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HATÁRozAT
A Jász-Nagyku1-szolnokMegyei Kormányhivatalszohoki Já'ási Hivatal AgTárügyi Főosztály

Földmúvelésiígyi osztálya (5000 szolnok, viPaÍt kÍt. 32.) a Fe8J.verneki Mezőgazddsági,
városüzemeltetési és Feilesztési Intézl1ény (5231 Feg}.vemek, szent EÚsébet út 175) kérelnére
és Dudás Tibor halászati szakértő szakvéleménye alapián az AlsóÍéti Holt-Tisza (vizÍéÍkód|7G
302-1-2) vízterii]etén a ponhJ Íajla9os Íogási tilalmi idő a1óli fe]nentését2018. ápÍilis 18. és 2023.
ápdlis 17. közötti időszakra
engedélyezi.

Az eljáÍás soÍán 2000 It ígazgatásí szolgáItatÁsi díj merült fel melyet az ügyÍélbeÍizetett'
Határozatom e1leÍ! a kézhezvételtől számított 15 rrapon beiul a Jász-Nagykun-szo]Írok Megyei
Kormiányhivata1hoz címzett (5000 Szo]nok, Kossuth Lajos írt 2.), de a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
szo]ioki
JáIási Hivatal Agrá gyi Főosztály Földmúvelésügyi
osztrályálroz (5000Szohok, voPalt klt' 32.) benyújtandó Íellebbezéssellehet élrt.
Fellebbezni csak a megtámadott döntésÍe vonatkozóan, taftalÍnilag azza1 közvetlenii] összefiiggó
okból, iÍetve csak a döntésból közvetlenií adódó jog- va8y érdekséreleÍÍue
hivatkozva lehet. A
fellebbezést indokohi kell. A felebbezésben csak olyan új ténFe lehet hivatkoznj, al\elytő7 az
elsőfokú e1járásban az ügyféInek nem volt tudom.ísa, vagy arÍa önhibáján kívül eső ok miatt nem
hivatkozott.

(56)5l6 8]7Fe: (56)425
5000szolnoLvizpaÍt
kÍt'32'500l szolnok.
!| l35,Telefon:
955
e'mail:szolDokjb'íoldnruvelesugy@iasz'gov,hu
Honlap:
M\ koman),nivata]'hu

A fellebbezésbenyújtásávaleg] idqt eg 10.000,-It, azaz tjzeze| Ío|jÍt fellebbezésiszolgáltatási
díját ke fizetni a Jász-Nagykun-szolnok Megyei Kolm.inyhivatal 10045002-0030180G00000000
számú szán]ájáIa mely átutalássai, il]et1.e a fizetési száÍúáIa tóÍténő készpénzbeÍizetéssel
teljesít-hető
(t,ailkikészPénzbeÍizetés,
beföldi Postauta]vánY)'
A megbízás közlemény íovatában Íel ke1l tiintetni az úg,viratszámot, valaÍnint az üfryÍél
ad.ószáInát,illetve adóazonosító jelét.Fellebbezéselőteiesztése eseténaz igazgatási szolgáltatási
di beíizetésétigazo1ni szijl.séges.

INDOKOLAS
A Feg}'vemeki Mezőgazdasági ViíÍosüZeme]tetési
ésFq1esztésiIntézményaz Alsóréti Holi-Tisza
vízterületénkate a ponty íajlagosfogási tjla1miidő alóli felmeniést2018.évtőlöt évesidőszakÍa.
A vízterületen a szükségesÍclméIéseket
Dodás Tibol halászati szakéÍtóvégezteel. Mui*ájában
javasolja a Fegyvemeki Mezőgazdasági, Váosiizeme]tetési és Fej]esztési Intézmény
hasznosításában á11ó108 hektaÍos AlsóIéti Holt-Tisza \.ízierij]etén a pont\ Íajlagos fogási tilalmi
idő alóli felmentést.
A halgazdákodáslól ésa hal védelrnérőlszóló 2013.é\'íC . tön.énr (továbbiakban tlhvtv') 16. $
(1) bekezdésealapján, a halgazdákodási hatóság hivatalból ragY a ha1gazdiilkodásrajogosuit
kéIelmérea jogszabályban meghata'ozott tila]mi időt megÍövidítheti, az alól vagy a ha]iíszati és
holgászaú méIet vagy mennyiségikorlátozás alíla halgazdálkodási víZteÍij]etre
vagy annak eg/
ÍészéIeneghatiirozott időtartá$ra ÍelmentéstengeaélyezheL
A FIhvtv. 16. $ (5) bekezdés a) ponqa a]apj.in, a közösségi jelentőségűnek nem minósiilő fogható
halfajok esetébena haigazdálkodási hatóság az (1) bekezdés sze nti döntéseket a (2) bekezdésben
szeleplő eseteken túlmenóen az adott v'terijleten
elhanyagolható méItékben vagy nem
szaPoÍodó, telepítésselfenntaltott ál1oÍránÉ ha]Íajhasznosítása éIdckóben is meshozhatja.
A halgazdálkodás és a háIvédelem egyes szabályainal megáltáPításá|óI szóIó 133/2013. (XII. 29.)
VM lendelet (továbbiakban:\4u.) 10. $ (3) bekezrlésealapjárr,íajlagostilaLni idő, illetve méIetvagy mennyiségi kollátozás alól fe1nentést - a }lhvtv. B' s (1) és (2) bekezdés szeÍint történő
állománymentés és a mestelséges kófii]mények közötti
szapolítási cétból Íogott halal
halgazdálkodási hatóság engedélyéve]végzett telepítésénekkivételével- a ha]gazdálkodási
hatóság a területegységre nagyobb mennyiségben rendszeresen telepített ha]fajokÍa vonatkozóan
engedélyezhet, ha a ha1gazdrá1kodásrajogosult a ha1gazdri1kodási teNben foglalt e1óíásoknak
maladéktalanul eleget tesz, továbbá a nyilvánta]tott ha]gazdálkodási vízterületen az adott halfaj
Íenclszeles szapolulata nem ész1elhető.
,,A lassan melegedő vízben az ivaléIettpontyokjelentős lésze,nem késziil fel á szapolodásla ésa
számos hiányzó ívási feltétel miatt az utódlás js nagyméItékben sikerte]en. A ponty ivadék és
növendék kolosztályai évek óta nelll figyelhetők meg, hiányuk a telmészetes szaporodás
sikeltelenségét
támasztia alá.,,

/

,,A ponqr telnészetes szapoíodás és esetleges utódlása a holtágban é1ó ponq.állomáfi'
növetésének és Póttásának szemponqából
ethanyagolható, a2 kjzaÍóÍa| a tetePítések
mepvalósításával taItható fenn.,,
,'Szakmailag megalapozotb:raktaltom a hasznosítóazon kérelmét,melh'el a Pont! fajlagos fogási
tila]mának 2018. május 02.. május 31. közötti feloldását kezdeményezi.,,
,,A Ie8J'vemeki AlsóÍéti Ho1t Tisza a tömyék kedvelt, és8yakÍan látogatott horgászvize. A Ponty
fajlagos tilalmának feloldása segíthetia tavaszi horgászati igényekkiszolgáiásáL ésmegnövelheti a
hasznos horgásznapok szán1át.,,
A szakértői véleményből fentiekben idézettek a]apjárl, az Alsóréti Holt-Tisza vízterületén a Ponty
Íajlagostilalrni idejénekfeloldása, nem veszéIyeztetia holtág ökológiai állaPotát'
A Vbr. 10. $ (5) bekezdóse alapján, nyilvántartott halgazdálkodási teriileten a ponty faj esetébena
Íajlagos tila1mi idő alóli felmentést 5 éves időtaÍtanla a halgazdákodásra jo8osult kéIe]ÍnéIe
engedélyezia halgazdálkodási hatóság, ha a ponty lendszeles telepítésea halgazdáll(odási telv
szerint eléÍivagy meghaladja a 100 kg/ha/év mennyiséget.
A Fegyvemeki Mezőgazdasági, Városüzeme1tetésiés FejlesztésiIntézménYa fenti jogszabályban
Íogla1taknak megÍelel a halgazdálkodási terve alapján, mivel éves lendszelességge1 kívánja
kijuttahi a vízteűIehe a halgazdálkodási teNébenfog]ali (150kglha) Ponty menlyiséget.
A Fegyvemeki Mezógazdasági ViáÍosüzemeltetésíésFej1ejztésijnléZmáv l(érelme ésa szakértői
véleményalapján, a lendelkezó részben fogla]tak szerint döntöttem.
HatáIozatomat a Hhvtv. 16. s ésa VhÍ' 10. 5 alaPján hoztam meg.
Az általános közigaz gatási lendtaltásIól szótó 2016.éviCL' töNény (továbbiatban| Á1(Í')117' s (1)
bekezdése szelint, há a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a
Íellebbezésnek- a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a döntés véglehajtásáIa halasztó hatá]ya

Határozatomát a földmúveiésü8yi hatósági ós igazgatási feladatokat ellátó szeNek kijelöléséről
szóIó 3a3/2076. (XlI. 02.) Korm' Iendelet (továbbiakban: Kom' Iendelet) 30' $ (1) bekezdése,
alaPján biztosítottjogkölömben elj.fuva hoztam meg.
A hatáIozat az ÁkI. 80' s (1)és81' s (1)bekezdésében
fo8lalta*nat me8Íe1elően
készült.
A Íellebbezés
lehetóségét
az Á*í. 112.s, az AkÍ.11'6.s (1) (3) ésaz Ák. 118' s (1)-(3)bekezdése
alapozza meg.

A iogoÍvoslati e\járás Ea a Nenrzeti EelmiBzet|áÍrc-tiztonMgi Hivatal, valaÍIint a me8yei
kormáÍryhivatalok fiezógazíl,sAgj $|.igá'gafási
szervei elótt kezdeményezett eljáÍásokban
Rzeterfdó igazgatás| sza|gáItafui d{ak mértekéróL vaiáÍrint az igazgatási szolgáltatási díj
fizetésének szabélyairól szó|ó 63/2Ü|L (vn. 2.) \.Iví rendelet 4. S (3) bekezdése alaPján' került
meghatáIozásm.

SzoInoN 2018,ápilis 19.
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1. reg1ruemeki Mező}azdaság!,v fuosiizemeltetésj
ésFEÍeszlésihtézmény(523| Fe8}'vemek,
Szent EÍzsébetút 175.)
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