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Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(2) A földterület-juttatással történő kompenzáció során elsősorban Solymár nagyközség
közigazgatási területéhez tartozó föld használható fel. Ha Solymár nagyközség közigazgatási
területéhez tartozó, a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nem biztosítanak elégséges fedezetet
a földterület-juttatással történő kompenzáció iránti kérelmek szerinti összesített igénynek, Budapest
kivételével a szomszédos településeken fekvő és a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek is
felhasználhatóak.
a) A Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv legkésőbb 2022. április 30. napján az eljáró
ingatlanügyi hatósággal és a jogosultakkal közli a földterület-juttatással történő kompenzáció
során juttatható ingatlanok adatait. A Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv az ingatlanok
térmértéket, aranykorona értékét és térképi elhelyezkedését egyaránt az érintettek tudomására
hozza. A közlést nem szükséges egyesével az érintettek tudomására hozni, elég azt
hirdetményi úton az jogosultakkal tudatni.
b) Az eljáró ingatlanügyi hatóság jogerős határozatát követően az érintetteknek módjuk van a
Nemzeti Földalap kezelésért felelős szervet értestesíteni, hogy földbeli kompenzációs
igényüket mely ingatlan tekintetében kívánják felhasználni. A kérelmükben a kompenzációra
jogosultnak legfeljebb 3 olyan ingatlan megjelölésére van lehetősége, melynél teljesül, hogy a
választott ingatlan aranykorona értéke nem haladja meg a jogerős határozatban részére
kompenzációként megállapított aranykorona értéket. Ennek a nyilatkozatnak a megtételére az
érintetteknek legkésőbb 2022. június 30-áig nyílik lehetősége. Amennyiben egy ingatlan
tekintetében több jogosult is jelzi kompenzációs igényét úgy a Nemzeti Földalap kezeléséért
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A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-logikailag összetartozó,
részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az egy módosító javaslatban benyújtott
módosító pontok a továbbiakban összefüggőként kezelendők.

felelős szerv sorsolással dönti el, hogy mely jogosult számára biztosítja a kérelemben
választott ingatlant. A Nemzeti Földalap kezelésérét felelős szervnek eljárása során törekednie
kell arra, hogy lehetőleg minden érintett számára az általa kérelemben megjelölt ingatlanok
közül valósuljon meg a földterület juttatás.
Indokolás

Az ügyintézési folyamat felgyorsítása érdekében, valamint azért van szükség a módosításokra, hogy
a kárpótlásra jogosultak maguk is részt vehessenek a részükre jutatott ingatlanok kiválasztásában,
ezzel is csökkentve a végül visszautasított ajánlatok számát.
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