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NYILVÁNOS FELHÍVÁS 

A SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN LEVŐ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRMENTES 

HASZNÁLATÁRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGSZERZÉSÉRE, A 2019. ÉVRE 

VONATKOZÓAN 

 

 

 

A földtörvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 62/06, 65/08 – más törv., 41/09, 112/2015 

és 80/2017 száma) és az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbe és használatba 

adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzattal (az SZK Hivatalos Közlönyének 16/2017 és 

11/2017 száma) összhangban Szabadka Város Mezőgazdasági Földterületek Védelmének, 

Rendezésének és Használatának Éves Programját Kidolgozó Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 

nyilvános felhívást tesz közzé, melynek révén értesíti: 

- az iktatási intézményeket - iskolákat, mezőgazdasági szakszolgálatokat és szociális 

intézményeket, állami tulajdonú földeket kaphatnak használatba az általuk végzett 

tevékenységnek megfelelően, legfeljebb 100 hektárnyi területben; 

- a felsőoktatási intézményeket – állami alapítású egyetemi karokat és tudományos 

intézeteket és büntetés-végrehajtási intézményeket, hogy állami tulajdonú földeket 

kaphatnak használatba az általuk végzett tevékenységnek megfelelően, legfeljebb 1.000 

hektárnyi területben; 

- az erdészeti tevékenységre bejegyzett állami tulajdonú jogi személyeket; 

 

hogy nyújtsák be a megfelelő iratokat a Szabadka város területén levő állami földek bérmentes 

használatára való jogosultság megszerzésére, a 2019. évre vonatkozóan, legkésőbb 2018. október 

31-éig.  

 

A szükséges dokumentáció: 

1) A bérmentes használat iránti kérelem, a felelős személy által aláírva  

2) Az intézmény alapításáról szóló okirat, illetve a jogi személy esetében (hat hónapnál nem 

régebbi) cégkivonat; 

3) A kérelmező nyilatkozata arról, hogy mekkora állami földterületet használja bérmentesen (a 

földtörvény 61. szakasza alapján) a Szerb Köztársaság területén. 

 



 A felhívásban foglalt dokumentációt közönséges, nem hitelesített, de jól látható fénymásolat 

formájában kell átadni, azzal hogy a Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetén 

bekérje az elküldött bizonyítékok eredeti példányát vagy hitelesített másolatát. 

 

 A jelentkezési lapot munkanapokon 8,00-tól 14,00 óráig lehet átvenni Szabadka Város 

Közigazgatási Hivatalának Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálatában, a Szabadság tér 1., II. emelet 

200. irodában, vagy letölthető a www.subotica.rs honlapról.  

 

 A kérelmet és a felhívásban felsorolt dokumentációt 2018. október 31-ig lehet benyújtani. A 

határidőn túl benyújtott kérelmek érvénytelennek tekintendők és azokat a bizottság felbontatlanul 

visszaküldi a kérelmezőnek. 

 

 A kérelmet a szükséges dokumentációval együtt közvetlenül Szabadka Város Közigazgatási 

Hivatalának irattárában lehet benyújtani, vagy postai úton megküldeni zárt borítékban, a címoldalon 

feltűntetett következő megjelöléssel: „A Szabadka város területén levő állami földek 2019. évi 

bérmentes használatára való jogosultság”, a Szabadka Város Területén Lévő Mezőgazdasági Földek 

Védelmének, Rendezésének és Használatának Éves Programját Kidolgozó Bizottsághoz, címzett: 

Szabadka Város Közigazgatási Hivatala, Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat, Szabadság tér 1., 

Szabadka. A boríték hátoldalán fel kell tüntetni a kérelmező nevét/cégnevét és címét. 

 

        A nyilvános felhívással kapcsolatban további információk személyesen a 

Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat irodájában (Városháza, II/200-as iroda) kaphatók, vagy a 

024/626-871 telefonszámon. 

 

 E nyilvános felhívás megjelenik a Subotičke novine, Magyar Szó és a Hrvatska riječ 

lapokban, az önkormányzat www.subotica.rs honlapján, valamint a közigazgatási hivatal és a helyi 

közösségek hirdetőtábláján. 

 

 

 

 

       A bizottság elnöke 

          Osztrogonác Simon 
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