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ZALAMegyei 

Kormanyhivatal 

Ugyiralszam; ZAH/020/1008-1/2016. 

Ugyintezo: Nemsics Balazs 

Telefon; 92/550-426 

Targy: Ajanlas a 20-202650 kodszamii 

vadaszteruiel hatarara 
Hiv. szam; - 

Mellekiet; 2 db terkep 

ajanlas 

A Zala Megyei Kormanyhivatal hivatalbol ajaniast tesz kozze hirdetmenyi uton a 20-20265C 
kodszarm. vadaszterulet hatarara. a 2017.03.01-tol - 2037.02.28-ig tarto uzemtervi ciklusra az 
alabbiak szennt; 

A tferkepmollekleten jeiolt vadaszteriilet szoveaes hatarletrasa a kovetkezo: 

Eszaki hatar: 

TfV Gala^bol< kS2seghatar (Galambok 044 hrsz-u arok) es a 7. sz. foulvonal talalkozasi 
SkozLig6 'rany 3 f5utvonal nyomvonaia, egeszen a Zaia-Somogyi hatararokkal valo 

Keleti hatar; 

A 1. szamli foutvonal es a Zaia-Somogyi hatararok talalkozasi pontjatol deli iranyban a Hatararok 

rr0na,a:.e9f.SZen a Pat 0103 hrS2"0 k6z(}tiai val6 talalkozasig. Tovabb keleti iranyban a Pat 
nlz u31"3 015/2 hrSZ'(l k62l;l, nyomvona|a. majd tovabb deli iranyban a Var^szlo 082. 084, 0120, 0121 hrsz-u ut nyomvonaia egeszen a Varaszlo 0115 hrsz-ii arokkal valo talalkozasig 
Tovabb az arok nyomvonaia deli iranyban a Varaszib 0111/b. hrsz-u erdo deli hataran atmeno 
toltessei valo talalkozasig. 

Deii hatar: 

Fenti ponttol nyugati iranyban a Varaszlo 0111/b. hrsz-O erdo deli hatdrdn atmeno toites nyomvonaia 

n0~ P ;3" l 
sz:u arokkal talalkozasig. Az arok medervonaian eszaki iranyban az Inke hisz~u uttal valo talalkozasig. Tovabb eszak-nyugati iranyban az Inke 0298 hrsz-u ut 

nyomvonaia az inke 0307 hrsz-u uttal valo talalkozasig. Tovabb az Inke 0307 hrsz-u ut nyomvonaia 
eszaki iranyban, az Inke 0314 hrsz-u iittaf valo talalkozasig. Etto! a ponttbl tovabb az Inke 0314 hrsz-u 
ut nyomvonaia delnyugati iranyban, egeszen az Inke 0315 hrsz-ii foldtertilet deli hatarava! valo 

inifi n^i 7I9k Tova
t
bb

u|
a2 Jnk® 0315 hrsz-u foidterulet deli hataran nyugati iranyban haladva, majd az 

i. ? hat^rvonalara atterve. annak egyenes vonalu meghosszabbftasakent az Inke 0318/4 hrsz-u ut nyomvonaia, az Inke 0318/2 hrsz-u uttal valo talalkozasig. Tovabb eszaki 
iranyban az Inks 0318/2 hrsz-u ut nyomvonaia, egeszen a Zala/Somogy megyek kozos kOzigazgatasi 

^ ^alkozasi
/

g- ^to1 a Pontt61 nyuga{i iranyban a megyehatar vonala, a Mihafdi 
jhffl K ^ ?2fS^ (meiy dali ir3nyban Sand te,ePQI6s kozigazgatasi hatara is egyben) Tovabb a Mihaldi yizfoiy^s medervonaia deh iranyban, egeszen a Sandra vezeto kdvesuttal (Sand 

. q3 ^ Si u2351^ T0Vabb 3 k6ves"ton "Vug31' iranyban Sand telepiiles belferulelen keresztul a Sand 76/4 hrsz-u, majd a Sand 068/6 hrsz-u kozutak nyomvonaia. a Sand - Nagykanizsa 
telepuiesek kozos kozigazgatasi hatarava! valo talalkozasig. 
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Fenti ponttol eszaki iranyban a Sand - Nagykanizsa telepulbsek kbzds kbzigazgatdsi hataran, annak 
folytatasakent a Mihald - Nagykanizsa kozseghatar {Mihald 1408. 1308, 0157, 0158 hrsz-u arok 
medervonala). Tovabb ezen az arkon eszaki iranyban a Nagyrecse - Mihald kozseghatar (Brendai 
viz), majd a Nagyrecse - Zalaszentjakab kozseghatar (Nagyfolyas patak, Zaiaszentjakab 096. 097, 
098), majd a Nagyrecse 0144, 0142 hrsz-u arok nyomvonala. Tovabb Nagyrecse - Galambok 
kozseghatar, majd Zaiasarszeg - Galambok kozseghatar (Galambok 043. hrsz-u arok nyomvonala) 
eszaki iranyban egeszen a 7. szamu foiittai valo tal^lkozasig. 

A vadaszteriilet becsiilt merete: 9062 ha 

Az ajanlassal erlntett vadaszteriilet a kovetkezo tajegysegen beliili, lejaro uzemtervu 
vadaszteruletekkel szomszedos: 202510; 202710 

Az 1996. evi LV. torveny (Vtv.) 11/A. § (4) alapjan, a vadaszati hatosag az ajanlast a hirdetot^biajan, 
ds elektronikus tajekoztatdsra szoig^lo honlapj^n legalabb harminc napra hirdetmeny formajbban 
kozzeteszi. A vadaszati hatosag kezdemenyezi minden erintett telepuibs onkormanyzatanak 
hirdetotablajan, illetve elektronikus tajekoztatasra szolgalb honlapjan a hirdetmeny formajaban valo 
kdzzetetett, amelyet az onkormanvzat taiekoztato jelleqgei legalabb harminc napra kozzetesz. 

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

aj a vadaszteriilet hataraival kapcsolatos modosito javaslatot, illetve 

b) uj vadaszteriilet kialakltasat celzo javaslatot [az a) es hj pont a tovabbiakban egyutt: modosito 
javaslat] 

nyujthat be a vadaszati hatosaghoz a halalyos vadgazdalkodasi iizemten/i clkhis utolso vadaszati 
evenek majus 15. napjaig. 

® A foldtuiajdonos a modosito javaslatot egyediil, vagy mas foldtulajdonossal egyutt is 
benyiijthatja. 

o A modosito javaslatot a 8. §-ban es a 19. § (2) bekezdeseben meghatarozott feltetelek 
figyelembevetelevel lehet benyujtani, azzal, hogy legalabb haromszaz hektar, 
egybefiiggo, vadaszteruletnek minosulo teriiletre vonalkozhat, arnely teriilet legfeijebb 
egyharmada mas, nem a modosito javaslatot benyiijto foldtulajdonos(ok) tulajdonaban is 
lehet. 

® Az e § eldirasainak megfetelo modosito javaslat befogadasarol a vadaszati hatosag 10 napon 
belul vegzessel dbnt. A vadaszati hatosag modosito javaslat befogadasarol szbld 
clontesevel szemben jogorvoslati kerelemmel a vadaszteriilet hatarat megallapito dbntesse! 
szemben benyujtott fellebbezessel lehet elni. 

o Ha a vadaszati hatosag ajanlasaban szereplo vadaszteriilet hatarara nem erkezlk ervenyes 
modosito javaslat, a vadaszati hatosag a vadaszteriilet hataranak megallapltasara 
vonatkozo szabalyok szerint hivatalboi megaliapftja a vadaszteriilet hatarat. 

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

® Ha a modosito javaslatot benyujto tuiajdonos nem szemelyesen tesz jognyilatkozatot, 
kepvisetelero! a Polg^ri Toryenykonyv kepviseleti jogra vonatkozo rendelkezeseinek 
megfelelo es a Vhr. 15. szamu meliekletben meghatarozott adattartalomma! kiallitott 
irasbeli meghataimazas utjan gondoskodhat. 

® A meghataimazas a 9. § (3) bekezddseben meghatarozott, a tulajdonjog igazoiasara 
elfogadhato dokumentumok vaiamelyikevei egyutt ervenyes. 

«> Allami tulajdonu fdldterulet eseten a vadaszati joggal kapcsolatos eljarasokban 
meghatalmazasnak minosiil a vagyonkezelesi szerzodesbe foglait, vadaszati joggal 
bsszefuggo kepviseletre vonatkozo meghataimazas, amely a meghatalmazott altal 
bemutatott, a kepviselettel erintett allami fbldteriiletek listajaval egyutt ervenyes. 
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A iriQdos'ta javaslattal erintett ingatian eseteben, ha az ingatiannak tobb tulaidonosa van 

f'2at0VCSak SZem',y tdhet A '^idonost^rsak SpSS tulajdom hanyaduk aranyaban szamitott szotobbseggei hataroznak. 

vadiszatt hatShn^ fald,tulajdonossal e9y"« nyuit be modoslto javaslatot a vadaszati hatosaghoz. a modosito javasiatban meg ke![ nevezni a modosftb iavaslat 
kapcsolattartojat (a tovabbiakban; meghatalmazott kapcsolaftarto). 

A vadaszati hatosaghoz benyujtott modosito javaslatnak tartalmaznia keji* 

erermraSitomelnSr1'6! sff rn6'!'(
va9y a meghatalmazott kapcsolattarto teljes bizonyito 

^ k . S alt nyiiatk02atat arra vonatkozoan. hogy a modoslto iavaslat melvik 
-.^szamokka! megjelolt - vadaszte^letoket erinti ' 

bj a mbdoslto javaslattal erintett foidteriilet hatarleirasat 

ssszasszs^^ 

hektaiban valaminta foldtulajdonosok nevet es tulajdoni hanyadat 

arrbMiogy a Vf(
9y 3 me9hatalmaz°» kapcsolattarto nyilatkozalat tulajdonaban illetve a kepviselt szemelyek tulajdonaban levo foidteriilet milven 

szazalekos aranyban all a modosito javaslattal erintett teljes foldterulettel y 

elerhet&tgef^ atot benyU|16 SZem®ly Va9y 3 "^^almazott kapcsolattarto nevet es 

" SZ5Ve9eS haterleir6Sa k6Z6,ti elterfe eSeten 3 sz°ve9es 

javasiafa TadL^itL^taS sf ^fh
vadas2te™let hatarara nem erkezik ervenyes modoslto 

Latalbbl meglkapitja a vadSsztCTof^hatbrbt ana me9allaPitdsdra TOaatkozd -ada'yol< -rint 

A hirdetmeny kifiiggesztesenek napja: 2016. marcius 31. 

A hirdetmeny levetelenek napja: 2016. majus 15. 

Az ajanlassal szemben fellebbezesnek helye nines. 

Stokba'Tzala2 Me^TltmtvhTvafaTriH' ?ldt,ulajdonosait. hogy az aj^lassal kapcsolatos 

Kinthet690^9' Birfi Mar,0n U 38 > ^,0™™ S'H6! '12^) 

Zalaegerszeg, 2016. marcius 31. 

Dr. Sifter Rozsa 

kormanymegbi'zott 

Az aianiast elektronikus uton kapjak; 

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

pmh@naqvkanizsa.hu 
2. Nagyrecsei Kozos Onkormanyzati Hivatal (Nagyr^cse, Mihaid) ~ naqvrecse@t-online h,. 
3. Galamboki Kozos Onkormanyzati Hivatal (Galambok. Pat. Sand. Zalaszentjakab) - 

iegvzo@oalambok.hn ' 

t zI'Mrav'KKZBS6nH0rmS.nyZati HiVatal (Zalak0mar- Zalasarszeg)-info@zalak0marhn O. ^ala Megyei Kormanyhivatal elektronikus hirdetmeny formajaban 

G' hiYcfetotSbteja' KOrm3nyhiVatal Fdldmavelesugyi es Erdogazdalkodasi Foosztaly 
7. Irattar 
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A Zala megyei Vadaszati Hatosag ajanlasaiban szereplo 

vadaszteruletek attekinto terkepe 
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Vadaszteruletek tervezett hatara 

Tajegyseg hatar 


