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Ezriton tfijekoztatom, hogy a Foldmrivel6si.igyi Minisztdrium elrendelte a2017.6vi komplex

hat6rszemle ellen6rzd seket. melynek nyom6n az alSbbiak;r6 I t6i 6ko ztatom.

A P6pai J6rrisi Hivatal Foldhivatali Oszt|lya 6ltal tervezetl bejlrttsok m6jus h6napt6l

okt6ber v6g6ig, b6rmely idopontban, b6rmely, a pfryai jin6shoz tartoz6 szfrfi5, sz6l6,

gyiimdlcsds, kert, r6t, legelo, n6das, vagy ftsitott teriilet mriveldsi 6gban nyilv6ntartott

termoftldet drinthetik. Emellett a Fdldhivatal hat6skdrdbe tartozo iigytipusokkal

osszefliggdsben 6116, de nem termofdld besorol6sri ingatlanok is k6pezheti ellenorzdsek

t6rgyft.

A komplex hatitrszemle rdszietes vizsgftlatr szempontjait az altbbiakban kozoljiik ds k6rjtik,

hogy a lakoss6got, iIl. az 6rintetteket a helyben szok6sos m6don tdjekoztatni sziveskedjen

jelen leveliink tartalmar6l, tovdbba kdrjfik, jelezze, amennyiben reszt kiv6nna venni a

helyszini bei ar6sokon.

Fdldhivatali Osztdly 8500 P6pa, Kisliget 9.
telefon: 89l5ll-920, fax: 89/517-927, e-mail: papa.foldhivatal@veszprem.gov.hu

Ugyfdlfogad6si id6:
H6tf6: 8.00 - 13.30-ig 6s 14.00-17.00-ig

Kedd, Szerda,P6ntek: 8.00- I 3.30-ig,
Csiitdrt6k: 8.00-15.30-is



A termdfiild v6delm6r6l sz6l6 2007.6vi CXXIX. Tv. el6irisai alapjfn a kiivetkez6

hasznfl6i, tulajdonosi kiitelezetts6gek teljesiil6s6t ellen6rizziik:

1.) Hasznositisi kiitelezetts 69 betartflsft:

5. $ (1): A foldhasznfi6, vflasztdsa szerint: koteles a termofoldet muveldsi 6gdnak

megfeleld termel{ssel hasznositani, vagy termelds folytat6sa n61kti1 a gyomnovdnyek

me gleleped6s dt 6s terj e d6 s6t me g akadfl y ozni.

Az 5. g (1) bekezd6sben foglalt, vagylagos m6don teljesithet6 hasznositdsi kotelezettsdg

nem drv6nyesiil sz6l6 6s gytimdlcsos muvel6si 6git fdldrdszletek esetdn, mert ezen

termofoldeketkiz6r6lag a mriveldsi 6guknak megfelelo termeldssel kell hasznositani'

2.) Ideiglenes hasznositdsi kiitele zettsflg betart6s 6t :

Az 5. $ (3) bekezd6s a1apj6n, haazingatlanrigyi hatos6g engedelyezte atermofdld m6s cdlir

hasznosit6s6t, a foldhasznflo vagy az ig6nybevev6 koteles a term6foldet M els6

i gdnybev6teli g hasznositani.

3.) Mell6khasznositisi kiitelezetts69 betartfsft:

Art tA) b.k;ds kimondja, hogy a fo1dhaszn6l6 koteles a term6fdldnek nem minosiilo

ingatlanon a novenyzet gondozfts6t rendszeresen elv6 gezni, ha ez az rngatlan m6s cdlf

hasznosit6s6nak megfelel6 tertiletfelhasznfiftst nem akadfiyozza, illetoleg nemkorltfiozza.

4.) A term6szetbeni dllapot 6s az ingatlan-nyilvintart:is tartalmdnak egyez6s6g6t:

A term6fold helyszinen tapasztalt hasznositfsi cdlj6nak es a tulajdoni lapon szereplo

muveldsi 6gnak egyeznie kell.

5.) A mfs c6hi hasznosit{sok sztb{iyszeriis6g6t:

Term6fold ek mezogazd6lkod6si felhaszn6lits6t6l elt6r6 cdlra tortdn6 idoleges vagy vdgleges

igdnybev6tele eset6n, a munk6latok megkezd6se elott be kell szeteznr a foldhivatal m6s c6iri

hasznosit6si enged6lydt.
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6.) A mfs c6hi hasznosftis megkezd6se napjfnak el6zetes bejelent6s6t.

7.) A term6liild eredeti dllapotba tiirt6n6 helyrefllftilsftz azon esetekben, amelyekn6l az

idoleges m6s cdhi hasznositdsra kiadott engeddly mitr lejirt, vagy ha a foldhivatal enged6ly

ndlkiili m6s cdlir hasznosit6s esetdn elrendelte az eredeti 611apot helyre61lit6s6t.

8.) Az rij rahasznositriss al kap csolatos kiitelezetts6gek telj esiil6s6t:

A m6s cdhi hasznosit6s megszuntetdsdt kovetoen az ig6nybevevo koteles a teriiletet mezo-

vagy erdogazdasdgi muveldsre alkalmass6 tenni. A m6s cdlir hasznosit6s megszi.inteteset az

ig6nybevev6 kdteles az ingatlantgyi hatosdgnak bejelenteni 6s benyrijtani az ijrahasznosit6s

6rdekdben elvd gzend6 munk6kra k6szitett tervet.

9) Kiemelt figyelemmel kell lenni a mezfgazdas:lgi teriiletek megkiizelit6sft biztosit6

diil6utak, illet6leg a belviz megel6z6s6t szolgril6 vizelvezeto {rkok, csatornik

karbantart{sfira, tart6san megfeleld fllapotban tartdsfra.

10.) A parlagfiivel fertozdtt teriiletek felderit6se 6s szankcionfldsa 2017.07.0L -t6l vflik

esed6kess6.

PLpa,2017 .05.05.

Pillernd dr. Raks6nyi ildik6
mb. j6r6si hlatalvezeto nevdben 6s megbizits6b6l:

,1.,\
Kuti L6szl6nd

i, osztiiyvezeto
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