Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város Önkormányzata, mint a Hajdúsámson 128-as erdőtag tulajdonosa és
erdőgazdálkodója legeltetéshez való hozzájárulásának tárgyában
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmény:
Sáfián László és Sáfián Lajos (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 2017. szeptember 25. napján kérelemmel
fordultak Hajdúsámson Város Önkormányzatához, a Hajdúsámson határában fekvő 128-as erdőtag
vonatkozásában az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. XXXVII. törvény 76/C.
§-a szerinti, juhval történő erdei legeltetés tárgyban. Az érintett terület Hajdúsámson 0392 hrsz.-ú külterülete
a Martinka legelő kiemelt jelentőségű természet megőrzési terület a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet része,
valamint a Nemzeti Ökológiai hálózat magterülete is.
Az érintett ingatlanon, ültetett fehér akác állomány található, a legelő állatok áthajtása és a legeltetés
természetvédelmi szempontból nem aggályos.
1.) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § (1) bekezdés b) pontja alapján védett
természeti területen történő legeltetéshez a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.
Az engedélyezésben illetékes, természetvédelmi hatósági jogkörrel rendelkező szerv a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalának Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztálya a 2018. február 5. napján kelt határozatában foglalt feltételekkel a legeltetést az engedély
jogerőre emelkedését követően 2018. március 1. és 2018. november 30. közötti időszakban
engedélyezi.
2.) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. XXXVII. törvény 76/C. § (6)
bekezdése alapján a legeltetést felügyelő személy köteles magánál tartani a tulajdonos és az
erdőgazdálkodó legeltetéshez való hozzájárulását tartalmazó dokumentumot.
Hajdúsámson Város Önkormányzata, mint az érintett terület tulajdonosa és gazdálkodója jogosult a
hozzájárulást megadni.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a
legeltetéshez való hozzájárulást a természetvédelmi hatóság határozatában foglaltaknak megfelelően
megadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában, továbbá a 107. §-ában meghatározott
feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata, mint a Hajdúsámson 0392
hrsz.-ú külterület tulajdonosa és gazdálkodója a legeltetéshez történő hozzájárulását a természetvédelmi
hatóság
határozatában
foglaltaknak
megfelelően
Sáfián
László
és
Sáfián
Lajos
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) részére megadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a legeltetéshez történő hozzájárulás aláírására.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. február 14.
Antal Szabolcs
polgármester

Az előterjesztést készítette:
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:
Jegyző:

***A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.***
Szabóné Mudri Ildikó
Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető
Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető
Dr. Danku József

