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NYILVÁNOS FELHÍVÁS
A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ ÁLLAMI TULAJDONÚ FÖLDEK 2023. ÉVI
TÉRÍTÉSMENTES HASZNÁLATI JOGÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁT ILLETŐEN
A földtörvénnyel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 06/62., 08/65. – más. törv., 09/41., 2015/112.,
17/80. és 18/95 – más. törv.) és Az állami tulajdonú földek bérbeadási és használatra bocsátási
feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzattal (A SZK Hivatalos Közlönye, 2016/17., 2017/111.,
2019/18., 2019/45., 2020/3., 2020/25., 20/130. és 21/63. szám) összhangban a Topolya község
területén lévő mezőgazdasági földek védelme, rendezése és használata 2022. évi programjavaslatának
kidolgozásával megbízott bizottság (a továbbiakban: Bizottság) nyilvános felhívást ír ki, amelyben
tájékoztatja:
- Az oktatási intézményeket – iskolákat, mezőgazdasági szakszolgálatokat és szociális
intézményeket, hogy legfeljebb 100 hektáros területig használatukra bocsátható állami
tulajdonú mezőgazdasági föld, mely megfelel tevékenységi körüknek;
- Felsőoktatási intézményeket – az állam által alapított egyetemi/főiskolai karokat és
tudományos intézményeket, valamint büntetés-végrehajtási intézményeket, hogy
legfeljebb 1000 hektáros területig használatukra bocsátható állami tulajdonú
mezőgazdasági föld, mely megfelel tevékenységi körüknek;
- Az erdészeti teendőkre bejegyzett állami tulajdonú jogi személyeket;
hogy nyújtsák be a szükséges iratanyagot, a Topolya község területén lévő állami tulajdonú
mezőgazdasági földek 2023. évi térítésmentes használatának megvalósítására, 2022. október 31-ig.
A szükséges iratanyag:
1) A felelős személy által aláírt, a térítésmentes használat megvalósítására vonatkozó kérelem
2) Az intézmény alapításáról szóló aktus, illetve jogi személyek esetében kivonat a gazdasági
jegyzékből (hat hónapnál nem régebbi), amellyel bizonyítja, hogy a Szerb Köztársaság, az
autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzat az alapító;
3) A tudomány, az oktatásügy, a szociális védelem, a mezőgazdaság, illetve az igazságügy terén
illetékes minisztériumok nyilatkozata, amelyből megállapítható a kérelmező jogállása, a
térítésmentes földhasználati jog megvalósítására vonatkozó feltételek teljesülésének
megállapítása céljából.
A kérelmezők a jelen nyilvános felhívásban szereplő dokumentációt hitelesítetlen másolat
formájában nyújtják be, melynek olvashatónak kell lennie, így a Bizottság fenntartja azon jogát, hogy
szükség esetén az illető bizonyító okirat eredetijének vagy hitelesített fénymásolatának benyújtását
követelje.
A kérelem űrlapja átvehető minden munkanapon 8.00 és 14.00 óra között, Topolya Községi
Közigazgatási Hivatalának Ügyfélszolgálatában az iktatóban, a Tito marsall u. 30. szám alatt, vagy a
www.btopola.org.rs honlapról letölthető.
A kérelem és a jelen nyilvános felhívásban szereplő iratanyag benyújtásának határideje 2022.
október 31-e. A jelen nyilvános felhívásban szabott határidőt követően beérkezett igénylés késve
érkezőnek minősül, s a Bizottság a feladóhoz felbontatlanul küldi vissza.

A kérelem, a szükséges iratanyaggal együtt benyújtható közvetlenül Topolya község
iktatójában vagy postai úton, zárt borítékban, mely elülső oldalára az alábbi feliratot kell írni: „Az
állami tulajdonú földterület 2023. évi térítésmentes használatát illető jog” a Topolya község területén
lévő mezőgazdasági földek védelme, rendezése és használata éves programjavaslatának
kidolgozásával megbízott bizottság részére, mely postacíme: Topolya Községi Közigazgatási Hivatala,
Tito marsall u. 30, 24 300 Topolya. A boríték hátoldalán feltüntetendő a kérelem benyújtójának
elnevezése és postacíme.
A jelen nyilvános felhívással kapcsolatos mindenfajta tájékoztatással megbízott személy
Olivera Nenadić, a 024/715-310-es telefonszámon, a 119-es melléken, valamint az
olivera.nenadic@btopola.org.rs e-mail-címen, vagy személyesen Topolya Községi Közigazgatási
Hivatala Településtervezési, Városrendezési, Építési, Környezetvédelmi, Kommunális-lakásügyi és
Gazdasági Osztályán lehet érdeklődni a Tito marsall u. 30. sz. alatt.
E nyilvános felhívás megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, Topolya község
honlapján (www.btopola.org.rs), Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának hirdetőtábláján és a
helyi irodák hirdetőtábláin.
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