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Tisztelt Polgarmester Asszony/Ur!
Ezuton tajekoztatom, hogy a Papai Jarasi Foldhivatal 2013.05.21. napjan megkezdi az idei
komplex hatarszemle ellenorzeseket.
A helyszini bejarasok majus honaptol oktober vegeig, barmely idopontban, barmely, a
termofoldrol szolo 1994. evi LV. torveny ertelmeben termofoldnek minosiilo ingatlant
erinthetik. Emellett a foldhivatal hataskorebe taitozo ugytipusokkal osszeiuggesben allo, de mar
nem termofold besorolasu, ingatlan is kepezheti ellenorzesek targyat.
A komplex hatarszemle reszletes vizsgalati szempontjait az alabbiakban kozoljuk es kerjiik,
hogy a lakossagot, ill. az erintetteket a helyben szokasos modon tajekoztatni sziveskedjen jelen
levelunk tartalmarol, tovabba kerjiik, jelezze, amennyiben reszt kivan venni a helyszineleseken.
A termofold vedelmerol szolo 2007. evi CXXIX. TV. eloirasai alapjan a kovetkezo
hasznaloi, tulajdonosi kotelezettsegek teljesuleset ellenorizziik:
1.) Hasznositasi kotelezettseg betartasat:
5, § (1): A foldhasznalo, valasztasa szerint: koteles a termofoldet muvelesi aganak megfelelo
termelessel hasznositani, vagy termeles folytatasa nelkiil a gyomnovenyek megtelepedeset es
terjedeset megakadalyozni.
Az 5. § (1) bekezdesben foglalt, vagylagos modon teljesitheto hasznositasi kotelezettseg nem
ervenyesiil szolo es gyiimolcsos muvelesi agu foldreszletek eseten, mert ezen termofoldeket
kizarolag a muvelesi aguknak megfelelo termelessel kell hasznositani. Errol rendelkezik a Tfvt.
5. § (2) bekezdese, miszerint ,,szolot es gyumolcsost a muvelesi aganak megfelelo termelessel
kell hasznositani.
8500 Papa, Kisliget 9.
telefon: 89/511-920, fax: 89/511-921, e-mail: papa@takarnet.hu
Ugyfelfogadasi ido:
Hetfo: 8.00 - 13.30-ig es 14.00-17.00-ig
Kedd, Szerda,Pentek: 8.00-13.30-ig,
Csutortok: S.00-15.30-ig

2.) Ideiglenes hasznositasi kotelezettseg betartasat:
Az 5. § (3) bekezdes alapjan, ,,ha a termofold mas celu hasznositasat engedelyeztek, a
fb'ldhasznalo koteles a termofold engedelyezett celu felhasznalasaig a hasznositasi
kotelezettseget teljeslteni.
3.) Mellekhasznositasi kotelezettseg betartasat:
Az 5. § (4) bekezdes pedig kimondja, hogy ,,a foldhasznalo koteles a termofoldnek nem
minosulo ingatlanon a novenyzet gondozasat rendszeresen elvegezni, ha ez az ingatlan mas celu
hasznositasanak megfelelo teruletfelhasznalast nem akadalyozza, illetoleg nem korlatozza.
4.) A termeszetbeni allapot es az ingatlan-nyilvantartas tartalmanak egyezoseget:
A termofold helyszinen tapasztalt hasznositasi celjanak es a tulajdoni lapon szereplo muvelesi
agnak egyeznie kell.
5.) A mas celu hasznositasok szabalyszeruseget:
Term6K)ldek mezogazdalkodasi felhasznalasatol eltero celra torteno idoleges vagy vegleges
igenybevetele eseten, a munkalatok megkezdese elott be kell szerezni a foldhivatal mas celu
hasznositasi engedelyet
6.) A mas celii hasznositas megkezdese napjanak elozetes bejelenteset.
7.) A termofold eredeti allapotba torteno helyreallitasat: azon esetekben, amelyeknel az
idoleges mas celu hasznositasra kiadott engedely mar lejart, vagy ha a foldhivatal engedely
nelkuli mas celu hasznositas eseten elrendelte az eredeti allapot helyreallitasat.
$.} Az-ttJFafeasznositassal kapcsolatos kotelezettsegek teljesiileset:
A mas celu hasznositas megszuntetesef~kdvetoen az igenybevevo koteles a teriiletet mezovagy erdogazdasagi miivelesre alkalmassa tenni. A mas celu hasznositas megsziinteteset az
igenybevevo koteles az ingatlaniigyi hatosagnak bejelenteni es benyujtani az ujrahasznositas
erdekeben elvegzendo munkakra keszitett tervet.
9.) A parlagfuvel fertozott teriiletek felderitese es szankcionalasa 2012.07.01.-tol valik
esedekesse.
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