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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése, valamint 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a
termőföld védelmérő l szóló T/3094. számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 21 . § (3) bekezdése egy új 1) ponttal egészüljön ki :

„(3) Nem kell járulékot fizetni, ha a term őföld más célú hasznosítását
a) talajvédelmet szolgáló létesítmény,
b) talajvédelmet szolgáló véderdő ,
c) öntözőcsatorna és belvízcsatorna ,
d) közüzemi lakossági ivóvízellátást valamint szennyvízelvezetést és tisztítás t

szolgáló műtárgyak és azok védő területe ,
e) természetvédelmi beruházás, illető leg természetvédelmi hasznosítás ,
f) 2 hektárt meg nem haladó nagyságú területen települési vagy megye i

(fővárosi) szociális intézmény, egészségügyi, sportlétesítmény építése ,
g) vízkárelhárítási töltés és műtárgyai létesítése vagy bővítése ,
h) állandó jellegű hegy- és dombvidéki vízkárelhárítási tározó létesítése vagy

bővítése ,
i) belterületbe vonás esetén az önkormányzati bérlakásépítés megvalósítása ,
j) belterületbe vonás esetén új község alakítása, településegyesíté s

megszüntetése céljából, tovább á
k) magánszemély tulajdonos (haszonélvező) részére, 400 négyzetméterné l

nem nagyobb területre,	 illetve
1)külön jogszabály szerinti ügyfél-nyilvántartásban regisztrált mezőgazdasági

termelő magánszemély	 tulajdonos	 (haszonélvezői részére,	 mezőgazdaság i
tevékenység céljára és 1000 négyzetméternél nem nagyobb területre
engedélyezik .”



Indokolás

A T/3094/70. számú módosító javaslat kizárná a járulékmentességi körb ő l azokat
a magánszemélyeket, akik nem mez őgazdasági termel ők, illetve akik részére nem
mezőgazdasági tevékenység céljára engedélyezik a term őföld más célú hasznosítását .
A bizottsági módosító javaslattal megmaradna a 21 . § (3) bekezdése szerinti
járulékmentesség minden magánszemély részére a 400 négyzetméternél nem nagyob b
területre, és egy új pont beiktatásával az 1000 négyzetméternél nem nagyobb területr e
megilletné a jövőben a járulékmentesség a 2007 . évi XVII . törvény szerinti ügyfél-
nyilvántartásban regisztrált mezőgazdasági termelő magánszemély tulajdonos t
(haszonélvezőt), ha mezőgazdasági tevékenység céljára engedélyezik a termőföld más
célú hasznosítását .

Budapest, 2007. szeptember 24.
Font Sándor
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