
Új lendületet vesz a “Földet a gazdáknak” program a nemzeti park igazgatóságoknál

A “Földet a gazdáknak” program keretében a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2013.
első félévében 1 214 hektár országos jelentőségű védett természeti területre vonatkozóan tett
közzé pályázati felhívásokat. A kapcsolódó pályázati eljárások jelenleg is folyamatban
vannak.

A program folytatásában 2013. augusztus hónap során az Igazgatóság további, mintegy 3 800
hektár földrészletet érintően fog gondoskodni pályázati felhívások közzétételéről. A pályázati
eljárásokban szereplő, elsősorban rét, legelő művelési ágban lévő földrészletek várhatóan az
alábbi települések közigazgatási területét fogják érintetni:
Aba
Bugyi
Csór
Csősz
Dejtár
Domony
Drégelypalánk
Drégelypalánk
Farmos
Gárdony
Gomba
Hont
Ipolyvece
Jászberény
Nagykáta
Nagykáta
Ócsa
Pákozd
Patak
Patak
Pusztaegres
Sárbogárd
Sáregres
Sárkeresztúr
Sárszentágota
Sárszentmihály
Seregélyes
Soponya
Szentmártonkáta
Szigetmonostor
Tác
Tápióság
Tiszajenő
Tiszakécske
Tószeg
Törtel



A pályázati felhívásokat az Igazgatóság az érintett önkormányzat hirdetőtábláján teszi közzé,
illetve megtekinthető lesz az Igazgatóság internetes honlapján, valamint székhelyén is. Az
érintett földrészletek helyrajzi szám szintű felsorolása a megyei lapokban megjelenő
hirdetésekből is megismerhető lesz az érintettek számára.
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Tájékoztatás a nemzeti park igazgatóságok földhaszonbérleti pályázati eljárásaira
vonatkozó szabályozás módosulásáról

2013. augusztus 2-án hatályba lépett a Kormány 306/2013. (VIII. 1.) Korm. rendelete a
Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a 17/2013. (VIII. 1.) VM utasítás
a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének
egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról szóló 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás
módosításáról.

A hivatkozott Kormányrendelet értelmében a 100 hektár feletti birtoktestek esetében a
pályázatok közül a legkedvezőbb, megalapozott és érvényes pályázat mellett olyan pályázat is
nyertessé nyilvánítható, amely a legjobb pályázathoz képest legfeljebb 10%-kal alacsonyabb
pontszámot ér el. A Kormányrendelet által biztosított lehetőséggel az Igazgatóság a közzétett
pályázati felhívások esetében is élhet, amennyiben a pályázati felhívásban szereplő
földrészletek összes területe meghaladja a 100 hektárt és a pályázatok értékelése még nem
zárult le. Az érintett birtoktestek vonatkozásában az Igazgatóság hirdetmény formájában, a
pályázati felhívással megegyező helyeken és módon fogja értesíteni a pályázókat.
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