
A Topolya község területén lévő mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára 

vonatkozó 2019. évi programot kidolgozó Bizottság részére 

 
KÉRELEM 

a Topolya község területén levő állami tulajdonú földterületek feletti előbérleti jog elismerésére 
2019-ben az infrastruktúra feletti tulajdonjog alapján 

 
A KÉRELMEZŐ ÁLTALÁNOS ADATAI 

Családi- és utónév (a természetes személyek 

részére), ill. teljes elnevezés (a jogi személyek 

esetében): 
 

Lakhely, illetve székhely (helyiség, utca és 

házszám): 
 

Telefonszám és mobiltelefon:  
A bejegyzett mezőgazdasági birtok száma  
1*Fax:  
E-mail cím:  

*Törzsszám:  

*A kérelmező adóazonosító száma:  
Számlaszám és a bank neve:  
*A felelős személy család- és utóneve, 

tisztsége: 
 

*A felelős személy telefonszáma és e-mail 

címe: 
 

*Kapcsolattartó személy család-és utóneve, 

telefonja, mobilszáma és e-mail címe: 
 

 

AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEN LEVŐ INFRASTRUKTÚRA 
ADATAI 
Tulajdonosa vagyok 
(X-szel megjelölni a bal oldali oszlopban) 

Az infrastruktúra leírása 

 öntöző rendszernek 

 

 vízelvezető rendszernek 

 halastónak 

 mezőgazdasági építményeknek 

 fóliaházaknak 

 üvegházaknak 

 többéves ültetvényeknek (termő gyümölcsösök és szőlő ültetvények)  
 

  



 

AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ FÖLDTERÜLET ADATAI, MELYRE A KÉRELEM VONATKOZIK 

Kataszteri község 
Birtoklap/ingatlan 

lap száma 

Kataszteri telek 

száma 

Növényi kultúra és 

osztály 

Terület 

( ha) 

     

     

     

Összesen  

A kérelem tárgyát képező állami mezőgazdasági földterület 

rendeltetése 

  

1
A csillaggal jelölt mezőket csak a jogi személyeknek kell kitöltenie. 

 
SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ1 
1. Topolya község területén levő állami tulajdonú földterületek feletti előbérleti jog elismerésére irányuló 

kérelem 2019-ban az infrastruktúra feletti tulajdonjog alapján, melyet a természetes személy, illetve a jogi 

személy felelős személye aláírt 

2. Kivonat a mezőgazdasági ingatlanok nyilvántartásából, amely be van jegyezve az ingatlan-nyilvántartásba (az 

önkormányzat szerzi be), illetve leltárlap és könyvelési dokumentáció, aláírva és hitelesítve a számvitelről szóló 

törvénnyel összhangban a jogi személyre, a mezőgazdasági infrastruktúrára, amely nincs bejegyezve az ingatlan 

nyilvántartásba 

3. *A Köztársasági Mezőgazdasági Felügyelőség jegyzőkönyve 

4. A mezőgazdasági ügyekben illetékes Minisztérium jóváhagyása a 2006. júliusa után létesített infrastruktúra-

beruházásra, vagy a fizikai- (a kérelmező) és azon jogi személy közötti adás-vételi szerződés, amely a 

infrastruktúrát az akkor érvényes előírásokkal összhangban kiépítette 
2 Bekarikázni a megfelelő számot 

- A teljes dokumentációnak, amely ez a felhívás alapján kerül beadásra, ugyanarra a jogi vagy 
természetes személyre kell szólnia, aki/amely lehet a bejegyzett gazdaság hordozója vagy tagja (aktív 
státus). Az okmányoknak a kiállító illetékes hatóságnak által hitelesítettnek és aláírtnak kell lenniük. 

- * Minden infrastruktúra alapú előbérleti jog megszerzésében érdekelt személy kötelessége, hogy időben, de legkésőbb 
2018. szeptember 1-ig kérvényezze a Köztársasági mezőgazdasági felügyelőség kiszállását. A Köztársasági mezőgazdasági 

felügyelőség jegyzőkönyve része a dokumentációnak, amelyet 2018. október 31-ig kell átadni és kötelezően tartalmazza az 

összes kataszteri parcella, vagy parcellarész pontos listáját, melyeken meg van állapítva az öntöző- és lecsapoló rendszer, 

halastó, mezőgazdasági objektum, üvegház, fóliaház funkcionális volta, és a többéves ültetvény termőképessége 

 

Felelős személyként kijelentem, hogy a jelentkezési lapon és a pályázati dokumentációban 

megadott adatok igazak és hitelesek. 

 

 
Dátum: 2018. 

Kérelmező: 

________________ 

                                                 
 


