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A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 64. szakaszának 3. bekezdése alapján és kapcsolatban
a 64a szakasz 1. és 2. bekezdésének rendelkezésével (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye
62/06, 65/08 és 41/09 szám), a Mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára
vonatkozó éves programot kidolgozó bizottság közzéteszi az alábbi
NYILVÁNOS FELHÍVÁST
az állami tulajdonú földterületek feletti előbérleti jog elnyerésének megpályázására
a 2015. évben
A nyilvános felhívás vonatkozik:
1. mindazokra a természetes és jogi személyekre, akiknek tulajdonában funkcionális
infrastruktúra van állami tulajdonú földterületen, és
2. mindazokra a természetes és jogi személyekre, akiknek tulajdonában állattenyésztésre és
állattartásra szolgáló létesítmények vannak, és akik állattenyésztéssel és állattartással
foglalkoznak és a bérelt földeket takarmány termesztésére használják.
1. AZ ELŐBÉRLETI JOG IGAZOLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ
I. Az infrastruktúra feletti tulajdonjog alapja
Az infrastruktúra feletti tulajdonjog alapján előbérleti jogra pályázó személyeknek az alábbi
dokumentációt kell benyújtani:
1. Az előbérleti jog elismerése iránti kérelem az infrastruktúra feletti tulajdon alapján,
2. A bejegyzett ingatlanra az ingatlan-nyilvántartási nyilvános könyv kivonatát, illetve a
könyvön kívüli tulajdon, bizonyíték az infrastruktúra feletti tulajdonról (építési, illetve
használati engedély, illetve a magánosítási prospektus kivonata, amellyel bizonyítják, hogy
ez az infrastruktúra benne van a társadalmi tőke becslésében), illetve az állóeszközök
leltárának kivonata, természetes személyek esetében bizonyítékként, hogy tulajdonosai az
infrastruktúrának – számla, illetve fuvarlevél,
3. A Köztársasági Mezőgazdasági Felügyelőség jegyzőkönyve az infrastruktúra állapotáról és
funkcionalitásáról,
4. Bizonyíték, miszerint a személy hordozója vagy tagja a bejegyzett mezőgazdasági
birtoknak,
5. A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium jóváhagyása az infrastrukturális
beruházási befektetésre, amely 2006. júliusa után épült.
II. Állattartási építmények feletti tulajdonjog és állattartás alapján
Azoknak a személyeknek, akik állattartási építmények feletti tulajdonjog, állattenyésztés és
állattartás alapján rendelkeznek előbérleti joggal, az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:
1. Az előbérleti jog elismerése iránti kérelem, jószág tenyésztése és tartása alapján,
2. Bizonyíték a bejegyzett farmról – az állategészségügyi közegészségügyi feltételek
megállapításáról vagy a bejegyzett mezőgazdasági birtokról szóló határozat 15
törzskönyvezett tejelő tehénnel,
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3. A jószág egészségügyi állapotáról szóló igazolás – az állategészségügyi állomáson kell
beszerezni,
4. Bizonylat a törzskönyvezett jószágokról, amelyet a belgrádi Állattenyésztési Intézet ad ki,
Vajdaság AT területén pedig az újvidéki Mezőgazdasági Kar - állattenyésztési részlege,
5. Bizonyíték, miszerint a személy hordozója vagy tagja a bejegyzett mezőgazdasági
birtoknak.
2. AZ IGÉNYLÉSEK ÉS AZ OKMÁNYOK BENYÚJTÁSA
Az előbérleti jog elnyerése iránti igényléseket, a kitöltött igénylőlappal/kérelemmel és a feltételek
kielégítését igazoló kísérődokumentációval együtt zárt borítékban:
a ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALBAN, Fő tér 1. szám alatt (városháza,
földszint) lehet benyújtani munkanapokon 8-tól 14 óráig, vagy a következő levélcímre kell
elküldeni: Zenta Község, Községi Közigazgatási Hivatal, A mezőgazdasági földterületek
védelmének, rendezésének és használatának éves programját kidolgozó bizottság, Fő tér 1, a
borítékra kérjük ráírni: ,,AZ ELŐBÉRLETI JOG ELNYERÉSÉRE VONATKOZÓ NYÍLVÁNOS
FELHÍVÁSRA”.
3. A KÉRELEM/IGÉNYLŐLAP
beszerezhető a Zentai Közigazgatási Hivatal 76-os irodájában.
4.OKMÁNYOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
A felhívás a Zenta Község Hivatalos Lapjában és helyi közösségek hirdetőtábláján való közzététel
napjától 2014.10.30-ig nyitott. A bizottság fenntartja jogát, hogy kiegészítő dokumentációt kérjen, a
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium esetleges új utasításaival összhangban,
ugyanakkor a hiányos és késve érkezett jelentkezéseket a bizottság nem veszi figyelembe
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Mezőgazdasági földterület védelmére,
rendezésére és használatára vonatkozó
éves programot kidolgozó bizottság
Iratszám: 320-14/2014-I
Kelt: 2014.06.25.
Fő tér 1.
Z E N TA
Bizottság elnöke
Kajári Ferenc s.k.
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NYILVÁNOS FELHÍVÁS AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ FÖLDTERÜLETEK
FELETTI ELŐBÉRLETI JOG ELNYERÉSÉNEK MEGPÁLYÁZÁSÁRA A
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KIADÓ:

Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Fő tér . 1.
Telefon: 024/655-444

FELELŐS
SZERKESZTŐ:

Körmöci Károly okleveles jogász, a Zentai KKT titkára

EGYSZÁMLA-SZÁM:
NYOMTATJA:

2.400,00 din. Az előleget háromhavonként vagy egy évre előre kell
fizetni. A hirdetés díja 2.000,00 dinár, előfizetőknek 1.000,00 dinár.
A költségvetés használóinak a hirdetés díjmentes.
840-745151843-03 – községi szintű egyéb bevételek
Képviselő-testületi és végrehajtási osztály
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