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160. 

S z e r b   K ö z t á r s a s á g   

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Az állami tulajdonú mezőgazdasági  földterületek   

bérleti díjának   megállapításában illetékes bizottság 

Szám: 320-30/2021-I  

Dátum: 2021.10.11. 

 

 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 

19., 22.és 23. bekezdése alapján, kapcsolatban  a  64a szakasz  13. bekezdésének   2. 

pontjával, ZENTA  község területén az állami tulajdonú  mezőgazdasági földterületek bérleti 

díja megállapításában  illetékes  bizottság   (a továbbiakban: bizottság) meghozta az alábbi  

 

VÉGZÉST  

 

1. Megállapítjuk ZENTA község területén az állami tulajdonú  mezőgazdasági 

földterületek bérbeadási díját az előbérleti jog   alapján,  amelyet  ZENTA község 

területén a mezőgazdasági  földterületek   védelme, rendezése  és   használata éves 

programjával terveztünk a 2021-es évre,   állattenyésztés  alapján  az előbérleti  jog  

szerinti   bérbeadásra, éspedig:  

 

Kultúra  Osztály  Díj EUR-ban 

SZÁNTÓ  3 213.20 

LEGELŐ 3 42,64 

LEGELŐ 4 37,90 

 

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, amely   az állattenyésztés 

alapján   az előbérleti jog szerint tárgya a nyilvános árverésnek, amelyet ZENTA 

község területén a mezőgazdasági  földterületek   védelme, rendezése  és   használata 

éves programjával terveztünk a 2021-es évre.  

 

3. A jelen végzést közzé kell tenni ZENTA Község Hivatalos Lapjában vagy a ZENTAI 

Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtáblán, valamint ZENTA község hivatalos 

honlapján.  

 

 

Indoklás:  

 

ZENTA  község területén az állami tulajdonú  mezőgazdasági földterületek 

bérbeadási díja megállapításában  illetékes  bizottságnak, amelyet a Községi 

Képviselő-testület   a  020-99/2020-I-es számú,  2021.02.01-jén kelt  határozatával 

alakított,  az volt a feladata, hogy     megállapítsa  az állami tulajdonú  mezőgazdasági 

földterület   bérleti díjának  mértékét,  amelyet  előbérleti joggal a  háziállatok  

tulajdonosainak   adunk bérbe, és amelyet  ZENTA község területén a mezőgazdasági  
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földterületek   védelme, rendezése  és   használata éves programjával terveztünk a 

2021-es évre.  

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény  64a szakaszának 19., 20., 22.és 

23. bekezdése előirányozza,  hogy   az állami tulajdonú   mezőgazdasági földterület  

az előbérleti jog alapján háziállatok tulajdonosainak megállapítottuk  az átlagosan  

elért  hektáronkénti bérleti díjat. Az  állami tulajdonú mezőgazdasági  földterület az 

előbérleti jog szerint  a  háziállatok  tulajdonosai alapján az átlagosan  hektáronként  

elért  bérleti díj, azzal, hogy   a  bérleti  díj az előbérleti jog  szerint ezen az alapon    

nem  lehet  magasabb a  Szerb Köztársaság területén  a hektáronkénti   átlagdíjnál az 

utolsó három évben.   Az átlagosan elért hektáronkénti bérleti díj a mezőgazdasági 

földterület utolsó megtartott nyilvános árverésen elért átlagdíj,  amelyet  a  helyi  

önkormányzati egység területén adtunk bérbe,  és ha a  helyi  önkormányzati  

egységben nem volt  nyilvános árverés az előző évben,   az állami tulajdonú 

mezőgazdasági földterület elért átlagos bérleti díja,   minden  határos  helyi 

önkormányzati egységben.  A bérleti díj mértékét  a  helyi önkormányzati  egység 

állapítja meg.  

Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület bérleti díjának  

megállapításakor  előbérleti joggal a háziállatok tulajdonosainak,  és  tekintetbe véve 

a  felsorolt törvényi rendelkezést,   mivel  ZENTA   községnek   volt nyilvános 

árverése  az előző agrárgazdálkodási évben,   az átlagosan elért  díj   ennek alapján 

79,87 eurót tesz hektáronként, illetve  9.388,72 dinárt hektáronként,  amely   díj    

megfelel az  1.  osztályú LEGELŐ  minőségének,   és  amelynek alapján  elszámoltuk  

a  bérleti díjat a többi kultúrára és osztályokra.   

 

Mivel  az előző évben   a  nyilvános árverésen elért  átlagdíj magasabb a Szerb 

Köztársaság  területén az utolsó három évben  a  hektáronkénti átlagdíjnál,  a bérleti 

díjat  213,20 euróban állapítjuk  meg hektáronként, illetve  25.061,66 dináros 

összegben hektáronként,   amely   összeg  a  Szerb Köztársaság területén   a  

hektáronkénti   átlagos bérleti díjat képezi  az utolsó három évben.   A felsorolt  díj  

megfelel  a 3. osztályú   SZÁNTÓ  minőségének,   amelynek alapján   elszámoltuk   a  

bérleti díjat a többi kultúrára és osztályra,   amelyet  a  felsorolt táblázatban mutattunk  

ki.   

 

Tekintettel a felsoroltakra, megállapítottuk a jelen végzés rendelkező része 

szerinti bérleti díjat.  

 

Tóth Ervin  s. k.  

A BIZOTTSÁG ELNÖKE  
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161. 

Szerb Köztársaság  

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Zenta község  

Zenta község Községi Tanácsa  

Szám: 020-107/2021-III  

Kelt: 2021. október 15-én  

Z e n t a 

 

 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz, 83/2014. 

sz. – más törvény, 101/2016. sz. – más törvény és 47/2018. szám) 56. szakasza, az autonóm 

tartományokban és a helyi önkormányzatokban foglalkoztatottakról szóló törvény (az SZK 

Hivatalos Közlönye, 21/2016. sz., 113/2017. sz, 95/2018. sz., 113/2017. sz. – más törvény, 

95/2018. sz. – más törvény, 86/2019. sz. – más törvény és 157/2020. sz. – más törvény) 49. 

szakasza 2. bekezdése és 99. szakasza, valamint a Zentai Községi Közigazgatási Hivatalról 

szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/2016. sz., 7/2017. sz. és 21/2021. sz.) 24. 

szakasza 2. bekezdése alapján, Zenta Község Községi Tanácsa a 2021. október 15-én tartott 

ülésén meghozta az alábbi  

 

HATÁROZATOT 

A ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 

TISZTSÉGBE HELYEZÉSÉRŐL 

 

 

1. Zenta község Községi Tanácsa SARNYAI RÓZSA EDIT – okleveles jogászt, a 

Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének TISZTSÉGÉBE HELYEZI – 5 

éves időszakra.  

 

 

2. Jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

 

 

 

                                                                          Czeglédi Rudolf, okl. építőmérnök, s. k. 

                                                                         Zenta község Községi Tanácsának elnöke 
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162. 

 
SZEB KÖZTÁRSASÁG  

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY  

ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE  

Szám: 020-114/2021-II  

Kelt: 2021.  július 19-én 

 

A helyi önkormányzatról szóló  törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007.,  83/2014. 

sz. – más törv.  és  101/2016. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5)  pontja, Zenta község 

statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 61. szakasza  1. bekezdésének  9) 

pontja és    Zenta község  számára közérdekű egyesületek  programjai és projektumai 

finanszírozásáról és társfinanszírozásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  

29/2016. sz.) 10. szakaszának 3. bekezdése  alapján,  Zenta  község  polgármestere  2021. 

július 19-én meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T  

ZENTA KÖZSÉGNEK A KÖRNYEZETVÉDELEM TERÉN   A KÖZÉRDEKŰ  

PROGRAMJAIRA  ÉS   PROJEKTUKMAIRA AZ  ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉBEN  

ILLETÉKES  BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK  A  FELMENTÉSÉRŐL  

 

I. 

 

Felmentem Zenta községnek a  környezetvédelem terén a  közérdekű   programjaira és 

projektumaira az eszközök  odaítélésében illetékes  bizottság elnökét, éspedig: Vatai 

Zsuzsannát.  

 

II. 

 

A jelen  határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.   

 

Indoklás:  

 

Zenta község polgármestere  a  020-83/2021-II-es számú  2021.  július 12-én kelt 

határozatával  kinevezte Zenta községnek a környezetvédelem terén a  közérdekű   

programjaira és projektumaira az eszközök  odaítélésében illetékes  bizottságot.  

 

A bizottság elnöke, Vatai Zsuzsanna   érdekütközési   helyzetben van, így Zenta község  

polgármestere  meghozta  a rendelkező rész szerinti  határozatot.   

 

Czeglédi Rudolf s. k.  

Zenta község polgármestere  

  



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

- 24. Szám - 
2021.10.19.  

 

2511 
 

163. 

 
SZEB KÖZTÁRSASÁG  

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY  

ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE  

Szám: 020-115/2021-II  

Kelt: 2021.  október 19-én 

 

A helyi önkormányzatról szóló  törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007.,  83/2014. 

sz. – más törv.  és  101/2016. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5)  pontja, Zenta község 

statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 61. szakasza  1. bekezdésének  9) 

pontja és    Zenta község  számára közérdekű egyesületek  programjai és projektumai 

finanszírozásáról és társfinanszírozásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  

29/2016. sz.) 10. szakaszának 3. bekezdése  alapján,  Zenta  község  polgármestere  2021. 

október 19-én meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T  

ZENTA KÖZSÉGNEK A KÖRNYEZETVÉDELEM TERÉN   A KÖZÉRDEKŰ  

PROGRAMJAIRA  ÉS   PROJEKTUKMAIRA AZ  ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉBEN  

ILLETÉKES  BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK  A KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I.   

Kinevezem Zenta községnek a  környezetvédelem terén a  közérdekű   programjaira és 

projektumaira az eszközök  odaítélésében illetékes  bizottság elnökét, éspedig: Bata Pált.  

 

II.  

Zenta községnek a  környezetvédelem terén a  közérdekű   programjaira és projektumaira az 

eszközök  odaítélésében illetékes  bizottság elnökének a mandátuma a  Zenta községnek a  

környezetvédelem terén a  közérdekű   programjaira és projektumaira az eszközök  

odaítélésében illetékes  bizottság tagjai mandátumának leteltéig tart, akiket  a 020-83/2021-II-

es számú,  2021. július 12-én kelt határozatával   Zenta  község polgármestere nevezett ki.   

 

III. 

A jelen  határozat  I. pontja szerinti  bizottság feladata  megállapításra került  Zenta  község 

polgármesterének  a  020-83/2021-II-es számú,  2021.  július 12-én kelt határozatában.   

IV. 

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

 

Indoklás:  

 

Zenta község polgármestere a 020-83/2021-II-es számú 2021.  július 12-én kelt határozatával  

kinevezte Zenta községnek a környezetvédelem terén a  közérdekű   programjaira és 

projektumaira az eszközök  odaítélésében illetékes  bizottságot.  
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A bizottság elnöke, Vatai Zsuzsanna  érdekütközési  helyzetben van, így Zenta község  

polgármestere  meghozta  a  határozat a  felementéséről.   

 

Zenta község számára közérdekű egyesületek programjai és projektumai finanszírozásáról és 

társfinanszírozásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  29/2016. sz.) 10. 

szakaszának rendelkezései előirányozzák:  

 

A pályázati eljárások az eszközöknek a község szempontjából különleges jelentőséggel bíró  

programokra történő odaítélése területén illetékes bizottságok által kerülnek lefolytatásra, 

melyek a Zenta község közérdekét szolgáló tevékenységek valamennyi területére külön 

kerülnek kinevezésre (a továbbiakban: bizottságok).  
 

A bizottságoknak elnöke, elnökhelyettese és három tagja van.  

 

A bizottságok elnökét, elnökhelyettesét és tagjait négyéves megbízatási időszakra a község  

polgármestere nevezi ki.  

 

A bizottság fenntartja a jogot, hogy a jelentkezések megvitatása alkalmával a megfelelő idejű  

jelentkezéseket benyújtó alanyoktól szükség szerint további dokumentációt kérjen.” 

 

A helyi önkormányzatról szóló  törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007.,  83/2014. 

sz. – más törv.  és  101/2016. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5)  pontja előirányozza: „A 

község polgármester  meghozza az egyedi aktusokat,  amelyekre meghatalmazással bír  a   

törvénnyel,  a statútummal és  a képviselő-testület  rendeletével.” 

 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) előirányozza: „A 

község polgármester  meghozza az egyedi aktusokat,  amelyekre meghatalmazással bír  a   

törvénnyel,  a statútummal és  a képviselő-testület  rendeletével.” 

 

Tekintettel, hogy Zenta községnek a  környezetvédelem terén a  közérdekű   programjaira és 

projektumaira az eszközök  odaítélésében illetékes  bizottság elnöke felmentésre került  a 

kötelezettsége alól,   Zenta  község polgármestere  a  fent felsoroltak  alapján, meghozta   a 

rendelkező rész szerinti határozatot.   

 

JOGORVOSLATI  UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges  a  közigazgatási eljárásban. A 

határozat ellen   közigazgatási eljárás  indítható  a  Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, 

Nemanjina  u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz  a  fellebbezést  közvetlenül  vagy 

postai  úton kell  megküldeni  a  jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül. 

 

      Czeglédi Rudolf s. k.  

      Zenta község polgármester  
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KIADÓ: Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Főtér .  1. 

Telefon: 024/655-444 

FELELŐS 

SZERKESZTŐ

: 

Stojkov Igor, okleveles jogász, a Zentai KKT titkára 
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