
A Kormány 279/2011. (XII. 20.) Korm. rendelete
a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából
az önkormányzatok számára történõ ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának
szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdésének c) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében a következõket rendeli el:

1. § A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára
történõ ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat a földrészletnek a vagyonkezelésébe adására irányuló írásbeli kérelmét az NFA-nál terjesztheti
elõ a hirdetmény közzétételének napjától számított 30 napon belül. A határidõ elmulasztása nem érinti az
önkormányzat azon jogát, hogy a késõbb közzétett hirdetmény alapján ismételten kérelmet nyújtson be.”

2. § Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az NFA a határidõben beérkezett önkormányzati kérelmet – a kérelem benyújtására nyitva álló határidõ lejártát
követõ 30 napon belül – megvizsgálja és az e rendeletben foglalt követelményeknek megfelelõen benyújtott, az általa
támogatott kérelmekrõl szakmai javaslatot (a továbbiakban: javaslat) készít a Kormány részére a vagyonkezelésbe
adásról.”

3. § Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Kormánynak a vagyonkezelésbe adásról szóló döntésének a Magyar Közlönyben történõ közzétételétõl
számított 15 napon belül az NFA és a jogosult önkormányzat ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas
vagyonkezelési szerzõdést köt. A szerzõdés alapján az önkormányzat köteles gondoskodni a vagyonkezelõi jogának
az ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésérõl.”

4. § Az R. a következõ 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § A vagyonkezelési szerzõdésben foglaltak betartását az NFA minden évben helyszíni ellenõrzés keretében
ellenõrzi (tulajdonosi ellenõrzés). A tulajdonosi ellenõrzés módjáról, ezzel összefüggésben a feleket megilletõ
jogokról, és terhelõ kötelezettségekrõl a vagyonkezelési szerzõdésben rendelkezni kell.”

5. § Az R. a következõ 13/B. §-sal egészül ki:
„13/B. § (1) A közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából az önkormányzatok részére történõ
vagyonkezelésbe adással összefüggõ eljárásra e rendelet rendelkezéseit – ide nem értve a 3. § (1) bekezdését, a 4. § (1)
és (3) bekezdését, az 5. §-t, a 7. § (1) bekezdés b), g) és i) pontját, a 7. § (2) bekezdését, és a (4) bekezdés a) és b) pontját,
a 8. § (1) bekezdését, a 9. § (4) bekezdés a) és c) pontját, valamint a 13. § (1) bekezdés i) pontját – megfelelõen kell
alkalmazni azzal, hogy a vagyonkezelésbe adásra vonatkozó felhívás évente többször is közzétehetõ, valamint a 12. §
(1) bekezdés b) pontjában foglaltak az illetékes állami foglalkoztatási szervvel szemben is gyakorolhatóak.
(2) A közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából az önkormányzat más településen fekvõ földrészlet
vagyonkezelésbe adása iránt is benyújthat kérelmet, feltéve hogy az érintett földrészlet olyan településen fekszik,
melynek közigazgatási határa a kérelmet elõterjesztõ önkormányzat településének közigazgatási határától közúton
vagy közforgalomtól el nem zárt magánúton legfeljebb 30 km távolságra van.”

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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