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A mezıgazdasági földterületrıl szóló törvény 61. szakasza (Az SZK Hivatalos 
Közlönye, 62/06., 65/08. – másik törvény és 41/09. sz.) és a 
Magyarkanizsai Községi Tanács 2012. szeptember 13-án kelt 02-249/12-I/B 
számú határozata, valamint a két tag fölmentésérıl és kinevezésérıl 2013. 
március 26-án kelt 02-121/13-I/B számú határozat alapján a 
Magyarkanizsa község területén levı mezıgazdasági terület védelmének, 
rendezésének és használatának 2015. évi éves programját kidolgozó 
bizottság közzéteszi az alábbi  
 
 
 

NYÍLT FÖLHÍVÁST 
a Magyarkanizsa község területén levı mezıgazdasági terület 

védelmével, rendezésével és használatával kapcsolatos 2015. évi éves 
program kidolgozásához állami tulajdonú mezıgazdasági terület 
térítésmentes használati jogának érvényesítése iránti kérelmek 

megküldésére 
 
 

I. FÖLHÍVJA a bizottság az iskolai oktatási intézményeket, mezıgazdasági 
szakszolgálatokat, szociális intézményeket, felsıoktatási intézményeket 
(egyetemi karokat) és állami alapítású tudományos intézeteket, büntetés-
végrehajtási intézeteket, és erdészeti tevékenységre bejegyzett állami 
tulajdonú jogi személyeket (a továbbiakban: intézmények), hogy a 
Magyarkanizsa Község területén levı mezıgazdasági terület védelmének, 
rendezésének és használatának 2015. évi éves programját kidolgozó 
bizottsághoz (a továbbiakban: bizottság) nyújtsák be az állami tulajdonú 
mezıgazdasági terület térítésmentes használatáhozvaló jog érvényesítése 
iránti kérelmüket az általuk őzött tevékenységhez igazodó területnagyságra 
(iskolai oktatási intézmények, mezıgazdasági szakszolgálatok, szociális 
intézmények legföljebb 100 hektárra, felsıoktatási intézmények, azaz 
egyetemi karok és állami alapítású tudományos intézetek, büntetés-
végrehajtási intézetek és erdészeti tevékenységre bejegyzett állami tulajdonú 
jogi személyek legföljebb 1000 hektárra) a Magyarkanizsa község területén 
levı mezıgazdasági terület védelmével, rendezésével és használatával 
kapcsolatos 2015. évi éves program kidolgozása érdekében. 
 
II.A szükséges dokumentáció 
 
1. Jól olvashatóan és teljes körően kitöltött, aláírt és bélyegzıvel hitelesített 
kérelem-formanyomtatvány; 



2. Az intézmény alapító okirata, illetve jogi személy esetén cégjegyzéki 
kivonat (hat hónapnál nem régebbi); 
3. A kérelemben érintett valamennyi kataszteri földrészletre ingatlanlap-
másolat (ha új operátum létesült), illetve birtoklapmásolat (ha új operátum 
nem létesült), illetve telekkönyvi kivonat (ha nem létesült ingatlan-
nyilvántartás)(hat hónapnál nem régebbi) és  
4. a kérelmezı arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a Szerb Köztársaság 
területén mely állami tulajdonú mezıgazdasági területet használja 
térítésmentesen (a mezıgazdasági földterületrıl szóló törvény 61. szakasza 
szerint). 
A jelen nyílt fölhívásban foglalt feltételek teljesítését bizonyító okmányokat 
egyszerő, hitelesítetlen, de jól olvasható másolatban kell megküldeni, 
ugyanakkor a bizottság fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetén 
bekérje a megküldött bizonyítékok eredetijét vagy hitelesített fénymásolatát.  
A kérelem formanyomtatványa hétköznap 9.00 és 13.00 óra között a 
magyarkanizsaivárosháza  ügyfélszolgálatán (Fı tér 1, földszínt 2. sz. iroda) 
vehetı át, vagy letölthetı az önkormányzat hivatalos honlapjáról: 
www.kanjiza.rs. 
 
III. A kérelem és a jelen fölhívás II. pontjában írt szükséges dokumentáció 
benyújtásának határideje: 2014. október 30. 
 
Az e határidın túl beérkezı kérelem elkésettnek számít, és a bizottság 
felbontatlanul küldi vissza a pályázónak. 
 
IV. A megkövetelt dokumentációval ellátott kérelem közvetlenül az iktatóban 
adható át, vagy postai küldeményként zárt borítékban kell a Magyarkanizsa 
község területén levı a mezıgazdasági terület védelmének, rendezésének és 
használatának 2015. évi éves programját kidolgozó bizottság címére 
(Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal, gazdasági fıosztály, Fı tér 1, 
Magyarkanizsa) küldeni, a borítékon feltüntetve: 
„Állami tulajdonú mezıgazdasági terület 2015. évi térítésmentes 
használatához való jog”. 
A boríték hátoldalán a kérelmezı cég- vagy személynevét kell feltüntetni.  
 
V.A nyílt fölhívással kapcsolatban minden fölvilágosítás megkapható Szalkai 
Nemes Valériától vagy ifj. Bimbó Mihálytól a 064 80 62 070 és 064 80 62 
121-es telefonon és svali@kanjiza.rsésbimbom@kanjiza.rsvillámpostacímen 
vagy személyesen a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal gazdasági 
fıosztályának helyiségében (Magyarkanizsa, Fı tér 1. elsı emelet 22. sz. 
iroda).  
 
VI.Ezt a nyílt fölhívást közzé kell tenni az Új Kanizsai Újságban, a 
magyarkanizsai önkormányzat világhálós honlapján és a helyi hivatalok 
hirdetıtábláin. 
 
 


