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201 6. szám ú határ

ozat

kijavításáról

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 38312016, (Xll. 2.)
Korm. rendelet 60.§ (1) bekezdése alapján - elsőfokú vadászati hatóság jogkörében eljárva meghoztam azalábbi

HATÁnoZAToT:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

-

mint jogelőd vadászati hatóság

-

által a 05-658100

kódszámú vadászterület határvonalának megállapításáról rendelkező 2016. június 30. napján hozott
BOH|O112946-1312016.

számú határozatot a határleírást érintően az alábbiak szerint

kijavítom:
,,Kiindulási pont

a Gönc 26, 27 és a Fony 22,71

erdőtagok találkozása. lnnen

a Fony 71,72,

44

erdőtagok K határvonala, Fony 49F, sOE, 50F erdőrészletek Éhatárvonala, Fony 38, 37, 36 erdőtagok

DNY határvonala, Fony 36, Regéc 92 erdőtagok DK határvonala. lnnen a Regéc 113, t03 erdőtagokon
vezető erdei út, Regéc 1,15 erdőtag Ées X határvonala. lnnen a Háromhuta 5,6,8, 10 erdőtagok NY
határvonala, tovább

a Regécóhuta közút,

Mogyoróska 78, 17 erdőtagok D határvonala. lnnen a

Mogyoróska 12 erdőtag K és D határvonala, Mogyoróska 8 erdőtag Ny határvonala, Mogyoróska 32, 33,
80, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, Fony 57, 59, 60, 61 erdőtagok D határvonala. lnnen az Arka 6
erdőtag K és Éhatárvonata. lnnen Arka 010 hrsz. Csorgó-patak, Fony Malom-patak, Fony 67C,674
erdőrészletek NY határvonala, Fony 036 hrsz, út, Fony 042 hrsz. árok, Fony 68CE6 erdőrészlet NY
határvonala. lnnen a Fony 059/í hrsz. földrészlet, a Fony 061 hrsz. út a községhatár mentén haladva
a Bors-patakig. lnnen Fony belterület, Vilmány-Fony közút, Fony 0120 hrsz. árok, Hejce 076 hrsz. árok,
Hejce 073,0B1,0B9, O229lb,0143 hrsz. utak, Hejce 0141 hrsz. vízmosás. lnnen a Hqce0142 hrsz{ől
15B1 hrsz-ig aföldrészletek Éhatárvonala. lnnen a Göncruszka 2 erdőtag K határvonala, Fony 101,71
erdőtagok Éhatárvonala a kiindulási pontig."

A kijavítás a határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.
E határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály
3526 Miskolc Blaskovics u. 24. Telefon: (36-46) 503 428 Fax: (36-46) 531 039

--

lndokolás
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal,

mint jogelőd vadászati hatóság

-

a vad védelméről, a

vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 11lA. § (10)
bekezdése alapján a 05-658100 kodszámú vadászterület határát

üzemtervi időszakra

- a 2016.

-a2017.

március 1. napjától kezdődő

június 30, napján kelt, BOH/01l2946-13l2016, számú határozatával

megállapította.

Az elsőfokú vadászati hatóság a 0&658100 kódszámú vadászterület határvonalát megállapító határozat
szöveges határleírását megvizsgálva megállapította, hogy az abban meghatározott területleírás elírást
tartalmaz.

A határleírásban szereplő 68CE6 erdőrészlet és a Fony 06í hrsz-ú út összekapcsolását

a Fony 059/1

hrsz. földrészlet képezi, ezért az eíírással érintett szövegrész korrekciója vált szükségessé.

A Fony 06í hrsz-ú út, mint

tennészetes határvonal halad

a

községhatárig, ami elvezet

a

Bors-

patakhoz. Az irányronal pontosítása miatt volt indokolt a szöveges leírás javítása.

A Vtv. 19. § (2) bekezdés I pontja
figyelemmel kell lenni a vadásáerület

értelmébena vadásáerület határának megállapítása során
határának egyértelmű azonosíthatóságára, tartósságára és

nyomon követhetőségére,

A közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi'' CXl...törvény

(a továbbiakban: Ket.) 81/A. § (í} bekezdése szerint, ha a döntésben név-, szám-, vagy más elírás
illetve számítási hiba van, a hatóság a hibát - szükség esetén az ügyfél meghallgatása után - kijavítja,
ha az nem hat ki az ügy érdemére, az eljárási költség mértékérevagy a költségviselési kötelezettségre.

A Ket. 81/A. § (2) bekezdés c) pontja szerint a kijavítást a hatóság kijavító döntés meghozatalával is
teljesítheti.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint aBOH|0112946-13/2O16. számú határozatot
kijavítottam.

Az eljárási cselekmény kapcsán a Ket, 153 §-a szerinti eljárási költség nem merült fel ezért annak
megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.
A jogorvoslati lehetőséget a Ket. 81/A. § (3) bekezdése zárja ki.

Agrárúgyi Főosztály Földművelésügyi Osztály
3526 Miskolc Blaskovics u, 24. Telefon: (36-46) 503 428 Fax: (36-46) 531 039
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei l(ormányhivatal Miskolci

illetékességéta földművelésügyi hatósagi

és igaz3atási

Járási Hivatalának hatáskörét és

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló

383/2016, (Xll,2.) Korm. rendelet 60.§{1) bekezése, valamint a Ket.21, § (1) bekezdésének b) pontja

állapítja meg.

Miskolc, 20í7. szeptember 7.
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