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120. 
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: 320-24/2022-I  
Dátum: 2022.10.20. 
 
 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  2022-
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 78 nyilvános 
árverésre,  amelyet  ZENTA község területén a mezőgazdasági  földterületek   
védelme, rendezése  és   használata éves programjával terveztünk a 2022-es évre,   az 
osztályonkénti  és kultúránkénti  bérbeadásra, éspedig:  

 
Kultúra  Osztály  Díj EUR-ban Díj RSD-ben 

SZÁNTÓ  1  236,50 27.740,62 
SZÁNTÓ 2  215,21 25.243,63 
SZÁNTÓ 3 191,56 22.470,06 
SZÁNTÓ 4 170,28 19.973,07 

RÉT 3 95,78 11.235,03 
LEGELŐ 1 47,29 5.547,84 
LEGELŐ 2 43,04 5.048,86 
LEGELŐ 3 38,31 4.494,29 
LEGELŐ 4 34,05 3.994,61 
LEGELŐ 5 29,80 3.495,64 
EGYÉB 

TERMÉSZETES 
TERMÉKETLEN 

FÖLD  

 34,05 3.994,61 

 
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 összesen 78 
nyilvános árverésnek, felölelve ZENTA község területén a 2022-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  020-99/2020-I-es számú,  2021.02.01-jén kelt  határozatával 
alakított,  az volt a feladata, hogy     megállapítsa  az állami tulajdonú  mezőgazdasági 
földterület   bérleti díjának  mértékét minden nyilvános árverésre ZENTA község 
területén  a kataszteri községek  szerint, és  amelyek felöleltek ZENTA község 
területén a 2022-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 56,76 eurót tesz hektáronként, illetve  6.657,69 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  
6.657,69 dinárt tesz ki hektáronként, amely megfelel az  1. osztályú szántónak, 
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 2022-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.  
 

Tóth Ervin  s. k. 
A BIZOTTSÁG ELNÖKE 
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121. 
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122. 

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község  
Községi Közigazgatási Hivatal  
Szám: 021-31/2022-IV  
Kelt: 2022.09.12-én  
Z e n t a  
 
 A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 120/2004., 54/2007., 104/2009., 36/2010. és 105/2021. sz.) 38. 
szakaszának 1. bekezdése és Zenta község Községi Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/2016., 7/2017., 21/2021. és 5/2022. sz.) 24. és 27. 
szakasza 1. bekezdésének 3. pontja alapján, Zenta község Közigazgatási Hivatalának 
vezetője, 2022. szeptember 12-én meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT 
A KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ SZABAD HOZZÁFÉRÉSI 

KÉRELMEK MEGOLDÁSÁBAN A MEGHATALMAZOTT SZEMÉLYEK 
KINEVEZÉSÉRŐL  

 
1) KINEVEZÉSRE KERÜL  

 
-  
- KECSKÉS DEZSŐ, a közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály vezetője, 

meghatalmazott személyként a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférési 
kérelmek megoldásában az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységek 
osztálya feladatai terén,  

- PÓSA IBOLYA, a képviselő-testületi és végrehajtói ügyek osztályának vezetője, 
meghatalmazott személyként a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférési 
kérelmek megoldásában a képviselő-testületi és végrehajtói ügyek osztályának 
feladatai terén, 

- KOPASZ MÉSZÁROS LÍVIA, a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője, 
meghatalmazott személyként a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférési 
kérelmek megoldásában a költségvetési és pénzügyi osztály feladatainak terén, 

- RADONJIĆ DRAGANA, a gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály vezetője, 
meghatalmazott személyként a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférési 
kérelmek megoldásában a gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály feladatai 
terén,  

- GAJIN MILIVOJ, az építésügyi és kommunális osztály osztályvezetője, 
meghatalmazott személyként a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférési 
kérelmek megoldásában az építésügyi és kommunális osztály feladatai terén és 

- SARNYAI RÓZSA EDIT, Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának 
vezetője, meghatalmazott személyként a közérdekű információkhoz való szabad 
hozzáférési kérelmek megoldásában a Közigazgatási Hivatal teendői terén.  

 
2) A jelen végzés a meghozatalának napjával lép hatályba és közzé kell tenni Zenta 

Község Hivatalos Lapjában és Zenta község hivatalos honlapján.  
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I n d o k o l á s  
 

A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 120/2004., 54/2007., 104/2009., 36/2010. és 105/2021. sz.) 38. 
szakaszának 1. bekezdése szerint, a hatalmi szerv vezetője egy vagy több foglalkoztatottat (a 
továbbiakban: meghatalmazott személy) meghatározhat a közérdekű információkhoz való 
szabad hozzáférés kérelmei szerinti eljárásra.  
A meghatalmazott személy: átveszi a kérelmeket, tájékoztatja a kérelmezőt az információ 
birtoklásáról és betekintést biztosít a dokumentumba, amely tartalmazza a kért információt, 
illetve megküldi az információt megfelelő módon, elutasítja a kérelem megoldását, a 
kérelmezőknek megfelelő segítséget nyújt a jogaik érvényesítésében, amelyet a jelen törvény 
állapít meg, intézkedéseket foganatosít az információhordozókkal az eljárási gyakorlat 
előmozdítására, az információhordozók karbantartásának gyakorlatára, valamint azok 
őrzésének és biztosításának gyakorlatára, szükséges intézkedéseket foganatosít a 
foglalkoztatottak megismertetésére a jogosultsággal kapcsolatban a közérdekű 
információkhoz való hozzáférésre, a jelen törvény hatékony alkalmazása céljából.  
Zenta község Községi Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 26/2016., 7/2017., 21/2021. és 5/2022 sz.) 24. szakasza előirányozza, hogy a Községi 
Közigazgatási Hivatalt munkáját a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője igazgatja, mint 
tisztségen levő hivatalnok.  
 
A fent előterjesztettek alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti határozatot.  
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: 
A jelen határozat ellen fellebbezés nyújtható be Zenta község panaszügyi bizottságához a 
határozat megküldésétől számított 8 napon belül.  
 

                                                 Sarnyai Rózsa Edit, okl. jogász s.k. 
                                                       Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának vezetője  

 
 

M e g k ü l d e n i:  
1. A nevezett személyeknek  
2. Az irattárnak  
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123. 

 

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község  
Községi Tanács  
Szám: 352-66/2022-IV  
Kelt: 2022.10.17-én 
Z E N T A  
 

A Szerb Köztársaság Kormányának ajánlása, valamint a hőenergia előállításának, 
elosztásának és ellátásának feltételeiről és módjáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 14/2019. sz.) alapján, a 2022/23-as fűtési idénnyel kapcsolatban Zenta község Községi 
Tanácsa 2022.10.17-i ülésén meghozta az alábbi  

VÉGZÉST 

I. A Községi Tanács meghagyja a zentai Elgas KV-nek, hogy Zenta község fűtési 
rendszeréből a 2022/23-as fűtési idényben a hőenergia szállítását igazítsa a külső 
hőmérsékleti viszonyokhoz, figyelembe véve a jelenlegi helyzetet és a javasolt 
energiatakarékossági intézkedéseket a Szerb Köztársaság kormánya által. 
 

II.  A Községi Tanács meghagyja a zentai Elgas KV-nek, hogy az energiamegtakarítás 
maximalizálása érdekében racionálisan és gazdaságosan járjon el a hőenergia 
előállításához szükséges energiaforrások beszerzése és fogyasztása során.  

 
III. A jelen végzést közzé kell tenni a Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

 
Czeglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 

a Községi Tanács elnöke 
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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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