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Tárgy: Tájókoztatás a Kissikátori Erdőbirtokossági Társulat erdögazdálkodó területét érintő
módosításl eljárás megindításáról

erdőterv

Tlsztelt címl

A Kissikátori Erdóbirtokossági Társulat (9900 Körmend, Logény út 28-30.) erdőgazdálkodó a
kezelésében lévő Kissikátor 3 F erdőtervi jelü erdórészletre vonatkozó erdőteerv módosítási kórelmet
terJesztett be a Heves Megyel Kormányhivatalhoz mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkezö
erdészeti hatósághoz. A kérelmet HE/EO/3B11-112020. számon lktattuk, olbírálására elJárást
lndítottunk,

^ 
43312017, (Xll, 21.) kormányrendolet 7. § órtelmében az ordőtervnek az erdöröl, az erdő védelméröl és

az erdőgazdálkodásról szóló 2009, évi DfiVll. törvény (a továbblakban: Evt,) 33. § (8) bekezdése szerinti
módosításakor a körzetl erdőtorvozés szabályait koll figyelembo vennl.

Az Evt. 33. § (2) bekezdés szerlnt az ardészetl hatóság az ardőtervazési olJárás meginctítá*árót a
honlapJán közlaményt helyaz el, valamlnt éftasltl az erdőterütet elhetyazkedése szerintl tetepülést
Önkormányzat tegyzőJét, akl gondoskodik az eljárás megindításárőt szótó táJékoztatás helyben szokásos
mód o n tö rté n ő közzététe l é ről,

A tájékoztatás közzétételét követő 8 napon belül bárki lrásos észrevételt tehet az
Erdeszet,honlap@ník,qov.h9 vagy az fmeq@heves,qov,h,u. clmen, Az észrevételt tartalmazó levélben
kérjük feltüntetni jelen tájékoztató tevél ügyiratszámát és tárgyát.

Heves Megyel Kormányhlvatal Agrárügyl Főosztály Erdészetl Osztály
cím: 3300 Eger, SzÖvetkezet u. 4. - levelezési cím: 3301 Egor, Pí,:41, _ telefonszám: +36 (36) 51o-57o
E-maih fmeg@heve_s,oov,hu Honlap: www,kormanyhivatal.hu/hu/heves; http://nfk,gov,hu
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HatáskÖrÖmet és illetékességemet a földmúvelésügyi hatósági és igazgatósági feladatokat ellátó
szeryek kijelÖléséról szóló 383/2016, (Xl1,2,) Korrn. rendelet 11, § (1)bekezdése, 12,§ (5) bekezdése
ós a 2. számú melléklete rögzíti,

Mellékletek:
-- KÖzlemény erdóterv módosítási kérelem elbírálására irányuló eljárás megindításáról

(mellékletekke|),

Kelt Egerben az elektronikus tanűtsítvány szerint,

Dr. PajtÓk Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és
megbízásából:

csendes József
erdészeti osztályvezető



HrVBS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

l<öztp;vtÉxv
erdőterv módosítása eljárás megindításáról

A Heves Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: erdészeti hatóság) az egyes erdészeti
hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások szabályairól szóló
43312017. (XII.21.) Korm. rendelet 6, § alapján ezúton tájékoztatja az érdekelteket, hogy a
Kissikátori Erdőbinokossági Társulat (9900 Körmend, Legény út 28-30.) kérelmére a
tájékoztatásunk mellékletében felsorolt erdőterületek vonatkozásában, erdőterv módosítása
tát gy ában elj árás van folyamatb an.

o §2 ügy tárgya: kissikátor 3 F erdőrészlet erdőtervének módosítása.
o Azügy iktatási száma: HE/EO/38l1-tl2020,
o Kőzzététel napja: 2020. november 23,
o Levétel napja: 2020. december 03.
o Mellékletek:

az erdőgazdálkodó kérelme és a kérelem mellékletét képező I db táb\ázat,
2 db fatömegbecslési jegyzőkönyv.

A tájékoztatás közzétételét követő 8 napon belül bárki írásos észrevételt tehet az
§rdpqapj,ho..nlap@ník,gqy,lrtr, yagy az tmEg(@hevps,gq,v.hs címen. Az észrevételt tartalmazó
levélben kérjük feltiintetni jelen tájékoztató levél ügyiratszámát és tárgyát,

Hatáskörömet és illetékességemet a foldmüvelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervekkijelöléséről szóló 38312016. (XII.2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, 12. § (5)
bekezdése és az 2, szám{r melléklete rögzíti,

Kelt Egerben, az elektronikus tanúrsítvány'szerint,

Dr, Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbizott nevében és
megbízásából:

csendes József
erdészeti osztályvezető



A H E/EO/38{ 1.3.2020. l ktatószám rl ü gyl ratot kapjá k:

1.) Klssikátor KÖzségi Önkormányzat Jegyző - elektonikusan KR|D kód: 758123363
2,) lrattár
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A HE/EO/3 ttl-?, l 207.0, számú ü gyiratot kapj ákl

1, Honlap (http://nfl<.gov,hu) - NFK Erdészeti Főosztály, Budapest :
Erdeszet.honlapú?r}tk. govrhu (elektronikus úton)

2, hattár
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