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Tárgy:2011,évihatárszemle
e||enórzések
e|rende|ése
A ktzigazgatásihatTságie|járásés szo|gá|tatásá|ta|ánosszabályairó|szÓ|ó 2004. évi CXL. ttrvény
(továbbiakban:
Ket.) 19' s (1) és 21' S (1) bekezdése,
a fóvárosiés megyeikormányhivatalokró|,
valaminta fővárosi és megyeikormányhivata|ok
kia|akításáva|
és a terir|etiintegrációva|összefÜggó
törvénymódosításokról
a termiÍo|d
véde|méro|
szó|ő 2010,éviC)fiV|. törvény2 s (1)bekezdése,
szó|ó
2007.éviCXX|X. törvény(továbbiakban:
Tfut')3. 5 .7.s (1) bekezdése,va|aminta ft|dhivata|okró|,
a
Ftldmérési
és Távérzéke|ési
Intézetrő|,
BizottságrT|
és az ingat|an-nyi|vántartási
a FÖ|drajzinév
eljárás
(továbbiakban:
rész|etes
R.) 2 s (1)és3' $ (3)-(4)
szabályairi|szÓ|i 338/2006.(X||.23.)
Korm.rende|et
bekezdésea|apján,a Hevesi Ktzeti Fö|dhivata|jogkörébene|járva,e|sőfokúingat|anügyi
hatTsági
e|járásbanmeghoztamaz a|ábbi
Végzést:
Vidékfejlesztési
Minisztérium
FÖ|dÜgyi
Főosztá|yaFF|82312011.
ugyszáma|atte|rende|te
a 2011' évi
határszemlee|lenőzésekvégrehajtását.
határszem|e
2011.
évi
e|lenózések
végrehajtására
A
a
je|ö|ömki:Kisköre, Tarnaszentmiktós
ktvetkezőkozségeket
ésTiszanán.
A határszem|e
kiterjed:
1. a mÚve|ési
köte|ezettség
e||enőrzésére,
2. a fÖldrészlet
á||apotés az ingat|an-nyi|vántartás
műve|ési
ágának a természetbeni
tarta|mának
az
egyezőségére,
3. az ideig|enes
hasznosítás
e|lenórzésére,
4. a mel|ékhasznosítási
ktte|ezettség
e||enőrzésére,
jári mÚve|ési
5. a ft|drész|et
más cé|Úhasznosításáva|
vagy annak megszÜntetéséve|
ág vá|tozás
e||enőzésére,
6' az újrahasznosítás
e||enőrzésére.
Megkeresem
hivata|ok
hirdetőtáb|áira
az i||etékes
tnkormányzatokat,
hogya po|gármesteri
e végzést
- kifÜg
geszteni sz íveskedjenek.
az Ügyfe|ekértesítése
cé|jábÓ|
A határszem|e
kozszem|ére
téte|étő|
végrehajtásának
idejeje|envégzés
számítvafo|yamatosan
fenná|l
az ideiévben'

3360 Heves, Szabadság u' 1/A.- 3361 Heves, ?t':23' - Te|efon:+36 (36) 341-468- Fax: +36 (36)545-206
E-maíl:heves@takarnet.hu- Honlap:www'emrah'hu/heves

vagy az e|járást
nincshe|ye,csak az e|járást|ezárl határozat,
Végzésem
e||enöná||Tfel|ebbezésnek
végzés
támadhatT
meg'
megszüntető
e|lenife||ebbezésben

Indoko|ás:
A termŐft|dvéde|méró|
szi|i 2007. CXX|X' törvény (továbbiakban:Tfut.) e|őírásai,va|aminta
Minisztérium
határszemle el|enőzések megszervezéséhez
és végrehajtásáhoza Vidékfej|esztési
számú|evelében
e|rende|te
1B-án ke|t,FF/823|2011.
a 2011' évi
FöldÜgyi Fóosztá|ya2011. mél1us
a megyeerdő né|kü|i
termóterÜletének
20%.án
A határszem|ét
határszem|e
e|lenőrzések
végrehajtását.
ésTiszanánakÖzségekben
201í.évbenKisktre,Tarnaszentmik|Ts
ke||végrehajtani,
ennekmegfele|ően
:
tartokhatárszem|ét
az a|ábbiszempontokfigye|em
bevéte|éve|
1. Műve|ési
köte|ezettség
e||enórzése.
A hasznosítat|an
fertőzésigÓckéntvise|kedikés ezá|ta|a környezo terÜ|etek
terü|etgyomfonásként,
eredményez.
műve|ését
nehezíti,azok tu|ajdonosai,
i||etvefÓldhaszná|li számára tobb|etkiadásokat
(Ttut.5. $ (1)bek.)
á|lapotés az ingat|an-nyi|vántartási
tarta|mának
2. A fö|drészlet
műve|ési
az
ágánaka természetbeni
egyezősége.
A Tfut.5 s (1) bekezdésea|apjána földhasználT _ ha e torvénymáskéntnem rendelkezik,választása
szerint-kttelesa termlföldet művelésiágának negfelelő termelésselhasznosítani,vagy termelés
folytatása nélkt,jla talajvédelmielőÍrások betartása mellett a gyomnövényekmegtelepedését
és
(h
terjedését
megakadályozni' asznosításikÖtelezettség)
A (2) bekezdés a|apján a szőlőt és gy{imtlcsost a művelésiágának megfelelő termelésselkell
hasznosítani.
3. Ideig|enes
hasznosítás
e||enŐrzése'
(3)
a ftldhasználi
A Tfut' 5' s
bekezdéseszerintha a termőfoldmás célúhasznosításátengedélyezték,
köteles a termőftldengedélyezett
más célúfelhasználásáiga hasznosításikÓtelezettségét
teljesíteni
4. Me||ékhasznosítási
ktte|ezettség
e||enőrzése.
A Tfut. 5 s (4) bekezdésekimondja,hogy a foldhasználő kóteles a termŐfoldneknem minősulŐ
szTló 1997. CXL|' töruényvégrehajtásáról
ingatlanon-kiemeltfigyelemmelaz ingatlan-nyilvántartásrll
szTlT 109/1999.(Xll'29) FVM rendelet 50, $ (3) bekezdésa) pontjábanmeghatározoftberuházásÍ
területre.a növényzetgondozásátrendszeresenelvégezni,ha ez az ingatlanmás céltthasznosításának
megfelelŐterületfelhasználást
nemakadályozza,illetőlegnem korlátazza,
járó műve|ési
ág vá|tozás
más cé|Úhasznosításáva|
vagy annak megszÜntetésével
5. A fo|drész|et
e||enórzése:
. fe|ke||tárni
(Tfut'16.17.s)
nélkÜ|i
más cé|ú
hasznosítást
az engedé|y
- e||enŐrizni
(Tfut.6' $ (2)bek')
indoko|t
hasznosítás
megszÜntetését
a más cé|ú

- e||enórizni
napjátaz igénybevevŐ
e|őzetesen
indoko|t,
hogya más cé|Úhasznosítás
megkezdésének
-e
bejelentette (Ttut.L S (3)bek.)
. e||enórizni
lejáratautána termŐfÖ|d
kiadottengedé|y
indoko|t'
hogyaz idó|egesmás célÚhasznosításra
(Tfut.14.s (2)és(4)bek.)
eredetiá||apotba
he|yreá||ították-e
- e|lenŐrizni
eseténe|rende|t
eredetiá||apot
más cé|Úhasznosítása
a termŐfÓ|dengedé|y
nélkÜ|i
(Tfut.17' $ (a)bek')
he|yreá|lítását
6. Újrahasznosítás
e||enőrzése:
- fe|mérni
(Tfut.6' s (1)bek'),
igény|ő,
arraalka|masterü|eteket
az újrahasznosítást
- az e||enőzésa|á vont fildrész|eteken
(a fÓ|dminosítés
mintatereket
e||enőriznia fÓldminlsítési
(Xl|'22)FVM rendelet
8-9'$-a)'
rész|etes
szabá|yairó|szÓ|ó
í05/1999.
. az e||enorzés
a|á esó, a jogosultsági
pusztán
kote|ezettség
beje|entési
a
e|lenŐrizni
a|á vontterÜ|eteken
(Tfut'14' $ (5)bek.)'
beje|entését
gyakor|ássa|
tortént
határidŐben
összefÜggőtermőft|digénybevéte|
munkáit2011.jú|ius
1től a
helyszíni
e||enőrzés
Tájékoztatom,
e||eni
hatÓságivédekezés
hogya par|agfű
párhuzamosan
fo|ytatom.
határszem
|eeIlenŐrzésekkeI
a mezőgazdaságiterü|etek
kÜ|ön ki'tért
A VM Fö|dtrgyiFŐosztály az FFl823l2011.számú |eve|ében
árkok' csatornák
szo|gá|Tvíze|vezető
a be|vízmege|ózését
megköze|ítését
biztosítidű|őutak,i||ető|eg
á||apotának
az e||enőrzésére'
d) pontjaa|apjánrende|keztem'
Ket,80. $ (1)bekezdés
E végzés
hirdetményi
Útonva|óktz|ésérő|a
jogszabályokés a VM Ft|dÜgyiFőosztá|yFF|82312011.
számú
Végzésemet
a fentiekbenhivatkozott
e|rende|ése
alapjánhoztammeg.
7.$ (,1)
bekezdése,
valamint
R' 2. $ (1)bekezdése,
hatásktrétaTfut.3.s.,5.s.,6.s',
A kÖzetifö|dhivata|
á||apítja
meg.
és1' me||é|ete
bekezdése
il|etékességét
az R. 3. s (3).(4)
(3)
zárjákki.
lehetőségét
a Ket' 98' s (2)' bekezdései
Az tná|ló fe||ebbezés
Heves,2011.má1us,,
il',,
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..JúhászKatalin
"*-.."lhivata|vezető

