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  A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 61. szakaszával összhangban (A 

Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 62/06., 65/08.- állami törvény és 41/09. szám) 
alapján Törökkanizsa község Mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és 
használatára vonatkozó évi program kidolgozására illetékes bizottsága  

 
NYILVÁNOS  FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ 

 
Az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterület illeték nélküli 

használati jogának megvalósítására vonatkozó kérvények továbbítására, A 
Törökkanizsa község területén lévő mezőgazdasági földterület védelmére, 

rendezésére és használatára vonatkozó 2016. évi program kidolgozása céljából  
 
I. Felhívjuk az állam által alapított oktatási intézményeket-iskolákat, 

mezőgazdasági szakszolgálatokat, szociális intézményeket, az állami tulajdonban lévő, 
erdészeti tevékenységek végzésére bejegyzett jogi személyeket (a további szövegben: 
intézmények), hogy a Mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és 
használatára vonatkozó 2016. évi program kidolgozására illetékes bizottsághoz (a 
továbbiakban: bizottság) továbbítsák Az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági 
földterület illeték nélküli használati jogának megvalósítására vonatkozó kérvényeket, A 
Törökkanizsa község területén lévő mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére 
és használatára vonatkozó 2016. évi program kidolgozása céljából, azon területeket 
illetően, amelyeken tevékenységüket végzik az állam által alapított oktatási 
intézmények, mezőgazdasági szakszolgálatok,  szociális intézmények – legtöbb 100 
hektárig, és az állami tulajdonban lévő, erdészeti tevékenységek végzésére bejegyzett 
jogi személyek, legtöbb 1000 hektárig), A Törökkanizsa község területén lévő 
mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó 2016. évi 
program kidolgozása céljából. 

II. Szükséges okiratok: 
 

1. Kérvény, végig olvashatóan kitöltve, aláírva és pecséttel hitelesítve 
2. Az intézmény alapítói okirata, illetve a gazdasági bejegyzés kivonata a jogi 

személyeknek (hat hónapnál nem régebbi) 
3. Az ingatlan-lap átirata minden földhivatali parcellára, amelyek a kérvény 

tárgyát képezik (hat hónapnál nem régebbiek) és 



4. Az állami tulajdonban lévő földterületet (A mezőgazdasági földterületről 
szóló törvény 61. szakasza alapján) a Szerb Köztársaság területén illeték 
fizetése nélkül használó  kérvényező nyilatkozata. 

 
Az e nyilvános felhívásban megjelölt feltételeket igazoló bizonylatokat egyszerű, 
hitelesítés nélküli fénymásolatok formájában kell továbbítani, amelyeknek 
láthatóaknak kell lenniük, de a bizottságnak  joga van szükség esetén kérni az 
eredeti bizonylatokat vagy azok hitelesített fénymásolatait.  
 
A kérvény formanyomtatványa minden munkanapon 9.00-től 13.00 óráig átvehető 
Törökkanizsa község épületének (I. Karađorđević Péter király u. 1.)   
iktatóirodájában, vagy a község hivatalos honlapjáról: www.noviknezevac.rs 
 
IV.Az e  felhívás III. pontjában megjelölt kérvények továbbításának határideje 
2015. október 30. A határidő letelte után, késve érkezett kérvényeket a bizottság 
felbontatlanul visszaküldi a kérvényezőnek.  
 
V.A szükséges dokumentumokkal ellátott kérvényt személyesen az iktatóirodában 

lehet átdni, vagy postán továbbítani, zárt borítékban, első oldalán az alábbi 
megjelöléssel:” Az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterület illeték 
nélküli használati jogának megvalósítása a 2016-os  évre”,a Mezőgazdasági 
földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó 2016-os évi program 
kidolgozására illetékes bizottsága számára, 

az alábbi címre: A Mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és 
használatára vonatkozó évi program kidolgozására illetékes bizottság, I. Karađorđević 
Péter király u. 1. szám, 23330 Törökkanizsa.A boríték hátoldalán fel  kell tüntetni a 
kérvényező teljes nevét és címét.  
 
 VI. A nyilvános felhívással kapcsolatban további tájékoztatás kapható Radivoj Ćirićtől, 
telefon: 0230-82-055,vagy személyesen,I. Karađorđević Péter király u. 1. szám, 23330 
Törökkanizsa, 14. iroda. 
 
VII.  E nyilvános felhívást közzéteszik Törökkanizsa község hivatalos  honlapján, 
Törökkanizsa Községi Közigazgatási Hivatalának hirdetőtábláján és a helyi irodák 
hirdetőtábláin.        
   
 
                                                                                 A bizottság elnöke: 
                                                                                  Dobó Sándor, s.k. 

      


