BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATAL
AGRÁRÜGYI FőOSZTÁLy
TÁJÉKOZTATÁS
körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal (továbbiakban: erdészeti
hatóság) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVI.I
törvény (továbbiakban: Evt.) 33. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az
alábbiak szerint hivatalból megkezdi a Kiskőrösi erdőtervezési körzetre vonatkozó
igazgatási tevékenységét:
•
•
•

az erdőtervezési körzet megnevezése: Kiskőrösi
a körzeti erdőtervezés megkezdésének napja: 2018. március 26.
felelős erdőtervező neve és hivatali elérhetősége: Pálfalvi Zsolt (62/553-922),
palfalvi.zsolt@bacs.gov.hu

A Kiskőrösi erdőtervezési körzetet alkotó helységek jegyzéke az erdőről, az erdő védelméről
és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017.
(XII. 21.) FM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 5. számű melléklete alapján:

7.8.1. Akasztó (523)
7.8.2. Bócsa (524)
7.8.3. Császártöltés (525)
7.8.4. Csengőd (526)
7.8.5. Homokmégy (517)
7.8.6. Izsák (560)
7.8.7. Kaskantyű (530)
7.8.8. Kecel (531)
7.8.9. Kiskőrös (532)
7.8.10. Orgovány (533)
7.8.11. öregcsertő (520)
7.8.12. Páhi (534)
7.8.13. Soltszentimre (535)
7.8.14. Soltvadkert (536)
7.8.15. Szakmár (522)
7.8.16. Tabdi (537)
7.8.17. Újtelek (615)
Az erdészeti hatóság a körzeti erdőtervezési tevékenységét az Evt.

33. § (1) bekezdésében, az

egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási
szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 1.-6. §-ban, a
Vhr. 12.-24. §-ban foglaltak szerint végzi.
Ennek megfelelően az erdészeti hatóság terepi felvételezést végez, mely során felülvizsgálja
az erdők gazdasági beosztását, térbeli rendjét, az egyes erdőrészletek termőhelyi viszonyaira,
faállományára jellemző adatokat. Megállapítja az erdőrészletek természetességi állapotát.
Bács-Kiskun Megyei Kormanyhivatal Kecskeméti Járasi Hivatal Agrárügyi Fóosztály
Erdőtervezési Osztály
6724 Szeged. Föltámadas u. 29.,

:

6701 Szeged, Pf.: 35.

� 621553-920, iJ 621498-056, JI bacs-erdotervezes@bacs.gov.hu

Erdőrészletenként felméri a következő körzeti erdőtervezésig terjedő időszakban
végrehajtható, illetve végrehajtandó fakitermelési-, erdőnevelési-, erdőfelújítási- és a
véghasználati lehetőségeket.
Összegyűjti az erdőgazdálkodók következő időszak erdőgazdálkodására vonatkozó
javaslatait.
Az erdészeti hatóság a leendő erdőtervre vonatkozóan tervjavaslatot állít össze az
erdőgazdálkodók által benyújtott javaslatok, a terepi felvételezéssel nyert, illetve az érintett
hatóságok és kezelő szervek által megadott adatok és tények felhasználásával, valamint az
erdőterületekre vonatkozó természetvédelmi kezelési-, Natura 2000 fenntartási- és nagyvízi
meder kezelési tervek figyelembevételével.
Az érintett hatóságoknak és kezelő szerveknek a hatósági nyilvántartásban nem szereplő
tényeket és adatokat 2018. április 30-ig kell megküldeni az erdészeti hatóság részére.
erdőgazdálkodók a használatukban álló erdőket érintően az előzetes erdőterv javaslathoz
a NÉBIH honlapján közzétett nyomtatványon
(http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok az "Erdőgazdálkodói
javaslatok körzeti erdőtervezéshez" címszó alatt) legkésőbb 2018. április 30-ig tehetnek
észrevételeket, javaslatokat az alábbi postacímre vagy e-papíron küldve.

Az

Postacímünk:
Bács-Kiskun Megi1ei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügiji Főosztály Erdőtervezési
Osztály 6701 Szeged, Pf:35.

Elérhetőségünk az https://epapir.gov.hu/ alkalmazáson keresztül:
�MACSOPORT
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Kecskeméti Járási HIVatal

Az adatbetekintés, valamint a javaslatokról személyes egyeztetési lehetőség az alábbiak
szerint biztosított:
Hétfőnként 8:00 h és 12:00 h között a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási
Hivatal Erdőtervezési Osztály hivatali helyiségében (6724 Szeged, Föltámadás u. 29.).

Labancz Attila
járási hivatalvezető
neve'ben es
, megb'1Zás

�<:'-

„yei Kor.
'°>"•ás· '»..:

lb''

rfa.�

... ......

'ly,-�
%: �

-----------15? & �;.��1: '%e
L_-,-..=co::::==;�s;;eh�T�am=a': s��
� ��f�
iM·
' ·_,\,.

"' !D

főosztályvezető

--

e.

