
FROM VM PT KF Par 1 amenY i oszt . 7950004

	

(Wed3Aucj 8 2072 14 : 54lST . l4: 54lHo. 7659809560 P

VIDÉKFEJLESZTÉS I
MINISZTÉRIUM

DR. FAZEKAS SÁNDOR
miniszter

Z7Ogg/A

Érkezett : 2012 +U'G 0 8.

Szabó Rebeka asszony
országgyűlési képviselő
részére

LMP Országgyűlési Képviselőcsoportja

Országgyűlés Irodaház a

Budapes t
Széchenyi rkp . 19 .
1358

Tisztelt KépviselőAsszony!

Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján
K/8098 . számon hozzám benyújtott, „Hogyan érvényesül az információhoz val ó
egyenlő hozzáférés elve az állami földek haszonbérbe adása során?” című írásbel i
kérdésre a következ ő választ adom.

A Nemzeti Földalapról szóló 2010 . évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban : Nfa tv . )
26. § (2) bekezdése alapján a pályázati felhívást, valamint benne az eladásra, vagy a
haszonbérbe vagy vagyonkezelésbe adásra kerül ő földrészletek jegyzékét a Nemzet i
Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) székhelyén, internetes honlapján, a
földrészletek fekvése szerinti területi szervezeti egységeinél, és az önkormányzatná l
legalább harminc napra hirdetmény formájában, valamint a helyben szokásos módo n
közzé kell tenni .

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairó l
szóló 262/2010 . (XI.17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 6 . § (4) bekezdése
értelmében a pályázati eljárás kezdő napja a pályázati felhívást tartalmazó
hirdetménynek a földrészlet fekvése szerinti települési önkormányzat polgármester i
hivatala, illetve a körjegyz őség székhelyén a körjegyzőség hirdetőtáblájára való
kifüggesztés napja.

A rendeletben jelzett módon történő közzététel biztosítja azt, hogy valamennyi, így a
helyben érdekelt potenciális pályázók is megfelel ően tájékozódhassanak.
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Képviselő Asszony által érzékelt, a közzététellel kapcsolatban el őfordult technikai
hibákkal kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy az észlelést követ ően azokat az
NFA soron kívül kijavította. Álláspontom szerint nem történt olyan esemény, amely a
pályázat érvénytelenségét vonná maga után, ilyen szankciót a vonatkozó jogszabályo k
sem tartalmaznak .

Képviselő Asszony kérdésére, mely szerint : „Szintén problémát találtunk a HU33 -
10041-es számú sükösdi és a HU33-10013-as rémi pályázatok esetében, ahol a
pályázati hirdetmények között is az eredményhirdetés dokumentuma található meg, így
nem látható, hogy mekkora területű volt a meghirdetett földrészlet, amelyet végü l
haszonbérbe adott az NFA . Kérdésem, hogy az ehhez a két földrészlethez tartozó
hirdetmény fent volt-e valaha az NFA honlapján? " az alábbi tájékoztatást adom .

Mindkét pályázati felhívás szerepelt az NFA honlapján 2011 . december 17 . napjától . A
naplófájlokból egyértelműen megállapítható, hogy az érdekl ődők meg tudták tekinten i
(és meg is tekintették) ezeket a pályázati felhívásokat .

Tájékoztatom Képviselő Asszonyt, hogy a fenti számú pályázati felhíváso k
eredményei 2012 . április 23-ától szerepeltek az NFA honlapján .

A balotaszállási és váli pályázat esetén technikai elírás történt, amely a pályáztatá s
eredményét nem befolyásolta .

Remélem, hogy a kérdésére adott válaszom aggodalmát eloszlatta .

Képvisel ői tevékenységéhez további sok sikert kívánok .

Budapest, 2012 . augusztus „0,

D al>ka
Min`'.
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