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A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 31. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye,  129/07., 83/14.  – másik törvény és 
101/16. sz. – másik törvény) és Magyarkanizsa község alapszabálya 16. szakasz 34. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. 
Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2018. 
március 8-án tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

R E N D E L E T E T 
A MAGYARKANIZSA KÖZSÉGBEN VALÓ JOGSEGÉLYNYÚJTÁSRÓL 

 
I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

 
1. szakasz 

A Magyarkanizsa községben való jogsegélynyújtásról szóló jelen rendelet az (ingyenes vagy díjfizetéses) 
jogsegélyhez való jogosultságot, a jogsegély igénybevételének formáit, a jogsegély igénybevételének feltételeit és a 
jogsegélyben részesülőket szabályozza (a továbbiakban: rendelet). 

A Magyarkanizsa község területén élő lakosság számára jogsegélyt a Magyarkanizsai Községi Vagyonjogi 
Ügyészség (a továbbiakban: vagyonjogi ügyészség) nyújt. 

 
2. szakasz 

Jogsegélyt állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel Magyarkanizsa község területén rendelkező állampolgárok 
közigazgatási, igazságügyi és más szervek előtti jogérvényesítési vagy kötelezettségteljesítési eljárásban vehetnek igénybe. 

A vagyonjogi ügyészség jogsegélyt a jogkörének határai között nyújt, amely az igénybevevők részére a rendeletben 
előirányzott mértékben és formában történő jogsegélynyújtás kötelezettségét foglalja magában.   

 
II. A JOGSEGÉLY ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FORMÁI 

 
3. szakasz 

E rendelet értelmében jogsegélynyújtás: okmányok kiállítása és beadványok (kérvény, kérelem, indítvány, 
bejelentés, kifogás, kereset, föllebbezés stb.) megszerkesztése. 

 
 

III. A JOGSEGÉLYNYÚJTÁS FELTÉTELEI 
 

4. szakasz 
A jogsegély-igénybevételi jogosultság megszerzésének eljárásában az ügyfélnek kérelmet kell benyújtania a 

vagyonjogi ügyészséghez. 
Az e szakasz 1. bekezdésében írt kérelmet az e rendelet elválaszthatatlan részét alkotó formanyomtatványon (1. sz. 

melléklet) kell benyújtani. 
 

5. szakasz 
A jogsegélynyújtást meg kell tagadni: 
– ha az a kérelmezőnek érdeksérelmet okozna, 
– ha a jogsegélynyújtás  törvénybe, eljárási rendelkezésekbe vagy Magyarkanizsa község, illetve általa alapított 

közvállalat, gazdasági társaság vagy intézmény érdekeibe ütközne, 
– ha a jogsegélynyújtás föllebbezésnek olyan eljárásban való megszerkesztését foglalná magában, amelyben a 

másodfokú szerv Magyarkanizsa község szerve vagy szervezete lenne, 
– ha ugyanazon ügyben az ellenérdekű fél már jogsegélyt vett igénybe, 
– ha magából a kérelemből, a kérelem alapjául szolgáló bizonyítékokból és tényekből nyilvánvalóan kitűnik, hogy 

egy ilyen kérelem megalapozatlan, 
– ha az eljárás indokolatlan (ha a kérelem tényleges sikerkilátásai nyilvánvalóan aránytalanul csekélyek, vagy ha a 

kérelmező a becsület és az erkölcs alapelveibe ütköző cél elérése érdekében kíván eljárást indítani). 
 

IV. A JOGSEGÉLYBEN RÉSZESÜLŐK  
 

1. Ingyenes jogsegélyre jogosultak 
 

6. szakasz 
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Ingyenes jogsegélyt az a természetes személy vehet igénybe, aki eleget tesz az e rendeletben előírt 
jogsegélynyújtási feltételeknek. 

Ingyenes jogsegélynyújtásra jogosult az az állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel Magyarkanizsa község 
területén rendelkező személy, aki anyagi helyzetére való tekintettel bizonyos jogosultságait nem lenne képes érvényesíteni 
anélkül, hogy azzal ne veszélyeztetné a saját maga vagy a vele közös háztartásban élő családtagjainak megélhetését; ezek:  

– a pénzbeli szociális segélyezettek, 
– a gondozási és ápolási pótlékban részesülők, 
– a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában a legutóbbi hat hónap során munkanélküliként szereplők, 
– a pénzbeli szociális segély iránti kérelmet benyújtott hatvan évnél idősebbek, 
– a családi erőszak áldozatai. 
Az ingyenes jogsegélyre jogosultak kategóriájába tartozást a megfelelő jogállást bizonyító okmány (a 

Magyarkanizsai Szociális Központ határozata vagy igazolása, büntetőfeljelentés, családi erőszak elleni óvintézkedés 
kiszabása iránti kereset, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat hatósági bizonyítványa) alapján kell megállapítani.  

 
2. Díjfizetéses jogsegélyre jogosultak 

 
7. szakasz 

Ügyfelek szolgáltatási díj ellenében az e rendeletben megállapított módon és esetekben részesülhetnek 
jogsegélyben. 

Az ingyenes jogsegélyre jogosult jogállásával nem rendelkező ügyfél megfelelő pénzbeli díj megfizetésének 
kötelezettsége mellett vehet igénybe jogsegélyt. 

A díj mértékét a Szerb Köztársaságban érvényes ügyvédi díjszabás szerint kell kiszabni. 
A pénzbeli díjat a magyarkanizsai községi költségvetés javára a 840-467845-86 sz. folyószámlára a 8801-04-

[ügyszám] számra való hivatkozással kell befizetni. 
 

 
V. AZ INGYENES JOGSEGÉLY NYÚJTÁSÁRA JOGOSULT SZEMÉLY JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
8. szakasz 

A jogosult személy minden kiállított okmányt vagy megszerkesztett beadványt köteles bélyegzőlenyomattal és 
aláírással ellátni. 

A jogosult személy a jogsegélynyújtásban önálló, maga dönti el, hogy az ügyfél javára milyen jogi eszközt fog 
igénybe venni. 

 
9. szakasz 

A jogsegélynyújtásra jogosult személy a jogsegélynyújtásban köteles jóhiszeműen, a törvénnyel és az 
ügyvédszakmai etikai kódexszel összhangban eljárni.  

A jogosult személy az ügyfél által rábízottakat köteles titokként megőrizni. 
 

 
VI. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

 
10. szakasz 

E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatalban nyújtandó 
jogsegély díjazásának és a működési költségeire fizetendő térítések díjszabásáról szóló rendelet (Magyarkanizsa Község 
Hiv. Lapja, 12/08., 3/11. és 11/11. sz.).  

 
11. szakasz 

Ez a rendelet a  Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik  napon lép hatályba.  
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Magyarkanizsa község 
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  
Szám: 02-107/2018–I/B 
Kelt: 2018. 3. 8-án  
Magyarkanizsa 

  
                              Miloš Kravićs. k.,        

a Községi Képviselő-testület elnöke 
 

 
 

Прилог 1 
1. sz. melléklet 

Република Србија – Szerb Köztársaság 
Аутономна Покрајина Војводина – Vajdaság Autonóm Tartomány 
Oпштинско правобранилаштво општине Kањижа  
Magyarkanizsai Községi Vagyonjogi Ügyészség  
Број – Ügyiratszám: ________/20__-I/E 
Дана – Kelt: __________________ 
Кањижа – Magyarkanizsa 
 

ЗАХТЕВ ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ 
JOGSEGÉLY NYÚJTÁSA IRÁNTI KÉRELEM 

 
Подносилац захтева – Kérelmező: 

Име – Utónév  __________________________________________________________  

Презиме – Családi név  __________________________________________________________  

Име оца – Édesapja neve  __________________________________________________________  

Датум рођења – Születési idő  __________________________________________________________  

Адреса – Lakcím  __________________________________________________________  

Тел. – Telefon                                __________________________________________________________  

 
Подносилац захтева је приступио органу за пружање правне помоћи општине Кањижа ради: 
A kérelmező jogsegély nyújtása iránt a következő ügyben fordult a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatalhoz: 
 

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

Прилози захтева:  
A kérelem mellékletei: 
 

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

  __________________________ 
 Подносилац захтева – Kérelmező 
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А mezőgazdasági területről szóló törvény 28. szakasz 4. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06., 65/08. – másik 
törvény, 41/09., 112/15. és 80/17. sz.), a helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 20. pontja (Az SZK Hivatalos 
Közlönye, 129/07., 83/14. – másik törvény és 101/16. sz. – másik törvény), a szabálysértésekről szóló törvény 39. szakasza 
(Az SZK Hivatalos Közlönye, 65/13., 13/16. és 98/16. sz. – alkotmánybírósági határozat) és Magyarkanizsa község 
alapszabálya 16. szakasz 22. pontja és 47. szakasz 6. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 8/17. sz. – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2018. március 8-án tartott ülésén  
meghozta az alábbi  
 

R E N D E L E T E T 
A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET, 

FÖLSZERELÉSEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEKRŐL 
 ÉS A MEZEI KÁROK MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL 

 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. szakasz 

Ez a rendelet a Magyarkanizsa község területén levő mezőgazdasági terület és birtokok védelme érdekében 
szabályozza:  

– a mezőgazdasági területen levő vetések és ültetvények mezei kár elleni védelmét, 
– a mezőgazdasági terület, valamint a rajta található fölszerelések és építmények védelmét 
– a mezei utak védelmét, 
– az öntöző- és lecsapolócsatornák védelmét, 
– a mezőőri teendők gyakorlását, 
– a felügyeletet, 
– büntetőrendelkezéseket és 
– a jelen rendelet végrehajtását érintő egyéb kérdéseket. 
 

2. szakasz 
 E rendelet értelmében a védelem tárgya: tulajdonformára való tekintet nélkül a mezőgazdasági terület, a 
mezőgazdasági területen levő vetések és ültetvények, a rajta található fölszerelések és építmények, mezőgazdasági gépek, 
továbbá a mezei utak és a lecsapoló- és öntözőcsatornák. 
 

3. szakasz 
 E rendelet értelmében mezőgazdasági terület: tulajdonformára való tekintet nélkül a község területén levő szántó, 
kert, zöldségeskert, gyümölcsös, szőlő, kaszáló, legelő, nádas és láp, valamint művelési ágból való kivételig a megfelelő 
tervokmányban mezőgazdasági termelésre szánt terület. 
 E rendelet értelmében vetés: az elvetett, emberi és állati fogyasztásra, valamint ipari feldolgozásra szánt 
mezőgazdasági haszonnövény. 
 E rendelet értelmében ültetvény: a város beépítésre szánt területének határain kívül levő gyümölcsös és szőlő. 
 Mezei út az az osztályba nem sorolt út, amely Magyarkanizsa községben a beépítésre szánt terület határain kívül a 
mezőgazdasági terület egyes földrészleteinek összekapcsolására szolgál. 
 Öntöző- és lecsapolócsatorna az a földrészletekkel és mezei utakkal határos csatorna, amely a mezőgazdasági 
termesztés előmozdítása céljából a víz odavezetésére, illetve elvezetésére szolgál. 
 Fölszerelés: a gép és a mezőgazdasági termelés szolgálatában álló gépi eszköz; építmény: a mezőgazdasági 
területen található halastó, mezőgazdasági termelés szolgálatában álló építmény, öntöző- és lecsapolórendszer, kút, 
szivattyútelep és jégelhárító állomás. 
 Mezővédő erdősáv e rendelet értelmében az a fás szárúakból (fa és cserje) létesített egy- vagy többsoros ültetvény, 
amely a talajt a lepusztulástól és a szelektől megvédi, és a vad elrejtőzésére és tenyésztésére alkalmas. 
 E rendelet értelmében mezőgazdasági terület védelme: mindazon intézkedések és tevékenységek, amelyeket a 
földek természetes funkciójának tartós biztosítása, a rendeltetésével összhangban történő használata, a rendeltetésszerű 
használat megőrzése és előmozdítása érdekében tesznek. 
 E rendelet értelmében veszélyes és káros anyag: szervetlen és szerves vegyületeknek az a csoportja, amely szilárd, 
cseppfolyós vagy gáznemű halmazállapotban levő, a talajra veszélyes és káros hatást kifejtő mérgező, korrozív, gyúlékony, 
öngyulladó és radioaktív bomlásterméket és hulladékot hoz létre. 
 E rendelet értelmében mezőőr az a hivatalos személy, aki a mezőgazdasági terület, a vetések és ültetvények, mezei 
utak, öntöző- és lecsapolócsatornák, valamint a mezőgazdasági területen levő fölszerelések és építmények mezei kár elleni 
közvetlen védelme érdekében intézkedéseket foganatosít. 
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 II. A VETÉS ÉS ÜLTETVÉNY, FÖLD, MEZEI ÚT ÉS CSATORNA VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ 
INTÉZKEDÉSEK 

  
4. szakasz 

 A vetések és ültetvények, a mezőgazdasági terület, a rajta levő fölszerelések és ültetvények, a mezei utak és 
csatornák mezei kár elleni megóvása érdekében tilos:  

1. mások mezőgazdasági vetését és ültetvényét bitorolni, letépni, kiszaggatni, szétszórni és leszüretelni; 
2. mások vetését, ültetvényét, fáit kitörni, kivágni, megtépázni, vegyi vagy biológiai úton, valamint egyéb módon 

károsítani; 
3. saját és mások földjén vetési és ültetvénymaradványokat égetni; 
4. mások földjén, vetésén és ültetvényén traktorral, fogatos kocsival és egyéb eszközzel áthajtani, ha az adott 

földön nem áll fönn szolgalmi jog; 
5. mezőgazdasági gépet, berendezést, a mezőgazdasági haszonnövények feldolgozását, védelmét és művelését 

szolgáló eszközt akként használni, hogy az a szomszédos és környező birtokokban és mezőgazdasági haszonnövényekben 
kárt okozzon; 

6. mezsgyekarót kiszántani vagy más módon megrongálni; 
7. lábasjószágot és baromfit mások művelt mezőgazdasági területén, vetésén és ültetvényén legeltetni és átterelni; 
8. lábasjószágot és baromfit mezei és mezőgazdasági birtokok mellett elhaladó úton terelni, kivéve azokat a 

mezőgazdasági utakat, amelyeket az érintett helyi közösség területén az illetékes helyi közösségi szerv ügyirata a 
lábasjószágnak és baromfinak a helyi legelőkre való kihajtására jelöl ki; 

9. növényi maradványt, vegyszert, építési és egyéb hulladékot, csomagolóanyagot, állattetemet és egyéb szemetet 
saját és mások földjére, mezei útra, lecsapoló- és öntözőcsatornára, valamint kútra és halastóra kivinni és ott kidobni; 

10. fekáliát és vizeletet mások földjére, öntöző- és lecsapolócsatornába, kútba és halastóba belevezetni; 
11. terménymaradványokat a birtoktulajdonos írásbeli beleegyezése nélkül összeszedni; 
12. halastavat, mezőgazdasági termelés szolgálatában álló építményt, öntöző- és lecsapolórendszert, kutat, 

szivattyútelepet és jégelhárító állomást bitorolni, beszakítani, összetörni és abban bármi egyéb módon kárt tenni; 
13. mezei utat, legelőt, közlegelőt, ösvényt, töltést, árkot vagy mezei csatornát beszántani, leszűkíteni, felásni, 

teleszórni és betemetni; 
14. mezei utat a mezőgazdasági gépre függesztett tartozék kellő idejű kikapcsolásának elmulasztásával 

megrongálni; 
15. közös határvonaltól 0,5 m-nél kisebb távolságra a szomszéd írásbeli beleegyezése nélkül kerítést, sövényt vagy 

a szomszédos földrészlet művelését akadályozó bármilyen fizikai akadályt telepíteni; 
16. szőlőültetvényt közös határvonaltól 1 m-nél kisebb távolságra telepíteni; 
17. kisebb (6 m-t meg nem haladó legnagyobb átmérőjű) fakoronájú többéves fás szárú ültetvényt közös 

határvonaltól 3 m-nél kisebb távolságra telepíteni; 
18. nagyobb (12 m-t meg nem haladó legnagyobb átmérőjű) fakoronájú többéves fás szárú ültetvényt közös 

határvonaltól 6 m-nél kisebb távolságra telepíteni; 
19. szélvédő erdősávban elültetett növényt kitörni, elszántani vagy egyéb módon károsítani. 

 
5. szakasz 

 A föld tulajdonosa, illetve bérlője saját jószágát kizárólag saját művelhető mezőgazdasági területén legeltetheti 
azzal a feltétellel, hogy gondoskodik arról, hogy a jószág a tartási helyéről a legelőre és onnan vissza akként legyen 
eljuttatva és legelés alatt olyan őrzésnek alávetve, ami biztosítja a szomszédos földrészleteken levő vetések és ültetvények 
megóvását. 
 Az illetékes helyi közösségi szerv saját ügyirattal szabályozhatja a jószágnak az adott helyi közösség területén 
húzódó mezei utakon a helyi legelőkre való terelését. 

A helyi legelőkön való jószáglegeltetés részletes feltételeit külön rendelet szabályozza. 
 

6. szakasz 
 A művelhető mezőgazdasági terület tulajdonosai, illetve bérlői a földet kötelesek rendszeresen művelni, a rajta 
tenyésző parlagfüvet módszeresen irtani. 
 

7. szakasz 
 Mind az utak nagyságának, mind az állapotuknak a megóvása érdekében tilos az út felületének el- és beszántása, 
valamint az út járhatóságának bármilyen módon való akadályozása.  
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8. szakasz 
 A megrongált és elszántott mezei utak és betemetett csatornák eredeti állapotba való visszaállítása érdekében a 
mezőőr kezdeményezésére a Községi Közigazgatási Hivatal felügyelőségi ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti 
egységének vezetője elrendelheti a mezei út kimérését vagy a megrongált út, illetve csatorna kijavítását. 
 Az út kimérésének és az út, valamint csatorna rendezésének összes költsége a károkozót terheli. 
 

III. A MEZŐŐRSZOLGÁLAT MEGSZERVEZÉSE 
 

9. szakasz 
 A vetések és ültetvények, a mezőgazdasági terület, a mezei utak és csatornák mezei károktól e rendelet értelmében 
történő szervezett védelmének biztosításában a Községi Közigazgatási Hivatal mezőgazdasági ügyekre felállított szervezeti 
egysége rendelkezik hatáskörrel. 
 A mezei károktól való védelem kiterjed: 
 – a mezőgazdasági területen levő vetések és ültetvények közvetlen védelmét, a mezei károk kialakulásának 
megakadályozását, a mezei utak és csatornák védelmét szolgáló tevékenységek és intézkedések foganatosítására; 
 – a mezőgazdasági területről való terménybetakarítás utáni szerves maradványok égetésének magakadályozására; 

– a művelhető mezőgazdasági területen való jószáglegeltetés megakadályozására, a jószágtartó, illetve tulajdonos 
saját tulajdonában levő mezőgazdasági terület kivételével; 

– a károkozási cselekmény megállapítására, a kárt szenvedett föld, mezei út vagy csatorna és a tulajdonos, illetve 
bérlő adatainak fölvételére, az elkövető és a tanúk adatainak fölvételére és jegyzőkönyv összeállítására; 

– a mezei kárról, valamint a kárt szenvedett mezőgazdasági terület tulajdonosáról, illetve bérlőjéről való 
értesítésnek a Községi Közigazgatási Hivatal felügyelőségi ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége részére 
való haladéktalan továbbítására. 
 

10. szakasz 
 Az e rendelet 9. szakaszában írt intézkedések végrehajtását Magyarkanizsa község megszervezheti a Községi 
Közigazgatási Hivatal keretében, vagy pedig azzal megbízhat az adott tevékenység gyakorlására bejegyzett, közbeszerzési 
eljárásban kiválasztott gazdasági társaságot, vállalatot, vállalkozót vagy egyéb jogi személyt. 

Az e szakasz előző bekezdésében írt gazdasági társaság, vállalat, vállalkozó vagy jogi személy a mezőőri teendőkre 
köteles olyan személyt alkalmazni, akinek állandó lakóhelye Magyarkanizsa község területén van. 
 

11. szakasz 
 A mezőőr téglalap alakú, 9×5 cm méretű szolgálati igazolvánnyal rendelkezik, amely az arcképén kívül 
tartalmazza a mezőőr személyi adatait, az igazolvány számát, a beosztást és a mezőőri kötelesség gyakorlásának területét. 
 Teendőinek ellátása során a mezőőr köteles a szolgálati igazolványt magánál tartani, és öltözékén a beosztására 
utaló jól látható jelet viselni. 
 

12. szakasz 
 Védelmi teendőinek ellátása során a mezőőr jogosult és köteles: 

1.  a területen, amelyen a mezőőri szolgálatot ellátja, rendszeresen bejárni a mezőgazdasági területet, a mezei utakat, 
az öntöző- és lecsapolócsatornákat; 

2.  megakadályoznia a mezőgazdasági vetéseken, ültetvényeken, a mezőgazdasági területen, a mezei utakon és 
csatornákon mezei kár okozásához vezető cselekményeket; 

3.  megakadályozni a mezőgazdasági birtokok gépeiben és a mezőgazdasági termelés szolgálatában álló 
építményekben  való károkozást; 

4.  megállapítani a kárt szenvedett mezőgazdasági terület tulajdonosának, illetve bérlőjének kilétét; 
5.  a szabálysértésen tetten ért személyektől elkobozni az összes eltulajdonított terményt és tárgyat, majd elismervény 

ellenében átadni őket a mezőgazdasági terület kárt szenvedett tulajdonosának, illetve bérlőjének, ha pedig az 
ismeretlen, úgy az elkobzott terményt és tárgyakat a helyi közösségnek átadni; 

6.  a mezőgazdasági terület és öntöző- és lecsapolócsatorna tulajdonosát, illetve bérlőjét figyelmeztetni, hogy irtsa ki a 
gazt és a parlagfüvet; 

7.  a károkozáson ért felügyelet nélküli vagy ismeretlen gazdájú jószágot elvezetni és az elveszett állatok részére 
fenntartott legközelebbi befogadóhelyen átadni; 

8.  a Községi Közigazgatási Hivatal felügyelőségi ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egységének vezetőjét – 
szabálysértési eljárás indítása végett – értesíteni a károkozásról; 

9. az illetékes kommunális vállalatot értesíteni, hogy a mezőgazdasági területen talált állattetemet távolítsa el. 
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13. szakasz 
 A mezei kár földerítésekor a mezőőr köteles jegyzőkönyvet fölvenni, amelynek tartalmaznia kell: az időpontot és a 
károkozás helyszínét, az okozott kár ismertetését, a károkozási cselekményen ért személy kilétét (nevét, lakcímét és 
személyazonosító számát) és nyilatkozatát, a tanúk nyilatkozatát (ha van tanú), a kárt szenvedett tulajdonos, illetve bérlő 
nyilatkozatát, ha a kiléte ismert. 

A mezőőr a mezei kár földerítésekor köteles lefényképezni a területet, amelyen a károkozás történt, és minden 
egyebet, ami a cselekmény jellegének megállapításához fontos, valamint a helyszínen talált tárgyakat megőrizni. 

A mezőőr a bizonyítékokkal (fényképek, talált tárgyak) ellátott jegyzőkönyvet a mezei kár földerítését követő 
három napon belül köteles eljuttatni a Községi Közigazgatási Hivatal felügyelőségi ügyekben hatáskörrel rendelkező 
szervezeti egységének vezetőjéhez. 
 

14. szakasz 
 Ha a mezőgazdasági terület tulajdonosa, illetve bérlője megállapítja, hogy a földjén károkozás történt, de azt a 
mezőőr nem vette észre, úgy a kárt legkésőbb a károkozásról való tudomásszerzést követő két napon belül jogosult 
bejelenteni a mezőőrnek. 
 

15. szakasz 
Ha a károkozáson ért személyt, illetve személyeket a mezőőrnek nem sikerült azonosítania, vagy az(ok) nem 

hajlandó(k) vele együttműködni, a mezőőr segítséget kérhet a rendőrségtől. 
  

 
16. szakasz 

 A mezőőr azonnal, de legkésőbb öt napon belül köteles értesíteni a mezőgazdasági terület kárt szenvedett 
tulajdonosát, illetve bérlőjét, és megküldeni neki a jegyzőkönyv egy példányát. 
 

17. szakasz 
 A Magyarkanizsa község területén levő helyi közösségek kötelesek gondoskodni olyan helyiségről, amelyben az 
elkobzott tárgyak és termények a tulajdonosnak, illetve tartónak való átadásig, de legkésőbb az őrzésre való átadást követő 
48 óráig elhelyezhetők és őrizhetők. 

A helyi közösségi alkalmazottak kötelesek segíteni a mezőőrt, és az okozott mezei kárral, illetve a vetés 
tulajdonosának vagy a mezei kár okozójának személyazonosításával kapcsolatban mérvadó információkkal ellátni őt. 

 
18. szakasz 

 Ha a mezőőr felügyelet nélküli vagy ismeretlen gazdájú jószágot mezei kár okozásán ér, azt köteles az elveszett 
állatok részére fenntartott legközelebbi befogadóhelyre elvezetni, és ott átadni.  

A mezőőr azzal a helyi közösséggel együttműködve, amelynek területén jószágot mezei kár okozásán ért, köteles 
megszervezni a jószág elszállítását és elhelyezését, amiről jelentést készít, és azt megküldi a Községi Közigazgatási Hivatal 
felügyelőségi ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége vezetőjének és a helyi közösségnek. 

A jószágot át kell adni a gazdának, illetve tartónak, ha az legkésőbb a jószágnak az e szakasz előző bekezdésében 
megállapított módon történő elhelyezését követő 48 órán belül kérelmet nyújt be a mezőőrhöz, és bizonyítja, hogy a jószág 
az övé, és miután megtérítette a szállítás, a takarmányozás és az őrzés költségeit. 
 

19. szakasz 
 Ha a jószág gazdája, illetve tartója az előírt határidőn belül nem jelentkezik, vagy a jószágot nem hajlandó az e 
rendelet 18. szakasz 3. bekezdésében írt feltételek mellett átvenni, úgy a mezőőr a jószág gazdájának, illetve tartójának 
címzett értesítés kiküldését követő hét napon belül a jószágot nyílt árverésen értékesítheti, azzal, hogy az így nyert 
pénzeszközt a szállítás és őrzés költségeinek levonása után köteles letétbe helyezni.  
 Ha a jószág gazdája, illetve tartója hat hónapon belül nem jelentkezik, vagy nem indít bírósági pert, úgy a letétbe 
helyezett eszközök a mezei utak karbantartására fordítandók. 
 

20. szakasz 
 A mezőgazdasági terület tulajdonosai, illetve használói kártérítési igényüket bírósági úton érvényesíthetik. 
  

IV. BÜNTETŐRENDELKEZÉSEK 
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21. szakasz 
 Szabálysértés miatt 5.000 dinár fix összegű pénzbírsággal sújtandó a természetes személy, illetve jogi személy 
felelős személye, ha:   

1.  a mezőgazdasági terület tulajdonosának, illetve bérlőjének engedélye nélkül mezőgazdasági 
terménymaradványokat szed össze (e rendelet 4. szakasz 1. bekezdés 11. pontja), 

 Szabálysértés miatt 15.000 dinár fix összegű pénzbírsággal sújtandó a jogi személy, ha:   
1.  mások mezőgazdasági területén, vetésén, ültetvényén és mezőgazdasági fölszerelésekben kárt tesz (e rendelet 4. 

szakasz 1. bekezdés 1., 2., 4. és 12. pontja),  
2.  saját vagy más földrészletén vetési vagy ültetvénymaradványokat éget (e rendelet 4. szakasz 1. bekezdés 3. pontja), 
3. mezsgyekarót kiszánt vagy más módon megrongál (e rendelet 4. szakasz 1. bekezdés 6. pontja), 
4. mezei utat, ösvényt, csatornát, legelőt, töltést vagy szélvédő erdősávot elszánt vagy megrongál, valamint ha 

szomszédos vagy olyan földrészletet, amelyen tulajdon- vagy bérleti joga nincs, jogosulatlanul elszánt, vagy 
mezőgazdasági munkálatok során munkagépekkel más földrészletén jogosulatlanul fordul meg (e rendelet 4. 
szakasz 1. bekezdés 5., 13., 14. és 19. pontja), 

5.  a szomszéddal közös határvonaltól 0,5 méternél kisebb távolságra kerítést, sövényt vagy a szomszédos földrészlet 
művelését akadályozó bármilyen fizikai akadályt a szomszéddal kötött írásbeli egyezség nélkül telepít (4. szakasz 
1. bekezdés 15. pontja), 

6.  a szomszéddal közös határvonaltól 1 méternél kisebb távolságra szőlőt telepít (4. szakasz 1. bekezdés 16. pontja), 
7.  a szomszéddal közös határvonaltól 3 méternél kisebb távolságra kisebb (6 m-t meg nem haladó legnagyobb 

átmérőjű) fakoronájú többéves többéves gyümölcsültetvényt telepít (4. szakasz 1. bekezdés 17. pontja), 
8.  a szomszéddal közös határvonaltól 6 méternél kisebb távolságra nagyobb (12 m-t meg nem haladó legnagyobb 

átmérőjű) fakoronájú többéves gyümölcsültetvényt telepít (4. szakasz 1. bekezdés 18. pontja). 
Az e szakasz 2. bekezdésében írt szabálysértés miatt 7.500 dinár fix összegű pénzbírsággal sújtandó a jogi személy 

felelős személye.   
Az e szakasz 2. bekezdésében írt szabálysértés miatt 7.500 dinár fix összegű pénzbírsággal sújtandó a vállalkozó.   
Szabálysértés miatt 50.000 dinár fix összegű pénzbírsággal sújtandó a jogi személy, ha:   
1.  művelhető mezőgazdasági területen – a sajtja kivételével – jószágot legeltet, vagy jószágot mezei úton és 

mezőgazdasági birtok mellett vezető olyan úton terel, amelyen azt illetékes helyi közösségi szerv által hozott 
ügyirat nem engedélyezi (e rendelet 4. szakasz 1. bekezdés 7. és 8. pontja), 

2.  szántón (sajátján vagy másén) vagy a határban levő közterületen növényvédőszer vagy egyéb vegyszer 
csomagolóanyagát vagy maradványait eldobja, oda fekáliát vagy vizeletet kivezet, illetve egyéb szemetet kiszór (e 
rendelet 4. szakasz 1. bekezdés 9. és 10. pontja). 

Az e szakasz 3. bekezdésében írt szabálysértés miatt 25.000 dinár fix összegű pénzbírsággal sújtandó a természetes 
személy és a jogi személy felelős személye.  

Az e szakasz 3. bekezdésében írt szabálysértés miatt 25.000 dinár fix összegű pénzbírsággal sújtandó a vállalkozó. 
 

V. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
 

22. szakasz 
 Ha az e rendelet 12. szakaszában írt teendők ellátására gazdasági társaság, vállalat, vállalkozó vagy jogi személy 
kapott megbízást, úgy a teendőket ellátó évente egyszer a működéséről köteles jelentést tenni a Községi Közigazgatási 
Hivatal mezőgazdasági ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egységének. 
 

23. szakasz 
 E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a mezei károknak a magyarkanizsai önkormányzat területén való 
megakadályozásáról és a nomád legeltetés tilalmáról szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 1/08., 4/09., 
11/09., 7/10. – másik rendelet és 2/17.  – másik rendelet). 
 

24. szakasz 
Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.  
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A köztulajdonról szóló törvény 18. szakasz 6. bekezdése, 19. szakasz 1. bekezdés 3) pontja, 22. szakasz 7. és 10. bekezdése, 
25. szakasza és 27. szakasz 10. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 72/11., 88/13., 105/14., 104/16 – másik törvény, 108/16. 
és 113/17. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 21), 25) és 29) pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 
8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Magyarkanizsa község tulajdonában levő dolgok szerzéséről, 
használatáról, kezeléséről és a velük való rendelkezésről szóló rendelet 4. szakasz 2., 5. és 6. bekezdése, 10. és 13. szakasza 
(Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/12., 21/12. – javítás, 16/13. és 9/17. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi 
Képviselő-testület a 2018. március 8-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 
R E N D E L E T E T 

A MAGYARKANIZSAI 5962 SZ. TULAJDONI LAPON FÖLVETT KÖZTULAJDONÚ INGATLAN 
HASZNÁLATI JOGÁNAK MEGVONÁSÁRÓL ÉS ÁTRUHÁZÁSÁRÓL  

 
I. 

 MEGVONJA a képviselő-testület a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény (székhelye: 
Magyarkanizsa, Fő tér 9/B, cégjegyzékszáma: 8126801, adószáma: 100953289) alábbiakon fennálló használati jogát: 

– a magyarkanizsai 5962 sz. tulajdoni lapon fölvett, híd megjelölésű 16. sz. melléképület, hasznos alapterülete 25 m², 
építési alapterülete 29 m², a 930 hr. sz. telken, részaránya: 1/1, valamint 

– a magyarkanizsai 5962 sz. tulajdoni lapon fölvett, átjáró és terasz megjelölésű 15. sz. melléképület, hasznos 
alapterülete 65 m², építési alapterülete 69 m², a 930 hr. sz. telken, természetben Magyarkanizsán a Fő téren, 
részaránya: 1/1 

– a 14. sz. művelődési épületben levő 2. sz. elkülönülő (társasházi) tetőtér-üzlethelyiség (kilenc és annál több 
művelődési helyiség) megjelölésű 6. sz. épületrész, hasznos alapterülete 77 m², építési alapterülete 161 m², 
részaránya: 1/1. 

 
II.  

MEGVONJA a képviselő-testület a magyarkanizsai Regionális Kreatív Műhely (székhelye: Magyarkanizsa, Fő tér 9/B, 
cégjegyzékszáma: 8873631, adószáma: 104977122) alábbiakon fennálló használati jogát: 

– a magyarkanizsai 5962 sz. tulajdoni lapon fölvett 14. sz. művelődési épület, hasznos alapterülete 2115 m², építési 
alapterülete 2660 m², a 930 hr. sz. telken, részaránya: közös; 

– a 14. sz. művelődési épületben levő 2. sz. elkülönülő (társasházi) pince, üzlethelyiség (kilenc és annál több 
művelődési helyiség) megjelölésű 2. sz. épületrész, hasznos alapterülete 187 m², építési alapterülete 237 m², 
részaránya: 1/1; 

– a 14. sz. művelődési épületben levő 2. sz. elkülönülő (társasházi) földszint, üzlethelyiség (kilenc és annál több 
művelődési helyiség) megjelölésű 4. sz. épületrész, hasznos alapterülete 205 m², építési alapterülete 235 m², 
részaránya: 1/1; 

– a 14. sz. művelődési épületben levő 2. sz. elkülönülő (társasházi) tetőtér, üzlethelyiség (kilenc és annál több 
művelődési helyiség) megjelölésű 5. sz. épületrész, hasznos alapterülete 567 m², építési alapterülete 681 m², 
részaránya: 1/1; 

– a 14. sz. művelődési épületben levő 2. sz. elkülönülő (társasházi) tetőtér, üzlethelyiség (kilenc és annál több 
művelődési helyiség) megjelölésű 7. sz. épületrész, hasznos alapterülete 158 m², építési alapterülete 252 m², 
részaránya: 1/1. 

 
III. 

ÁTRUHÁZZA a képviselő-testület a magyarkanizsai Regionális Kreatív Műhelyre (székhelye: Magyarkanizsa, Fő 
tér 9/B, cégjegyzékszáma: 8873631, adószáma: 104977122) az alábbiak használati jogát: 

–  a magyarkanizsai 5962 sz. tulajdoni lapon fölvett, Magyarkanizsa község köztulajdonában álló 930 hr. sz. ingatlan, 
amely a következőkből áll: épület, azaz építmény által elfoglalt 14 ár 26 m² telek; épület, azaz építmény által 
elfoglalt 04 ár 65 m² telek; épület, azaz építmény által elfoglalt 08 ár 67 m² telek; épület, azaz építmény által 
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elfoglalt 72 m²  telek; épület, azaz építmény által elfoglalt 29 m² telek; épület, azaz építmény által elfoglalt 02 ár 82 
m²  telek; épület, azaz építmény által elfoglalt 1 ár 20 m² telek és egyéb 34 ár 15 m² természetes terméketlen 
terület, amelyek összterülete 76 m², azaz a teljes telek használati jogát, részaránya: közös; 

–  a magyarkanizsai Regionális Kreatív Műhely próbaterme, irodái és műhelyei megjelölésű 13. sz. művelődési 
épület, alapterülete 465 m2, a 930 hr. sz. telken, természetben Magyarkanizsán Fő tér 9/B sz. alatt, részaránya: 1/1, 
valamint 

–  a magyarkanizsai 5962 sz. tulajdoni lapon fölvett, híd megjelölésű 16. sz. melléképület, hasznos alapterülete 25 m², 
építési alapterülete 29 m², a 930 hr. sz. telken, természetben Magyarkanizsán Fő tér 9/B sz. alatt, részaránya: 1/1. 
 

IV. 
ÁTRUHÁZZA a képviselő-testület a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézményre (székhelye: 

Magyarkanizsa, Fő tér 9/B, cégjegyzékszáma: 8126801, adószáma: 100953289) az alábbiak használati jogát: 
–  a magyarkanizsai 5962 sz. tulajdoni lapon fölvett, Magyarkanizsa község köztulajdonában álló 930 hr. sz. ingatlan, 

amely a következőkből áll: épület, azaz építmény által elfoglalt 14 ár 26 m² telek; épület, azaz építmény által 
elfoglalt 04 ár 65 m² telek; épület, azaz építmény által elfoglalt 08 ár 67 m² telek; épület, azaz építmény által 
elfoglalt 72 m²  telek; épület, azaz építmény által elfoglalt 29 m² telek; épület, azaz építmény által elfoglalt 02 ár 82 
m²  telek; épület, azaz építmény által elfoglalt 1 ár 20 m² telek és egyéb 34 ár 15 m²  természetes terméketlen 
terület, amelyek összterülete 76 m², azaz a teljes telek használati jogát, részaránya: közös; 

–  a magyarkanizsai 5962 sz. tulajdoni lapon fölvett, 2. sz. művelődési épület, alapterülete 1426 m2, a 930 hr. sz. 
telken, természetben Magyarkanizsán Fő tér 9/B alatt, részaránya: 1/1; 

–  a magyarkanizsai 5962 sz. tulajdoni lapon fölvett, 14. sz. művelődési épület, hasznos alapterülete 2115 m², építési 
alapterülete 2660 m², a 930 hr. sz. telken, természetben Magyarkanizsán Fő tér 9/B alatt, részaránya: közös; 

–  a magyarkanizsai 5962 sz. tulajdoni lapon fölvett, átjáró és terasz megjelölésű 15. sz. melléképület, hasznos 
alapterülete 65 m², építési alapterülete 69 m², a 930 hr. sz. telken, természetben Magyarkanizsán a Fő téren, 
részaránya: közös,   

–  a 14. sz. művelődési épületben levő 1. sz. elkülönülő (társasházi) pince, üzlethelyiség (kilenc és annál több 
művelődési helyiség) megjelölésű 1. sz. épületrész, hasznos alapterülete 376 m², építési alapterülete 455 m², 
részaránya: 1/1; 

–  a 14. sz. művelődési épületben levő 3. sz. elkülönülő (társasházi) földszint, üzlethelyiség (kilenc és annál több 
művelődési helyiség) megjelölésű 4. sz. épületrész, hasznos alapterülete 546 m², építési alapterülete 639 m², 
részaránya: 1/1. 
 

V. 
HASZNÁLATBA ADJA a képviselő-testület a MAGYARKANIZSAI KANIZSA-TURIZMUS Kft. gazdasági 

társaságnak (székhelye: Magyarkanizsa, Fő tér 9, cégjegyzékszáma: 20823224, adószáma: 107544227) a következőket: 
–  a magyarkanizsai 5962 sz. tulajdoni lapon fölvett, Magyarkanizsa község köztulajdonában álló 930 hr. sz. ingatlan, 

amely a következőkből áll: épület, azaz építmény által elfoglalt 14 ár 26 m² telek, épület, azaz épület által elfoglalt 
04 ár 65 m² telek; épület, azaz építmény által elfoglalt 08 ár 67 m² telek; épület, azaz építmény által elfoglalt 72 m²  
telek; épület, azaz építmény által elfoglalt 29 m² telek; épület, azaz építmény által elfoglalt 02 ár 82 m²  telek; 
épület, azaz építmény által elfoglalt 1 ár 20 m² telek és egyéb 34 ár 15 m²  természetes terméketlen terület, amelyek 
összterülete 76 m², azaz a teljes telek használati jogát, részaránya: közös; 

–  a magyarkanizsai 5962 sz. tulajdoni lapon fölvett, 14. sz. művelődési épület, hasznos alapterülete 2115 m², építési 
alapterülete 2660 m², a 930 hr. sz. telken, természetben Magyarkanizsán Fő tér 9/B alatt, részaránya: közös; 

–  a magyarkanizsai 5962 sz. tulajdoni lapon fölvett, átjáró és terasz megjelölésű 15. sz. melléképület, hasznos 
alapterülete 65 m², építési alapterülete 69 m², a 930 hr. sz. telken, természetben Magyarkanizsán Fő tér 9/B alatt, 
részaránya: közös,   

–  a 14. sz. művelődési épületben levő 2. sz. elkülönülő (társasházi) pince, üzlethelyiség (kilenc és annál több 
művelődési helyiség) megjelölésű 2. sz. épületrész, hasznos alapterülete 187 m², építési alapterülete 237 m², 
részaránya: 1/1; 

–  a 14. sz. művelődési épületben levő 2. sz. elkülönülő (társasházi) földszint, üzlethelyiség (kilenc és annál több 
művelődési helyiség) megjelölésű 4. sz. épületrész, hasznos alapterülete 205 m², építési alapterülete 235 m², 
részaránya: 1/1; 

–  a 14. sz. művelődési épületben levő 2. sz. elkülönülő (társasházi) tetőtér, üzlethelyiség (kilenc és annál több 
művelődési helyiség) megjelölésű 5. sz. épületrész, hasznos alapterülete 567 m², építési alapterülete 681 m², 
részaránya: 1/1; 



Број:  3.                   08.03.2018.                           СТРАНА  64.  OLDAL                             2018. 03.08.               3.  szám 

 
 

 

–  a 14. sz. művelődési épületben levő 2. sz. elkülönülő (társasházi) tetőtér, üzlethelyiség (kilenc és annál több 
művelődési helyiség) megjelölésű 6. sz. épületrész, hasznos alapterülete 77 m², építési alapterülete 161 m², 
részaránya: 1/1; 

–  a 14. sz. művelődési épületben levő 2. sz. elkülönülő (társasházi) tetőtér, üzlethelyiség (kilenc és annál több 
művelődési helyiség) megjelölésű 7. sz. épületrész, hasznos alapterülete 158 m², építési alapterülete 252 m², 
részaránya: 1/1. 

VI. 
 Az e rendelet III. és IV. pontjában írt ingatlanok használati jogának átruházása határozatlan időre szól, 
térítésmentes, és az érintett intézmények alapító okiratával összhangban a magyarkanizsai Regionális Kreatív Műhely és a 
magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény tevékenységének gyakorlását szolgálja. 
 A magyarkanizsai Regionális Kreatív Műhely és a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény az e 
rendelet III. és IV. pontjában írt ingatlant jogosult birtokolni, a jellegével és rendeltetésével összhangban használni, az 
illetékes községi szerv jóváhagyásával bérbeadni, és a törvénnyel összhangban kezelni őket. 

Az illetékes községi szerv jóváhagyása nélkül kötött bérleti szerződés semmis. 
A magyarkanizsai Regionális Kreatív Műhely és a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény az e 

rendelet III. és IV. pontjában írt ingatlanokon tulajdonjoggal nem rendelkezik, azaz azokat nem jogosult elidegeníteni, 
ideértve a cserét, a használati jog átruházását, az elzálogosítást és a tőkebefektetést is. 

A magyarkanizsai Regionális Kreatív Műhely és a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 
köteles rendszeresen kiegyenlíteni az ingatlanok használatából eredő kommunális költségeket (víz, villanyáram, gáz, telefon 
stb.), valamint az ingatlanok napi karbantartásának költségeit. 

Az e rendelet III. és IV. pontjában írt ingatlanokba a napi karbantartás mértékét meghaladó befektetést a 
magyarkanizsai Regionális Kreatív Műhely és a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény csak az illetékes 
község szerv jóváhagyásával végezhet.  

 
VII.  

 Az e rendelet V. pontjában írt ingatlan használatba adása határozatlan időre szól, térítésmentes, és az érintett 
tőketársaság alapító okiratával összhangban a MAGYARKANIZSAI  KANIZSA-TURIZMUS Kft. gazdasági társaság 
tevékenységének gyakorlását szolgálja. 

 A MAGYARKANIZSAI  KANIZSA-TURIZMUS Kft. gazdasági társaság az e rendelet V. pontjában írt ingatlant 
jogosult birtokolni és a jellegével és rendeltetésével összhangban használni, az ingatlan pedig nélkülözhetetlen annak a 
tevékenységnek a gyakorlásához, amelyre a gazdasági társaság alakult. 

A MAGYARKANIZSAI KANIZSA-TURIZMUS Kft. az e rendelet V. pontjában írt ingatlanon tulajdojoggal nem 
rendelkezik, azaz azt nem jogosult elidegeníteni, ideértve a cserét, a használati jog átruházását, az elzálogosítást és a 
tőkebefektetést is. 

A MAGYARKANIZSAI  KANIZSA-TURIZMUS Kft. köteles rendszeresen kiegyenlíteni az ingatlan 
használatából eredő kommunális költségeket (víz, villanyáram, gáz, telefon stb.), valamint az ingatlan napi karbantartásának 
költségeit. 

A MAGYARKANIZSAI  KANIZSA-TURIZMUS Kft. az e rendelet V. pontjában írt ingatlanba a napi 
karbantartás mértékét meghaladó befektetést csak az illetékes község szerv jóváhagyásával végezhet. 

 
VIII.  

  Az illetékes községi szerv dönthet úgy, hogy az e rendelet III., IV. és V. pontjában írt ingatlanokat megvonja a 
használati jog jogosultjától, illetve a használótól, ha azok nem az ingatlanon használati joggal rendelkező, illetve azt 
használó illetékességének érvényesítését, illetve tevékenységét szolgálják, és ha az ingatlant törvénybe, más jogszabályba 
ütköző módon vagy annak jellegével és rendeltetésével ellentétesen használják. 

Az e rendelet III., IV. és V. pontjában írt ingatlanok használati joga akkor is megszűnik, ha azt illetékes községi 
szerv döntése az ingatlanon használati joggal rendelkező és azt használó akaratától függetlenül köztulajdonból elidegeníti, 
továbbá a használati jog jogosultjának megszűnése esetén, valamint a törvénnyel megállapított egyéb esetekben. 

 
IX.  

 E rendelet alapján: 
– törölni kell az e rendelet I. és II. pontjában írt köztulajdonú ingatlanok használati jogának bejegyzett jogosultját, és  
– az e rendelet III., és IV. pontjában írt köztulajdonú ingatlanokon az ingatlanjogok bejegyzését szabályozó 

törvénnyel összhangban a használati jog jogosultjaként be kell jegyezni a magyarkanizsai Regionális Kreatív 
Műhelyt (székhelye: Magyarkanizsa, Fő tér 9/B, cégjegyzékszáma: 8873631, adószáma: 104977122) és a 
magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézményt (székhelye: Magyarkanizsa, Fő tér 9/B, 
cégjegyzékszáma: 8126801, adószáma: 100953289). 
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X. 
E rendelet alapján az e rendelt V. pontjában írt köztulajdonú ingatlan térítésmentes használatáról szerződést kell 

kötni az alapító Magyarkanizsa község és a Magyarkanizsa község által alapított MAGYARKANIZSAI KANIZSA-
TURIZMUS Kft. gazdasági társaság (székhelye: Magyarkanizsa, Fő tér 9, cégjegyzékszáma: 20823224, adószáma: 
107544227) között. 
 Megahatalmazást kap a polgármester, hogy a MAGYARKANIZSAI KANIZSA-TURIZMUS Kft. tőketársasággal 
az e pont előző bekezdésében írt szerződést kösse meg. 
 

XI. 
E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a MAGYARKANIZSAI KANIZSA-TURIZMUS Kft. gazdasági 

társaság részére ingatlanrész használatba adásáról szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 21/12. sz.), a 
magyarkanizsai Nagy József Regionális Kreatív Műhely ingatlanrésze bérbeadásának jóváhagyásáról és a bérlet 
időtartamának és rendeltetésének meghatározásáról szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 21/12. sz.) és az Art 
cafénak a KANIZSA-TURIZMUS Kft. gazdasági társaság részére való használatba adásáról szóló rendelet (Magyarkanizsa 
Község Hiv. Lapja, 2/14. sz.). 
 

XII. 
 Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.  
 

I n d o k o l á s  
 

 A magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény (székhelye: Magyarkanizsa, Fő tér 9/B, 
cégjegyzékszáma: 8126801, adószáma: 100953289) és a magyarkanizsai Regionális Kreatív Műhely (székhelye: 
Magyarkanizsa, Fő tér 9/B, cégjegyzékszáma: 8873631, adószáma: 104977122) intézmények és a MAGYARKANIZSAI 
KANIZSA-TURIZMUS Kft. gazdasági társaság (székhelye: Magyarkanizsa, Fő tér 9, cégjegyzékszáma: 20823224, 
adószáma: 107544227) használja a Magyarkanizsa község köztulajdonában levő, a magyarkanizsai 5962 sz. tulajdoni lapon 
fölvett 930 hr. sz. ingatlant, amely áll: épület, azaz építmény által elfoglalt 14 ár 26 m² telekből (2. számú művelődési 
épület); épület, azaz építmény által elfoglalt 04 ár 65 m² telekből (13. sz. művelődési épület); épület, azaz építmény által 
elfoglalt 08 ár 67 m² telekből (14. sz. művelődési épület); épület, azaz építmény által elfoglalt 72 m² telekből (15. sz. 
melléképület); épület, azaz építmény által elfoglalt 29 m² telekből (16. sz. melléképület); épület, azaz építmény által 
elfoglalt  02 ár 82 m2 telekből (17. számmal jelölt, egyéb oktatás szolgálatában álló épület); épület, azaz építmény által 
elfoglalt 1 ár 20 m2 telekből és 34 ár 15 m2 egyéb természeti terméketlen területből, amelyek összterülete 66 ár 76 m2, és 
természetben Magyarkanizsán Fő tér 9/B és 9/V szám alatt találhatók. 

A kérdéses ingatlanrészek használati jogának megvonásáról és használatba adásáról szóló itteni aktus meghozatalát 
a természetben és a Köztársasági Földmérő Intézet ingatlan-nyilvántartó szolgálatában fennálló állapot egybehangolása, 
valamint az tette szükségessé, hogy a kérdéses ingatlan használatának jogcímét egybe kellett hangolni a köztulajdonról 
szóló törvényben foglaltakkal annak érdekében, hogy az intézmények és a gazdasági társaság az alapító okiratában foglalt 
tevékenységet gyakorolhassa. 

 A köztulajdonról szóló törvény (a továbbiakban: törvény) 18. szakasz 6. bekezdésében (Az SZK Hiv. Közlönye, 
72/11., 88/13. 105/14., 104/16. – másik törvény, 108/16. és 113/17. sz.) foglaltak értelmében a Szerb Köztársaság,  autonóm 
tartomány vagy helyi önkormányzat által alapított, de állami szerv és szervezet, autonóm tartományi szerv, illetve helyi 
önkormányzati szerv vagy közvállalat, illetve tőketársaság jogállásával nem rendelkező intézmények, közügynökségek, és 
egyéb szervezetek (ideértve a Szerb Nemzeti Bankot is) használni jogosultak azokat a köztulajdonú ingatlanokat és 
ingóságokat, amelyeket használatra rájuk ruháztak. 

 A törvény 19. szakasz 1. bekezdés 3. pontjában foglaltak előírják, hogy a köztulajdonú dolgok használói – illetékes 
szerv aktusa alapján kötött szerződés alapján, amely azonban azokat nem ruházza át az adott vállalat, illetve társaság 
tulajdonába –: a Szerb Köztársaság, autonóm tartomány és helyi önkormányzat által alapított közvállalatok, tőketársaságok, 
valamint ezeknek alárendelt társaságok. 

 A törvény 21. szakasz 2. bekezdésében foglaltak úgy rendelkeznek, hogy a Szerb Köztársaság, autonóm tartomány 
vagy helyi önkormányzat által alapított, de nem általános érdekű tevékenységet ellátó tőketársaság az alapítóval kötött 
szerződés alapján – térítés mellett vagy térítésmentesen – használhatja a tőkéjébe be nem fektetett, de az alapításának 
céljaként megjelölt tevékenység gyakorlásához szükséges ingatlanokat. 

A törvény 22. szakasz 7. és 10. bekezdésében foglaltak úgy rendelkeznek, hogy a kormány dönthet úgy, hogy a 
Szerb Köztársaság tulajdonában álló, a törvény 18. szakasza szerinti használati jog alá rendelt, de az adott dolog 
használatijog-jogosultjának illetékességérvényesítését, illetve tevékenységét nem szolgáló ingatlan, valamint a törvénybe, 
egyéb jogszabályba ütköző módon vagy az ingatlan jellegével és rendeletetésével ellentétesen használt ingatlan a használati 
jog jogosultjától megvonható, és ezek a törvényi rendelkezések az irányadóak az autonóm tartomány és a helyi 
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önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok megvonására is, a megvonásról pedig az autonóm tartomány, illetve helyi 
önkormányzat illetékes szerve dönt. 

A törvény 24. szakasz 1. bekezdésében foglaltak úgy rendelkeznek, hogy a 18. szakaszban írt használatijog-
jogosultak és a 21. törvényszakasz szerinti használók kezelik az általuk használt köztulajdonú ingóságokat és ingatlanokat, 
az ugyanezen szakasz 2. bekezdésében foglaltak pedig előírják, hogy a köztulajdonú dolgok kezelésén azok karbantartása, 
megújítása és fejlesztése, valamint az adott dolgokkal kapcsolatos törvényi és egyéb kötelezettségek teljesítése értendő, 
hacsak a használati jog, illetve használat meghatározott esetére a törvény eltérően nem rendelkezik. 

A Magyarkanizsa község tulajdonában levő dolgok szerzéséről, használatáról, kezeléséről és a velük való 
rendelkezésről szóló rendelet 5. szakasz 6. bekezdésében foglaltak megállapítják, hogy a képviselő-testület dönthet úgy, 
hogy azon községi tulajdonú, a hivatkozott rendelet 3. szakaszában írt használati jog alá rendelt ingatlant, amely nem az 
adott dolog használatijog-jogosultja illetékességérvényesítését, illetve tevékenységének gyakorlását szolgálja,  valamint 
amely ingatlant törvénybe, egyéb jogszabályba ütközően vagy a jellégevel és rendeltetésével ellentétesen használnak, a 
használati jog jogosultjától megvonja. 

A Magyarkanizsa község alapszabálya (a továbbiakban: alapszabály) 47. szakasz 21. pontjában (Magyarkanizsa 
Község Hiv.Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) foglaltak úgy rendelkeznek, hogy a képviselő-testület 
dönt arról, hogy nem általános érdekű tevékenységet gyakorló, de község által alapított tőketársaság részére az alapításának 
céljaként megjelölt tevékenység gyakorlásához nélkülözhetetlen ingatlant használatba ad. 

Az alapszabály 47. szakasz 25. pontjában foglaltak megállapítják, hogy a képviselő-testület dönt köztulajdonú 
ingatlanok használati jogának községi alapítású és köztulajdoni jogosultsága körébe tartozó helyi közösségek, intézmények, 
közügynökség és egyéb szervezetek részére való átruházásáról. 

Az alapszabály 47. szakasz 29. pontjában foglaltak úgy rendelkeznek, hogy a képviselő-testület dönt a helyi 
közösség, intézmény és közügynökség használati jogosultsága körébe tartozó, községi köztulajdonú, de nem az adott dolog 
használatijog-jogosultja tevékenységének gyakorlását szolgáló ingatlan megvonásáról. 

A Magyarkanizsa község tulajdonában levő dolgok szerzéséről, használatáról, kezeléséről és a velük való 
rendelkezésről szóló rendelet 13. szakaszában (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/12., 21/12. – javítás, 16/13. és 9/17. 
sz.) foglaltak úgy rendelkeznek, hogy a községi szervek által használt dolgok szerzéséről, használatáról, kezeléséről és a 
velük való rendelkezésről, valamint a község tulajdonában levő dolgok szerzéséről és a velük való rendelkezésről a 
képviselő-testület hoz döntést, így a fentieknek megfelelően a rendelkező részben írt rendelet született.  

 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány Miloš Kravić s. k.,   
Magyarkanizsa község a Községi Képviselő-testület elnöke 
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 
Szám: 02-106/2018-I/B   
Kelt: 2018. 3. 8-án  
Magyarkanizsa 
 

 

A tervezésről és építésről szóló törvény 99. szakasza (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09. – javítás, 
64/10. – alkotmánybírósági határozat, 24/11., 121/12., 42/13. – alkotmánybírósági határozat, 50/13. – alkotmánybírósági 
határozat, 98/13. – alkotmánybírósági határozat, 132/14. és 145/14. sz.), a köztulajdonról szóló törvény 37. szakasza (Az  
SZK Hivatalos Közlönye, 72/11., 88/13. és 105/14. 104/16 – másik törvény és 108/16. sz.), az ingatlanok közvetlen 
egyezséggel való megszerzésének és elidegenítésének feltételeiről, köztulajdonú dolgok bérbeadásáról, a nyílt árverés és az 
írásbeli ajánlatgyűjtés eljárásáról szóló kormányrendelet 21. szakasz 2. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 24/12., 48/15. 
és 99/15. 42/17. és 94/17. sz.), a Magyarkanizsa község tulajdonában levő építési területtel való rendelkezés eljárásáról, 
feltételeiről és módjáról szóló rendelet 8. és 33. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/15., 25/16. és 18/17. sz.) és 
Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 18. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 8/17. – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2018. március 8-án tartott ülésén 
meghozta az alábbi 

 
R E N D E L E T E T 

A MAGYARKANIZSAI 5814. SZ. TULAJDONI LAPON FÖLVETT BEÉPÍTETLEN ÉPÍTÉSI TELEKNEK 
MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBÓL A NYÍLT HIRDETMÉNY ÚTJÁN TÖRTÉNT ÍRÁSBELI 

AJÁNLATGYŰJTÉS ELJÁRÁSÁBAN LEGELŐNYÖSEBB AJÁNLATOT TEVŐ RÉSZÉRE VALÓ 
ELIDEGENÍTÉSÉRŐL 
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I 
ELIDEGENÍTI a képviselő-testület Magyarkanizsa község köztulajdonából a magyarkanizsai 5814. sz. tulajdoni 

lapon fölvett magyarkanizsai 2915 helyrajzi számú, építmény nélküli építési telek megjelölésű, 3518 m² teljes térmértékű, 
természetben Magyarkanizsán a Nušić utcában fekvő beépítetlen építési telket. 

 
II. 

Az e rendelet I. pontjában írt ingatlant a képviselő-testület a nyílt hirdetmény útján történt írásbeli ajánlatgyűjtés 
eljárásában legelőnyösebb ajánlatot tett Edvard Husak magyarkanizsai (Fő utca 3. sz.) lakos részére idegeníti el. 

 
 

III. 
Az e rendelet I. pontjában írt építési telek vételára 1.200.200,00 dinár. 
Az e rendelet II. pontjában írt legelőnyösebb ajánlatot tevő biztosíték címén letett 1.200. 020,00 dinárt. 
A legelőnyösebb ajánlatot tevő a megajánlott vételár 1.080.180,00 dinár összegű fennmaradó részét e rendelet 

meghozatalát követő 15 napon belül köteles a 840-811151843-89 sz. számlára befizetni. 
Az elidegenítésből befolyó eszközök Magyarkanizsa község bevételei. 
 

IV. 
Ha a legelőnyösebb ajánlatot tevő a megajánlott vételár fennmaradó részét az e rendelet előző pontjában írt 

határidőn belül nem fizeti meg, úgy kell tekinteni, hogy a kérdéses építési telek elidegenítéséről szóló szerződés 
megkötésétől elállt. 

 
V. 

A beépítetlen építési telek Magyarkanizsa község köztulajdonából való elidegenítéséről szóló szerződést legkésőbb 
e rendelet meghozatalát követő 30 napon belül a Magyarkanizsai Községi Vagyonjogi Ügyészségtől előzetesen beszerzett 
véleményezés után kell megkötni. 

 
VI. 

Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k o l á s 
 

A beépítetlen építési telket a magyarkanizsai 5814. sz. tulajdoni lap Magyarkanizsa község köztulajdonában 2915 
helyrajzi számon veszi föl mint építmény nélküli 3518 m² teljes térmértékű építési telket. 

A Pénzügy-minisztérium Adóhivatala Újvidéki Térségi Központjának magyarkanizsai kirendeltsége az elidegenítés 
tárgyául szolgáló ingatlan piaci értékét 1.200.000,00 dinárban állapította meg. 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2017. 12. 28-án tartott ülésén rendeletet hozott a magyarkanizsai 
5814. sz. tulajdoni lapon fölvett 2915 hsz. ingatlan Magyarkanizsa község köztulajdonából írásbeli ajánlatok nyílt 
hirdetmény közzétételével történő begyűjtésével való elidegenítésére irányuló eljárás megindításáról (02-458/2017-I/B sz., 
Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/17. sz.).  

A magyarkanizsai 5814 számú tulajdoni lapon fölvett ingatlan Magyarkanizsa község köztulajdonából írásbeli 
ajánlatok begyűjtésével történő elidegenítésére irányuló nyílt hirdetményt az ingatlan elidegenítési eljárását lebonyolító 
bizottság 02-32/2018-I/Б számon 2018. 01. 29-én hirdette meg, és 2018. 01. 30-án közzétette az önkormányzat honlapján és 
Magyarkanizsa község hirdetőtábláján, valamint a Dnevnik napilapban. 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület e rendeletével az ingatlan elidegenítésére irányuló eljárás 
lebonyolítására kinevezett bizottság az ajánlattételi határidő letelte után 2018. 02. 19-én tartott ülésén megállapította, hogy 
az ingatlanok közvetlen egyezséggel való szerzésének és elidegenítésének, köztulajdonú dolgok bérbeadásának feltételeiről, 
a nyílt árverésnek és az írásbeli ajánlatok begyűjtésének eljárásáról  szóló kormányrendelet 8. szakasz 3. bekezdésében (Az 
SZK Hiv. Közlönye, 24/12., 48/15., 99/15., 42/17. és 94/17. sz.) foglaltakkal összhangban teljesültek az eljárás 
lebonyolításának feltételei, mivel a nyílt hirdetményre egy ajánlat érkezett, az ajánlattevő Edvard Husak magyarkanizsai (Fő 
utca 3. sz.) lakos, az ajánlat határidőn belül érkezett, és a nyílt hirdetményben foglalt feltételeket mindenben kielégíti, a 
megajánlott ár pedig 1.200.200,00 dinár. 

A lebonyolított eljárás alapján a bizottság fölvette a jegyzőkönyvet, abban azt a javaslatot tette, hogy az ingatlant 
az önkormányzat Edvard Husak magyarkanizsai (Fő utca 3.) lakos részére 1.200.200,00 dinár áron mint legelőnyösebb 
ajánlatot tevőnek idegenítse el, és a nyílt hirdetményben foglalt feltételeknek megfelelően kösse meg a kérdéses ingatlan 
elidegenítéséről szóló szerződést. 
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A tervezésről és építésről szóló törvény 99. szakasz 9. bekezdése (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
72/09., 81/09. – javítás, 64/10. – alkotmánybírósági határozat, 24/11., 121/12., 42/13. – alkotmánybírósági határozat, 50/13. 
– alkotmánybírósági határozat, 98/13. – alkotmánybírósági határozat, 132/14. és 145/14. sz.) úgy rendelkezik, hogy 
köztulajdonú építési telek annak részére idegeníthető el, aki az adott telekért a legmagasabb árat ajánlja, az pedig utólag már 
nem csökkenthető. A hivatkozott törvény 99. szakasz 13. bekezdése úgy rendelkezik, hogy a köztulajdonú építési telek 
elidegenítéséről a nyílt árverés eljárásának lebonyolítása, az ajánlatok begyűjtése vagy közvetlen egyezség után az illetékes 
szerv hoz döntést, majd azt megküldi a nyílt árverés, illetve írásbeli ajánlattgyűjés eljárásának összes résztvevője részére. A 
hivatkozott törvény 14. szakasza előírja, hogy a köztulajdonú építési telek tulajdonosa és az építési telket elidegenítéssel 
megkapó személy az elidegenítésről szóló döntés meghozatalát követő 30 napon belül köt egymással szerződést. 

A köztulajdonról szóló törvény 37. szakaszában (Az  SZK Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09. – javítás., 64/10. – 
alkotmánybírósági határozat, 24/11., 121/12., 42/13. – alkotmánybírósági határozat, 50/13. – alkotmánybírósági határozat, 
98/13. – alkotmánybírósági határozat, 132/14. és 145/14. sz.) foglaltak előírják, hogy a Szerb Köztársaság tulajdonában álló 
ingatlan szerzéséről és elidegenítéséről szóló szerződés megkötése esetén ki kell kérni a Köztársasági Vagyonjogi 
Ügyészség véleményét, és a szerződést a részére meg kell küldeni, továbbá megállapítja a vagyonjogi ügyészségi 
véleményezés megküldésének határidejét, valamint a megkötött szerződés megküldésének kötelezettségét és határidejét. 

A Magyarkanizsa község köztulajdonában álló építési területtel való rendelkezés eljárásáról, feltételeiről és 
módjáról szóló rendelet 8. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/15., 25/16. és 18/17. sz.) úgy rendelkezik, hogy 
az építési területtel való rendelkezésről szóló aktust a községi képviselő-testület hozza meg, ugyanezen rendelet 33. 
szakasza pedig megállapítja az építési terület elidegenítéséről szóló aktus tartalmát. 

A fentiek alapján és a Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 18. pontjában (Magyarkanizsa Község Hiv. 
Lapja, 8/17. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) foglaltakkal összhangban a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 
a rendelkező részben írt rendeletet hozta. 

 
 

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Magyarkanizsa község Miloš Kravić s. k.,  
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a Községi Képviselő-testület elnöke  
Szám: 02-32/2018-I/B  
Kelt: 2018. 3. 8-án  
Magyarkanizsa 
 
  
A kommunális tevékenységekről szóló törvény 4. szakasz 3. bekezdése és 13. szakasz 1. bekezdése (Az SZK Hiv. 
Közlönye, 88/11. és 104/16. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 45. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. 
Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2018. 
március 8-án tartott ülésén meghozza az alábbi  
 

 
R E N D E L E T E T 

AZ IVÓVÍZELLÁTÁS, CSAPADÉK- ÉS SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS -TISZTÍTÁS KOMMUNÁLIS 
TEVÉKENYSÉGE MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN VALÓ ELLÁTÁSÁNAK 

MÓDJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 

1. szakasz 
 Az ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízelvezetés és -tisztítás kommunális tevékenysége Magyarkanizsa község 
területén való ellátásának módjáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet 24. szakasz 1. 
bekezdésében (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 11/15., 2/17.  – másik rendelet és 7/17. sz.) „az e rendelet hatályba 
lépését követő hat hónapon belül” szövegrész helyébe a következő lép: „2018. június 30-áig”. 
 

2. szakasz 
 Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapban való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. 
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Magyarkanizsa község 
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  
Szám: 02-105/2018-I/B 
Kelt: 2018. 3. 8-án  
Magyarkanizsa 

  
 

       Miloš Kravić s. k.,  
a Községi Képviselő-testület elnöke 

 
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 8. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/14. – másik törvény 
és 101/16. sz. – másik törvény) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 44. pontja (Magyarkanizsa Község 
Hivatalos Lapja, 8/17. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a közvállalatokról szóló törvény 59. szakasza (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 15/16. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2018. március 8-án tartott ülésén 
meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T 
A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2018. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. 

Jóváhagyja a képviselő-testület a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2018. évi üzletviteli programját, amelyet a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási 
Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése 2018. február 5-én tartott ülésén fogadott el. 
 

II. 
Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Magyarkanizsa Község 
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  
Szám: 02-55/2018-I/B 
Kelt: 2018. 3. 8-án  
Magyarkanizsa 

  
 

Miloš Kravić s. k.,  
a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 
 
Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 44. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, a közvállalatokról szóló törvény 61. szakaszával (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 
15/16. sz.) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2018. március 8-án tartott ülésén meghozta az 
alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T 
A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK 
FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÜLÖNPROGRAMJA JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
 

I. 
Jóváhagyja a képviselő-testület a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2018. évi költségvetési eszközök felhasználásával kapcsolatos különprogramját, amelyet a Regionális 
Hulladéktároló taggyűlése 2018. február 9-én tartott ülésén fogadott el. 

 
II. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány             Miloš Kravić s. k.,  
Magyarkanizsa község                          a Községi Képviselő-testület elnöke 
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 
Szám: 02-66/2018-I/B  
Kelt: 2018. 3. 8-án  
Magyarkanizsa 
 
 
Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 8. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, a közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszával (Az SZK Hiv. Közlönye, 15/16. sz.) 
összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2018. március 8-án tartott ülésén meghozta az alábbi  
 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 

2018. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA I. MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 

I. 
Jóváhagyja a képviselő-testület a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2018. évi 

üzletviteli programjának I. módosítását, amelyet a Komunalac Komunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottsága a 
2018. január 30-án tartott ülésén fogadott el. 
 

 
II. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Magyarkanizsa Község 
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  
Szám: 02-45/2018-I/B 
Kelt: 2018. 3. 8-án  
Magyarkanizsa 

  
 

         Miloš Kravić s. k.,  
a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 
 

Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg) alapján, a munkaügyi törvény 247. és 263. szakaszával (Az SZK Hivatalos Közlönye, 24/05., 61/05., 54/09., 
32/2013. 75/14. és 13/17. sz. – alkotmánybírósági határozat) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 
2018. március 8-án tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T 
A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  
 

I. 
 JÓVÁHAGYJA a képviselő-testület a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat kollektív 
szerződését. 

 
II. 

Fejsztámer Róbert magyarkanizsai polgármestert a képviselő-testület MEGHATALMAZZA, hogy 
Magyarkanizsa község –  mint a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat alapítója – nevében 
aláírja a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat kollektív szerződését. 

 
III. 

 Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány       Miloš Kravić s. k.,  
Magyarkanizsa község               a Községi Képviselő-testület elnöke 
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 
Szám: 02-47/2018-I/B 
Kelt: 2018. 3. 8-án  
Magyarkanizsa 

 
  

A helyi közösségekről szóló rendelet 13. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 3/12. sz.)  alapján a Magyarkanizsai 
Községi Képviselő-testület a 2018. március 8-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A HELYI KÖZÖSSÉGI ÖNKORMÁNYZATI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK FÖLMENTÉSÉRŐL 

 ÉS KINEVEZÉSÉRŐL 
 
  
I 

FÖLMENTI a képviselő-testület a helyi közösségi önkormányzati bizottság elnökének tisztségéből Dukai Anna 
magyarkanizsai lakost.  

 
II 

Marija Milovanovićot, a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjét a képviselő-testület a helyi 
közösségi önkormányzati bizottság elnökévé NEVEZI KI. 
          

 III 
A helyi közösségi önkormányzati bizottság újonnan kinevezett elnökének megbízatása a Magyarkanizsai Községi 

Képviselő-testület 2016. 07. 28-án kelt 02-354/2016-I/B sz. határozatával kinevezett helyi közösségi önkormányzati 
bizottság megbízatásának leteltéig tart. 
 

IV 
Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány      Miloš Kravić s. k.,  
Magyarkanizsa Község      a Községi Képviselő-testület elnöke 
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 
Szám: 02-104/2018-I/B 
Kelt: 2018. 3. 8-án  
Magyarkanizsa  
 
 
A gyermekes családok pénzügyi támogatásához való jogosultságokról szóló rendelet 13. szakasza (Magyarkanizsa Község 
Hivatalos Lapja, 20/11., 9/14., 13/15. és  18/17. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Tanács a 66. ülésén meghozza az 
alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T 
AZ ELSŐ-, MÁSOD- ÉS HARMADSZÜLÖTT GYERMEK UTÁN EGYSZERI PÉNZSEGÉLY, A KETTES, 
HÁRMAS ÉS NÉGYES IKREKET MEGILLETŐ EGYSZERI PÉNZSEGÉLY, AZ ÚJ ÉVI ELSŐSZÜLÖTT 

GYERMEK UTÁNI EGYSZERI PÉNZSEGÉLY  2018-BAN JÁRÓ NÉVÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL  
 

I. 
Ez a határozat az alábbiak szerint MEGÁLLAPÍTJA a gyermekes családok pénzügyi támogatásához való 

jogosultságokról szóló rendeletben (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 20/11., 9/14., 13/15. és  18/17. sz.) 
megállapított jogosultságok 2018. évi névösszegét.  
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– az első-, másod- és harmadszülött gyermek után egyszeri pénzsegély összege – 15.000,00 dinár 
– a kettes, hármas vagy négyes ikrek után egyszeri pénzsegély összege – 30.000,00 dinár 
– az új évi elsőszülött gyermek utáni egyszeri pénzsegély összege – 50.000,00 dinár 
– a babakelengye értéke – 2.800 dinár. 
 

II. 
Ezt a határozatot meg kell küldeni a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal közigazgatási és közös-ügyi 

főosztályának, valamint pénzügy és költségvetési főosztályának. 
 

III. 
Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.  

 
 
Szerb Köztársasát 
Vajdaság Autonóm Tartomány        Nebojša Rakić s.k., 
Magyarkanizsa község                  a  Községi Tanács elnökhelyettese 
Községi Tanács   
Szám: 02-67/2018-I/C 
Kelt: 2018.02. 13-án 
Magyarkanizsa 
 
 
A köztulajdonról szóló törvény 35. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/11., 88/13. 105/14., 104/16 – másik törvény 
és 108/16. sz.), az ingatlanok közvetlen egyezséggel való megszerzésének és elidegenítésének feltételeiról, köztulajdonú 
dolgok bérbeadásáról, a nyílt árverés és az írásbeli ajánlatgyűjtés eljárásáról szóló kormányrendelet 10. szakasz 1. bekezdés 
5. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 24/12., 48/15., 99/15., 42/17. és 94/17. sz.), Magyarkanizsa község alapszabályа 74. 
szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 8/17. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg), a Magyarkanizsa község 
tulajdonában levő dolgok szerzéséről, használatáról, kezeléséről és a velük való rendelkezésről szóló rendelet 3. és 4. 
szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/12., 21/12. – javítás, 16/13. és 9/17. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi 
Tanács a 66. ülésén meghozta az alábbi  

 
D Ö N T É S T 

A MAGYARKANIZSAI 5087. SZ. INGATLANLAPON FÖLVETT, MAGYARKANIZSA KÖZSÉG 
KÖZTULAJDONÁBAN ÁLLÓ INGATLANRÉSZ 

BÉRBEADÁSÁRÓL 
 

I. 
BÉRBEADJA a Községi Tanács a magyarkanizsai 5087 sz. ingatlanlapon fölvett, 907 helyrajzi számú, 

Magyarkanizsa község köztulajdonában álló, természetben Magyarkanizsán a Karađorđe u. 17. sz. alatt levő családi lakóház 
megjelölésű, a közös helyiség használatát is magában foglaló ingatlannak az 1. számú elkülönülő épületben levő helyi 
önkormányzati üzlethelyiségre, a 2. sz. lakás 1. sz. szobájára és a toalett, az erkély, a lépcsőházzal egybefüggő folyosó és a 
bejárat használatára kiterjedő,  összesen 91,45 m² alapterületű részét. 
 

II. 
Az I. pontban írt ingatlanrész bérlete 5 (öt) évre szól, bérlője a MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI ÖNÁLLÓ 

SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG, székhelye: Magyarkanizsa,  Karađorđe u. 17. sz., cégjegyzékszáma: 08025606, 
adószáma: 101106784, a bérbeadás eljárása: közvetlen egyezség. 
 

III. 
Az e döntés I. pontjában írt építményrész bérleti idő alatti rendeltetését a tanács gazdasági tevékenységet nem 

folytató civilszervezet ügyeivel kapcsolatos tevékenységben jelöli meg. 
 
 

IV. 
Ezt a döntést közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány Nebojša Rakić s. k., 
Magyarkanizsa község a  Községi Tanács elnökhelyettese 
Magyarkanizsai Községi Tanács 
Szám: 02-61/2018-I/C-66 
Kelt: 2018. 02. 13-án 
Magyarkanizsa  
 
 
A közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény 19. szakasz 2. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 41/09., 53/10. 101/11., 
32/13. sz. – alkotmánybírósági határozat 55/14., 96/15. – másik törvény és 9/16. sz. – alkotmánybírósági határozat), a 
Magyarkanizsai Községi Tanács ügyrendi szabályzatának 64. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/10. sz.) és a 
Magyarkanizsa község területén zajló közúti közlekedés biztonságával foglalkozó bizottság javaslata alapján a 
Magyarkanizsai Községi Tanács a 66. ülésén meghozta  

 
A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN ZAJLÓ KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁNAK 

ELŐMOZDÍTÁSÁRA SZÁNT 2018. ÉVI PÉNZESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK 
P R O G R A M J Á T 

 
1. 

Ez a program megállapítja, hogy a Magyarkanizsa község területén beszedett közlekedési szabálysértési 
pénzbírságokból származó pénzeszközöket 2018-ban Magyarkanizsa község területén miként kell a közúti közlekedés 
biztonságának előmozdítását szolgáló tervezett tevékenységekre fordítani.  
 

2. 
Az e program teljesítésére szánt eszközöket a 2018. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet a 

közúti közlekedés biztonságáról szóló jogszabályokban előirányzott szabálysértési pénzbírságokból 2.600.000,00 dinár 
teljes összegben állapítja meg. 

Az e pont 1. bekezdésében írt eszközök 1.087.103,03 dinár összegű hányada 2016-ból elköltetlenül áthozott 
összeg. 
 

Sorsz. Tervezett bevételek Összeg, din. 

1. 
Közlekedési szabálysértési pénzbírságokból 2018-ra tervezett 
költségvetési bevételek 

4.000.000,00 

2. 
Közlekedési szabálysértési pénzbírságokból 2017-ben befolyt 
elköltetlenül áthozott eszközök 

1.041.024,23 

Ö S S Z E S E N :  5.041.024,23 
 
 

Sorsz. Tervezett kiadások Összeg, din. 
 

  1. 
Közlekedési infrastruktúra előmozdítása önkormányzati hatáskörbe 
tartozó utakon 

2.520.512,115 

 
2. 

A Magyarkanizsa község területén zajló közúti közlekedés biztonságával 
foglalkozó bizottság működése 

90.000,00 

2.1. A tagok juttatása 10.000,00 
2.2. Különböző tanácskozásokon való részvétel költségei 80.000,00 
3. A közlekedési nevelés és oktatás előmozdítása  270.000,00 

3.1. Mit tudsz a közlekedésről? című közlekedési szemle szervezése és 
lebonyolítása 

270.000,00 

4. Közlekedésbiztonsági megelőző és ismeretterjesztő tevékenység 150.000,00 

4.1. 
Óvodáskorúaknak szánt közlekedésbiztonsági megelőző és ismeretterjesztő 
tevékenység 

50.000,00 

4.2. 
Iskoláskorúaknak szánt közlekedésbiztonsági megelőző és ismeretterjesztő 
tevékenység 

100.000,00 
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5 Közlekedésbiztonsági tudományos kutatómunka 10.000,00 

6 
Közlekedésrendészeti egységek és egyéb illetékes közlekedésbiztonsági 
szervek fölszerelése 

2.000.512,115 

6.1. Közlekedésrendészetnek két jármű beszerzése 1.920.512,115 
6.2. Kölekedési felügyelőségnek forgalomfigyelő kamera beszerzése 80.000,00 

 ÖSSZESEN: 5.041.024,23 
 

3. 
A program telejesítésével kapcsolatos szakmai, ügyintézési és műszaki ügyeket az építésügyi és felügyelőségi 

főosztály és a pénzügyi és költségvetési főosztály látja el. 
A javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzését a hatályos közbeszerzési jogszabályokkal összhangban kell 

végezni. 
 

4. 
A bizottság a program teljesítéséről az előző évre legkésőbb a folyó évi január hó 31. napjáig jelentést terjeszt a 

Magyarkanizsai Községi Tanács elé. 
 

5. 
Ezt a programot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 
 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Magyarkanizsa község  
Községi Tanács 
Szám: 400-96/2018-I/C 
Kelt: 2018. 2. 13-án 
Magyarkanizsa 

 
Nebojša Rakić s. k., 

a Községi Tanács elnökhelyettese 
 

 
 
A politikai tevékenységek pénzellátásáról szóló törvény 17. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 43/11. és 123/14. sz.) és a 
2018. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet 12. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja,  
9/17. sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T 
A POLITIKAI SZEREPLŐK RENDES MŰKÖDÉSÉRE SZOLGÁLÓ PÉNZESZKÖZÖK ELOSZTÁSÁRÓL 

 
1. 

Az 1. költséghelyrend, 1. fejezet, 111-es jogcímcsoport, 2101-0001-es programosztály, 105-ös tétel, 481942-es 
közgazdasági osztály terhére engedélyezem 48.128,50 dinár átutalását a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testületben 
választott tagokkal rendelkező politikai szereplők rendes működésének támogatására. 
 

2. 
А politikai szereplőknek járó 2018. január havi  pénzeszközöket a politikai szereplők által szerzett – az 

eszközelosztás alapjául szolgáló – szavazatszám arányában kell elosztani. 
 

3. 
Az 1. pont szerinti pénzeszközöket a jelen határozat 2. pontja szerinti mércének megfelelően a következő politikai 

szereplők részére kell elosztani: 
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Ssz. Választási lista neve 

A 
választási 

listára 
leadott 

szavazat 
szám 

Együtt-
ható 

 Százalék Havi összeg 

1 2 3 4 5 (3*4) 6 7 

1. 
ALEKSANDAR VUČIĆ – SZERBIA 
GYŐZEDELMESKEDIK  1.729 1,0 1.729 16,91% 8.138,53 

2. 
VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – 
PÁSZTOR ISTVÁN –  3.969 1,0 3.969 38,82% 18.683,48 

3. 
UKROK – KÖZSÉGI ÖSSZEFOGÁS – 
TANDARI  1.989 1,0 1.989 19,46% 9.365,81 

4. 
MAGYAR MOZGALOM – MOSTANTÓL 
MÁSKÉNT – HALÁSZ MÓNIKA  1.941 1,0 1.941 18,99% 9.139,60 

5. VAJDASÁGI TOLERANCIA 397 1,5 595,5 5,82% 2.801,08 

 Összesen: 10.025  10.223,5 100,00% 48.128,50 

 
4. 

A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyi és költségvetési osztálya a politikai szereplőknek az 
előző hónapra járó eszközöket legkésőbb a folyó hó tizedik napjáig utalja át. 

 
5. 

A politikai szereplők rendes működésére szolgáló pénzeszközök a politikai tevékenységek pénzellátásáról szóló 
törvény 19. szakaszával (Az SZK Hiv. Közlönye, 43/11. és 123/14. sz.) összhangban használhatók föl. 

 
6. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 
 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Magyarkanizsa község 
Мagyarkanizsai polgármester 
Szám: 400-58/2018–I/A 
Kelt: 2018. 02. 8-án 
Magyarkanizsa 

  
 

Fejsztámer Róbert s. k. 
magyarkanizsai polgármester 
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