (8.00 - 15.00) P (8.00 - 12,00) 
betekinthet. 

Zalaegerszeg, 2016. marcius 31. 

Dr. Sifter Kozsa 

kormanymegblzoU 

Az aianlast elektronikus uton kapjak: 

1. Nagykanizsa Megyei Jogu Varos Polgarmesteri Hivatala (Nagykanizsa) - 

pmh@naqvkanizsa.hu 
2. Surdi Kozos Onkormanyzati Hivatai (Surd, Liszd, Nemespatrd) - surdoni<@qvlcomD.hu 
3. Nagyrecsei Kdzds Onkormanyzati Hivatai (Nagyrecse, Mihald) - naqvrecse@t-online.hu 
4. Galamboki Kozos Onkormanyzati Hivatai (Galambok) - ieqvzo@qaiambQk.hu 
5. Zalakomari Kozos Onkormanyzati Hivatai (Zalasarszeg) - info@zalakomar.hu 
6. Poganyszentpeteri Kozos Onkormanyzati Hivatai (Poganyszentpeter) - 

iharosberenv@sQmoqv.iiu 
7. Zala Megyei Kormanyhivatal elektronikus hirdetmeny formajaban 
8. Zala Megyei Kormanyhivatal Foldmuvelesiigyi es Erddgazdalkodasi Fdosztaly 

hirdetdtablaja 
9. Irattar 
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A Zala megyei Vadaszati Hatosag ajanlasaiban szereplo 

vadaszteruletek attekinto terkepe 
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/^\/ Vadaszteriiletek tervezett hatara 

Tajegyseg hatar 


