
A mez\gazdasdgi f<ildteriiletrol s2616 t<irv6ny (az SZK Hivatalos Kozlonye, 6212006., 6512008. szitm -
m6sik tcirv6ny, 4112009. es Il2l20I5. szitm) 64. szakaszilnak 3. bekezd6se 6s az iilami tulajdonri
mezogazdasttgr foldtertiletek b6rbeadSsi elj6r6s6nak lefolytat6sa teriilet6n illet6kes hat6skriri szerv
kije1ol6s6r6l sz6l6 rendelet (Zenta Kozs6g Hivatalos Lapja,212007. szhm) l. szakasza alapjan Zenta
kozs6g polgiirmestere 2016. m6jus 17 -en meghozta az alabbi

HATANOZA'TOT
A ZENTA KOZSEGBELI ALLAMI TULAJDONU MEZoGAZDASAGI TOINTNNULETEK

BERBEADASAn,q. rnANyur,o AnvnnES MEGSZUNTNTNSER6L

A 2015. szeptember 2-an320-17120I5-U. szitm alatt meghozott 6s Zenta Kcizs6g Hivatalos Lapjftban,
a Zentai Kozsdgi Kdzigazgat6si Hivatal hirdetot6bl6jdn 6s a helyi irod6kban, valamint a weboldalon
kozzetett hatinozat alapjin 20T5. szeptember 22-ere kitizott, a Zenta kdzs6gbeli 6llami tulajdonri
mezogazdasrigi fdldteriiletek b6rbead6s6ra ir6nyul6 6rver6s elj6rilsa az 55-89 licit6ci6s egysdgekre
vonatkoz6an megsziintet6sre keriil.

A kozs6g polg6rmestere a Zentar Kozs6gi Kozigazgat6si Hivatal illet6kes osztiiyftnak elrendeli a

befrzetett let6tnek az frverls valamennyi bejelentkezett rdsztvevoje rdszdre tortdno visszat6ritdsdt.

Indokol6s

Zenta kozsdg polg6rmestere 2015 . szeptember 2-fn a Miniszt6rium 2015. szeptember I -en kelt 320-
l1-068a5/2015-14. szdmu j6vdhagyds6val meghoztaaZentakdzs6gbeli filami tulajdonri mezogazdasdgt
f<jldteruletek b6rbead6s6ra irilnyul6 nyilv6nos hirdetm6ny kiir6s6r6l sz6l6 rendeletet, 6s kiirta az ftllami
tulajdonri mezogazdas6gi foldtertiletek b6rbead6s6ra ir6nyul6 nyilv6nos 6rver6s els6 fordulojttrol sz6lo
hirdetm6nyt.2015. szeptember I4-en a ZENTAI MEZOGAZDASAG RT. 6s az rijviddki ,,MATIJEVIC"
HGY KFT. UJVIDEK gazdasdgi t6rsas6gok cs6dgondnoka r6szdr6l a Szabadkai Gazdasdgi Birosdghoz
ideiglenes int6zked6s elrendel6s6re ir6nyul6 javaslat kertilt benyirjt6sra, mely ideiglenes int6zked6s
elrendelnd a Zenta K.K. 15374. szdmu ingatlanlapj6ba 6s a Tomyos K.K. 328. sz|mu ingatlanlapjdba
bejegyzett parcellilk, azaz az 55-89. szitmu licit6ci6s egys6gek b6rbead6s6nak tilalm6t. A Szabadkai
Gazdashgi Bir6s6g 2015. szeptember 2l-en elutasitotta a vdgrehajtdsi hitelez6 nem pdnzbeli k<iveteldsek
brztosrtfsdra iriinyul6 ideiglenes intdzkedds elrendel6s6re ir6nyul6 javaslatht, mellyel a ZENTAI
MEZOGAZDASAG RT. gazdasilgi tttrsashg tulajdon6ban levo szivattyiteleppel ell6tott dntdz6rendszerrel
felszerelt foldteruletekZenta kozs6g polg6rmester6nek hatitrozatftb6l val6 kivdtele kertilt k6relmez6sre.

2015. szeptember 28-an. a ZENTAI MEZlGAZDASAG RT., mint felperes, ds az rijvid6ki
,,MATIJEVIC" HGY KFT. UJVIDEK, mint beavatkozo a felperes oldal6n, keresetet nyrijtottak be a
Szabadkai Gazdasiryi Bir6s6ghoz a tulajdonjog 6s az eloberleti jog meg6llapitdsa irdnt, ideiglenes
int6zked6s elrendel6sdre irdnyul6 javaslattal.

A Szabadkai Gazdasitgi Bir6s6g 2015. okt6ber 8-dn meghozta az I P. 24212015. rigysz6muhatftrozatot
az ideiglenes intdzked6s elrendelds6rol, mellyel az alperesnek, azaz a Szerb KdztdrsasftgMezogazdas6gi,
Erd6szeti 6s Yizgazditlkodilsi Miniszt6rium6nak az 1 P. 24212015. szitm:ia peres elj6r6s jogeros

befejezds6ig megtiltja a Zenta K.K. 15374. szftmu ingatlanlapj6ba 6s a Tornyos K.K. 328. szitmu
ingatlanlapj6ba bejegyzett parcell6k b6rbeadhsffi. Ezenhatfrozat ellen a Belgr6di Gazdasdgi Fellebbviteli
Bir6s6gn6l fellebbez6s ker[lt benyrijt6sra, mely 2015. december l6-an 7 PZ. 7612115. szttm alatt
elrtasitotta azt, miftltal a Zenta K.K. 15374. sz6mt ingatlanlapj6ba 6s a Tomyos K.K. 328. sz{mu
ingatlanlapj6ba bejegyzett parcell6k b6rbead6s6nak tilalmar6l sz6l6 ideiglenes int6zked6s joger6re l6pett.



Zenta kcizs6g polg6rmestere 2015. szeptember 18-rin 6s 2015. szeptember 30-6n az eljaras surg6ss6ge
miatt 320-2012015-il. 6s 320-1712015-il. szttm alatt hatfuozatokat hozott a Zenta kozsdgbeli illlami
tulajdonri mezogazdas6gi fcildteriiletek bdrbead6s6ra ir6nyul6 nyilvrinos hirdetm6ny kiir6s6r6l sz6l6
rendelet m6dosit6s6r6l 6s kiegdszitesdrol, melyekkel az ftwerdsek ideiglenesen elhalasztdsra keriiltek,
azonban az illet6kes Miniszt6rium j6vrihagyiisa nem kertilt kikdrdsre, mivel Zenta kozsdg rigy v61te, hogy
az ideiglenes int6zkeddsr6l sz6l6 hatirozat a helyi dnkormrinyzatra es a Szerb Koztarsasdg illet6kes
szerv6re -aMezogazdasiryi 6s Kdrnyezetv6delmi Miniszt6riumraegyarintkotelez6 jelleggel bfr.

Zenta kcizsdg 2016. 6prilis 7-en kezhez kapta a Mezogazdasdgi 6s Kcirnyezetv6delmi Minisztdrium
MezSgazdasrigi Fdldteriiletekkel Foglalkoz6 lgazgatosftg6nak 2016. m6rcius 30-rin kelt 320-1 I-92212016-
14. szfmu nyrlatkozatifi az ftllami tulajdonri mezogazdas6gi ftldteniletek b6rbead6srira ir6nyul6 iirver6s
megsztintet6sdr6l szol6 hatftrozatot illet6en. Az emlitett nyilatkozatban aMezogazdasilgi Fdldteriiletekkel
Foglalkoz6 Igazgatositg kijelentette, hogy aGazdastryi Fellebbviteli Bir6srig 2015. december 16-6nkelt7
PZ 7612115. szftmt m6sodfokri ft6let6vel meger6sftdsre keri.ilt a Szabadkai Gazdasirgi Bir6s6g 2015.
okt6ber 8-6n kelt I P. 242115. szfrrru azon hatinozata, mellyel a folyamatban lev6 peres eljarbs joger6s
befejezds6ig elrendel6sre kertilt az azon parcell6k b6rbead6s6nak tilalm6r6l sz6l6 ideiglenes int6zkid6s,
melyekre abetbeadftsra iriinyul6 nyilvSnos hirdetm6nyt kiirt6k, illetve melyek az 55-89. szftmu licit6ci6s
egys6gekbe kertiltek csoportosftisra. Az Igazgat6s6g tovabb| kijelentette, hogy mivel az ideiglenes
int6zked6s elrendel6s6r6l sz6l6hatinozat2}ls. december l6-in joger6re l6pett, valamint figyelembe v6ve,
hcgy az emlitett peres eljiir6s m6g nem fejez6d<jtt be, az iilami tulajdonri frildteruletek bdrbeadasi
elj6r6s6nak lefolytat6s6ra illetdkes szerv, a jelen miniszt6riumot is bele6rtve, kdtelesek ezen hattrozattal,
mint joger6s bfr6srigi it6lettel cisszhangban elj6rni.

2016.6prilis 14-en a,,Mezogazdas6g" Rt. - cs6dtdmeg befizetett 56.839.494,56 dinfrt2.415,2735 ha
6llami tulajdonri mezlgazdas6gi fcildtertilet - melyek a201512016 agrfrgazdas1gi 6vben az 55-89. szftmu
licit6ci6s egysdgekbe keriiltek csoportositiisra - jogosulatlan hasznfiita cim6n a Szerb Kcizt6rsas6g
koltsdgvet6s6nek szdmlitjfua (Pdnztigyminisztdrium - 840-741522843-14 szftmuKincst6ri sz6mla),miut6n
bfr6s6gon kiviili egyezs6g keri.ilt megk<it6sre a Zenta kozs6gbeli 6llami tulajdonri mezogazdas6gi
foldteriiletek b6rbeadris6ra irdnyul6 nyilv6nos hirdetmdny kiir6srir6l sz6l6 2015. szeptembet i-an ZZO-
I7|20I5-L szitm alatt meghozott, Zenta Kozs6g Hivatalos Lapjftban, a Zentai Kozs6gi Kozigazgatitsi
Hivatal nirdet6triblajin 6s a helyi irod6kban, valamint a weboldal onkozzetetthatfuozatban 55-89 licit6ci6s
egysdgekbe csoportositott ftildteri.iletekre vonatkoz6an. A bir6s6gon kfvtili egyezs6g aMezbgazdasrigi 6s
Kcirnyezetv6delmi Minisztdrium, valamint a,,Mez6gazdasttg" Rt. - cs6dtcimeg kdzott kertilt megk<;t6sre.

A fentiek alapj6n a Zenta K.K. 15374. szlmu ingatlanlapj6ba 6s a Tomyos K.K. 32S. szttmu
rngatlanlapjfha bejegyzett parcelliik 6rver6s6nek ell6r6sa nem kertilhet megtafteisra, mi6ltal az
megsztintet6sre, a befrzetett let6t pedig az 6rverds valamennyi bejelentkezett resztvevdje reszere
visszat6rit6sre keriil.
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