
A vidékfejlesztési miniszter 6/2013. (III. 8.) VM utasítása

a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes

szakmai alapelvek szerinti ellátásáról szóló 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás módosításáról

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 94. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi

CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendeletben foglaltak végrehajtását elõsegítõ további részletszabályok meghatározása céljából,

a nemzeti park igazgatóságok által végzett természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenység egységes alapelvek szerinti ellátása

érdekében a következõ utasítást adom ki:

1. § A nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes alapelvek szerinti

ellátásáról szóló 12/2012 (VI. 8.) VM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 1. mellékletének 2.2.4. c) pontja helyébe a

következõ rendelkezés lép:

[2.2.4. Idegen használat]

„c) Használatba adás esetén az igazgatóság az NFA által kijelölt ügyvéd közremûködésével lefolytatja a pályázati

eljárást és gondoskodik a nyertes pályázóval történõ haszonbérleti szerzõdés megkötésérõl. Az NFA által kijelölt

ügyvéd közremûködése szükséges különösen a következõkhöz:

ca) a beérkezett pályázatok érvényességi kritériumok szerinti értékelését végzõ bizottság (a továbbiakban:

bizottság) munkájához szükséges jogi támogatás, jogi tanácsadás nyújtása, különös tekintettel a pályázóknak a

szerzõdés teljesítésére való alkalmasságának vizsgálatára a pályázati felhívásban és kiírásban meghatározott

szempontok szerint, valamint a csatolt dokumentumok valódiságának ellenõrzésére;

cb) a bizottság ülésein való részvétel a jogszerûség biztosítása érdekében; jogsértés esetén a jogszerû állapot

helyreállítása céljából történõ figyelemfelhívás az igazgatóság, valamint a bizottság részére; súlyos jogsértés vagy

annak valószínûsége esetén a pályázati eljárás felfüggesztésének kezdeményezése;

cc) a beérkezett pályázatok felbontásához, értékeléséhez, elbírálásához, valamint a bizottság üléseihez szükséges

okiratok, illetve iratminták szerkesztése;

cd) a nyertes pályázóval kötött haszonbérleti szerzõdés jogi ellenjegyzése.”

2. § Az Utasítás 7. függelékének nyilvános haszonbérleti pályázat értékelési szempontrendszerérõl szóló 5. melléklete

1. pontjának 1.1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„ 1.1. A gazdálkodás szervezeti és jogi formája
– Családi gazdálkodó:
– Egyéni mezõgazdasági vállalkozó:
– Õstermelõ (ha csak ezzel a jogcímmel rendelkezik):
– A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 568. §-a szerinti feltételeknek
megfelelõ, legeltetési célból létrehozott helyi legeltetési közösség:
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”

3. § Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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