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1. 
A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 64. szakaszának 3. bekezdése (SZK 

Hivatalos Közlönye, 62/06, 65/08-egyéb törvény, 41/09, 112/15, 80/17 és 95/18 szám-egy. 
törvény), az állami földek bérbeadásának és használatra adásának feltételeiről és eljárásáról szóló 
szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2017 és 111/2017 sz.) és az állami földek bérbeadását 
lefolytató illetékes szerv meghatározásáról szóló határozat 2. szakasza (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 7/2006 szám) alapján, Kishegyes község elnöke 2019. január 15-én meghozta a  
 

H A T Á R O Z A T O T  
KISHEGYES KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEAD ÁSÁRA ÉS 
HASZNÁLATRA ADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍ RÁSÁRÓL  

 
 és kihirdeti a 

 
H I R D E T M É N Y T 

KISHEGYES KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEAD ÁSÁRA ÉS 
HASZNÁLATRA ADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS ÁRVERÉSÉRE  

I. 
- A nyilvános árverés tárgya - 

 
1. Kihirdetjük Kishegyes községben található állami földek bérbeadására és 

használatra adására vonatkozó nyilvános árverés első körére vonatkozó hirdetményt a 
következő kataszteri községekben: 

 

KK 
Ny. 
árverés 
sz. 

Terület (hа) 
Kezdőár (din/hа) 

Letét 
(din) 

Bérlet 
időtartama 

Védelmi 
fokozat 

Bácsfeketehegy 1 0,7133 30.780,58 4.391,16 1  

Bácsfeketehegy 2 4,3646 32.360,96 28.248,53 1  

Bácsfeketehegy 34 13,5528 31.848,71 86.327,84 1  

Bácsfeketehegy 63 11,6788 31.945,90 74.617,95 1  

Bácsfeketehegy 77 0,5721 29.047,84 3.323,65 1  

Bácsfeketehegy 78 0,1190 31.848,74 758,00 1  

Kishegyes 114 10,6419 34.999,02 74.491,21 1  

Kishegyes 123 14,0557 34.507,64 97.005,80 1  

Kishegyes 127 21,4160 30.958,82 132.602,82 1  

Kishegyes 133 0,8431 34.482,26 5.814,40 1  

Kishegyes 181 8,3212 23.132,50 38.498,03 1  

Kishegyes 190 3,3578 25.543,98 17.154,31 1  

Kishegyes 193 1,2184 26.318,11 6.413,20 1  

Kishegyes 199 1,5053 28.349,28 8.534,83 1  

Kishegyes 200 0,9904 31.858,37 6.310,51 1  

Kishegyes 228 10,0336 28.820,64 57.834,96 1  

Kishegyes 230 0,1451 28.349,28 822,70 1  

Összesen  103,5291     
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A licitlépcső 500 dinár. 
  

2. Betekintés a dokumentációba: A kataszteri községek szerinti kataszteri parcellák, 
valamint a bérbeadás és használatra adás tárgyát képező parcellák (komlexumok) grafikusan 
megtekinthetőek a kishegyesi községháza 23. számú irodájában minden munkanapon 7,00-14,00 
óráig. 
Kapcsolattartó személy: Nikolić Slavica, tel. 024/730-010. 

 
3. A jelen hirdetményben említett földterületeket a megtekintett állapotban adjuk ki. 

 
4. A bérbe és használatra adandó mezőgazdasági földterületeket a következő időpontban lehet 

megtekinteni: 
 

 

KK Időpont Kezdet (óra) 
Bácsfeketehegy 2019.01.22. 10,00 

Kishegyes 2019.01.22. 11,00 
 
5.  Amennyiben az állami földek bérbedására és használatra adására szolgáló nyilvános 

árveréséről szóló hirdetmény kihirdetése után a hirdetményben említett területeken bármilyen 
törvényes alapon történő változás következik be, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásának és 
használatra adásának további eljárását az így meghatározott földterületekre vonatkozóan folytatják 
le.  

 
6.  Az állami földek bérbeadása és használatra adása alapján fellépő összes költséget a 

bérlő illetve a használó fedezi.   
 
7.  A hirdetményben szereplő földterületeket kizárólag mezőgazdasági termelésre lehet 

bérbe és használatra venni, más célokra nem használhatóak fel. 
 
8. A jelen hirdetmény 1. pontjában szereplő táblázatában a * és ** jelölésű állami földek 

legalább három éve nem lettek kiadva és nem használták őket.  
 
9.   A jelen hirdetményben szereplő földterületeket nem adhatják ki albérletbe.  
 

II 
–  Jelentkezési feltételek a nyilvános árverésre - 

 
1. Az állami földek nyilvános árverésére jogosultak: 

 

- jogi és természetes személyek, akik szerepelnek a mezőgazdasági gazdaságok 
jegyzékében és aktív státussal rendelkeznek legalább három éve. 

 
2. A hirdetmény 1. pontjában szereplő táblázatában * és ** jellel meghatározott állami 

földek használatára meghirdetett nyilvános árverésre a következők jogosultak: 
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- természetes és jogi személyek, akik szerepelnek a mezőgazdasági gazdaságok jegyzékben és 
aktív státussal rendelkeznek - mezőgazdasági termelés, 
 

- természetes és jogi személyek, akik szerepelnek a mezőgazdasági gazdaságok jegyzékében 
és aktív státussal rendelkeznek, azzal a kötelezettséggel, hogy a használatról szóló 
szerződésben megadott határidőn belül beszerzi a befektetési munkálatokhoz szükséges 
jóváhagyást, amelyet a minisztérium ad ki, a mezőgazdasági földterületről szóló törvény 
67. szakaszával összhangban- energiatermelés biomasszából és állattenyésztésből 
származó felújítható forrásokból.  
 
3.  Az ajánlattevő azt, hogy megfelel a nyilvános árverésre való jelentkezési feltételeknek, 
a következő dokumentumok fénymásolatával igazolja: 

 - személyi igazolvány a természetes személyek részére, 
 - kivonat a gazdasági jegyzékből (nem régebbiek a hirdetmény megjelenésétől számított hat 
hónapnál) jogi személy részére,  
 - aktív státusról szóló bizonylat a mezőgazdasági gazdaságok jegyzékéből 3 évre 
visszamenőleg, 
 

4. Az ajánlattevő azt, hogy megfelel az állami földek használatára (mezőgazdasági 
termelésre) kihirdetett nyilvános árverésre való jelentkezési feltételeknek (a táblázatban * 
jelölésű árverés), a következő dokumentumok fénymásolatával igazolja: 

- személyi igazolvány fénymásolata vagy a chipes igazolvány nyomtatott példánya 
természetes személyek részére, illetve kivonat a gazdasági jegyzékből (nem régebbi a 
hirdetmény megjelenítésétől számított hat hónapnál) a jogi személyek részére, 

- aktív státusról szóló bizonylat a mezőgazdasági gazdaságok jegyzékében. 
 

5. Az ajánlattevő azt, hogy megfelel az állami földek használatára (energiatermelés 
biomasszából és állattenyésztésből származó felújítható forrásokból) kihirdetett nyilvános 
árverésre való jelentkezési feltételeknek (a táblázatban ** jelölésű árverés), a következő 
dokumentumok fénymásolatával igazolja: 

- aktív státusról szóló bizonylat a mezőgazdasági gazdaságok jegyzékében, 
- jogi személy részére- kivonat a gazdasági jegyzékből (nem régebbiek a hirdetmény 

megjelenésétől számított hat hónapnál), valamint, hogy a személy regisztrált-e  
energiatermelésre biomasszából és állattenyésztésből származó felújítható forrásokból és 
energetikai engedély illetve az illetékes szerv jóváhagyása, melyet legkésőbb a 
Mezőgazdasági és környezetvédelmi minisztériummal kötött használatról szóló szerződés 
megkötésétől számított két éven belül kézbesít 

- természetes személyek részére- azzal az energiatermelővel kötött szerződés, akit 
nyersanyaggal lát el, és aki energetikai engedéllyel illetve az illetékes szerv jóváhagyásával 
rendelkezik. 

 
  

6. Az ajánlattevők kötelesek a nyilvános árverés megkezdése előtt felmutatni a 3.,4. és 5. 
pontban említett dokumentumok eredeti példányát a nyilvános árverést lefolytató bizottság 
részére. A legkedvezőbb ajánlattevő köteles a nyilvános árverésről készült jegyzőkönyv 
lezárása után átadni a 3.,4. és 5. pontban említett dokumentumok eredeti példányát a 
nyilvános árverést lefolytató bizottságnak, aki megvizsgálja a dokumentumokat és 
megállapítja, eleget tesznek-e a feltételeknek. 
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7. Az ajánlattevő vagy a felhatalmazott képviselője köteles részt venni a nyilvános árverésen, 
ellenkező esetben úgy tekintendő, hogy elállt a nyilvános árveréstől. 
 

 
8. Az ajánlattevő felhatalmazott képviselője köteles benyújtani a nyilvános árverést lefolytató 

bizottságnak az illetékes szerv által hitelesített felhatalmazást, az árverés megkezdése előtt. 
A felhatalmazott képviselő csak egy ajánlattevőt képviselhet az árverésen. 

 
9. Az ajánlattevők kötelesek a jelentkezési lappal együtt átadni a letét befizetéséről szóló 

bizonyítékot, a hirdetmény 1. pontjában található táblázatban meghatározott pontos 
összegben, minden nyilvános árverésre külön, Kishegyes község Községi közigazgatásának 
folyószámlájára: 840-726804-82, hivatkozási szám: 23-219 
 

 
10. A legkedvezőbb ajánlattevőn kívül minden ajánlattevő visszakapja a befizetett letétet a 

nyilvános árverés után. A legkedvezőbb ajánlattevőnek a befizetett letétje beleszámítódik 
az évi bérletbe. Amennyiben a legkedvezőbb ajánlattevő eláll az ajánlatától, a letétet nem 
kapja vissza. Abban az esetben sem kapja vissza a letétet, ha a bizottság határozata alapján 
eltávolították az ülésről rendbontás miatt. 

 
 

 
11. Amennyiben a licitált ár meghaladja a kikiáltási ár kétszeresét, minden ajánlattevő, aki 

folytatja az árverést, ki kell, hogy egészítse a letétet a licitált ár 50%-ával. Az árverés a letét 
befizetése után folytatódik. 
 
12. A nyilvános árverés akkor lesz megtartva, ha idejében átadnak legalább egy 

jelentkezési lapot. 
 

13 . Nem jogosultak az állami földek bérlésére és használatára azon mezőgazdasági gazdaságok 
jegyzékében szereplő természetes és jogi személyek, akik: 

1) passzív státussal rendelkeznek, 
2)  nem teljesítették az előző vagy folyó, állami földek bérbeadásáról szóló szerződés 

kötelezettségeit,  
3)  kárt okoztak a földterületben, 
4)  zavarták az állami földek bérbeadása nyilvános árverésének zökkenőmentes eljárását, 
5) jogtalanul használták az állami földeket, 
6) albérletbe adták a bérelt állami földet.   

 
 

III. 
– A nyilvános árverésre való jelentkezéshez szükséges dokumentáció – 

  
1. jelentkezési űrlap (teljesen kitöltve és aláírva) 
2. bizonyíték a letét befizetéséről 
3. a jelen hirdetmény 3. pontjának II. részében említett, állami föld bérléséhez szükséges 

dokumentáció  
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4. a jelen hirdetmény 4. pontjának II. részében említett, állami föld használatához szükséges 
dokumentáció (mezőgazdasági termelésre), 

5. a jelen hirdetmény 5. pontjának II. részében említett, állami föld használatához szükséges 
dokumentáció (energiatermelésre biomasszából és állattenyésztésből származó felújítható 
forrásokból), 
 

 
 

      A jelentkezési űrlapot és a megcímzett borítékot, illetve a község címével ellátott címkét 
átvehetik munkanapokon a kishegyesi községháza iktatójában. Szükséges, hogy az ajánlattevő 
időben megismerkedjen a jelentkezési űrlap tartalmával. 
 
                 A hirdetésre való jelentkezést lezárt borítékban kell átadni, és a következőket kell ráírni: 
Az elejére: 

• Cím: Kishegyes község, Utca és házszám: Fő utca 32. 
Az állami földek bérbeadását lefolytató bizottság részére 

Az árverés száma_ (feltüntetni a kataszteri községet is) 
 
A hátoldalra: 

• az ajánlattevő vezeték- és keresztneve/elnevezése és címe 
Az említett dokumentációt a jelentkezéssel együtt kell benyújtani. 
 

IV. 
-A jelentkezés benyújtásának határideje- 

 
          A jelentkezéshez szükséges dokumentáció benyújtásának határideje 2019. január 24. 14.00 
óra. Csak azokat a jelentkezéseket fogadjuk el, amelyek a megadott időpontig érkeznek be 
Kishegyes község iktatójába, függetlenül a kézbesítés módjától.  
          A hiányos illetve határidőn kívül érkezett jelentkezések figyelmen kívül hagyjuk. 
 

V. 
- Nyilvános árverés- 

 
          E felhívás 1. pontjának I. részében  említett,  állami földek bérbeadásának és használatra 
adásának nyilvános árverésére a kishegyesi községházán, Fő utca 32., kerül sor, a következő 
időpontokban:  
 
 
 
 

KK Időpont Kezdet (óra) 
Bácsfeketehegy 2019.01.29. 10,00 

Kishegyes 2019.01.29. 10,00 
 
 

 
VI. 

- A bérlet kifizetése - 
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A bérletet az árverés napján átszámoljuk euróba, a Szerb Nemzeti Bank érvényes 
középárfolyama szerint. 

A bérletet előre, dinár ellenértékében kell kifizetni, a Szerb Nemzeti Bank kifizetés napján 
számolt középárfolyama szerint. 

 
VII. 

– A bérlet befizetése és a fizetés biztosítási eszközei -  
 
          A legkedvezőbb ajánlattevő köteles a jogerős határozat meghozatalától számított 8 napon 
belül benyújtani  az állami földek bérbeadásáról szóló jogerős határozattal meghatározott bérlet, 
csökkentve  a befizetett letéttel, befizetéséről szóló bizonylatot, amelyet Kishegyes község községi 
közigazgatásán keresztül továbbít a Mezőgazdasági, Erdészeti  és Vízgazdálkodási 
Minisztériumnak. 
          Amennyiben a bérlet időtartama egy évtől hosszabb, a következő évre szóló bérletet 
legkésőbb szeptember 30-ig kell befizetni, és az első év bérletéről szóló befizetővel együtt 
kézbesíteni kell a következőket is: 

- kereskedelmi bank garanciája az állami föld éves bérletének magasságában vagy 
- a minisztérium mint hitelező és a jogi személy mint kezes között kötött jótállási szerződés 
- a letét befizetéséről szóló bizonylat egy évi bérlet magasságában, mint a bérletfizetés 

biztosítási eszköze, és amely a rendszeres fizetés esetén úgy számítódik, mint a következő 
évi bérlet 

 
A jelen határozatot meg kell jelentetni a mezőgazdasági földterületi hivatal weboldalán,  
Kishegyes Község Hivatalos Lapjában, azzal, hogy a jelentkezés határideje  a mezőgazdasági 
földterületi hivatal weboldalán való megjelenítésétől számítódik. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
KISHEGYES KÖZSÉG 
KÖZSÉGI ELNÖK Marko Lazi ć, s.k. 
Szám:464-1-3/2019-05                                                                                    községi elnök                                    
Kelt:2019.01.15-én           
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