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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 75. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja alapján  Zenta község polgármestere  2015.10.16-án meghozta az alábbi  

V É G Z É S T  

Zenta községben az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbeadási  eljárására a 
nyilvános hirdetés kiírásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet, száma 
320-17/2015-II,  kelt 2015.10.14-én indoklásában törölni kell az alábbi szavakat:  
„a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium utasítása alapján.”  

A kiigazítást eszközöljük a rendelet eredetijében és kiadmányaiban.  

I n d o k l á s  

Zenta község polgármestere 2015.10.14-én meghozta Zenta községben az állami 
tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbeadási  eljárására a  nyilvános hirdetés kiírásáról 
szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet, száma 320-17/2015-II, aki közben 
tájékoztatva lett a Községi Közigazgatási Hivatal hatásköri  hivatalnoka által a  mezőgazdaság 
területének teendői  munkahelyen,  hogy a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási 
Minisztérium hivatalos álláspontot képvisel a nyilvános árveréssel, illetve az állami tulajdonú 
mezőgazdasági földterületek bérbeadásával, és a benyújtott ideiglenes intézkedéssel 
kapcsolatban.  
 A hatásköri minisztérium 2015.10.16-án megküldte levelét a  fent felsorolt kérdéssel 
kapcsolatban és  kijelentette,  hogy  a  Mezőgazdasági Földterületek Igazgatósága a 
telefonbeszélgetéskor a Községi Közigazgatási Hivatal hivatalnokával,  csak bizonyos kérdésekre 
válaszolt,  amelyek   a  végrehajtásról és biztosításról szóló törvény tolmácsolását illetik,  mindezt 
a Szabadkai Gazdasági Bíróság végzésével kapcsolatban,  azonban az a telefonbeszélgetés  nem 
képviseli a  minisztérium hivatalos álláspontját a polgármester döntése meghozatalának 
igazoltsága kérdésével kapcsolatban.  

A fent felsoroltak alapján,  Zenta község polgármestere meghozta a kiigazításról szóló 
végzést.  

Ceglédi Rudolf, s. k. okl. építészmérnök  

Zenta község polgármestere 
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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 

ÉVI 
ELŐFIZETÉS: 

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. 

EGYSZÁMLA-SZÁM: 840-745151843-03 – községi szintű egyéb bevételek 

NYOMTATJA: Képviselő-testületi és végrehajtási osztály 

PÉLDÁNYSZÁM 200 db 
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