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A pártlista neve
Szavazat
SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
6
MOMENTUM MOZGALOM
37
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
110
SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
3
KÖZÖS NEVEZŐ 2018
4
EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT
0
ÖSSZEFOGÁS PÁRT
2
MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT
31
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
404
IRÁNYTŰ PÁRT
1
MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA
4
MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT
0
FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
2029
NET PÁRT
2
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
708
MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA
0
MAGYAR MUNKÁSPÁRT
19
EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA
10
CSALÁDOK PÁRTJA
9
LEHET MÁS A POLITIKA
114
TENNI AKARÁS MOZGALOM
8
REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT
0
KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT
1

Jelen közlésünk tájékoztató jellegű.
Az eredmény az átjelentkezők és a külföldi szavazók szavazatainak megszámlálását követően még változhat.
Forrás: www.valasztas.hu

Mi lesz veletek, (kunhegyesi) rendezetlen erdőgazdálkodójú
erdőterületek?
A címben szereplő erdőterületekkel kapcsolatban sok tulajdonos és haszonélvező kapott levelet a területileg illetékes Erdészeti hatóságtól ez év elején. A nagy számú telefonos és személyes megkeresés következtében a cikk írója úgy döntött, hogy a
szülővárosában ingyenes szakmai tájékoztató előadást tart,
amelyre 2018. február 27-én került sor a kunhegyesi Művelődési Központban. Talán a rövid kihirdetési idő miatt, talán a
hétköznap délutáni időpont miatt sajnos csak kevesen tudtak
részt venni a rendezvényen, így a Város vezetősége felkért,
hogy írásban is jelenjenek meg az ott elhangzottak, tájékoztatva
ezzel az érintetteket, illetve érdeklődőket.
Az erdő, a benne található fafajoktól függően 20-120 év alatt
éri el a vágásérettségi korát, ennyi idő kell ahhoz, hogy „beérjen”, tehát hosszú távú gazdálkodási folyamatról beszélünk,
ezért szükséges a tervszerű gazdálkodás, valamint a törvény
által előírt, kötelezően alkalmazandó erdészeti szakszemélyzet,
amennyiben a gazdálkodó, vagy alkalmazottja nem rendelkezik
közép, vagy felsőfokú erdészeti végzettséggel.
Magyarország erdőterületeit hosszú évtizedek óta az Erdészeti hatóság 10 évente felülvizsgálja, és rögzíti a tapasztaltakat,
ez az erdőtervezők feladata. Erdőgazdálkodóval („földhasználóval”) rendelkező erdőterületek sorsával kapcsolatban
előzetes, részletszintű és zárótárgyalás keretében tárgyalják az
érintettek, hogy a következő 10 évben mit lehet és mit kötelező
végrehajtani. Jellemző működési területünkön, hogy a gazdálkodót mi, a jogosult erdészeti szakszemélyzete képviseljük.
A lehetőségeket szakmai előírások, tapasztalatok útján, a
kötelezően végrehajtandó munkákat jogszabályokban előírtak
alapján állapítják meg.

Erdőgazdálkodóval nem rendelkező („rendezetlen”) erdőterületeken szintén végrehajtja a hatóság az állapotfelméréseket, és rögzíti a tapasztaltakat.
Kunhegyesi (és a környékén található) erdőterületekkel
kapcsolatban a 10 éves felülvizsgálatra, a terepi felvételekre
2016-ban és 2017-ben került sor. Az említett, ún. „hármas
tárgyalások” 2017-ben voltak Debrecenben. A tárgyalásokon
rögzítettek következtében, a rendezetlen erdőterületek tulajdonosait és haszonélvezőit tájékoztatja a hatóság a feltárt erdőgazdálkodási hiányosságokra, és utasítja őket a jogszabályokban foglaltak betartására, így különösen:
1. rendezzék az erdőgazdálkodást (legyen erdőgazdálkodója
a területnek), illetve
2. az erdőfelújításnak tegyen eleget a tulajdonosok és
haszonélvezők által megbízott erdőgazdálkodó.
Erdőgazdálkodó hiányában a tulajdonosok és haszonélvezők
azok, akik kapják a hatóságtól (első körben) a tájékoztatást és a
kötelezést. Amennyiben nem tesznek a fenti két pontnak az
érintettek eleget, abban az esetben büntetés előírása mellett a
hatóság várhatóan erdőkezelést fog elrendelni arra jogosulttal.
Az erdőkezelő végre fogja hajtani az erdőfelújítást várhatóan a
jogszabályban rögzített díjazásért, és ezt az összeget nagy
valószínűség szerint a tulajdonosokra, illetve haszonélvezőkre
fogják terhelni. Arra vonatkozóan azonban nem tudok jelenleg
tájékoztatás nyújtani, hogy ez mekkora összegben és milyen
formában lesz végrehajtva, ugyanis a 2009. évi XXXVII.
törvény (Erdőtörvény) erre vonatkozó előírásai 2017.
szeptember 1-én léptek hatályba, és az erdőkezelésre vonatkozó
végrehajtási rendelkezés még nem jelent meg.

