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Z e n t a 
 
Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület bérbe, illetve használtba adási 
eljárásokban illetékes szerv megállapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 1/2016. sz.) 6. szakasza  és  a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium  
utasítása alapján, száma 320-11-06273/2016-14, kelt 2016.  08. 19-én Zenta község 
polgármestere meghozta az alábbi  
 

R E N D E L E T E T 
Zenta község területén a 2017. évben az állami  tulajdonú földterületek feletti  

előbérleti  jog bizonyításáról szóló nyilvános felhívás  megsemmisítéséről,  amelyet  
2016. 06. 30-án  hozott  a  320-32/2016-II-es szám alatt 

 
I. MEGSEMMISÍTJÜK  A NYILVÁNOS FELHÍVÁST Zenta község területén 

a 2017. évben az állami  tulajdonú földterületek feletti  előbérleti  jog 
bizonyításáról szóló nyilvános felhívást,  amely  2016. 06. 30-án  lett 
meghozva  a  320-32/2016-II-es szám alatt és közzé lett téve  Zenta Község 
Hivatalos Lapjának a 10/2016. számában,  a Zentai Községi Közigazgatási 
Hivatal hirdetőtábláján és a helyi irodákban, valamint  Zenta község 
honlapján.  

 
II.        A jelen rendelet  a meghozatalának napjával lép  hatályba, és közzé kell tenni 
            Zenta Község Hivatalos Lapjában, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 
            hirdetőtábláján és a helyi irodákban,  valamint Zenta község honlapján.  

 
I N D O K L Á S 

 
 Zenta község 2016. 08. 24-én megkapta a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi 
Minisztérium mezőgazdasági földterületek igazgatásának levelét a 320-11-06273/2016-
14-es számon,  amelyben  az igazgatás feltüntette, hogy  az aktivitások  keretében, 
amelyek  a mezőgazdasági földterület védelme, rendezése és  használata éves 
programjának a kidolgozására vonatkoznak,  többek között a  helyi önkormányzati 
egység kiírja a nyilvános felhívást az előbérleti  jog érvényesítésére.  Ezzel kapcsolatban, 
a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium honlapján 2016 júniusa végén 
felállították ezen  nyilvános felhívás modelljét. Tekintettel a nyilvános felhívás 
dokumentációjának a terjedelmére,  illetve, hogy szükség volt beszerezni   nagyobb 
számú szervtől  a dokumentációt,  az eljárás egyszerűsítése céljából, valamint, hogy a  
törvénnyel összhangban az előbérleti jogot minél többen  megszerezhessék,  kidolgozták 
az állami tulajdonú mezőgazdasági  földterületek előbérleti jogának érvényesítésére  a   
nyilvános felhívás  új formáját.  
 
 A fent felsoroltak alapján  meghoztuk a rendelkező rész szerinti rendeletet.  
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