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SZERB KÖZTÁRSASÁG  
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY  
TOPOLYA KÖZSÉG 
A Topolya község területén levő, állami tulajdonú földek  
védelmének, rendezésének és használatának 2016. évi tervének  
elkészítésével megbízott Bizottság  
Szám: 320-65/2015-I 
Kelt: 2015.09.24. 
Topolya 

 
A Topolya község területén levő állami tulajdonú földek védelme, rendezése és használata 2016. évi 

programjának kidolgozási eljárásakor, a Földtörvény 61. szakaszával összhangban (SzK Hivatalos 
Közlönye, 2006/62; 2008/65. és 2009/41. szám), A Topolya község területén levő állami földek védelme, 
rendezése és használata 2016. évi programjának elkészítésével megbízott Bizottság meghirdeti az alábbi 

 
K Ö Z F E L H Í V Á S T  

 
az állami tulajdonú földek térítésmentes használati jogának megvalósítását illető igénylések  

vételére, A Topolya község területén levő állami tulajdonú földek védelme, rendezése és használata 
2016. évi programjavaslatának kidolgozása végett  

 
              
              I.  FELHÍVJUK az állami alapítású tanintézményeket - iskolákat, mezőgazdasági 
szakszolgálatokat, szociális intézményeket, felsőoktatási intézményeket – egyetemeket és tudományos 
intézeteket, a büntetés-végrehajtási intézményeket, valamint az erdészeti szakágban bejegyzett, állami 
tulajdonú jogi személyeket (a továbbiakban: intézmények) az állami tulajdonú földek térítésmentes 
használati jogának megvalósítását illető igénylések 2016. évi, Topolya község területén való benyújtására, A 
Topolya község területén levő, állami tulajdonú földek védelmének, rendezésének és használatának 2016. 
évi tervének elkészítésével megbízott Bizottság részére (a továbbiakban: Bizottság), az említett jogalanyok 
által végzett tevékenységgel arányos földterületet illetően (tanintézmények – iskolák, mezőgazdasági 
szakszolgálatok, szociális intézmények legfeljebb 100 hektárnyi, míg az állami alapítású felsőoktatási 
intézmények – egyetemek és tudományos intézetek, valamint büntetés-végrehajtási intézmények, emellett az 
állami tulajdonú, erdészeti szakágban bejegyzett jogi személyek legfeljebb 1.000 hektárnyi földet 
igényelhetnek), A Topolya község területén levő állami tulajdonú földek védelme, rendezése és használata 
2016. évi programjavaslatának kidolgozása végett. 
 

II. Szükséges iratanyag: 

 1. A jelentkezési űrlap, melyet olvashatóan s teljességében kell kitölteni, aláírni és pecséttel hitelesíteni; 

2. Az intézmény alapításáról szóló okirat, illetve jogi személy esetén, a gazdasági jegyzék kivonata (mely 
hat hónapnál nem régebbi); 

3. Ingatlanlap átirata (amennyiben új tétel nyílt), illetve tulajdonlap átirata (amennyiben nem nyílt új tétel), 
az igénylés tárgyát képező, minden kataszteri telket illetően (mely hat hónapnál nem régebbi) és 

 4. Az igénylés benyújtójának nyilatkozata, arról hogy térítésmentesen mely állami tulajdonú földterület 
használja (a Földtörvény 61. szakaszával összhangban) a Szerb Köztársaság területén.  
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A jelen közfelhívás feltételeinek kielégítettségét bizonyító okiratok egyszerű, hitelesítetlen másolat 
formájában is benyújthatók, melyeknek azonban egyértelműen olvashatónak kell lennie, így a Bizottság 
fenntartja azon jogát hogy szükség esetén az illető bizonyító okirat eredetijének vagy hitelesített 
fénymásolatának benyújtását követelje. 

 Az igénylés űrlapja átvehető minden munkanapon, 8,00 és 14,00 óra között, Topolya Községi 
Közigazgatási Hivatalának Ügyfélszolgálatában található iktatónál, a Tito marsall u. 30. szám alatt, vagy a 
www.btopola.org.rs honlapról. 

III. Az igénylés, valamint a jelen felhívás II. pontjában tárgyalt iratanyag benyújtásának 
határideje 2015. november 30. A jelen felhívásban szabott határidőt követően beérkezett igénylés késve 
érkezőnek minősül, s a Bizottság a feladóhoz felbontatlanul küldi vissza.  

IV. Az igénylés, a szükséges iratanyaggal együtt benyújtható közvetlenül az iktatóban, vagy 
postai úton, zárt borítékban, mely színére az alábbi felirat jegyzendő: „Az állami tulajdonú földterületek 
térítésmentes használatát illető, 2016. évi jog.“ A Topolya község területén levő, állami tulajdonú földek 
védelmének, rendezésének és használatának 2016. évi tervének elkészítésével megbízott Bizottság részére, 
mely postacíme: Tito marsall u. 30, 24300 Topolya. A boríték visszáján feltüntetendő az igénylés 
benyújtójának elnevezése, postacíme. 

V. E közfelhívás megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, Topolya község 
www.btopola.org.rs alatti, hivatalos honlapján, Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának hirdetőtábláján, 
valamint a helyi közösségek hirdetőtábláin.  

 
 Zsemberi János, s.k., 
           bizottsági elnök  

 

 
 
Kiadó:  Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának Képviselő-testületi Szolgálata. Telefonszám: 715-310.  
             Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. A 2015. évi előfizetés 15.000,00 dinárt    
              tesz ki, az alábbi befizetőszámlára: 840-70640-56 Topolya községi költségvetésének végrehajtása,  
             Topolya Község Hivatalos Lapjára. 
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