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A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az  SZK Hivatalos Közlönye,  62/06., 
65/08. sz. – más törv.,  41/09., 112/15.,  80/17. és  95/18. sz. – más törv.) 64a szakaszának 22. 
bekezdése  és  64a szakasz  6. bekezdése  alapján ZENTA  község területén az állami 
tulajdonú  mezőgazdasági földterületek bérleti díja megállapításában  illetékes  bizottság   (a 
továbbiakban: bizottság) megállapította  a ZENTA község területén az állami tulajdonú 
mezőgazdasági földterületek kezdő árát, amelyet felölelt  ZENTA község területén a  2019-
es évi, a mezőgazdasági földterületek védelmének, rendezésének és használatának az éves 
programjával, és meghozta az alábbi   

VÉGZÉST 

1. Megállapítjuk ZENTA község területén az állami tulajdonú  mezőgazdasági
földterületek bérbeadásának kezdő árát a második körben  összesen 174 nyilvános
árverésre,  amelyet  ZENTA község területén a mezőgazdasági  földterületek
védelme, rendezése  és   használata éves programjával terveztünk a 2019-es évre,   az
osztályonkénti  és kultúránkénti  bérbeadásra, éspedig:

Kultúra Osztály Díj EUR-ban Díj RSD-ben 
SZÁNTÓ 1 186,69 21.946,92 
SZÁNTÓ 2 169,88 19.971,24 
SZÁNTÓ 3 151,21 17.776,90 
SZÁNTÓ 4 134,41 15.801,92 
SZÁNTÓ 5 117,61 13.826,24 
SZÁNTÓ 6 95,21 11.193,17 

RÉT 1 56,01 6.584,42 
RÉT 2 50,96 5.991,23 
RÉT 3 45,36 5.333,14 
RÉT 4 40,32 4.740,64 

LEGELŐ 1 37,33 4.389,38 
LEGELŐ 2 33,97 3.994,38 
LEGELŐ 3 30,24 3.555,66 
LEGELŐ 4 26,88 3.160,66 
LEGELŐ 5 23,52 2.764,96 

2. ZENTA község területén az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbeadási
díja megállapításában illetékes bizottság az 1. pont szerinti táblázat alapján
megállapította minden egyes  árverési  egységet  illetően, amelyet nyilvános pályázat
kiírása alapján ZENTA község területén az állami tulajdonban  levő mezőgazdasági
földterület  bérbeadásáról szóló nyilvános  hirdetmény  kiírásáról szóló  határozat
szerint tárgya a nyilvános árverésnek a második körben, illetve 174 nyilvános
árverésnek, felölelve ZENTA község területén a 2019-es évben a mezőgazdasági
földterületek   védelme, rendezése  és   használata éves programjával.
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I n d o k l á s  

ZENTA  község területén az állami tulajdonú  mezőgazdasági földterületek 
bérbeadási díja megállapításában  illetékes  bizottságnak, amelyet a Községi 
Képviselő-testület   a  020-6/2019-I-es számú,  2019.02.28-án kelt  határozatával 
alakított,  az volt a feladata, hogy     megállapítsa  az állami tulajdonú  mezőgazdasági 
földterület   bérleti díjának  mértékét minden nyilvános árverésre ZENTA község 
területén  a kataszteri községek  szerint, és  amelyek felöleltek ZENTA község 
területén a 2019-es évben a mezőgazdasági  földterületek   védelme, rendezése  és 
használata éves programjával. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény  64a 
szakaszának 22. bekezdése előirányozza,  hogy   az állami tulajdonú   mezőgazdasági 
földterület utolsó megtartott nyilvános árverésen elért  ár, amelyet a helyi 
önkormányzati egység területén adtak bérbe, és ha a helyi önkormányzati egység 
területén  nem volt nyilvános árverés az előző évben, az összes  határos helyi 
önkormányzati egységekben   az állami  tulajdonú mezőgazdasági földterületek 
átlagosan elért ára.  

Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület kezdő bérleti díjának  
megállapításakor  tekintetbe véve a  felsorolt törvényi rendelkezést,   mivel  ZENTA 
községnek   volt nyilvános árverése  az előző agrárgazdálkodási évben,   az átlagosan 
elért  díj   ennek alapján 75,61 eurót tesz hektáronként, illetve  8.888,57 dinárt 
hektáronként.   

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 64. szakaszának 6. bekezdése 
előirányozza, hogy a földterület kezdő bérleti díja  az első körben nem lehet  
alacsonyabb  az átlagosan elért   bérleti díj 80%-ánál hektáronként, illetve  a  második 
körben nem  lehet  alacsonyabb az átlagosan elért bérleti díj 60%-ánál hektáronként.  

A bizottság összhangban a felsorolt törvényi rendelkezéssel megállapította a 
második körben a  60%-os összeget  az átlagosan elért  árhoz viszonyítva, amely  
8.888,57 dinárt tesz ki hektáronként, amely megfelel a  3. osztályú rétnek, 
amelynek alapján  kiszámították a kezdő árakat   minden  többi kultúrára és  osztályra, 
illetve minden  nyilvános árverésre a második körben, amely tervben van ZENTA 
község területén a 2019-es évben a mezőgazdasági  földterületek   védelme, rendezése 
és   használata éves programjával. 

Tekintettel a felsoroltakra, megállapítottuk a jelen végzés rendelkező része 
szerinti kezdő árakat minden nyilvános árverésre.  

Molnár Csikós József  s. k. 
A BIZOTTSÁG ELNÖKE 
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A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 
73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 
142/2014., 103/2015., 99/2016., 113/2017., 31/2019. és 72/2019. sz.) 61. és 69.. szakasza 
alapján, kapcsolatban  Zenta  község  2020-as évi költségvetéséről szóló rendelettel (Zenta 
Község Hivatalos Lapja,  22/2019. sz.)  és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja,  4/2019. sz.) 61. szakasza alapján a község polgármestere  2020. február  05-én 
meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T  
az appropriáció növeléséről 

I. 

Az eszközök átutalásáról szóló  határozat  alapján növeljük az  appropriációt      az 5. 
részben  Községi Közigazgatási Hivatal, program 7: A közlekedés megszervezése  és  a 
közlekedési infrastruktúra, Projektum: 0701-03– A 2a rendű 105-ös számú állami  út  és  a 
26-os rendű 303-as állami út  kereszteződésén   a  videó megfigyelés   rendszerének a 
bevezetése, Tornyos, funkció 451,  finanszírozási forrás  07 – más hatalmi   szintek    
átutalásai 127/1-es  pozíció,  közgazdasági osztályozás 512 – Gépek és felszerelés növekszik  
1.100.000,00  dináros összeggel. 

II. 

 A költségvetési rendszerről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 
73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 
142/2014., 103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018.,31/2019. és 72/2019. sz.) összhangban,    
nagy értékű rendeltetésszerű átutalások,  szűkebb értelemben a Vajdaság AT-től,   a  községi 
szint  javára  (kontó: 733252) növekszik 1.100.000,00 dinárral.  

III. 

A jelen határozat I. szakasza szerinti pénzeszközök rendeltetésszerű jellegűek és csak 
a határozattal  előirányozott rendeltetésre fogjuk használni.  

IV. 

A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a 
költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

V. 

A jelen határozatot közzé kell  tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság   
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község  
A község polgármestere  
Szám: 400-8/2020-II                   Ceglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 
Kelt: 2020. február  05-én   Zenta község polgármestere  
Zenta   
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