
Topolya község területén lévő mezőgazdasági földek védelme, rendezése és használata éves programjavaslata kidolgozásával 

megbízott Bizottság részére 

 

KÉRELEM 

a Topolya község területén levő állami tulajdonú földterületek feletti előbérleti jognak az 
állattenyésztés alapján történő elismerésére 2020-ban 

 

 
A KÉRELMEZŐ ÁLTALÁNOS ADATAI 

Családi és utónév (a természetes személyek részére), ill. teljes 

elnevezés (a jogi személyek esetében): 

 

Lakhely, illetve székhely (irányítószám, helyiség, 
utca és házszám): 

 

Telefonszám és mobiltelefon:  

E-mail cím:  

A bejegyzett mezőgazdasági birtok száma:  

Személyi szám (a természetes személyek részére), ill. 

törzsszám (a jogi személyek esetében): 

 

 

*A felelős személy család- és utóneve, tisztsége1:  

*A felelős személy telefonszáma, mobilszáma és e-mail címe: 

 

 

*Kapcsolattartó személy család-és utóneve, telefonja, 

mobilszáma és e-mail címe: 

 

 

 1 A csillaggal megjelölt mezőket csak a jogi személyek töltik ki   



 

 

SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ2 , 
AMELYET A KÉRELMEZŐ NYÚJT BE 

1. Topolya község területén levő állami tulajdonú földterületek feletti előbérleti jognak az állattenyésztés alapján történő 

elismerésére irányuló kérelem 2020-ban, melyet a természetes személy, illetve a jogi személy felelős személye aláírt  

2. * а) A számos állatok számáról szóló bizonylat, melyet az újvidéki Mezőgazdasági Kar, állattenyésztési tanszéke állít ki – Azon 

bejegyzett mezőgazdasági birtokokat illetően, amelyek a törzskönyvezési rendszerben vannak; 

b) A Köztársasági állategészségügyi felügyelőség jegyzőkönyve - Azon bejegyzett mezőgazdasági birtokokat illetően, amelyek 

nincsenek a törzskönyvezési rendszerben  

3. Egyéb személyekkel kötött, hivatalos szerv által hitelesített földbérleti szerződések azokra a földekre melyek azon 
önkormányzat területén találhatók, ahol a kérelem átadásra kerül 

4. A kérelmező fizikai személy, vagy a jogi személy felelős személy, hogy jóváhagyja, hogy az illetékes szerveknél le legyenek 
ellenőrizve azok az adatai, melyek a közfelhívás lebonyolításához szükségesek 

5. **A kérelmező fizikai személy, vagy a jogi személy felelős személye által - a teljes anyagi és bűnvádi felelősség tudatában 

- aláírt nyilatkozata, mely tartalmazza: 
          - a nyilatkozatot, hogy minden bizonyítékot átadott, mely az adott önkormányzat területén bérelt            mezőgazdasági földekre 
vonatkozik 
          - a nyilatkozatot arról, mennyi mezőgazdasági föld van a birtokában az adott önkormányzat területén 
          - a kérelmezővel jogi összeköttetésben álló személyek listáját 

 

 2 Bekarikázni a megfelelő számot 

A teljes dokumentációnak, amely ez a felhívás alapján kerül beadásra, ugyanarra a jogi vagy természetes 
személyre kell szólnia, aki/amely lehet a bejegyzett gazdaság hordozója vagy tagja (aktív státus). Az 
okmányoknak a kiállító illetékes hatóságnak által hitelesítettnek és aláírtnak kell lenniük. 

* Amennyiben a jogi, vagy a természetes személy több fajta állat tulajdonosa, akkor mindegyik állatfajtára 
külön bizonylatot, illetve jegyzőkönyvet ad át. A köztársasági állategészségügyi felügyelő jegyzőkönyvileg 
állapítja meg a számosállat-számot, amelyet a fennálló helyzet alapján számol ki, illetve a személy okmánya 
alapján, az állatok eladásáról, vágóhídra való átadásáról és kiviteléről. A bizonylat, illetve a jegyzőkönyv a 
dokumentáció részét képezi, amelyeket 2019. október 31-ig kell eljuttatni. 

** fizikai személyek esetében jogi összeköttetésben álló személynek minősül: nagyapa, nagyanya, anya, apa, 
gyermekek, házastárs, örökbe fogadott személy, élettárs amennyiben ugyanazon a címen élnek, jogi 
személyek esetében jogi összeköttetésben álló személynek minősül az a jogi vagy fizikai személy, melynek 
legkevesebb 25% részesedése van a tőkében (részvény, részarány vagy szavazat). 

 

Felelős személyként kijelentem, hogy a jelentkezési lapon és a pályázati dokumentációban megadott adatok igazak 

és hitelesek. 

 

Dátum: 2019. ________________ 

                Kérelmező: 

________________ 

 

 


