
 
NYILVÁNOS  FELHÍVÁS 

CSÓKA  KÖZSÉG TERÜLETÉN ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK  
ILLETÉK NÉLKÜLI 2020. ÉVI HASZNÁLATI JOGÁNAK MEGVELÓSÍTÁSÁRA 

A mezőgazdasági földterületekről szóló törvénnyel ( Szerb Köztársaság  62/06-os, 65/08-as számú – m.törv., 41/09-es, 
112/15-ös, 80/17-es  számú és 95/18-as számú – m.törv., Hivatalos Közlönye) és az állami tulajdonú mezőgazdasági 
terület haszonbérbe és használatba adásának feltételeiről és eljárásáról szóló Szabályzattal ( SZK, 16/2017-es,  111/2017-es, 
18/2019-es és 45/2019-es  számú Hivatalos Közlönye ) összhangban,  Csóka község területén levő mezőgazdasági 
földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó évi terv kidolgozását végző Bizottság ( a további szövegben: 
Bizottság )  NYILVÁNOS FELHÍVÁST tesz közzé, melyben értesíti: 

      - az oktatási intézményeket-iskolákat, mezőgazdasági szakszolgálatokat és szociális 
intézményeket, hogy a hasonló tevékenységet végzők számára illeték nélkül történő 
használatra adhatók az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterületek, legtöbb 100 
hektáros területig, 

      - felsőoktatási intézményeket-egyetemeket, amelyek alapítója az állam s a büntetés-végrehajtó 
intézeteket, hogy a hasonló tevékenységet végzők számára illeték nélkül történő használatra 
adhatók az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterületek, legtöbb 1.000 hektáros 
területig, 

      - állami tulajdonban lévő jogi személyeket, amelyeket erdészeti tevékenység végzésére 
jegyeztek be, 

hogy 2019. október 31-ig továbbítsák Csóka község  területén állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földek illeték nélküli 
használati jogának 2020. évi  megvalósítására vonatkozó kérvényeket. 

Szükséges dokumentáció: 
1. Kérvény a mezőgazdasági földterület illeték nélküli használati jogának megvalósítására, a felelős személy

aláírásával 
2. Az intézmény alapítói okirata, illetve a gazdasági bejegyzés kivonata a jogi személyeknek (hat hónapnál nem

régebbi) 
3. Az állami tulajdonban lévő földterületet a Szerb Köztársaság területén illeték fizetése nélkül már használó

kérvényező nyilatkozata (A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 61. szakaszával összhangban). 

       A kérvényezők hitelesítés nélküli fénymásolat formájában továbbítják az e nyilvános felhívásban megjelölt, 
szükséges okiratokat, melyeknek olvashatónak kell lenniük – ennek értelmében Csóka község  Bizottsága fenntartja a 
jogot, hogy szükség esetén kérje a továbbított okiratok eredeti példányát vagy hitelesített fénymásolatát. 

       A kérelem formanyomtatványa hétköznap 8.00 és 13.00 óra között  a csókai Községi Közigazgatási Hivatal 
Ügyfélszolgálatánál, a Tiszamente  20-as szám, földszint 1-es számú irodájában vehető át, vagy letölthető az 
önkormányzat hivatalos honlapjáról: www.coka.rs. 

Nyilvános felhívásra  a kérelem és a megkövetelt dokumentáció benyújtásának határideje: 2019. október 31.  A 
határidőn túl beérkező kérelem elkésettnek számít, és a Bizottság felbontatlanul küldi vissza a Kérelmezőnek. 

       A kérelem a szükséges dokumentációval együtt közvetlenül Csóka község  iktató irodájában  adható át, vagy 
postai küldeményként zárt borítékban kell elküldeni a Csóka község területén levő  mezőgazdasági földterület védelmére, 
rendezésére és használatára vonatkozó 2020-as évi terv kidolgozását végző Bizottságnak, a következő címre:  csókai 
Községi Közigazgatási Hivatal - Gazdasági, mezőgazdasági, fejlesztési, városrendezési, építkezési tevékenységek – 
egységes eljárás végrehajtása és lakásügyi – kommunális tevékenységek ügyosztálya,  Tiszamente 20, 23320 Csóka, a 
borítékon feltüntetve: „Kérelem az Állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterület illeték nélküli használati jogának 
megvalósítására Csóka község területén  a 2020-as évre”. A boríték hátoldalán a kérelmező nevét és címét kell feltüntetni.  

http://www.coka.rs/


A Felhívással kapcsolatban felvilágosítás kapható Budovalčev Radovantól   a 0648619931-es telefonszámon  
vagy személyesen Csóka Község Közigazgatási Hivatala irodájában, 23320 Csóka,  Tiszamente 20-as szám,   I. emelet 
27-es számú iroda vagy személyesen Csóka Község Közigazgatási Hivatala -Gazdasági, mezőgazdasági, fejlesztési, 
városrendezési, építkezési tevékenységek – egységes eljárás végrehajtása és lakásügyi – kommunális tevékenységek 
ügyosztályánál, 23320 Csóka, Tiszamente 20-as szám, I. emelet   30-as számú iroda. 

A jelen Nyilvános felhívást közzé kell tenni Csóka Község Hivatalos Lapjában, Csóka község internet oldalán 
www.coka.rs,  és a Helyi irodák hirdetőtábláin. 

Csóka község területén levő mezőgazdasági  földterület   védelmére, rendezésére 
és használatára  vonatkozó évi terv kidolgozását végző Bizottság elnöke 
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