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Ügyiratszám: SOH/21/1146-5/2016.
Ügyintéző: Keszthelyi Tibor
Telefon:82/527-594

Tárgy: jogerőre emelkedés közlése
Hiv.szám: Melléklet: -

JOGERŐRE EMELKEDÉS KÖZLÉSE

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal, mint első fokú vadászati
hatóság, 2016. június 3. napján kelt és 2016. június 6-án közzétett SOH/21/1146-4/2016. számú, a 14352150-410 kódszámú vadászterület határát megállapító határozata
2016. július 7. napján
jogerőre emelkedett
a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (Két) 73./A. § (1)
bekezdésének a) pontja alapján, mivel ellene az érintett felek fellebbezést nem terjesztettek elő.
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A tájékoztatást hirdetményi úton történő 30 napos időtartamra szóló kozzeteteiere:
1. A Somogy Megyei Kormányhivatal hirdetőtábláján es elektronikus tájékoztatására szolgáló
honlapján (www.kormányhivatal.hu/hu/somogy)

A területileg érintett önkormányzatok hirdetőtábláján és elektronikus tájékoztatására szolgáló honlapján
hirdetményi úton történő 30 napos közzététel céljából:
2. Marcali Város Község Önkormányzata
3. Kelevfz Község Önkormányzata
4. Hosszúvíz Község Önkormányzata
Somogy Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
Földművelésügyi Osztály
7400 Kaposvár. Guba S.u.20. Telefon: (82) 527 580 Fax: (82) 315 023
E-mail; fm@somogy.gov.hu Honlap: www.somogy.hu

5. Csömend Község Önkormányzata
6. Libickozma Község Önkormányzata
7. Pusztakovácsi Község Önkormányzata
8. Mesztegnyő Község Önkormányzata
9. Somogyfajsz Község önkormányzata
10. Nagybajom Város Önkormányzata
11. Nikla Község Önkormányzata
12. Irattár

Somogy Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
Földművelésügyi Osztály
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SOMOGY MEGYEI
KO RM ÁNYI!! VATAL
Ügyiratszám: SOH/21/1146-1/2016.
Ügyintéző: Keszthelyi Tibor
Telefon:82/527-594

Tárgy: ajánlás
Hiv.szám: Melléklet; 1db térkép

A J Á N L Á S

A Somogy Megyei Kormányhivatal, mint I. fokú vadászati hatóság hivatalból ajánlást tesz közzé
hirdetményi úton a 14-352150 kódszámú vadászterület határára, a 2017.03.01-tői- 2037.02.28-ig
tartó üzemtervi ciklusra az alábbiak szerint:
A térképmellékleten jelölt vadászterület szöveges határlelrása a következő:
Északi határvonal:
Marcali város központjától keletre induló Öreglak felé vezető közúton a Pusztakovácsi elágazóig
(Szecsei Sarok)
Keleti határvonal:
Pusztakovácsi elágazótól a közúton dél felé a Pusztakovácsi - Somogyfajsz útvonalon az Osztopán felé
tartó útkereszteződésig.
Déli határvonal:
Innen a nyugatra induló Somogyfajsz 062, 061 hrsz földúton a Nagybajom 0620 hrsz útig. Ezen
délnyugat felé a 400 KV-os villanyvezeték pásztájáig, a villanypásztán északnyugat felé Háromház
település déli végéig. Innen az északra induló Libickozma 0191 hrsz földúton Kopár pusztáig, majd
észak-északnyugat felé tovább a Libickozma 0140 és 0201 hrsz utakon. Innen nyugat felé fordulunk a
Libickozma 0201 hrsz úton a Hosszúvíz 021 hrsz útig. Ezen tovább nyugat felé a Hosszúvíz 020 és a
Mesztegnyő 0164, 0162 hrsz utakon Mesztegnyő faluba a 68-as főútig.
Nyugati határvonal:
A 68-as főúton észak felé Marcali központjába a kiindulási pontig.
A vadászterület becsült mérete: 9914,2 ha

Az ajánlással érintett vadászterület a 410 tájegységen belül, a 14-351650, 14-350170, 14-350160,
14-351750, 14-352050, 14-352250, 14-355150

kódszámú lejáró üzemtervü vadászterületekkel

szomszédos.
Az 1996. évi LV. törvény (Vtv.) 11/A, § (4) alapján, a vadászati hatóság az ajánlást a hirdetőtábláján, és
elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján legalább harminc napra hirdetmény formájában
közzéteszi,

A vadászati

hatóság

kezdeményezi

minden

érintett település önkormányzatának
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hirdetőtábláján, illetve elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján a hirdetmény formájában való
közzétételt, amelyet az önkormányzat tájékoztató jelleggel legalább harminc napra közzétesz.

A Vtv 11/A. § (5) bekezdése alapján az ajánlással érintett vadászterület földtulajdonosa az
ajánlásra
a) a vadászterület határaival kapcsolatos módosító javaslatot, illetve
b) új vadászterület kialakítását célzó javaslatot [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: módosító
javaslat] nyújthat be a vadászati hatósághoz a hatályos vadgazdálkodási üzemtervi cikíus utolsó
vadászati évének május 15. napjáig.

» A földtulajdonos a módosító javaslatot egyedül, 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 minősülő területre vonatkozhat, amely terület legfeljebb egyharmada más,
nem a módosító javaslatot benyújtó földtulajdonos(ok) tulajdonában Is lehet.
• Az e § előírásainak megfelelő módosító javaslat befogadásáról a vadászati hatóság 10 napon
belül végzéssel dönt. A vadászati hatóság módosító javaslat befogadásáról szóló döntésével
szemben jogorvoslati kérelemmel a vadászterület határát megállapító döntéssel szemben
benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
• Ha a vadászati hatóság ajánlásában szereplő vadászterület határára nem érkezik érvényes
módosító javaslat, a vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó
szabályok szerint hivatalból megállapítja a vadászterület határát.
79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (Vhr.) 7. § (1) bekezdése alapján a Vtv. 11/A, § (5) bekezdésében
meghatározott módosító javaslatot ahhoz a vadászati hatósághoz kell benyújtani, amelyik az ajánlást
tette.
•

Ha a módosító javaslatot benyújtó tulajdonos nem személyesen tesz jognyilatkozatot,
képviseletéről a Polgári Törvénykönyv képviseleti jogra vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelő és a Vhr. 15. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kiállított írásbeli
meghatalmazás útján gondoskodhat.

•

A meghatalmazás a 9. § (3) bekezdésében meghatározott, a tulajdonjog igazolására
elfogadható dokumentumok valamelyikével együtt érvényes.

•

Állami

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 listájával együtt érvényes.
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•

A módosító javaslattal érintett ingatlan esetében, ha az ingatlannak több tulajdonosa van,
érvényes jognyilatkozatot csak egy személy tehet. A tulajdonostársak képviseletükről
tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbséggel határoznak,

*

(6) Ha a földtulajdonos más földtulajdonossal együtt nyújt be módosító javaslatot a vadászati
hatósághoz, a módosító javaslatban meg kell nevezni a módosító javaslat kapcsolattartóját (a
továbbiakban; meghatalmazott kapcsolattartó).

A vadászati hatósághoz benyújtott módosító javaslatnak tartalmaznia kell;
a) a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a módosító javaslat melyik
ajánlásban szereplő - kódszámokkal megjelölt - vadászterületeket érinti;
b) a módosító javaslattal érintett földterület határleírását;
c) a módosító javaslattal érintett földterület legalább 1:25000 méretarányú topográfiai térképi
megjelenítését, feltüntetve az ajánlással érintett vadászterület határvonalát;
d) a módosító javaslattal érintett földterületnek az íngatlanügyi hatóság által papíralapon vagy
elektronikus adathordozón kiadott helyrajzi számait és annak területi kiterjedését hektárban,
valamint a földtulajdonosok nevét és tulajdoni hányadát;
e) a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó nyilatkozatát arról,
hogy a tulajdonában, Illetve a képviselt személyek tulajdonában lévő földterület milyen
százalékos arányban áll a módosító javaslattal érintett teljes földterülettel;
f) a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó nevét és

elérhetőségét.
A módosító javaslat térképi megjelenítése és szöveges határleírása közötti eltérés esetén a szöveges
határlefrás tekintendő irányadónak.

Ha a vadászati hatóság ajánlásában szereplő vadászterület határára nem érkezik érvényes módosító
javaslat, a vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint
hivatalból megállapítja a vadászterület határát.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2016. március 31.
A hirdetmény levételének napja: 2016. május 2.

Az ajánlással szemben fellebbezésnek helye nincs.

Somogy Megyei Kormányhivatal Foldrrmvelésugyt és Erdőgazdálkodási Főosztály
Földművelésügyi Osztály
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Tájékoztatom, az ajámassai érintett vadászterület földtulajdonosait, hogy az ajánlással kapcsolatos
iratokba

a Somogy

Megyei

Kormányhivatal

Földművelésügyi

és

Erdőgazdálkodási

Főosztály

Földművelésügyi Osztályán (Kaposvár, Guba Sándor u. 20.) ügyfélfogadási időben Hétfő, Kedd,
Csütörtök 8-12 és 13-16, Péntek 8-12 óráig betekinthet.

Kaposvár, 2016, március 30.
\
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