TÁJÉKOZTATÂS
A helyi fZMdbizottságról és annak tagjairól a jegyz ő nyilvántartást vezet. A nyilvántartás
tartalmazza:
a.) a természetes személy tag, valamint a
mezőgazdasági termel őszervezet tag

képviseletében_eljáró _személy
aa.) természetes személyazonosító

adatait,
ab.) állampolgárságát,
ac.)_lakcímét;
b.) a mezőgazdasági termel őszervezet tag
megnevezését, valamint székhelyét és

telephelyét;
c.) a tagság kezdő és a lejárati időpontját;
d.) a helyi Rldbizottság elnökének
megjelölését az a) pontban szerepl ő
azon tag esetében, akit a tagok maguk
közül_elnökként választottak;
e.)_a helyi_főidbizottság_értesítési _címét;
f) a 103. *-ban meghatározott esetben a
működésképtelenség tényét '

Tisztelt Földm űvesek!
Tájékozatom Önöket, hogy a főldbizottságok m űködésére vonatkozó részletszabályokat
tartalmazó Kormányrendelet 2014. május 1-jéig nem kerül kihirdetésre.
Ha településen 2014. május 1-jéig a helyi földbizottság tagjainak megválasztására nem kerül
sor, vagy a megválasztott helyi f?Mdbizottság m űködésképtelen, a mezőgazdasági igazgatási
szerv (megyei Rldhivatal) a föld tulajdonjoga megszerzésének a hatósági jóváhagyása iránti
eljárásban a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a fdld
fekvése szerinti területi szervét (megyei Kamara) keresi meg állásfoglalás kiadása céljából.
A fMdbizottságok megalakításáról szóló rendelet alapjának kihirdetését követ ően
tájékoztatjuk önöket.

Kisújszállás, 2014. április 30.
Dr. Varga Zsolt
jegyző

183. § (1) Ha a településen 2014. május 1-jéig a helyi jhldbizottság tagjainak megválasztására nem kerül sor vagy a
megválasztott helyiföldbizottság m űködésképtelen, a mez őgazdasági igazgatási szerv a jWd tulajdonjoga megszerzésének a
hatósági jóváhagyása iránti eljárásban a Kamarának a fóld fekvése szerinti területi szervét keresi meg állásfoglalás
kiadása céljából. A helyij'öldbizottság m űködésképtelen, ha afeladatainak ellátását a tagjainak megválasztásától számított
30 napon belül nem kezdi meg vagy 30 napot meghaladóan szünetelteti, illetve, ha a tagok száma a Földforgalmi törvény
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott létszám alá csökken.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Földforgalmi törvény és e törvény alkalmazása során a helyi j'Óldbizottság alatt a
Kamara területi szervét kell érteni. A jegyz ő a 102. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásban annak tényét tünteti fel, hogy a
helyifóldbizouság feladatait a Kamara látja el.

