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A köztulajdonról szóló törvény 22. szakasz 10. bekezdése és 27. szakasz 10. bekezdése (Az  SZK Hivatalos Közlönye, 
72/11., 88/13. 105/14., 104/16 – másik törvény, 108/16. és 113/17. sz.), az ingatlanok közvetlen egyezséggel való 
szerzésének és elidegenítésének, köztulajdonú dolgok bérbeadásának feltételeiről, a nyílt árverésnek és az írásbeli 
ajánlatok begyűjtésének eljárásáról szóló kormányrendelet 21. szakasz 2. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 16/18. 
sz.), az ingatlanforgalomról szóló törvény 7. szakasz 3. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 93/14., 121/14. és 6/15. 
sz.), a Magyarkanizsa község tulajdonában levő dolgok szerzéséről, használatáról, kezeléséről és a velük való 
rendelkezésről szóló rendelet 13. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/12., 21/12. – javítás, 16/13. és 9/17. 
sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 18. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 8/17. sz. – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2018. szeptember 27-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

R E N D E L E T E T 
A MAGYARKANIZSAI 6173 SZÁMÚ TULAJDONI LAPON FÖLVETT 1/2  INGATLANRÉSZ 

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBÓL VALÓ ELIDEGENÍTÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

ELIDEGENÍTI a képviselő-testület Magyarkanizsa község köztulajdonából a magyarkanizsai 6173 sz. 
tulajdoni lapon fölvett 995/3 hr. sz. ingatlan ½ részét, amely természetben Magyarkanizsán Bolmány u. számozatlan 
címen áll, alkotóelemei: 
            – épület és más építmény által elfoglalt 209 m² térmértékű, 209 m² összterületű telek, amelyen családi lakóház 
(1. sz. építmény) áll. 
 

2. szakasz 
MEGSZŰNIK A HASZNÁLATI JOGA Magyarkanizsa Helyi Közösségnek (székhelye: Magyarkanizsa, 

Karađorđe u. 17, cégjegyzékszáma: 08025690) a  magyarkanizsai 6173 sz. tulajdoni lapon fölvett 995/3 hr. sz. ingatlan 
½ részén, amely természetben Magyarkanizsán Bolmány u. számozatlan címen áll, alkotóelemei: 

– épület és más építmény által elfoglalt 209 m² térmértékű, 209 m² összterületű telek, amelyen családi lakóház 
(1. sz. építmény) áll, 

a kérdéses ingatlan elidegenítése miatt. 
Az ingatlanjogok bejegyzésében hatáskörrel rendelkező szerv e rendelet alapján – az ingatlanjogok bejegyzését 

szabályozó törvénnyel és a köztulajdonról szóló törvény 22. szakasz 10. bekezdésével (Az SZK Hiv. Közlönye, 72/11., 
88/13., 105/14., 104/16. – másik törvény, 108/16. és 113/17. sz.) összhangban – törli az e rendelet 1. szakaszában írt 
ingatlan használati jogának bejegyzett jogosultját, Magyarkanizsa Helyi Közösséget (székhelye: Magyarkanizsa, Kara-
đorđe u. 17, cégjegyzékszáma: 08025690). 
 

3. szakasz 
Az e rendelet I. pontjában írt ingatlant a képviselő-testület – nyílt hirdetménnyel írásbeli ajánlatokat begyűjtő 

eljárásban – az ingatlan társtulajdonosának, Berta Diana magyarkanizsai (Durmitor u. 21) lakosnak (apja neve: 
Miodrag) idegeníti el.  
 

4. szakasz 
Az e rendelet 1. szakaszában írt ingatlan vételára 10.000,00 euró, amelyet az ingatlanok közvetlen egyezséggel 

való szerzésének és elidegenítésének, köztulajdonú dolgok bérbeadásának feltételeiről, a nyílt árverésnek és az írásbeli 
ajánlatok begyűjtésének eljárásáról szóló kormányrendelet 2. szakasz 2. bekezdésével (Az SZK Hiv. Közlönye, 16/18. 
sz.) összhangban a megfizetés napján érvényes szerb nemzeti banki hivatalos középárfolyamon számított 
dinárellenértékben kell megfizetni. 

Az e rendelet 3. szakaszában írt társtulajdonos 2018. 08. 22-én biztosíték címén letett 82.000,00 dinárt és 
47.000,00 dinárt. 

Az ingatlan-társtulajdonos az elért vételárból fennmaradt összeget az adásvételi szerződés megkötéséig, de 
legkésőbb e rendelet meghozatalát követő 30 napon belül köteles a 840-811151843-89 sz. számlára befizetni. 

Az elidegenítésből befolyó eszközök Magyarkanizsa község bevételei. 
 

5. szakasz 
Ha a társtulajdonos az elért vételárból fennmaradt összeget az e rendelet 4. szakaszában előírt határidőn belül 

nem fizeti meg, úgy kell tekinteni, hogy a kérdéses ingatlan elidegenítéséről szóló szerződés megkötésétől elállt, és a 
letett biztosítékot elveszíti.  
 

6. szakasz 
Az e rendelet 1. szakaszában írt ingatlannak Magyarkanizsa község köztulajdonából való elidegenítéséről szóló 

szerződést – a Magyarkanizsai Községi Vagyonjogi Ügyészség véleményének előzetes kikérése mellett – legkésőbb e 
rendelet meghozatalát követő 30 napon belül kell megkötni. 
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7. szakasz 
Ezt a rendeletet 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: 02-327/2018-I/B  
Kelt: 2018. 09. 27-én 
Magyarkanizsa 

 
 

A köztulajdonról szóló törvény 29. szakasz 4. bekezdése (Az  SZK Hivatalos Közlönye, 72/11., 88/13., 105/14. 104/16 
– másik törvény, 108/16. és 113/17. sz.), az ingatlanok közvetlen egyezséggel való szerzésének és elidegenítésének, 
köztulajdonú dolgok bérbeadásának feltételeiről, a nyílt árverésnek és az írásbeli ajánlatok begyűjtésének eljárásáról 
szóló kormányrendelet 3. szakasz 1. bekezdés 1. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 16/18. sz.), a Magyarkanizsa község 
köztulajdonában álló építési területtel való rendelkezés eljárásáról, feltételeiről módjáról szóló rendelet 15. szakasz 1. 
bekezdése, 60. szakasz 5. bekezdése és 61. szakasz 1. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/15, 25/16 и 
18/17), a Magyarkanizsa község tulajdonában levő dolgok szerzéséről, használatáról, kezeléséről és a velük való 
rendelkezésről szóló rendelet 13. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/12., 21/12. – javítás, 16/13. és 9/17. 
sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 18. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 8/17. sz. – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2018. szeptember 27-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi  

R E N D E L E T E T 
AZ OROMI 2409 SZ. TULAJDONI LAPON FÖLVETT 142/2 ÉS 142/7 HR. SZ. INGATLANRÉSZ 

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBA KÖZVETLEN EGYEZSÉGGEL VALÓ 
MEGSZERZÉSÉRŐL 

 
I. 

A képviselő-testület Magyarkanizsa község köztulajdonába közvetlen egyezséggel MEGSZERZI az oromi 
2409 sz. tulajdoni lapon fölvett 142/2 hr. sz. mesterségesen létrehozott egyéb terméketlen megjelölésű, 6 ár 85 m² 
térmértékű és 142/7 hr. sz. mesterségesen létrehozott egyéb terméketlen megjelölésű, 26 m² térmértékű, Arnold Gizella, 
Losonc Mihály, Magosi Attila, Magosi Ernő, Magosi Mihály, Magosi Tibor és Magosi Norbert lakosok tulajdonában 
álló 96/120 ingatlanrészt.   
 

II. 
 Az e rendelet I. pontjában írt ingatlant a képviselő-testület becsült piaci értéken veszi meg, amelyet a 2018. 08. 
03-án a földterület piaci értékének becsléséről kelt 214-464-08-00009/2018 sz. értesítésében a Pénzügy-minisztérium 
Adóhivatala Szabadkai Fiókja 284.400,00  dinárban állapított meg.   
 

III. 
Az e rendelet I. pontjában írt ingatlan Magyarkanizsa község köztulajdonába való megszerzéséről szóló 

szerződést Magyarkanizsa község nevében – a Magyarkanizsai Községi Vagyonjogi Ügyészség véleményezését 
előzetesen kikérve – a polgármester köti meg.  

 
IV. 

 Az e rendelet I. pontjában írt ingatlan megszerzésére szánt eszközöket a 2018. évi magyarkanizsai községi 
költségvetésről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/17. és 4/18. sz.) elkülönítette. 
  

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

I n d o k o l á s 

A köztulajdonról szóló törvény (a továbbiakban: törvény) 29. szakasz 4. bekezdésében (Az  SZK Hivatalos 
Közlönye, 72/11., 88/13., 105/14. 104/16 – másik törvény 108/16. és 113/17. sz.) (a továbbiakban: törvény) foglaltak 
megállapítják, hogy ingatlan kivételes esetben közvetlen egyezséggel szerezhető meg köztulajdonba, illetve 
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idegeníthető el köztulajdonból, de – elidegenítés esetén – nem az illetékes szerv által felbecsült piaci érték alatt, illetve 
– szerzés esetén – nem ezen érték fölött, és csakis akkor, ha a konkrét esetben ez az egyetlen lehetséges megoldás.  
 Ingatlanok közvetlen egyezséggel való szerzése – az ingatlanok közvetlen egyezséggel való szerzésének és 
elidegenítésének, köztulajdonú dolgok bérbeadásának feltételeiről, a nyílt árverésnek és az írásbeli ajánlatok 
begyűjtésének eljárásáról szóló kormányrendelet 3. szakasz 1. pontjában  (Az SZK Hiv. Közlönye, 16/18. sz.) 
foglaltaknak megfelelően – az esetben történik, ha a köztulajdonba megszerzendő ingatlan a jellegénél fogva az 
egyetlen, amely megfelel a tulajdonos, a használó, illetve a használati jog jogosultja igényeinek, de az  efféle 
rendelkezésről szóló aktus javaslatának, illetve magának az aktusnak az indokolásban ki kell térnie annak indokaira, 
hogy a Szerb Köztársaság, autonóm tartomány, illetve a helyi önkormányzati egység érdekérvényesítése szempontjából 
miért indokolt és célszerű a szerzés, illetve annak indokaira, hogy ez a szerzés nyílt árveréssel, illetve írásbeli ajánlatok 
bekérésével miért nem hajtható végre. 

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 megállapítják, hogy az ingatlanok magyarkanizsai községi köztulajdonba való megszerzéséről szóló 
rendelet meghozatalában a községi képviselő-testület az illetékes. 

Az oromi 2409 sz. tulajdoni lapon fölvett 142/2 hr. sz. mesterségesen létrehozott egyéb terméketlen 
mejelölésű, 6 ár 85 m² térmértékű, és 142/7 hr. sz. mesterségesen létrehozott egyéb terméketlen mejelölésű, 26 m² 
térmértékű 96/120 ingatlanrész Arnold Gizella, Losonc Mihály, Magosi Attila, Magosi Ernő, Magosi Mihály, Magosi 
Tibor és Magosi Norbert lakosok tulаjdonа. Az ingatlan fennmaradó 24/120 részaránya Magosi Gellért tulajdona, aki a 
társtulajdonosok nyilatkozata szerint a Német SZK-ban ismeretlen lakcímen él. Az ingatlanok  közvetlen egyezséggel 
való elidegenítésének eljárását lebonyolító bizottság (a továbbiakban: bizottság) az eljárás során nem tudott kapcsolatba 
lépni Magosi Gellért társtulajdonossal, ezért a kérdéses ingatlanrész nem tárgya az itteni szerzésnek.  

A  Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2017. június 28-án tartott 12. ülésén rendeletet hozott a fent 
nevezett ingatlan Magyarkanizsa község köztulajdonába közvetlen egyezséggel való megszerzésére irányuló eljárás 
megindításáról. Az ugyanezen rendelettel a közvetlen egyezség eljárásának lebonyolítására kinevezett bizottság az 
illetékes adóhatósági szervtől beszerezte az ingatlan piaci értékének becsléséről szóló aktust és a társtulajdonosoktól, 
Arnold Gizellától, Losonc Mihálytól, Magosi Attillától, Magosi Ernőtől, Magosi Mihálytól, Magosi Tibortól és Magosi 
Norberttől az ingatlannak a becsült piaci értéken való elidegenítésébe való beleegyezést. Az oromi 2409 sz. tulajdoni 
lapon fölvett ingatlan becsült piaci értékét a Pénzügy-minisztérium Szabadkai Fiókja 2018. 8. 3-án a földterület piaci 
érétkének becsléséről kelt 214-464-08-00009/2018 sz. értesítésében 284.400,00 dinárban állapította meg. A bizottság az 
ingatlantulajdonosoktól beszerzett ajánlat és az illetékes adóhatósági értékbecslés alapján a kérdéses ingatlan 
megszerzésére irányuló javaslatot tartalmazó jegyzőkönyvet vett föl, majd azt megküldte a Községi Tanácsnak. 

A Községi Tanács megerősítette az oromi 2409. sz. tulajdoni lapon fölvett 142/2 hr. sz. mesterségesen 
létrehozott egyéb terméketlen mejelölésű, 6 ár 85 m² térmértékű, és 142/7 hr. sz. mesterségesen létrehozott egyéb 
terméketlen mejelölésű, 26 m² térmértékű ingatlan 96/120 részének Magyarkanizsa község köztulajdonába való 
megszerzéséről szóló rendelet javaslatát, mivel ez Magyarkanizsa község érdekében áll, tekintettel arra, hogy az 
ingatlan megszerzése előfeltétel ahhoz, hogy Orom településen a Bartók Béla (egykori Ivo Lola Ribar) utcában 
megépülhessen a települési bekötőút, ami lehetővé teszi, hogy a lakosság zavartalanul megközelíthesse a 
lakóépítményeket. 

Az esetben, ha helyi önkormányzati egység tulajdonában levő ingatlannal való rendelkezésről kötnek 
szerződést, a köztulajdonról szóló törvénynek a vagyonjogi ügyészség részvételét taglaló rendelkezéseit kell 
alkalmazni, ezért a rendelet kötelezettségként előírja a köztulajdon címzettjének vagyoni jogosultságai fölött 
jogvédelmet gyakorló szerv előzetes véleményezésének beszerzését, ez pedig a konkrét esetben a vagyonjogi 
ügyészség. 

 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                             Miloš Kravić s. k., 
Magyarkanizsa község                           a Községi Képviselő-testület elnöke 
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 
Szám: 02-326/2018-I/B  
Kelt: 2018. 09. 27-én 
Magyarkanizsa 

 
 

A köztulajdonról szóló törvény 27. szakasz 10. bekezdése (Az  SZK Hivatalos Közlönye, 72/11., 88/13., 105/14., 
104/16 –  másik törvény, 108/16. és 113/17. sz.), a tervezésről és építésről szóló törvény 99. szakasz 2. bekezdése (Az 
SZK Hiv. Közlönye, 72/09., 81/09. – javítás, 64/10. – AB-határozat, 24/11., 121/12., 42/13. – AB-határozat, 50/13. – 
AB-határozat, 98/13. – AB-határozat, 132/14. és 145/14. sz.), az ingatlanok közvetlen egyezséggel való szerzésének és 
elidegenítésének, köztulajdonú dolgok bérbeadásának feltételeiről, a nyílt árverésről és az írásbeli ajánlatok 
begyűjtésének eljárásáról szóló kormányrendelet 21. szakasz 2. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 16/18. sz.), a 
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Magyarkanizsa község köztulajdonában álló építési területtel való rendelkezés eljárásáról, feltételeiről és módjáról szóló 
rendelet 15. szakasz 1. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/15., 25/16. és 18/17. sz.), a Magyarkanizsa 
község tulajdonában levő dolgok szerzéséről, használatáról, kezeléséről és a velük való rendelkezésről szóló rendelet 
13. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/12, 21/12 – javítás, 16/13.  és  9/17. sz.) és Magyarkanizsa község 
alapszabálya 47. szakasz 18. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2018. szeptember 27-én tartott ülésén meghozta az 
alábbi  
 

R E N D E L E T E T 
A MAGYARKANIZSAI 5814 SZ. TULAJDONI LAPON FÖLVETT 1811/18. SZ. INGATLAN 

AGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBÓL ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSÉRE 
IRÁNYULÓ NYÍLT HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL VALÓ ELIDEGENÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ 

ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL  

 
1. szakasz 

 MEGINDÍTJA a képviselő-testület a  magyarkanizsai 5814 sz. tulajdoni lapon fölvett 1811/18  hr. sz., 
összesen  129 m² térmértékű építmény nélküli építési telek ingatlan 1/1 részarányának írásbeli ajánlatok begyűjtésére 
irányuló nyílt hirdetmény közzétételével Magyarkanizsa község köztulajdonából való elidegenítésére irányuló 
ELJÁRÁST.  
 

2. szakasz 
 Magyarkanizsa község részletes szabályozási terve (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/13. sz.) értelmében a 
magyarkanizsai 5814 hr. sz. földrészlet Magyarkanizsa település beépítésre szánt területén az üzleti tevékenységgel 
társuló lakhatásra szánt 6. lakótömbben a Szűk utcában helyezkedik el, közterületről megközelíthető, és pihenő- vagy 
veteményeskertként vagy hasonló célra hasznosítható, a telek mérete építmény létesítését nem teszi lehetővé.   

 
3. szakasz 

 E rendelet alapján az önkormányzat az ingatlanok közvetlen egyezséggel való szerzésének és elidegenítésének,  
köztulajdonú dolgok bérbeadásának feltételeiről, a nyílt árverésről és az írásbeli ajánlatok begyűjtésének eljárásáról 
szóló kormányrendelet (Az SZK Hivatalos Közlönye, 16/18. sz.) 19. szakasz 1. bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
az ingatlan elidegenítésére hirdetményt tesz közzé. 
 

4. szakasz 
 Az e rendelet 1. szakaszában írt ingatlan piaci értéke – amely egyúttal a kérdéses ingatlan induló elidegenítési 
ára is – 133.515,00 dinár, aminek megállapításához a telek piaci értékének becsléséről a Pénzügy-minisztérium 
Adóhivatala Szabadkai Fiókja részéről 2018. 08. 15-én kelt 214-464-08-00010/2018 sz. értesítés szolgált alapul.   

 
5. szakasz 

 Az e rendelet 1. szakaszában írt ingatlan elidegenítésének eljárását a Magyarkanizsa község tulajdonában levő 
dolgok szerzéséről, használatáról, kezeléséről és a velük való rendelkezésről szóló rendelet 8. szakasz 3. bekezdésével 
és 16. szakasz 1. bekezdésével összhangban a Magyarkanizsai Községi Tanács 2016. 11. 15-én kelt 02-11/2016-I/C sz. 
határozattal és 2017. 09. 14-én kelt 02-290/2017-I/C sz. határozattal a Magyarkanizsa község köztulajdonában levő 
építési telkek ügyében kinevezett bizottság bonyolítja le. 
 A bizottság feladata: 

– az ingatlanok közvetlen egyezséggel való szerzésének és elidegenítésének,  köztulajdonú dolgok 
bérbeadásának feltételeiről, a nyílt árverésről és az írásbeli ajánlatok begyűjtésének eljárásáról szóló 
kormányrendeletben (Az SZK Hivatalos Közlönye, 16/18. sz.) és a Magyarkanizsa község köztulajdonában álló építési 
területtel való rendelkezés eljárásáról, feltételeiről és módjáról szóló rendeletben (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 
19/15., 25/16. és 18/17. sz.) foglaltaknak megfelelően bonyolítsa le az e rendelet 1. pontjában írt ingatlan 
elidegenítésére tett írásbeli ajánlatok begyűjtésének eljárását; 
 – vegyen föl jegyzőkönyvet; 
 – az írásbeli ajánlatok fölnyitásának eljárását lezárva a köztulajdonú ingatlannak a legelőnyösebb ajánlatot tett 
ajánlattevő részére való elidegenítéséről állapítsa meg a határozati javaslatot, és azt további eljárásra terjessze a 
képviselő-testület elé. 

6. szakasz 
Az e rendelet 1. szakaszában írt ingatlannak a legkedvezőbb ajánlatot tevő részére történő elidegenítéséről 

szóló rendeletet az írásbeli ajánlatok begyűjtésének eljárását követően a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 
hozza meg. 
 

7. szakasz 
 Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.  
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Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Magyarkanizsa község                Miloš Kravić s. k., 
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület           Községi Képviselő-testület elnöke 
Szám: 02-325/2018-I/B  
Kelt: 2018. 09. 27-én 
Magyarkanizsa 
 
 
A köztulajdonról szóló törvény 27. szakasz 10. bekezdése és 29. szakasz 3. bekezdése (Az  SZK Hiv. Közlönye, 72/11., 
88/13. 105/14., 104/16. – másik törvény és 108/16. és 113/17. sz.), a Magyarkanizsa község köztulajdonában levő 
dolgok szerzéséről, használatáról, kezeléséről és a velük való rendelkezésről szóló rendelet 2. szakasz 2. bekezdése 
(Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/12., 21/12. – javítás, 16/13. és 9/17. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 
47. szakasz 17. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a 
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2018. szeptember 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

R E N D E L E T E T 
A MAGYARKANIZSAI 903 SZ. TULAJDONI LAPON FÖLVETT INGATLAN 103/300 RÉSZARÁNYÁNAK 

 TEHERMENTES JOGÜGYLETTEL KÖZTULAJDONBA VALÓ MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ 
ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 MEGINDÍTJA a képviselő-testület a magyarkanizsai 903 sz. tulajdoni lapon fölvett, sport- és testnevelési 
építmény – csónakház és vízisport-klub megjelölésű 249 m2 alapterületű, az 5/1 sz., 02 а 49 m² alapterületű épületnek, 
azaz építménynek helyet adó 39518 m² alapterületű 1. osztályú nádas-láp megjelölésű telken épült, 39767 m² 
összterületű, Magyarkanizsán a Tiszai szőlők (Halász) utca számozatlan helyszínen álló ingatlan 103/300 részarányának 
tehermentes jogügylettel Magyarkanizsa község köztulajdonába való megaszerzésére irányuló ELJÁRÁST. 

 
2. szakasz 

 Az e rendelet I. pontjában írt ingatlant Magyarkanizsa község köztulajdonába tehermentes jogügylettel, azaz 
közvetlen egyezséggel a Bratstvo Kajakklubtól (székhelye: Magyarkanizsa, Halász u. számozatlan – cégjegyzékszáma: 
08668981) kell megszerezni. 
 

3. szakasz 
 Az e rendelet I. pontjában írt ingatlan tehermentes jogügylettel (ajándékozással) községi köztulajdonba való 
megszerzésének eljárását a törvénnyel és a mellékjogszabályokkal összhangban az alábbi összetételű bizottság 
bonyolítja le:   

1.  Kasza Attila okl. jogász, bizottsági elnök, 
2.  Fejsztámer Kornélia okl. közgazdász, bizottsági tag és 
3.  Nagy-Némedi Dániel okl. jogász, bizottsági tag. 

 A bizottság feladata: 
– szerezze be az e rendelet 1. szakaszában írt (minden tehertől mentes) ingatlan Magyarkanizsa község 

köztulajdonába térítésmentesen való megszerzéséhez a törvénnyel és a mellékjogszabályokkal összhangban 
szükséges iratanyagot, 

–  szerezze be az ingatlan piaci értékének becslését;  
–  a közvetlen egyezség eljárásának lezárultával állítsa össze a megfelelő javaslattal ellátott jegyzőkönyvet, és 

azt további eljárásra terjessze a képviselő-testület elé.  
  

4. szakasz 
 Az e rendelet I. pontjában írt ingatlan Magyarkanizsa község köztulajdonába tehermentes jogügylettel való 
megszerzéséről szóló rendeletet a szerzési eljárás lebonyolítása után a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 
hozza meg. 

5. szakasz 
 Ezt a rendeletet 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: 02-324/2018-I/B  
Kelt: 2018. 09. 27-én 
Magyarkanizsa 
 
 
A köztulajdonról szóló törvény 26. szakasz 2. bekezdése és 27. szakasz 10. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 
72/11., 88/13., 105/14., 104/16. – másik törvény, 108/16. és 113/17. sz.), a Magyarkanizsa község köztulajdonában levő 
dolgok szerzéséről, használatáról, kezeléséről és a velük való rendelkezésről szóló rendelet 13. szakasza 
(Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/12., 21/12. – javítás, 16/13. és 9/17. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 
47. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a 
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2018. szeptember 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

 
R E N D E L E T E T 

A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ KAMERÁS TÉRFIGYELŐ 
RENDSZERNEK A SZERB KÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUMA NAGYKIKINDAI 

RENDŐRKAPITÁNYSÁGA MAGYARKANIZSAI RENDŐRŐRSE RÉSZÉRE TÉRÍTÉSMENTES 
HASZNÁLATBA ADÁSÁRÓL 

 
I. 

   A Magyarkanizsa településen a Gesztenye fasor–Horgosi út–Cetinje utcák kereszteződésében a 102 sz., IIA  
rendű országos főút mellett a magyarkanizsai 2160-as csomópontban a 10-866 km szelvényben a gépjárművek forgalmi 
rendszámának automatikus felismerésére telepített, Magyarkanizsa Község köztulajdonában levő kamerás térfigyelő 
rendszert a képviselő-testület  20 évre szóló térítésmentes használatba ADJA a Szerb Köztársaság Belügyminisztériuma 
Nagykikindai Rendőrkapitánysága Magyarkanizsai Rendőrőrse részére. 

 
II. 

 Ezt a rendeletet – a köztulajdonról szóló törvény 28. szakaszában (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/11., 88/13., 
105/14., 104/16. – másik törvény, 108/16. és 113/17. sz.) foglaltaknak megfelelően – meg kell küldeni a Szerb 
Köztársaság Köztársasági Vagyonigazgatóságának.  

 
III. 

 Az e rendelet II. pontjában írt kamerás térfigyelő rendszer használatba adásáról szerződést kell kötni. 
 Az előző bekezdésben írt szerződést Magyarkanizsa község nevében a polgármester köti meg. 

Az e pont előző bekezdésében írt szerződéshez ki kell kérni a Községi Vagyonjogi Ügyészség véleményezését. 
  

 
IV. 

 Az e rendelet III. pontjában írt szerződés megkötése után az e rendelet I. pontjában írt köztulajdonú ingóság 
használatba adásának tényét be kell jegyezni Magyarkanizsa község könyvviteli nyilvántartásába.  

 
V.  

Ezt a rendeletet 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: 02-323/2018-I/B 
Kelt: 2018. 09. 27-én 
Magyarkanizsa 

 
 

A sportról szóló törvény 138. szakasz 2. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 10/16. sz.) és Magyarkanizsa község 
alapszabálya 47. szakasz 6. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt 
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szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2018. szeptember 27-én tartott ülésén meghozta az 
alábbi  

R E N D E L E T E T 

A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG LAKOSSÁGA KÖRÉBEN FÖLMERÜLŐ SPORTBELI 
IGÉNYEK ÉS ÉRDEKEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL  

 
I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉS 
 

1. szakasz 
 Ez a rendelet szabályozza: a lakossági igények és érdekek érvényesítését szolgáló sportbeli éves és 
különprogramokra Magyarkanizsa község (a továbbiakban: község) költségvetéséből történő eszköz-odaítélés 
feltételeit, mércéit, módját és eljárását, a jelentéstétel és az éves és különprogramok teljesítése ellenőrzésének módját, a 
tehetséges fiatal amatőr sportolók ösztöndíjazását és sportbeli fejlesztését, az elért sporteredmények és a sport 
fejlesztéséhez való hozzájárulás jutalmazását és elismerését, a községi jelentőségű sportrendezvények (versenyek és 
sportesemények) megtartását, a sportlétesítmények használatát, a támogatásra javasolt programok, az engedélyezett 
programok és a programteljesítés adatai nyilvános közzétételének módját, a jelen rendelet alkalmazásának felügyeletét 
és a község területén folyó sporttevékenységet érintő egyéb kérdéseket. 
 
II.  A SPORT TERÉN FELMERÜLŐ LAKOSSÁGI IGÉNYEKET ÉS ÉRDEKEKET KIELÉGÍTŐ 

PROGRAMOKHOZ SZÜKSÉGES PÉNZESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA 
 

2. szakasz 
 Az éves és különprogramok révén községi költségvetési eszközökből támogatott és résztámogatott sportbeli 
lakossági igények és érdekek:   
 1. szabadidősport, illetve a lakosság, különösen a gyermekek, fiatalok, nők és fogyatékkal élők sportolásának 
ösztönzése, az ennek előmozdításához szükséges feltételek megteremtése; 
 2. a község területén sportlétesítmények építése, karbantartása és fölszerelése, különösen a nyilvános 
sportpályáké, az iskolai sportlétesítményeké, valamint sportszerek és fölszerelés beszerzése; 
 3. a község számára kiemelt jelentőségű sportversenyek szervezése; 
 4. a tehetséges sportolók fejlesztését és a velük való szakmai munka minőségének előmozdítását szolgáló 
sporttáborok feltételeinek megteremtése és a táborok megszervezése; 
 5. község területén működő sportszervezetek belföldi és európai klubversenyeken való részvétele; 
 6. az óvodás korú gyermekek testnevelése és iskolai sport (a testedzés előmozdítása, iskolai sportszakosztályok 
és egyesületek működése, községi, városi és községközi iskolai sportversenyek); 
 7. községi fenntartású sportszervezetek tevékenysége; 
 8. a község területén levő székhelyű, a község számára kiemelt jelentőségű sportszervezetek tevékenysége; 
 9. a sportolók egészségvédelmének előmozdítása és a sportolók, különösen a fiatalok megfelelő 
sportegészségügyi képzésének biztosítása, ideértve a doppingellenes képzést is; 
 10. a kategóriába sorolt, különösen az ígéretes sportolók sportbeli fejlődésének ösztöndíjazása; 
 11. a sportbeli negatív jelenségek (dopping, erőszak, méltatlan viselkedés, bundázás stb.) megakadályozása; 
 12. a lakosság, a sportolók és a sportrendszer egyéb részvevőinek képzése, tájékoztatása és fölvilágosítása a 
megfelelő sportolást és sporttevékenységet érintő lényeges kérdésekről; 
 13. időszakonkénti tesztelés, a község területén fölmerülő sportbeli lakossági igények megfelelő kielégítésére 
nézve mérvadó információk begyűjtése, kielemzése és közzététele, kutatás-fejlesztési projektek és sportkiadványok;  
 14. a sportrendszerben a község területéről részt vevők szakmai munkájának előmozdítása és magasan képzett 
sportszakemberek és élsportolók alkalmazásának ösztönzése; 
 15. állami tulajdonú, önkormányzati használatban levő, valamint önkormányzati tulajdonú sportcsarnokok és 
sportlétesítmények ésszerű és rendeltetésszerű kihasználása: sporttevékenységekre való igénybevételük 
engedélyezésével és a sportrendszerben részt vevők részére edzési időpontok adásával; 
 16. az elért sporteredményekért, a sport fejlesztéséhez való hozzájárulásért jutalmak és elismerések 
adományozása. 
 Az e szakasz 1. bekezdésében írt lakossági igényeket és érdekeket érvényesítő éves, illetve különprogramok 
birtokosai ugyanazon tevékenységek támogatására a Szerb Köztársaságban más hatalmi szinttől való eszközigénylésre 
nem nyújthatnak be programot. 
 

3. szakasz 
  A sportbeli éves és különprogramok kiválasztásakor elsőbbséget élvező lakossági igények:  

1.  a szabadidősport ösztönzése, az előmozdításához szükséges feltételek megteremtése, a község területén élő 
valamennyi lakos, különösen a gyermekek, fiatalok, nők és fogyatékkal élők sportolásának népszerűsítése 
és ösztönzése (szabadidősport); 
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2.  a község területén sportlétesítmények építése, karbantartása és fölszerelése, különösen nyilvános 
sportpályáké, iskolai sportlétesítményeké, valamint sportszerek és fölszerelés beszerzése; 

3.  az óvodás korosztály testnevelése és iskolai sport (a testedzés előmozdítása, iskolai sportszakosztályok és 
egyesületek működtetése, községi, városi és községközi sportversenyek). 

 Az e rendelet 2. szakasz 1. bekezdésében írt lakossági igények és érdekek pénzellátására az önkormányzat – az 
e szakasz 1. bekezdésében megállapított prioritások betartásával – megfelelő eszközöket biztosít a községi 
költségvetésben. 
 Az e rendelet 2. szakasz 1. bekezdésében írt lakossági igények és érdekek pénzellátásához szükséges eszközök 
mértékét minden egyes évre a községi költségvetésről szóló rendelet állapítja meg. 
 

4. szakasz 
 Az e rendelet 2. szakaszában írt sportbeli lakossági igények és érdekek az alábbiak szerinti programok 
támogatása vagy résztámogatása révén teljesülnek: 

1.  az 1., 2., 3., 5., 6., 8., 10., 12., 13., 14. és 16. pontban foglaltak a törvénnyel és ezzel a rendelettel 
összhangban éves szinten (a továbbiakban: éves program); 

2.  a 4.,7., 9., 11. és 15. pontban foglaltak nyílt fölhívásra (a továbbiakban: különprogram).  
 
III. A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL ÉVES ÉS KÜLÖNPROGRAMOKRA VALÓ ESZKÖZODAÍTÉLÉS 

FELTÉTELEI, MÉRCÉI, MÓDJA ÉS ELJÁRÁSA  
 

5. szakasz 
 A sportbeli lakossági igények és érdekek érvényesítését biztosító éves és különprogramoknak kötelezően 
tartalmazniuk kell: 

– a program előterjesztőjének nevét 
– a program birtokosának (sportszervezet) nevét 
– a program által átfogott évben sorra kerülő valamennyi tevékenység részletes ismertetését 
– a világosan meghatározott célokat és 
– a tevékenységenként pontosan kimutatott költségeket. 

 
6. szakasz 

 A törvénnyel összhangban éves, illetve különprogram-javaslatot a következő szervezetek nyújthatnak be: 
 – az illetékes községi területi sportszövetség: a saját éves programját és a község területén levő székhelyű 
sportszervezetek éves programját az e rendelet 2. szakasz 1., 2., 3., 5., 6., 8., 10., 12., 13., 14. és 16. pontjában foglalt 
igényekre és  
 – a község területén levő székhellyel rendelkező sportszervezetek: saját különprogramjuk javaslatát az e 
rendelet 2. szakasz 4., 7., 9., 11., és 15. pontjában foglalt igényekre. 
 Az illetékes községi területi szövetség az a sportszövetség, amelyet a község területén működő 
sportszervezetek alakítanak. 
 Illetékes községi területi sportszövetségnek az a területi sportszövetség tekinthető, amely tagja a Szerbiai 
Sportszövetségnek. 
 

7. szakasz 
 Benyújtott éves, illetve különprogram-javaslat alapján községi költségvetési eszközök a program birtokosának 
azzal a feltétellel ítélhető oda, hogy: 
 – a törvénnyel összhangban jegyzékbe vették; 
 – a törvénnyel összhangban nemzeti nyilvántartásba vették; 
 – kizárólag vagy túlnyomórészt nem nyereségérdekelten működik, hacsak törvény eltérően nem rendelkezik; 
 – székhelye a község területén van, és tevékenységét legalább egy éve a község területén fejti ki; 
 – a program előkészítéséért és lebonyolításáért közvetlenül felel; 
 – a törvénnyel összhangban teljesíti a sportaktivitás és tevékenység ellátásának előírt feltételeit; 
 – ha korábbi években programbirtokos volt, a jóváhagyott programját eredményesen teljesítette; 
 – rendelkezik a program megvalósításához szükséges kapacitással; 
 – tagja a megfelelő illetékes nemzeti sportszakági szövetségnek; 
 – nem áll felszámolási, csődeljárás vagy a tevékenységgyakorlás átmeneti tilalma alatt; 
 – a pályázás, a program megvalósításáról szóló szerződés megkötése és a községi költségvetési eszközök 
átutalása pillanatában az üzleti számlája nincs zárolva, nincs adó- vagy a társadalombiztosítási szervezetek iránti 
tartozása; és  
 – a pénzügyvitelével, vagyongazdálkodásával, a gyermekekkel való foglalkozással és sportbeli negatív 
jelenségekkel kapcsolatban az utóbbi két évben jogerős döntés szabálysértés vagy gazdasági vétség miatt nem 
marasztalta el. 
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8. szakasz 
 Az éves, illetve különprogram-javaslatnak tartalmi és minőségi tekintetben az alábbi mércéknek kell 
megfelelnie:  

1) járuljon hozzá a törvényben és ebben a rendeletben megállapított sportbeli általános érdek 
érvényesítéséhez; 

2) álljon összhangban a törvénnyel és a Szerb Köztársaság nemzeti sportfejlesztési stratégiájával;  
3) álljon összhangban a négyéves magyarkanizsai községi sportfejlesztési programmal;  
4) álljon összhangban az illetékes nemzeti sportszövetség sportszabályaival; 
5) különprogram esetén álljon összhangban a nyílt fölhívásban megjelölt feltételekkel, mércékkel és 

célokkal; 
6) a község területén valósuljon meg, kivéve a felkészülési és a nemzetközi sportversenyeken való részvételi 

programokat; 
7) álljon összhangban a Szerb Köztársaság tagságával működő nemzetközi szervezetek dokumentumaiban 

megállapított elvekkel; 
8) a község sportjának fejlődésére gyakoroljon jelentős és tartós hatást; 
9) a folyó évben valósuljon meg; 
10) irányozza elő megfelelő számú résztvevő bevonását a programba és a szükséges erőforrásokat a program 

teljesítéséhez, és a program teljesülésének lehetősége iránt semmilyen kétség ne merüljön föl; 
11) a program pénzellátását szabály szerint több ütemre (részletekben) tervezzék. 

 
9. szakasz 

 Az éves és különprogramokat azzal a feltétellel kell támogatni, hogy a tervezett eredményeket a községi 
költségvetésből való legkisebb eszközráfordítás mellett érjék el. 
 Az éves és különprogramokat a program teljesülésének idejétől függően egy összegben vagy 
részletkifizetésekkel kell támogatni. 
 Egy sportszervezet részére a sportbeli éves, illetve különprogramok támogatására előirányzott községi 
költségvetési eszközök teljes összegének 20 százalékánál több nem hagyható jóvá, ezenkívül a községben fölmerülő 
sportbeli lakossági igényeket és érdekeket kielégítő programok költségeinek szabály szerint legalább 15%-ában 
gyermeksporttal kapcsolatos tevékenységeket kell magukban foglalniuk – kivéve, ha az az előterjesztett program 
jellegével ellenkezne –, és ez esetben a gyermeksporttal kapcsolatos tevékenységeket a programban különálló 
programegységként kell körvonalazni. 
 A községben fölmerülő sportbeli lakossági igényeket kielégítő programok kiválasztásában az e rendelet 2. 
szakasz 1., 2. és 6. pontjában foglalt lakossági igények élveznek elsőbbséget, azaz más program csak azt követően 
hagyható jóvá, ha az e rendelet 2. szakasz 1., 2. és 6. pontjában foglalt lakossági igények kielégítést nyertek 
  

10. szakasz 
 Az éves, illetve különprogram programjavaslatban előirányzott pénzügyi tervének (költségvetésének) a 
következőknek kell megfelelnie: 

–  legyen megvalósítható és objektív – valamennyi eszközforrás és költségfajta tekintetében reális összegeket 
tervezzenek; 

–  legyen átfogó – minden egyes pénzforrásból az összes programköltséget tartalmazza; 
–  legyen strukturált – oly módon állítsák össze, hogy teljes egészében a program kidolgozására előírt 

formanyomtatvány követelményeit kövesse; 
–  legyen kiegyensúlyozott – a tervezett költségek tekintetében; 
–  legyen pontos és reális – minden egyes költségfajta tekintetében. 

 
11. szakasz 

 Az éves, illetve különprogramok teljesítésére szolgáló pénzügyi terv összetevői: a program megvalósításának a 
közvetlen programteljesítésbe bevont személyek munkabérével és tiszteletdíjával kapcsolatos közvetlen költségek; a 
programteljesítés anyagi költségei és ügyintézési költségei (indokolt közvetlen költségek); a programbritokos indokolt 
pótköltségei (indokolt közvetett költségek), amelyek az indokolt közvetlen költségek 15%-át nem haladhatják meg.  
 Az indokolt közvetlen költségeknek az éves, illetve különprogramok teljesítéséhez nélkülözhetetlennek, 
valósnak, részletesnek és könnyen ellenőrizhetőnek kell lenniük.  
 Az indokolt közvetett költségek akkor fogadhatók el, ha azokat az éves, illetve különprogramok pénzügyi terve 
valamely programrész közvetlen megvalósítására szánja. 
 Indokolatlan költségek: az adósság és a veszteségek vagy kötelezettségek fedezése; a kamatadósság; a 
valamely más programból már támogatott programok; a föld- és épületvásárlási költségek és a tőkebefektetések, kivéve, 
ha az az éves, illetve különprogram teljesítéséhez elengedhetetlen; a pénzpiacon bekövetkezett árfolyamváltozás okozta 
veszteség költségei; korábban kötött (lízing-, hitel-) szerződésen alapuló részlettörlesztési költségek; szeszes ital, 
alkoholmentes szénsavas ital, gyorsétel és dohányáru vásárlása; belföldi parkolás; életbiztosítás; büntetés; 
ajándékvásárlás, kivéve nemzetközi sportrendezvény szervezése esetén az illetékes nemzetközi sportszövetség 
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szabályaival összhangban; „különfélék”, ”esetleg”, „egyéb” (a programköltségvetésben minden egyes költséget 
részletesen ismertetni kell) stb. 
 Külön föl kell tüntetni azokat az eszközöket, amelyeket a szervezet vagy annak partnerei a program 
teljesítésére irányuló tevékenységekbe fektetnek. 
 

12. szakasz 
 Az éves program birtokosa a költségvetési eszközök forgalmát köteles a programjavaslatban feltüntetett, az 
éves program teljesítésére nyitott külön bankszámlán bonyolítani, amelyet – a költségvetési eszközök átutalását 
szabályozó jogszabályokkal összhangban – kizárólag a községtől kapott költségvetési eszközökre fog használni. 
 Az éves, illetve különprogram teljesítésére szolgáló eszközöket a programbirtokos részére a Pénzügy-
minisztérium Kincstári Hivatalánál nyitott alszámlára kell utalni. 
 

13. szakasz 
 A törvény 117. szakasz 1. bekezdésében megállapított programnaptárral összhangban a program beterjesztője 
az éves programok javaslatát a Magyarkanizsai Községi Sportszövetséghez nyújtja be. 
 A különprogram-javaslatokat a nyílt felhívásban megállapított határidőn belül kell benyújtani. 
 A sportszervezeti különprogramok támogatására irányuló nyílt felhívást a Magyarkanizsai Községi Tanács (a 
továbbiakban: Községi Tanács) jóváhagyásával a polgármester írja ki, és azt a Községi Közigazgatási Hivatal 
hirdetőtábláján, a hivatalos önkormányzati világhálós honlapon és a helyi sajtóban kell közzétenni. 
 A Községi Tanács kivételesen nyílt felhívás nélkül engedélyezhet meghatározott programot valamely 
sportszervezetnek, ha a program a törvény 137. szakasz 1. bekezdésében foglalt sportbeli lakossági igények és érdekek 
érvényesítésére nézve kiemelt jelentőséggel bír, és azt a törvény 138. szakasz 5. bekezdésében írt jogosult 
programbeterjesztő nyújtja be, és olyan programról van szó, amelyet a programnaptárral összhangban objektív okokból 
nem lehetett benyújtani, a program tárgya és tartalma pedig olyan, hogy azt csak meghatározott programbirtokos 
valósíthatja meg eredményesen. 
 

14. szakasz 
 A benyújtott éves, és különprogram-javaslatokat a polgármester által alakított és kinevezett szakbizottság (a 
továbbiakban: bizottság) elemzi és értékeli. 
 Az e szakasz 1. bekezdésében írt bizottságnak elnöke és négy tagja van, a sportban tapasztalatokkal rendelkező 
személyek alkotják, egy bizottsági tag pedig a Magyarkanizsai Községi Sportszövetség képviselője. 
 Az éves, illetve különprogramok mérlegelésének mércéit és minőségi értékelését – a program pénzügyi tervét 
is ideértve –, valamint a három szakaszból álló engedélyezési eljárást a Községi Tanács által hozott szabályzat fogja 
szabályozni. 
 

15. szakasz 
Az e rendelet 14. szakaszában írt bizottság javaslatára a Községi Tanács döntést hoz a község területén 

fölmerülő sportbeli éves, illetve különprogramok engedélyezéséről, amely engedélyezi az éves, illetve 
különprogramokat, és a teljesítésükhöz megállapítja a községi költségvetésből nyújtandó eszközök összegét. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt döntés végleges, ellene közigazgatási per indítható. 
Az e szakasz 2. bekezdésében írt közigazgatási pernek az éves, illetve különprogram alapján a községi 

költségvetésből kapott eszközök összege nem lehet tárgya. 
 

16. szakasz 
Az e rendelet 15. szakaszában írt döntéssel engedélyezett éves, illetve különprogram birtokosa és a község 

közötti kölcsönös jogokat és kötelezettségeket a program teljesítéséről kötött szerződés szabályozza. 
Az e szakasz 1. bekezdésében írt szerződés kötelező elemeit a Községi Tanács által hozott szabályzat állapítja 

meg. 
Ha az engedélyezett program birtokosa a felhívást követő 8 napon belül nem tesz eleget a szerződés aláírása 

iránti fölhívásnak, azt úgy kell tekinteni, hogy a programjavaslattól elállt.  
 

IV.  A TELJESÍTÉSRŐL VALÓ JELENTÉSTÉTEL ÉS AZ ÉVES ÉS KÜLÖNPROGRAMOK 
TELJESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE 

 
17. szakasz 

Az engedélyezett éves program birtokosa a bizottság kérésére, valamint a szerződésben rögzített határidőn 
belül, de évente legalább egyszer a program vagy programrész teljesítéséről és a községi költségvetési eszközök 
felhasználásáról köteles teljes körű iratanyaggal ellátott jelentést küldeni. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt, az éves program vagy programrészek teljesítéséről és a községi költségvetési 
eszközök felhasználásáról a szükséges teljes körű iratanyaggal ellátott jelentést az éves program birtokosa az arra szóló 
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felhívás kézhezvételét követő 15 napon belül, a záró (végleges) jelentést pedig a rákövetkező évi január hó 15. napjáig 
köteles benyújtani. 

A különprogram birtokosa a program teljesítésének befejeztét követő 15 napon belül a Magyarkanizsai 
Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálata révén köteles a bizottságnak benyújtani a program teljesítéséről az 
eszközfelhasználás teljes körű iratanyagával, a kitűzött célokhoz képest elért eredmények értékelésével ellátott jelentést, 
szükség esetén pedig a szerződés szerinti kötelezettségek teljesítéséről készült könyvvizsgálói jelentést.  

 
18. szakasz 

 Az éves, illetve különprogram befejeztével a bizottság elemzi a program teljesítését és a kitűzött eredmények 
elérését azzal a céllal, hogy megállapítsa: a felállított eredményességmérőkhöz képest a programot hatékonyan és 
célirányosan bonyolították-e le, a kitűzött célok lényegbevágóak voltak-e, az elvárt eredményt elérték-e, az elvárt hatás 
megvalósult-e, a megvalósult hatás az eszközráfordítással arányos volt-e, és biztosítva van-e a fenntarthatóság. 

 
19. szakasz 

 A község a nyilvánosság számára lehetővé teszi, hogy betekintést nyerjen a benyújtott programjavaslatokról és 
a kért összegekről szóló jelentésbe, az engedélyezett programokról és a jóváhagyott összegekről szóló jelentésbe, 
valamint az általános érdekű összes sportprogram teljesüléséről szóló éves jelentésbe. 
 

20. szakasz 
Az engedélyezett éves, illetve különprogram birtokosa köteles vezetni minden szükséges nyilvántartást, amely 

a bizottság számára lehető lehetővé teszi a programteljesítés és az eszközköltés ellenőrzésének lebonyolítását, köteles 
lehetővé tenni a teljes körű iratanyag, a leszerződött program teljesítését érintő összes helyszín és azon adatok 
megtekintését, amelyeket a jóváhagyott eszközök felhasználásával és a program teljesítésével kapcsolatban harmadik 
személyek vezetnek, valamint az ellenőrzés során köteles megadni minden szükséges értesítést. 

A sport terén fölmerülő lakossági igényeket és érdekeket kielégítő éves, illetve különprogramok 
megvalósítására a községi költségvetésből kapott eszközöket a fölvételtől számított késedelmi kamattal együtt kötelező 
visszafizetni a községi költségvetésbe, ha a program beterjesztője, illetve birtokosa: 

1)  a bizottságot pontatlanul vagy hiányosan tájékoztatja a program engedélyezésével és teljesítésével 
kapcsolatos fontos körülményekről; 

2)  a programot önhibájából nem hajtja végre teljes egészében, vagy csak jelentéktelen részét hajtja végre, 
vagy csak számottevő késéssel hajtja végre; 

3)  az eszközöket teljes egészében vagy részben nem rendeltetésszerűen használja föl; 
4)  a program teljesítésének biztosítására előírt vagy szerződésbe foglalt intézkedéseket nem tartja be; 
5)  az előirányzott határidőn belül nem küldi meg a szükséges jelentéseket és bizonyítékokat, jóllehet a 

bizottság előtte figyelmeztette őt a szabálytalanságra és annak következményeire; 
6)  többé már nem teljesíti azokat a feltételeket, amelyekre a törvény és e rendelet alapján az eszközök 

elnyeréséhez szükség van; 
7)  az előírt, illetve szerződésbe foglalt ellenőrző intézkedések foganatosítását megakadályozza vagy 

lehetetlenné teszi. 
A bizottság javaslatára az illetékes községi szerv az adott eszközök egy részét kéri vissza:  
–  az e szakasz 2. bekezdés 4. és 6. pontjában írt esetben, vagy ha a program késve teljesült, de a megvalósult 

tevékenységek elérték a program lényeges hatását; 
–  az e szakasz 2. bekezdés 3. pontjában írt esetben, ha az eszközöket csak részben használták fel nem 

rendeltetésszerűen, és ez a program lényeges hatásának elérését számottevően nem befolyásolta. 
Az engedélyezett éves, illetve különprogram befejeztével a bizottság elemzi a program teljesítését és a 

tervezett hatások elérését, és ha úgy értékeli, hogy a tervezett hatást a program birtokosának hibájából jelentős részben 
nem sikerült elérni, a program birtokosát felszólítja, hogy 60 napon belül folytasson le eljárást azon személyek 
felelősségének megállapítására, akik a programot lebonyolították, valamint akik a program tervezett hatásának el nem 
érését okozó döntések meghozatalában részt vettek. 

A program birtokosa az e szakasz 2. és 3. bekezdésében írt esetben a programjainak megvalósítására a községi 
költségvetésből két évig nem kaphat eszközöket attól kezdve, hogy megállapítást nyer, hogy a programjának 
megvalósítására jóváhagyott eszközöket teljes egészében rendeltetésellenesen használta föl, vagy a program tervezett 
hatását önhibájából lényeges mértékben nem érte el. 

 
21. szakasz 

A községi költségvetési eszközök odaítélésének részletes feltételeit, módját és eljárását, illetve az éves és 
különprogramok engedélyezését, a program teljesítéséről szóló szerződés megkötését, a jelentéstételt, a támogatásra 
javasolt programokra, az engedélyezett programokra, az engedélyezett éves és különprogramok teljesítésére és 
teljesítésének ellenőrzésére vonatkozó adatok nyilvános közzétételének módját és egyéb sportügyi kérdéseket a Községi 
Tanács által hozott szabályzat fogja szabályozni. 
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V.  A TEHETSÉGES FIATAL AMATŐR SPORTOLÓK SPORTBELI FEJLŐDÉSÉNEK 

ÖSZTÖNDÍJAZÁSA, AZ ELÉRT SPORTEREDMÉNYEK ÉS A SPORT FEJLŐDÉSÉHEZ A KÖZSÉG 
TERÜLETÉN VALÓ HOZZÁJÁRULÁS JUTALMAZÁSA ÉS ELISMERÉSE 

 
22. szakasz 

A tehetséges fiatal amatőr sportolók sportbeli fejlődésének ösztöndíjazására, az elért sporteredmények és a 
sport fejlődéséhez a község területén való hozzájárulás jutalmazására és elismerésére eszközök ítélhetők oda olyan 
tehetséges fiatal amatőr sportolóknak, akik község területén működő sportszervezetnek tagjai, és elért eredményük 
alapján a nemzeti sportolói kategóriába sorolással összhangban helyet kaptak a rangsorban. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt rendeltetésre szánt eszközökben olyan sportszervezeti tagok részesülhetnek, 
akik sporteredményeket értek el, vagy a község területén hozzájárultak a sport fejlődéséhez. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt célokra szánt eszközök odaítélésének részletes feltételeit, mércéit, az 
odaítélés módját és eljárását a Községi Tanács által hozott szabályzat fogja szabályozni. 

 
VI.  SPORTRENDEZVÉNYEK 

 
23. szakasz 

A sportrendezvények formája sportesemény (fesztivál, találkozó, szemle, játékok stb.) és sportverseny lehet.  
Sportrendezvény szervezésével sportszervezet, szövetség és a törvényben és a sport szabályaiban megállapított 

feltételek mellett más személyek foglalkozhatnak. 
 

24. szakasz 
 Ha egy községi székhelyű sportszervezet nemzeti szakági szövetségtől megbízást kapott hivatalos köztársasági 
vagy nemzetközi sportrendezvény technikai vagy egyéb jellegű megszervezésére, az a rendezvény szervezésének 
résztámogatására akkor szerezhet jogosultságot, ha a község vállalta a védnökséget, és az illetékes sportföderációnál 
vagy szövetségnél garanciát vállalt, hogy a verseny megtartásához szükséges minden feltételt megteremt. 
 
VII.  A SPORTLÉTESÍTMÉNYEK HASZNÁLATA 
 

25. szakasz 
 A községi köztulajdonban álló sportlétesítmények ésszerű és rendeltetésszerű használata érdekében a 
sportszervezetek számára engedélyezhető azok sporttevékenységre való használata, azaz szabad edzés- és 
versenyidőpontok adhatók ki számukra. 
 A szabad edzési és egyéb sporttevékenység folytatására szolgáló időpontok kiosztásakor az a sportszervezet 
élvez elsőbbséget, amely magasabb versenyosztályban szerepel, valamint amelynek sporttevékenysége túlnyomórészt 
gyermekekkel és ifjúsággal való foglalkozáshoz kötődik. 
 Sportszervezeteknek edzési és versenyidőpont a programjuk keretében osztható ki, az egyes 
sportlétesítményekben rendelkezésre álló szabad időpontok teljes számát pedig (órákban) a Magyarkanizsai Községi 
Sportszövetség állapítja meg, és az adott időpontok használatáról a sportszervezettel szerződést köt. 
 Az e szakasz 1. bekezdésében írt sportszervezet a sporttevékenység ellátására igénybe vett sportlétesítményt 
köteles a törvénnyel, az azt kísérő mellékjogszabályokkal, a sportszabályokkal és a program teljesítéséről kötött 
szerződéssel összhangban használni. 
 A sportlétesítmények sporttevékenységre való használatának részletes feltételeit a Községi Tanács által hozott 
szabályzat fogja szabályozni. 

 
26. szakasz 

 Az iskolaépületnek a testnevelés tantárgy tan- és óratervének megvalósítására szolgáló tartozéka (iskolai 
sportcsarnok, iskolai sportpálya) e rendelet értelmében sportlétesítménynek minősül. 
 Iskolai sportlétesítmény a törvénnyel és különrendelettel összhangban csak akkor adható ki másnak 
használatra, ha az iskola éves működési programjával összhangban minden tanítási és tanításon kívüli iskolai 
sporttevékenység kielégítést nyert. 
 
VIII.  ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
 

27. szakasz 
Az e rendelet 14. szakasz 3. bekezdésében, 16. szakasz 2. bekezdésében, 20. szakaszában és 22. szakasz 3. 

bekezdésében írt szabályzatot a Községi Tanács e rendelet hatályba lépését követő 60 napon belül hozza meg. 
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28. szakasz 
E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Magyarkanizsa község lakossága körében fölmerülő sportbeli 

igények és érdekek érvényesítéséről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 5/15. sz.). 
 

29. szakasz 
Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 

hatályba.  
 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány      Miloš Kravić s. k., 
Magyarkanizsa Község      a Községi Képviselő-testület elnöke 
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 
Szám: 02-321/2018-I/B 
Kelt: 2018. 09. 27-én 
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A gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény 11. szakasz 4. bekezdése (A Szerb Köztársaság Hiv. 
Közlönye, 113/17. és 50/18. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza (Magyarkanizsa Község 
Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 
2018. szeptember 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

R E N D E L E T E T 

A GYERMEKES CSALÁDOK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁHOZ VALÓ JOGOSULTSÁGOKRÓL 

 
I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

 
1. szakasz 

Ez a rendelet megállapítja a Magyarkanizsa község területén élő gyermekes családok pénzügyi támogatásához 
való jogosultságokat, a jogosultakat, a jogosultságok érvényesítésének feltételeit és módját, az eszközök biztosításának 
módját és a vonatkozó jogosultságok érvényesítését érintő egyéb kérdéseket. 
 

2. szakasz 
A gyermekes családok pénzügyi támogatásához való jogosultságok olyan szülői és gyermeki jogosultságok, 

amelyek létesítésének célja: 
– a gyermekszületések ösztönzése Magyarkanizsa község területén, 
– a gyermekek elemi igényeinek kielégítéséhez szükséges feltételek javítása. 

 
3. szakasz 

E rendelet értelmében család: a házassági kötelékben vagy élettársi kapcsolatban élő szülők, illetve gyámok, 
nevelőszülők, örökbefogadók és gyermekek, valamint egyenesági rokonok, oldalágon pedig a legföljebb másodfokú 
hozzátartozók közössége, föltéve, hogy közös háztartásban élnek. 

Az előző bekezdés szerinti közös háztartás: az élet, a gazdálkodás és a pénzeszközök költésének közössége. 
 

II. A GYERMEKES CSALÁDOK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁHOZ VALÓ JOGOSULTÁG 
 

4. szakasz 
Az e rendelet 1. szakaszában írt, a gyermekes családok pénzügyi támogatásához való jogosultságok:  
1. az újszülött gyermek utáni egyszeri pénzsegélyhez való jogosultság,  
2. az ikerszületés esetén járó egyszeri pénzsegélyhez való jogosultság,  
3. az új év elsőszülött gyermekét megillető egyszeri pénzsegélyhez való jogosultság, 
4. a három- és többgyermekes családokat megillető kedvezménykártyához való jogosultság, 
5. az újszülött gyermek után járó babakelengyéhez való jogosultság, 
6. a középiskolás tanulók diákotthoni elhelyezése és étkeztetése költségeinek résztámogatásához való 

jogosultság.  
 

5. szakasz 
Az e rendelet 4. szakasz 1–5. pontjában írt jogosultság érvényesítését kérelmezőnek az alábbi feltételeket kell 

teljesítenie: 
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– a Szerb Köztársaság állampolgára, vagy letelepedetti jogállással rendelkező külföldi állampolgár, föltéve, 
hogy a gyermek a Szerb Köztársaság területén született, 

– a jogosultság érvényesítésében érintett gyermek legalább egyik szülőjének a gyermek születését megelőző 
legalább 12 hónapban Magyarkanizsa község területén volt a bejelentett lakóhelye, 

– nem külföldön él és dolgozik, 
– gyermekéről közvetlenül gondoskodik, korábban született gyermekei szociális védelmi intézményben, 

nevelő- vagy gyámszülőknél nem nyertek elhelyezést, vagy nem fogadták őket örökbe, és korábban született 
gyermekivel szemben szülői jogának gyakorlásától nem fosztották meg, kivéve, ha a korábban született gyermek az 
egészségvédelem és gondozás folytonossága érdekében nyert intézményi elhelyezést, amihez szükség van a szociális 
ügyekben hatáskörrel rendelkező minisztériumtól kikért előzetes véleményezésre,  

– a jogosultság érvényesítésében érintett gyermekkel közös háztartásban élő óvodás és iskolás korú gyermekek 
a Szerb Köztársaság területén működő iskoláskor előtti és általános iskolai nevelési és oktatási rendszerben 
rendszeresen látogatják az iskolára előkészítő óvodai programot, illetve az általános iskolát. 

Külföldi állampolgárságú anya esetében az e rendelet 4. szakasz 1–5. pontjában írt jogosultságok érvényesítése 
iránti kérelemhez be kell nyújtani az e szakasz előző bekezdésének 5. francia bekezdésében írt feltétel teljesítéséről az 
anya állampolgársága szerinti ország illetékes szolgálatának hatósági bizonyítványát. 

 
6. szakasz 

A 4. szakasz 6. pontjában írt kérelmet benyújtónak az alábbi feltételeket kell teljesítenie:  
– a tanuló családjában három vagy több gyermek él, 
– a kérelmező és a tanuló a Szerb Köztársaság állampolgára, 
– a kérelmezőnek és a tanulónak a kérelem benyújtását megelőző legalább 12 hónapon át Magyarkanizsa 

község területén volt a lakóhelye, 
– a kérelmező nem él és dolgozik külföldön, 
– gyermekéről közvetlenül gondoskodik, korábban született gyermekei szociális védelmi intézményben, 

nevelő- vagy gyámszülőknél nem nyertek elhelyezést, vagy nem fogadták őket örökbe, és korábban született 
gyermekivel szemben szülői jogának gyakorlásától nem fosztották meg, kivéve, ha a korábban született gyermek az 
egészségvédelem és gondozás folytonossága védelmében nyert intézményi elhelyezést, amihez szükség van a szociális 
ügyekben hatáskörrel rendelkező minisztériumtól kikért előzetes véleményezésre,  

– a jogosultság érvényesítésében érintett gyermekkel közös háztartásban élő óvodás és iskolás korú gyermekek 
a Szerb Köztársaság területén működő iskoláskor előtti és általános iskolai nevelési és oktatási rendszerben 
rendszeresen látogatják az iskolára előkészítő óvodai programot, illetve az általános iskolát. 

 
 
1. AZ ÚJSZÜLÖTT GYERMEK UTÁNI EGYSZERI PÉNZSEGÉLYHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG 
 

7. szakasz 
 Az újszülött gyermek utáni egyszeri pénzsegélyhez való jogosultság élve született gyermek anyját illeti meg. 
Ha az anya a szülés során két vagy több gyermeknek ad életet, az adott szülés során világra hozott minden egyes 
gyermek után jogosult egyszeri pénzsegélyre. 
 

8. szakasz 
Az újszülött gyermek utáni egyszeri pénzsegélyhez való jogosultság megilletheti a gyermek apját is, ha a 

gyermek anyja külföldi állampolgár, nincs életben, gyermekét elhagyta, szülői jogától megfosztották, vagy a 
gyermekről objektív okokból nem képes közvetlenül gondoskodni, föltéve, hogy teljesíti az e rendelet 5. szakaszában írt 
feltételeket. 

 
2. IKERSZÜLÉS ESETÉN JÁRÓ EGYSZERI PÉNZSEGÉLYHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG 

 
9. szakasz 

Az ikerszülés esetén járó egyszeri pénzsegélyhez való jogosultság az ikreket szülő anyát illeti meg.  Az e 
rendelet 8. szakaszában írt esetben az ikerszülés esetén járó egyszeri pénzsegélyhez való jogosultság az apát is 
megilletheti, föltéve, hogy teljesíti az e rendelet 5. szakaszában írt feltételeket. 

 
3. AZ ÚJ ÉV ELSŐSZÜLÖTT GYERMEKÉT MEGILLETŐ EGYSZERI PÉNZSEGÉLYHEZ VALÓ 
JOGOSULTSÁG 

 
10. szakasz 

 Az új év első szülött gyermekét megillető egyszeri pénzsegélyhez való jogosultság az új évben született első 
fiú-, illetve leánygyermek anyját illeti meg, föltéve, hogy teljesíti az 5. szakaszban megállapított feltételeket. 
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 Az e rendelet 8. szakaszában írt esetben az új év elsőszülött gyermekét megillető pénzsegélyhez való 
jogosultság az apát is megilletheti, föltéve, hogy teljesíti az e rendelet az 5. szakaszban írt feltételeket. 
 Kivételesen, ha az anya a szülés során két vagy több gyermeknek ad életet, az e szakasz 1. bekezdésében írt 
egyszeri pénzsegélyhez való jogosultság az adott szülés során világra hozott minden egyes gyermek után megilleti. 
 

11. szakasz 
 A Községi Közigazgatási Hivatal gyermekellátási ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége 
hivatalból szerzi be: 

1. a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
2. a szülő lakóhelyéről kiállított hatósági bizonyítványt, 
3. az e rendelet 5. szakasz 4. francia bekezdése és 8. szakasza szerinti jogosultság érvényesítéséhez a 

gyámhatósági szerv hatósági bizonyítványát, 
4. ha a kérelmező a gyermek apja: az anya halotti anyakönyvi kivonatát, 
5. a jogosultság érvényesítésében érintett gyermekkel közös háztartásban élő óvodás és általános iskolás 

korú, iskolára előkészítő óvodai programot, illetve általános iskolát a Szerb Köztársaság területén működő iskoláskor 
előtti és általános iskolai nevelési és oktatási rendszerben látogató gyermekről iskoláskor előtti intézmény és általános 
iskola részéről kiállított hatósági bizonyítványt. 
 Az e szakasz előző bekezdésében írt szervezeti egységnek az elsőszülött gyermek szülei a személyi 
igazolványuk fénymásolatát nyújtják be. 
 Az új év elsőszülött gyermekét megillető egyszeri pénzsegélyt készpénzben kell kifizetni. 
 Az új év elsőszülött gyermekét megillető egyszeri pénzsegélyhez való jogosultságot igénybe vett szülő 
egyidejűleg nem veheti igénybe az e rendelet 4. szakasz 1. pontjában írt jogosultságot. 
 

 
4. A HÁROM- VAGY TÖBBGYERMEKES CSALÁDOKAT MEGILLETŐ KEDVEZMÉNY-KÁRTYÁHOZ 
VALÓ JOGOSULTSÁG  

 
12. szakasz 

A három- vagy többgyermekes családokat megillető kedvezménykártyához (a továbbiakban: kártya) való 
jogosultságot a három vagy több gyermekről közvetlenül gondoskodó szülő, örökbefogadó, gyám vagy nevelőszülő 
érvényesítheti. 

E szakasz előző bekezdése értelmében gyermek az: 
– aki 18. életévét nem töltötte be, 
– aki 18. életévét ugyan betöltötte, de nappali tagozatos tanulmányokat folytat (középiskolás, felsőfokú 

képzésben részesülő hallgató) 26 éves korig,  
– aki 18. életévét ugyan betöltötte, de keresőképtelen, fejlődési (testi, szellemi, értelmi, érzékszervi, halmozott) 

zavarokkal küszködik, föltéve, hogy ez az állapot a gyermek 26. életéve előtt is fennállt.  
A kártyatulajdonosok által igénybe vehető kedvezményeket a Községi Tanács külön aktusban állapítja meg.  
Ugyanezen aktusban kell meghatározni a kártyához való jogosultság érvényesítésének részletes feltételeit és 

módját, valamint a kártya külalakját és tartalmát. 
 
A három- vagy többgyermekes családokat megillető kedvezménykártyához való jogosultság érvényesítése 

iránt kérelmet a család bármely nagykorú tagja nyújthat be. 
A kérelemhez mellékelni kell: 
1. a nagykorú családtagok személyi igazolványának fénymásolatát,  
2. a fogyatékos gyermek besorolásáról kiállított aktus fénymásolatát, 
3. a kérelmező nyilatkozatát, hogy nem él és dolgozik külföldön 
A szervezeti egység hivatalból szerzi be:  
1.  a család valamennyi gyermeke születési anyakönyvi kivonatát, 
2.  a kérelmező és a gyermekek lakóhelyéről kiállított hatósági bizonyítványt, 

 3. a jogosultság érvényesítésében érintett gyermekkel közös családban élő óvodás és általános iskolás korú, 
iskolára előkészítő óvodai programot, illetve általános iskolát a Szerb Köztársaság területén működő iskoláskor előtti és 
általános iskolai nevelési és oktatási rendszerben látogató gyermekről iskoláskor előtti intézmény és általános iskola 
részéről kiállított hatósági bizonyítványt. 

 
5. ÚJSZÜLÖT UTÁN JÁRÓ BABAKELENGYÉHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG 

 
13. szakasz 

Az újszülött után járó babakelengyéhez való jogosultság az újszülött után az anyát illeti meg. 
Az e rendelet 8. szakaszában írt esetben az újszülött után járó babakelengyéhez való jogosultság az apát is 

megilletheti, föltéve, hogy teljesíti az e rendelet 5. szakaszában írt feltételeket.  
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Kivételesen, ha az anya a szülés során két vagy több gyermeknek ad életet, az e szakasz 1. bekezdésében írt 
jogosultság az adott szülés során világra hozott minden egyes gyermek után megilleti. 

 
6. A KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK DIÁKOTTHONI ELHELYEZÉSE ÉS ÉTKEZTETÉSE KÖLTSÉGEINEK 
RÉSZTÁMOGATÁSÁHOZ VALÓ JOGOSULTSÁG  

 
14. szakasz 

A három- vagy többgyermekes családban élő középiskolás tanulók diákotthoni elhelyezése és étkeztetése 
költségeinek résztámogatásához való jogosultság annak a tanulónak az anyját illeti meg, akinek számára a Szerb 
Köztársaság területén középiskolai diákotthonban való elhelyezéshez és étkeztetéshez való jogosultságot ismertek el. 

Az e rendelet 8. szakaszában írt esetben a középiskolás tanulók diákotthoni elhelyezése és étkeztetése 
költségeinek résztámogatásához való jogosultságot az apa is érvényesítheti, föltéve, hogy teljesíti az e rendelet 6. 
szakaszában írt feltételeket. 

A középiskolás tanulók diákotthoni elhelyezése és étkeztetése költségeinek résztámogatását illető névösszeget 
a tanuló diákotthoni elhelyezéséről kötött szerződés alapján kell megállapítani. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt jogosultságot érvényesítő tanuló egyidejűleg nem érvényesítheti a 
középiskolás tanulók ingázási költségeinek megtérítéséhez való jogosultságot is. 

 
III. A JOGOSULTSÁG ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ELJÁRÁSA 

 
15. szakasz 

Az e rendelet szerinti jogosultságok érvényesítése iránti kérelmet a Községi Közigazgatási Hivatal 
gyermekellátási ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egységéhez kell benyújtani.  

A 4. szakasz 1. 2., 3. és 5. pontjában írt jogosultság érvényesítése iránti kérelemet legkésőbb a jogosultság 
érvényesítésében érintett gyermek 12 hónapos korának eléréséig kell benyújtani. 

A kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell:  
1. a személyi igazolványának fénymásolatát 
2. bankkártyájának vagy betétkönyvének fénymásolatát 
3. nyilatkozatot, hogy nem él és dolgozik külföldön. 
A szervezeti egység hivatalból szerzi be: 
1. a család minden egyes gyermekének születési anyakönyvi kivonatát 
2. a kérelmező lakóhelyéről kiállított hatósági bizonyítványt  
3. az e rendelet 5. szakasz 4. francia bekezdésében és 8. szakaszában írt jogosultságok érvényesítéséhez a 

gyámhatósági szerv hatósági bizonyítványát 
4. ha a kérelmező a gyermek apja: az anya halotti anyakönyvi kivonatát 
5. a jogosultság érvényesítésében érintett gyermekkel közös háztartásban élő óvodás és általános iskolás korú, 

iskolára előkészítő óvodai programot, illetve általános iskolát a Szerb Köztársaság területén működő iskoláskor előtti és 
általános iskolai nevelési és oktatási rendszerben látogató gyermekről iskoláskor előtti intézmény és általános iskola 
részéről kiállított hatósági bizonyítványt. 

 
16. szakasz 

Az e rendelet 4. szakasz 6. pontjában írt jogosultság érvényesítése iránti kérelmet a Községi Közigazgatási 
Hivatal gyermekellátási ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egységéhez kell benyújtani.  

A kérelmezőnek a kérelemhez csatolnia kell:  
1. a személyi igazolványának fénymásolatát 
2. bankkártyájának vagy betétkönyvének fénymásolatát 
3. nyilatkozatot, hogy nem él és dolgozik külföldön 
4. a gyermek középiskolai beiratkozásáról kiállított hatósági bizonyítványt 
5. a tanuló diákotthoni elhelyezéséről kötött szerződés fénymásolatát. 
A szervezeti egység hivatalból szerzi be: 
1. a család minden egyes gyermekének születési anyakönyvi kivonatát 
2. a kérelmező és a tanuló lakóhelyéről kiállított hatósági bizonyítványt  
3. az e rendelet 6. szakasz 5. francia bekezdésében és 8. szakaszában írt jogosultságok érvényesítéséhez: a 

gyámhatósági szerv hatósági bizonyítványát 
4.  ha a kérelmező a gyermek apja: az anya halotti anyakönyvi kivonatát 
5. a jogosultság érvényesítésében érintett gyermekkel közös háztartásban élő óvodás és általános iskolás korú, 

iskolára előkészítő óvodai programot, illetve általános iskolát a Szerb Köztársaság területén működő iskoláskor előtti és 
általános iskolai nevelési és oktatási rendszerben látogató gyermekről iskoláskor előtti intézmény és általános iskola 
részéről kiállított hatósági bizonyítványt. 

A Községi Közigazgatási Hivatal gyermekellátási ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége 
hivatalból szerzi be a diákotthon díjjegyzékét.  



Број:  13.                   27.09.2018.                    СТРАНА  291.  OLDAL                             2018. 09.27.           13.  szám 

 
 

A középiskolai tanulók diákotthoni elhelyezése és étkeztetése költségeinek résztámogatásához való 
jogosultságot a kérelem benyújtásának napjától kell elismerni, ha a kérelem benyújtásakor a jogosultság elismerésének 
feltételei teljesülnek. 

 
17. szakasz 

Az e rendelet 4. szakasz 1., 2., 3., és 5., pontjában írt egyszeri pénzsegély és babakelengye névösszegét minden 
egyes naptári évre a Községi Tanács által hozott aktus állapítja meg. 

 
18. szakasz 

 Az e rendeletben írt jogosultságok érvényesítése iránti kérelmeket első fokon – az általános közigazgatási 
eljárást szabályozó törvényben foglaltak szerint – a Községi Közigazgatási Hivatal gyermekellátási ügyekben 
hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége bírálja el. 
 

19. szakasz 
 Az e rendelet 19. szakasza szerint hozott határozat elleni föllebbezést másodfokon a Községi Tanács bírálja el. 
 

IV. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
 

20. szakasz 
E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a gyermekes családok pénzügyi támogatásához való 

jogosultságokról szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 20/11., 9/14., 13/15. és 18/17. sz.). 
 

21. szakasz 
Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 

hatályba. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Magyarkanizsa község 
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  
Szám: 02-322/2018-I/B 
Kelt: 2018. 09. 27-én 
Magyarkanizsa 

  
Miloš Kravić s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 
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                                  1. sz. nyomtatvány 
 

 
 AZ ÚJSZÜLÖTT GYERMEK UTÁN JÁRÓ EGYSZERI  

PÉNZSEGÉLYHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG ÉRVÉNYESÍTÉSE IRÁNT 
 AZ ANYA RÉSZÉRŐL BENYÚJTOTT 

K  É  R  E  L  E  M 
 
 
Az anya adatai:  
 
Családi név   

Utónév   

Személyazonosító szám   
 
Lakcím    
                                             (helység)  (utca)  (házszám)  
 
A gyermek adatai:  
 
Családi név   

Utónév   

Személyazonosító szám   

Születési idő   
 
 
A kérelemhez csatolni kell: 
 
1. a gyermek anyja személyi igazolványának fénymásolatát 
2. az anya betétkönyvének, illetve bankkártyájának fénymásolatát 
3. az anya nyilatkozatát, hogy nem él és dolgozik külföldön 
 
A szerv hivatalból szerzi be: 
 
1. a család minden egyes gyermeke születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát 
2. a kérelmező lakóhelyéről kiállított hatósági bizonyítványt 
3. az e rendelet 5. szakasz 4. francia bekezdésében és 8. szakaszában írt jogosultságok érvényesítésére: gyámhatósági 
szerv hatósági bizonyítványát 
4. a jogosultság érvényesítésében érintett gyermekkel azonos háztartásban élő óvodás és általános iskolás korú, iskolára 
előkészítő óvodai programot, illetve általános iskolát a Szerb Köztársaság területén működő iskoláskor előtti és 
általános iskolai nevelési és oktatási rendszerben látogató gyermekről iskoláskor előtti intézmény és általános iskola 
részéről kiállított hatósági bizonyítványt. 
 

 
 
Kelt: ___________________           
          _________________ 
                  kérelmező 
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   2. sz. nyomtatvány 

 
AZ ÚJSZÜLÖTT GYERMEK UTÁN JÁRÓ EGYSZERI  

PÉNZSEGÉLYHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG ÉRVÉNYESÍTÉSE IRÁNT 
 AZ APA RÉSZÉRŐL BENYÚJTOTT 

K  É  R  E  L  E  M 
 

Az apa adatai:  
 
Családi név   

Utónév   

Személyazonosító szám   
 
Lakcím    
   (helység)  (utca)  (házszám)  
 
A gyermek adatai:  
 
Családi név   

Utónév   

Személyazonosító szám   

Születési idő   
 
A kérelemhez csatolni kell: 
 
1. a gyermek apja személyi igazolványának fénymásolatát 
2. az apa betétkönyvének, illetve bankkártyájának fénymásolatát 
3. az apa nyilatkozatát, hogy nem él és dolgozik külföldön 
 
A szerv hivatalból szerzi be: 
 
1. a család minden egyes gyermeke születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát 
2. a kérelmező lakóhelyéről kiállított hatósági bizonyítványt 
3. az e rendelet 5. szakasz 4. francia bekezdésében és 8. szakaszában írt jogosultságok érvényesítésére: gyámhatósági 
szerv hatósági bizonyítványát 
4. ha a kérelmező a gyermek apja: az anya halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolatát 
5.  a jogosultság érvényesítésében érintett gyermekkel azonos háztartásban élő óvodás és általános iskolás korú, iskolára 
előkészítő óvodai programot, illetve általános iskolát a Szerb Köztársaság területén működő iskoláskor előtti és 
általános iskolai nevelési és oktatási rendszerben látogató gyermekről iskoláskor előtti intézmény és általános iskola 
részéről kiállított hatósági bizonyítványt. 
 
 
 
Kelt:              
     
          _________________ 
                  kérelmező 
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   3. sz.  nyomtatvány 
 

 
 

AZ IKERSZÜLETÉS ESETÉN JÁRÓ EGYSZERI PÉNZSEGÉLYHEZ 
VALÓ JOGOSULTSÁG ÉRVÉNYESÍTÉSE IRÁNT AZ ANYA RÉSZÉRŐL BENYÚJTOTT  

K  É  R  E  L  E  M 
 

 
Az anya adatai:  
 
Családi név   

Utónév   

Személyazonosító szám   
 
Lakcím    
   (helység)  (utca)  (házszám)  
 
 
A gyermekek adatai:  
 
1. ___________________________________, _______________________, ________________________ 
           (a gyermek teljes neve)                                        (születési ideje)              (személyazonosító száma) 
2.  ___________________________________, _______________________, ________________________ 
           (a gyermek teljes neve)                                         (születési ideje)              (személyazonosító száma) 
3. ___________________________________, _______________________, ________________________ 
           (a gyermek teljes neve)                                        (születési ideje)               (személyazonosító száma) 
4.  ___________________________________, _______________________, ________________________ 
           (a gyermek teljes neve)                                         (születési ideje)              (személyazonosító száma) 
5. ___________________________________, _______________________, ________________________ 
           (a gyermek teljes neve)                                        (születési ideje)               (személyazonosító száma) 
6.  ___________________________________, _______________________, ________________________ 
           (a gyermek teljes neve)                                         (születési ideje)             (személyazonosító száma) 
  
A kérelemhez csatolni kell: 
 
1. A gyermek anyja személyi igazolványának fénymásolatát 
2. az anya betétkönyvének, illetve bankkártyájának fénymásolatát 
3. az anya nyilatkozatát, hogy nem él és dolgozik külföldön 
 
A szerv hivatalból szerzi be: 
 
1. a család minden egyes gyermeke születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát 
2. a kérelmező lakóhelyéről kiállított hatósági bizonyítványt 
3. az e rendelet 5. szakasz 4. francia bekezdésében és 8. szakaszában írt jogosultságok érvényesítésére: gyámhatósági 
szerv hatósági bizonyítványát 
4. a jogosultság érvényesítésében érintett gyermekkel azonos háztartásban élő óvodás és általános iskolás korú, iskolára 
előkészítő óvodai programot, illetve általános iskolát a Szerb Köztársaság területén működő iskoláskor előtti és 
általános iskolai nevelési és oktatási rendszerben látogató gyermekről iskoláskor előtti intézmény és általános iskola 
részéről kiállított hatósági bizonyítványt. 
  
 
Kelt:              
     
          _________________ 
                  kérelmező 
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                4. sz.  nyomtatvány 
 

 
AZ IKERSZÜLETÉS ESETÉN JÁRÓ EGYSZERI PÉNZSEGÉLYHEZ 

VALÓ JOGOSULTSÁG ÉRVÉNYESÍTÉSE IRÁNT AZ APA RÉSZÉRŐL BENYÚJTOTT  
K  É  R  E  L  E  M 

 
 
Az apa adatai:  
 
Családi név   

Utónév   

Személyazonosító 
szám 

  

 
Lakcím    
   (helység)  (utca)  (házszám)  
 
A gyermekek adatai:  
1. ___________________________________, _______________________, ________________________ 
           (a gyermek teljes neve)                                        (születési ideje)              (személyazonosító száma) 
2.  ___________________________________, _______________________, ________________________ 
           (a gyermek teljes neve)                                         (születési ideje)              (személyazonosító száma) 
3. ___________________________________, _______________________, ________________________ 
           (a gyermek teljes neve)                                        (születési ideje)               (személyazonosító száma) 
4.  ___________________________________, _______________________, ________________________ 
           (a gyermek teljes neve)                                         (születési ideje)              (személyazonosító száma) 
5. ___________________________________, _______________________, ________________________ 
           (a gyermek teljes neve)                                        (születési ideje)               (személyazonosító száma) 
6.  ___________________________________, _______________________, ________________________ 
           (a gyermek teljes neve)                                         (születési ideje)             (személyazonosító száma) 
  
A kérelemhez csatolni kell: 
 
1. A gyermek apja személyi igazolványának fénymásolatát 
2. az apa betétkönyvének, illetve bankkártyájának fénymásolatát 
3. az apa nyilatkozatát, hogy nem él és dolgozik külföldön 
 
A szerv hivatalból szerzi be: 
 
1. a család minden egyes gyermeke születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát 
2. a kérelmező lakóhelyéről kiállított hatósági bizonyítványt 
3. az e rendelet 5. szakasz 4. francia bekezdésében és 8. szakaszában írt jogosultságok érvényesítésére: gyámhatósági 
szerv hatósági bizonyítványát 
4. ha a kérelmező a gyermek apja: az anya halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolatát 
5.  a jogosultság érvényesítésében érintett gyermekkel azonos háztartásban élő óvodás és általános iskolás korú, iskolára 
előkészítő óvodai programot, illetve általános iskolát a Szerb Köztársaság területén működő iskoláskor előtti és 
általános iskolai nevelési és oktatási rendszerben látogató gyermekről iskoláskor előtti intézmény és általános iskola 
részéről kiállított hatósági bizonyítványt. 
  
Kelt:              
     
          _________________ 
                  kérelmező 



Број:  13.                   27.09.2018.                    СТРАНА  296.  OLDAL                             2018. 09.27.           13.  szám 

 
 

                5. sz. nyomtatvány 
 

A HÁROM- VAGY TÖBBGYERMEKES CSALÁDOKAT MEGILLETŐ KEDVEZMÉNYKÁRTYÁHOZ 
VALÓ JOGOSULTSÁG IRÁNTI 

 K  É  R  E  L  E  M 
 

 
A kérelmező adatai:  
 
Családi név   

Utónév   

Személyazonosító szám   
Születési idő  
 
Lakcím     
            (helység)  (utca)       (házszám)  
 
A családtagok adatai:   
 
Családi név   

Utónév   

Személyazonosító szám   

Születési idő  
 
Családi név   

Utónév   

Személyazonosító szám   

Születési idő  
 
Családi név   

Utónév   

Személyazonosító szám   

Születési idő  
 
Családi név   

Utónév   

Személyazonosító szám   

Születési idő  
 
Családi név   

Utónév   

Személyazonosító szám   

Születési idő  
 
Családi név   

Utónév   

Személyazonosító szám   

Születési idő  
  
Családi név   

Utónév   

Személyazonosító szám   

Születési idő  
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Családi név   

Utónév   

Személyazonosító szám   

Születési idő  
 
 
A kérelemhez csatolni kell: 
1. a nagykorú családtagok személyi igazolványának fénymásolatát 
2. a fejlődésében akadályozott gyermeket besoroló aktus fénymásolatát  
3. a kérelmező nyilatkozatát, hogy nem él és dolgozik külföldön 
 
A szerv hivatalból szerzi be: 
 
1. a család minden egyes gyermeke születési anyakönyvi kivonatát 
2. a kérelmező lakóhelyéről kiállított hatósági bizonyítványt 
3. a jogosultság érvényesítésében érintett gyermekkel azonos családban élő óvodás és általános iskolás korú, iskolára 
előkészítő óvodai programot, illetve általános iskolát a Szerb Köztársaság területén működő iskoláskor előtti és 
általános iskolai nevelési és oktatási rendszerben látogató gyermekről iskoláskor előtti intézmény és általános iskola 
részéről kiállított hatósági bizonyítványt. 
 

 
Kelt: 
 

_______________________ 
                                  (aláírás) 

                          kérelmező  
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6. sz, nyomtatvány 

 
 
 

 BABAKELENGYÉHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG ÉRVÉNYESÍTÉSE IRÁNT 
 AZ ANYA RÉSZÉRŐL BENYÚJTOTT 

K  É  R  E  L  E  M 
 
 
Az anya adatai:  
 
Családi név   

Utónév   

Személyazonosító szám   
 
Lakcím    
                                                        (helység)  (utca)  (házszám)  
 
A gyermek adatai:  
 
Családi név   

Utónév   

Személyazonosító szám   

Születési idő   
 
A kérelemhez csatolni kell: 
 
1. a gyermek anyja személyi igazolványának fénymásolatát 
2. a kérelmező nyilatkozatát, hogy nem él és dolgozik külföldön 
 
A szerv hivatalból szerzi be: 
 
1. a család valamennyi gyermeke születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát 
2. a kérelmező lakóhelyéről kiállított hatósági bizonyítványt 
3. az e rendelet 5. szakasz 4. francia bekezdésében és 8. szakaszában írt jogosultságok érvényesítésére: gyámhatósági 
szerv hatósági bizonyítványát 
4. a jogosultság érvényesítésében érintett gyermekkel azonos háztartásban élő óvodás és általános iskolás korú, iskolára 
előkészítő óvodai programot, illetve általános iskolát a Szerb Köztársaság területén működő iskoláskor előtti és 
általános iskolai nevelési és oktatási rendszerben látogató gyermekről iskoláskor előtti intézmény és általános iskola 
részéről kiállított hatósági bizonyítványt. 
  
 
 
 
Kelt: ___________________             Kérelmező    
 
          _________________ 
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7. sz. nyomtatvány 

 
 
 

 BABAKELENGYÉHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG ÉRVÉNYESÍTÉSE IRÁNT 
 AZ APA RÉSZÉRŐL BENYÚJTOTT 

K  É  R  E  L  E  M 
 
 
Az apa adatai:  
 
Családi név   

Utónév   

Személyazonosító szám   
 
Lakcím    
                                (helység)  (utca)  (házszám)  
 
A gyermek adatai:  
 
Családi név   

Utónév   

Személyazonosító szám   

Születési idő   
 
A kérelemhez csatolni kell: 
 
1. a gyermek apja személyi igazolványának fénymásolatát 
2. a kérelmező nyilatkozatát, hogy nem él és dolgozik külföldön 
 
A szerv hivatalból szerzi be: 
 
1. a család valamennyi gyermeke születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát 
2. a kérelmező lakóhelyéről kiállított hatósági bizonyítványt 
3. az e rendelet 5. szakasz 4. francia bekezdésében és 8. szakaszában írt jogosultságok érvényesítésére: gyámhatósági 
szerv bizonyítványát 
4. ha a kérelmező a gyermek apja: az anya halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolatát 
5. a jogosultság érvényesítésében érintett gyermekkel azonos háztartásban élő óvodás és általános iskolás korú, iskolára 
előkészítő óvodai programot, illetve általános iskolát a Szerb Köztársaság területén működő iskoláskor előtti és 
általános iskolai nevelési és oktatási rendszerben látogató gyermekről iskoláskor előtti intézmény és általános iskola 
részéről kiállított hatósági bizonyítványt. 
  
 
 
Kelt:              
     
          _________________ 
                  kérelmező 
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8. sz. nyomtatvány 
 

 
 

 A KÖZÉPSIKOLÁS TANULÓ DIÁKOTTHONI ELHELYEZÉSE ÉS ÉTKEZTETÉSE 
KÖLTÉSGEINEK RÉSZTÁMOGATÁSÁHOZ VALÓ JOGOSULTSÁG ÉRVÉNYESÍTÉSE IRÁNT 

 AZ ANYA RÉSZÉRŐL BENYÚJTOTT 
K  É  R  E  L  E  M 

 
 
Az anya adatai:  
 
Családi név   

Utónév   

Személyazonosító szám   
 
Lakcím    
                                (helység)  (utca)  (házszám)  
 
A tanuló adatai:  
 
Családi név   

Utónév   

Személyazonosító szám   

Születési idő   
 
A kérelemhez csatolni kell: 
 
1. a személyi igazolványának fénymásolatát 
2. a bankkártyájának vagy betétkönyvének fénymásolatát 
3. a kérelmező nyilatkozatát, hogy nem él és dolgozik külföldön 
4. a tanuló középiskolai beiratkozásáról kiállított hatósági bizonyítványt 
5. a tanuló diákotthoni elhelyezéséről kötött szerződés fénymásolatát 
 
A szerv hivatalból szerzi be: 
 
1. a család valamennyi gyermekének születési anyakönyvi kivonatát 
2. a kérelmező és a tanuló lakóhelyéről kiállított hatósági bizonyítványt  
3. az e rendelet 6. szakasz 5. francia bekezdésében és 8. szakaszában írt jogosultságok érvényesítéséhez: gyámhatósági 
szerv hatósági bizonyítványát 
4. a jogosultság érvényesítésében érintett gyermekkel azonos háztartásban élő óvodás és általános iskolás korú, iskolára 
előkészítő óvodai programot, illetve általános iskolát a Szerb Köztársaság területén működő iskoláskor előtti és 
általános iskolai nevelési és oktatási rendszerben látogató gyermekről iskoláskor előtti intézmény és általános iskola 
részéről kiállított hatósági bizonyítványt 
 
 
 
Kelt:              
     
          _________________ 
                  kérelmező 
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9. sz. nyomtatvány 

 
 
 

 A KÖZÉPSIKOLÁS TANULÓ DIÁKOTTHONI ELHELYEZÉSE ÉS ÉTKEZTETÉSE 
KÖLTÉSGEINEK RÉSZTÁMOGATÁSÁHOZ VALÓ JOGOSULTSÁG ÉRVÉNYESÍTÉSE IRÁNT 

 AZ APA RÉSZÉRŐL BENYÚJTOTT 
K  É  R  E  L  E  M 

 
 
Az apa adatai:  
 
Családi név   

Utónév   

Személyazonosító szám   
 
Lakcím    
                                (helység)  (utca)  (házszám)  
 
Az apa által benyújtott kérelemben érintett:  
 
Családi név   

Utónév   

Személyazonosító szám   

Születési idő   
 
A kérelemhez csatolni kell: 
 
1. a személyi igazolványának fénymásolatát 
2. a bankkártyájának vagy betétkönyvének fénymásolatát 
3. a kérelmező nyilatkozatát, hogy nem és dolgozik külföldön 
4. a tanuló középiskolai beiratkozásáról kiállított hatósági bizonyítványt 
5. a tanuló diákotthoni elhelyezéséről kötött szerződés fénymásolatát 
 
A szerv hivatalból szerzi be: 
 
1. a család valamennyi gyermekének születési anyakönyvi kivonatát 
2. a kérelmező és a tanuló lakóhelyéről kiállított hatósági bizonyítványt  
3. az e rendelet 6. szakasz 5. francia bekezdésében és 8. szakaszában írt jogosultságok érvényesítéséhez: a 
gyámhatósági szerv hatósági bizonyítványát 
4. ha a kérelmező a gyermek apja: az anya halotti anyakönyvi kivonata 
5. a jogosultság érvényesítésében érintett gyermekkel azonos háztartásban élő óvodás és általános iskolás korú, iskolára 
előkészítő óvodai programot, illetve általános iskolát a Szerb Köztársaság területén működő iskoláskor előtti és 
általános iskolai nevelési és oktatási rendszerben látogató gyermekről iskoláskor előtti intézmény és általános iskola 
részéről kiállított hatósági bizonyítványt 
 
 
 
Kelt:              
     
          _________________ 
                  kérelmező 
           

 
 

 
A Magyarkanizsa község nyilvános elismeréseiről szóló rendelet 13. szakaszа (Magyarkanizsa Község Hiv. lapja, 
9/2014. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabályának 11. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/2017. – 
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egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2018. szeptember 27-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi  
 
 

R E N D E L E T E T 
MAGYARKANIZSA KÖZSÉG 2018. ÉVI NYILVÁNOS ELISMERÉSEINEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL 

 
 

1. szakasz 
 Ez a rendelet megállapítja Magyarkanizsa község 2018. évi nyilvános elismeréseinek kitüntetettjeit.  
 

2. szakasz 
Pénzjutalommal együtt járó PRO URBE ÉRDEMÉREMBEN részesül:  

 
- Kenyeres Ivanka kispiaci lakos 

 
3. szakasz 

 КÖSZÖNŐ OKLEVÉLBEN részesül:  
 

- Vörös Anna magyarkanizsai lakos 
- Bata Erzsébet magyarkanizsai lakos 
- Kovács Géza kispiaci lakos 
- Bús Ilona magyarkanizsai lakos 
- Telek József martonosi lakos 
- Ábel István magyarkanizsai lakos 

 
4. szakasz 

 A kitüntetetteknek a nyilvános elismeréseket a Magyarkanizsa község napja kapcsán szervezett ünnepségen 
kell átadni.  
 

5. szakasz 
 Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.  
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Magyarkanizsa község 
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 
Szám: 02-320/2018-I/B 
Kelt: 2018. 09. 27-én 
Magyarkanizsa 

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

 
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 19. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. , 83/14. – másik 
törvény és 101/16.– másik törvény és 47/18. sz), Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 19. pontja 
(Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 8/17. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi 
Képviselő-testület 2018. szeptember 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

 
 

R E N D E L E T E T 
MAGYARKANIZSA KÖZSÉG NEVÉNEK A KANJIŠKE NOVINE SAJTÓTERMÉK NEVÉBEN VALÓ 

HASZNÁLATA JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 

 
I. 

Jóváhagyja a képviselő-testület Magyarkanizsa község nevének a Kanjiške novine sajtótermék (székhelye: 
Magyarkanizsa, Fő tér 11) nevében való használatát. 
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II. 
Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.  

 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Magyarkanizsa Község 
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  
Szám: 02-314/2018-I/B 
Kelt: 2018. 09. 27-én 
Magyarkanizsa 

  
Miloš Kravić s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 
 

 
 

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 (A Szerb Köztársaság Hiv. 
Közlönye, 15/16. sz.) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2018. szeptember 27-én 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 KÜLÖNPROGRAMJA MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. 

Jóváhagyja a képviselő-testület a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2018. évi különprogramjának módosítását, amelyet a Regionális Hulladéktároló taggyűlése 2018. 
július 31-én tartott ülésén fogadott el. 

 
II. 

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: 02-285/2018-I/B  
Kelt: 2018. 09. 27-én 
Magyarkanizsa 

 
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. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-
testület 2018. szeptember 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

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

FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2017. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA TELJESÍTÉSÉNEK FOKÁRÓL 
SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL 

 
I. 

ELFOGADJA a képviselő-testület a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2017. évi üzletviteli programja teljesítésének fokáról szóló jelentést, amelyet a Regionális 
Hulladéktároló Kft. taggyűlése 2018. augusztus 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 
Magyarkanizsa község 
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  
Szám: 02-290/2018–I/B 
Kelt: 2018. 09. 27-én 
Magyarkanizsa 

  
Miloš Kravić s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 
 

 
 
Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 8. és 43. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2018. szeptember 27-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi  

 
H A T Á R O Z A T O T 

A GYÖNGYSZEMEINK ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNYBEN A 2017/2018. MŰKÖDÉSI ÉVBEN 
FOLYTATOTT MUNKÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. 

A képviselő-testület jóváhagyja a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézményben a 2017/2018. működési 
évben folytatott munkáról szóló jelentést, amelyet a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsága a 
2018. szeptember 6-án tartott ülésén fogadott el. 

 
II. 

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: 02-301/2018-I/B 
Kelt: 2018. 09. 27-én 
Magyarkanizsa  
 
 
Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 8. és 43. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 62. szakaszával 
(Az SZK Hiv. Közlönye, 88/17. és 27/18. sz – másik törvény) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-
testület 2018. szeptember 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

 
H A T Á R O Z A T O T 

A GYÖNGYSZEMEINK ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 2018/2019. MŰKÖDÉSI ÉVRE SZÓLÓ 
ÉVES MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. 

A képviselő-testület jóváhagyja a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény 2018/2019. működési évre 
szóló éves munkatervét, amelyet  a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsága a 2018. 
szeptember 6-án tartott ülésén hozott meg. 

 
II. 

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: 02-300/2018-I/B 
Kelt: 2018. 09. 27-én 
Magyarkanizsa 
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Az iskoláskor előtti nevelésről és oktatásról szóló törvény 30. szakasz 6. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 
18/10. és 101/17. sz.) és a nevelőcsoportonkénti kisebb, illetve nagyobb gyermeklétszám megállapításának mércéiről 
szóló szabályzat 2. és 3. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 44/11. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-
testület a 2018. szeptember 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

 
H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI GYÖNGYSZEMEINK ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 
NEVELŐCSOPORTJAIBAN ENGEDÉLYEZETT NAGYOBB, ILLETVE KISEBB GYERMEKLÉTSZÁM 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

 
I. 

A magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézményben a 2018/19. működési évben 
nevelőcsoportonként az alábbi nagyobb létszámú nevelőcsoportok alakulnak: 

 

Sor-
szám 

Épület neve és helysége Nevelőcsoport 
Törvény szerinti 
gyermeklétszám 

Beíratott 
gyermeklétszám 

 

1. Gyöngyszemeink, 
Magyarkanizsa  
 

3–4 évesek (szerb nyelven) 20 24 

 
 
2. 

Pitypang, Magyarkanizsa  
 

4–5,5 évesek (magyar 
nyelven) 

24 30 

Pitypang, Magyarkanizsa  4–5,5 évesek (magyar 
nyelven) 

24 29 

3. Napsugár, Magyarkanizsa 2–3 évesek (bölcsőde) 16 18 

4. Napraforgó, Horgos                                     1–3 évesek (bölcsőde – 
vegyes csoport) 

12 14 

5. Százszorszép, Kispiac 4–5,5 évesek (magyar 
nyelven) 

24 27 

 
A magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézményben a 2018/19. működési évben nevelőcsoportonként 
az alábbi kisebb létszámú nevelőcsoportok alakulnak: 

 

Sor-
szám 

Épület neve és helysége Nevelőcsoport 

Törvény 
szerinti 

gyermeklét-
szám 

Beíratott 
gyermeklét-

szám 
 

  3–4 évesek (magyar nyelven) 20 15 

 
     1.     

 
Gyöngyszemeink, Magyarkanizsa  
 

3–4 évesek (magyar nyelven) 20 13 

4–5,5 évesek (szerb nyelven) 24 15 

4–5,5 évesek (magyar nyelven)  24 19 

iskolaelőkészítő program (magyar 
nyelven) 

26 22 

iskolaelőkészítő program (szerb 
nyelven) 

20 17 

 
 
 
    2. 

 
 
 
Pitypang, Magyarkanizsa  

3–4 évesek (magyar nyelven) 20 17 

iskolaelőkészítő program (magyar 
nyelven) 

26 19 
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 iskolaelőkészítő program (szerb 
nyelven) 

26 16 

 
   3. 

 
Napsugár, Magyarkanizsa 

2–3 évesek (bölcsőde) 16 14 

2–3 évesek (bölcsőde) 16 15 

 
  4. 

 
Százszorszép, Kispiac  

iskolaelőkészítő csoport (magyar 
nyelven) 

26 14 

 5. Napraforgó, Horgos 

3–4 évesek (magyar nyelven) 20 14 

3–4 évesek (magyar nyelven) 20 15 

4–5,5 évesek (magyar nyelven) 24 15 

4–5,5 évesek (magyar nyelven) 24 18 

iskolaelőkészítő program (szerb 
nyelven) 

26 4 

iskolaelőkészítő program (magyar 
nyelven) 

26 16 

iskolaelőkészítő program (magyar 
nyelven) 

26 17 

 
6. 

 
Szivárvány, Martonos 

4–5,5 évesek (magyar nyelven) 24 23 

  
iskolaelőkészítő program (magyar 
nyelven) 

26 15 

 
7. 

 
Bambi, Velebit 

3 évestől iskolába indulásig – 
vegyes csoport (szerb nyelven) 

20 7 

 
 
8. 

 
 
Csillagszem, Adorján 

iskolaelőkészítő csoport (magyar 
nyelven) 

26 15 

4–5,5 évesek (magyar nyelven) 24 10 
 
 
9. 

 
 
Futrinka, Oromhegyes 

iskolaelőkészítő program (magyar 
nyelven) 

26 15 

4–5,5 évesek (magyar nyelven) 24 12 

10. Kuckó, Tóthfalu 
3 évestől iskolába indulásig – 
vegyes csoport (magyar nyelven) 

20 6 

11. Liliput, Orom 
iskolaelőkészítő program (magyar 
nyelven) 

26 16 

 
 

II. 
Ez a rendeletet 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: 02-302/2018-I/B                            
Kelt: 2018. 09. 27-én 
Magyarkanizsa 
 
 
Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 8. és 43. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2018. szeptember 27-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi  
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H A T Á R O Z A T O T 
A MAGYARKANIZSAI ALAPFOKÚ ZENEISKOLA  2017/2018. TANÉVBEN 

FOLYTATOTT MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ ÉVES JELENTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. 

A képviselő-testület jóváhagyja a Magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola 2017/2018. tanévben folytatott 
munkájáról szóló jelentést, amelyet a Magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola igazgatóbizottsága a 2018. szeptember 12-
én tartott ülésén fogadott el. 

 
II. 

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: 02-306/2018-I/B 
Kelt: 2018. 09. 27-én 
Magyarkanizsa 

 
 

Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 8. és 43. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 62. szakaszával 
(Az SZK Hiv. Közlönye, 88/17. és 27/18. sz – másik törvény) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-
testület 2018. szeptember 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A MAGYARKANIZSAI ALAPFOKÚ ZENEISKOLA 

2018/2019. TANÉVRE SZÓLÓ ÉVES MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
 

I. 
A képviselő-testület jóváhagyja a Magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola 2018/2019. tanévre szóló éves 

munkatervét, amelyet a Magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola igazgatóbizottsága a 2018. szeptember 12-én tartott 
ülésén hozott meg. 

 
II. 

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: 02-307/2018-I/B 
Kelt: 2018. 09. 27-én 
Magyarkanizsa 

 
 

Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 8. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2018. szeptember 27-én tartott 
ülésén meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T 
A MAGYARKANIZSAI CNESA OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 

DÍJJEGYZÉKÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
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I. 
 Jóváhagyja a képviselő-testület a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény díjjegyzékét, 
amelyet a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény igazgatója hozott meg. 
 

II. 
 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: 02-310/2018-I/B                            
Kelt: 2018. 09. 27-én 
Magyarkanizsa 
 
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasz 13. bekezdése és 117. szakasz 3. bekezdés (Az 
SZK Hivatalos Közlönye, 88/17. és  27/2018. sz. – másik törvény) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 
2018. szeptember 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

 
H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI BESZÉDES JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ISKOLAKÖZPONT 
ISKOLASZÉKE TAGJÁNAK FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I. 
A képviselő-testület idő előtt FÖLMENTI a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki 

Iskolaközpont iskolaszéke alábbi tagját: 
 

               a szülők képviseletében 
               1. Horváth Éva magyarkanizsai (Testvériség-egység u. 34) lakost. 
                

II. 
A képviselő-testület a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont 

 iskolaszékének tagjává NEVEZI KI: 
 

               1. Bús Mónika magyarkanizsai (Márton Mátyás u. 16) lakost. 
 

III. 
Az újonnan kinevezett iskolaszéki tag megbízatása a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és 

Műszaki Iskolaközpont 2016. november 3-án kelt 02-441/2016-I/B sz.  magyarkanizsai községi képviselő-testületi 
határozattal kinevezett iskolaszéki tagok megbízatásának leteltéig tart. 
 

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

 
I  n  d  o  k  o  l  á  s 

 
A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2016. november 3-án kelt 02-441/2016-I/B sz. határozatával 

Horváth Éva magyarkanizsai lakost a szülők igazgatási szervbe delegált képviselőjeként a magyarkanizsai Beszédes 
József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont iskolaszékének tagjává nevezte ki. 

Horváth Éva magyarkanizsai lakos gyermeke a 2017/2018. tanévben érettségizett, és nem tanulója már a 
magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpontnak. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakasz 3. bekezdés 4) pontjában (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 88/17. és  27/2018. sz. – másik törvény) foglaltak értelmében a magyarkanizsai Beszédes József 
Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont mint meghatalmazott javaslattevő megküldte javaslatát az iskola igazgatási 
szervébe delegált szülői képviselő, Horváth Éva magyarkanizsai lakos fölmentésére és Bús Mónika magyarkanizsai 
lakosnak az iskola igazgatási szervébe delegált szülői képviselőként történő kinevezésére. 
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               Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakasz 3. bekezdés 4) pontjában (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 88/17. és  27/2018. sz. – másik törvény) foglaltak értelmében a helyi önkormányzat képviselő-
testülete idő előtt fölmenti az intézmény igazgatóbizottságának egyes tagjait, az elnököt is beleértve, vagy az egész 
igazgatási szervet, ha arra jogosult javaslattevő indítványára kezdeményezik az igazgatási szerv tagjának fölmentését, 
illetve ha megszűnt az a jogalap, amely szerint az igazgatási szervbe a kinevezését kapta.   

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasz 13. pontjában (Az SZK Hivatalos 
Közlönye, 88/17. és  27/2018. sz. – másik törvény) foglaltak úgy rendelkeznek, hogy a helyi önkormányzat képviselő-
testülete határozattal nevezi ki az igazgatási szervet, ennek megfelelően a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 
rendelkező részben írt határozatot hozta. 

Jogorvoslati tájékoztató: Ez a határozat közigazgatási eljárásban végleges, ellene föllebbezésnek helye nincs, 
de a kézbesítését követő 30 napon belül a Közigazgatási Bíróságon benyújtott keresettel közigazgatási per indítható 
ellene. 

             
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Magyarkanizsa község 
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 
Szám: 02-308/2018-I/B 
Kelt: 2018. 09. 27-én 
Magyarkanizsa 

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

 
 

 
 

Magyarkanizsa község alapszabálya 63. és 65. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 8/17. sz.) és a 
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület ügyrendi szabályzata 43., 44., és 65. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. 
Lapja, 12/15. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 15/16. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 
a 2018. szeptember 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI TANÁCS ELNÖKHELYETTESÉNEK ÉS TAGJAINAK 

FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I 
FÖLMENTI a képviselő-testület a megválasztásukra javaslatot tett képviselőcsoportok kezdeményezésére a 

művelődési és oktatási tanács elnökhelyettesének és tagjainak tisztségéből dr. Bende Ilona magyarkanizsai, dr. Milena 
Supić magyarkanizsai és Nagy Éva magyarkanizsai lakost.  

 
II 

A művelődési és oktatási tanács elnökhelyettesévé és tagjaivá a képviselő-testület az alábbiakat NEVEZI KI:  
 
elnökhelyettes:  
–  Nagy Éva, Magyarkanizsa, Kórház u. 25.  
 
tagok:  
– Stevan Marjanov, Horgos, Branko Radičević u. 14. 
– dr. Josip Lepeš, Magyarkanizsa, Mostar u. 17. 

 
III 

 A művelődési és oktatási tanács újonnan kinevezett elnökhelyettesének és tagjainak megbízatása a 
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2016. 06. 24-én kelt 02-290/2016-I/B sz. határozatával kinevezett 
művelődési és oktatási tanács megbízatásának leteltéig tart. 
 

IV 
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: 02-312/2018-I/B 
Kelt: 2018. 09. 27-én 
Magyarkanizsa 
 

Magyarkanizsa község alapszabálya 63. és 65. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg) és a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület ügyrendi szabályzata 43., 44. és 65. 
szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 12/15. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 15/16. sz.) alapján a 
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2018. szeptember 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

 
 

H A T Á R O Z A T O T 
AZ IFJÚSÁGI ÉS SPORTÜGYI TANÁCS ELNÖKÉNEK FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 

Melinda Miković horgosi lakost a Szerb Haladó Párt а magyarkanizsai községi képviselő-testületi 
képviselőcsoportjának javaslatára a képviselő-testület FÖLMENTI a ifjúsági és sportügyi tanács elnöki tisztségéből.  

 
II. 

Az ifjúsági és sportügyi tanács elnökévé a Szerb Haladó Párt a magyarkanizsai községi képviselő-testületi 
képviselőcsoportja javaslatára a képviselő-testület dr. Milena Supić magyarkanizsai (Fő tér 5. sz.) lakost NEVEZI KI.  

 
III. 

Az újonnan kinevezett elnök megbízatása a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2016. június 24-én kelt 
02-291/2016-I/B sz. határozatával kinevezett ifjúsági és sportügyi tanács megbízatásának leteltéig tart. 

 
IV. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Magyarkanizsa község 
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  
Szám: 02-311/2018-I/B 
Kelt: 2018. 09. 27-én 
Magyarkanizsa 

  
Miloš Kravić s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 
 

 
  

Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg) alapján és a 2017. évi magyarkanizsai községi költségvetéséről szóló rendelet 18. szakaszával 
(Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 27/16., 2/17. és 9/17. sz.) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi 
Képviselő-testület a 2018. szeptember 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ RENDELET 

A 2017. JANUÁR–SZEPTEMBERI TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL 

 

I. 
ELFOGADJA a képviselő-testület a magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet 2017. január–

szeptemberi teljesítéséről szóló jelentést. 
 

II. 
Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Magyarkanizsa község 
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  
Szám: 02-353/2017-I/B 
Kelt: 2018. 09. 27-én 
Magyarkanizsa 

  
 

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

 
 
A köztulajdonról szóló törvény 26. szakasz 2. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/11., 88/13., 105/14., 104/16. 
– másik törvény, 108/16. és 113/17. sz.), a Szerb Köztársaság 2018. évi  költségvetéséről szóló törvény 19. szakasz 1. 
bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 113/17. sz.), a közösségi eszközök kedvezményezetteinek jegyzékéről szóló 
szabályzat (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/16. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 74. szakasza 
(Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és az üzlettérről szóló 
rendelet 50. és 51. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja,. 18/16. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi 
Tanács az 86. ülésén meghozza az alábbi 

 
D Ö N T É S T 

A MAGYARKANIZSAI 899 SZ. TULAJDONI LAPON FÖLVETT, MAGYARKANIZSA KÖZSÉG 
ASZNÁLATI JOGÁBAN ÁLLÓ INGATLAN (MAGYARKANIZSAI TŰZOLTÓOTTHON) EGY RÉSZÉNEK 

(ÜZLETHELYISÉG) HASZNÁLATBA ADÁSÁRÓL 
 

I. 
    HASZNÁLATBA ADJA a tanács a magyarkanizsai 899 sz. tulajdoni lapon fölvett 886 hr. számon bejegyzett 
1. számú építményben (a telek térmértéke 2612 m2, az építmény alapterülete 549 m2), természetben a Magyarkanizsa 
község bejegyzett használati jogában álló magyarkanizsai tűzoltóotthon épületében (Karađorđe utca 31 sz) alatt 
található ingatlanrészt (üzlethelyiséget), részletesen: 

– az építmény földszintjén: 1. sz. helyiség – bejárat, alapterülete: 21 m²;  2. sz. helyiség – konyha, alapterülete: 19 
m²; 3. sz. helyiség – ügyelőhelyiség, alapterülete: 8 m²; 4. sz. helyiség – nagyterem, alapterülete: 43 m²;  5. sz. 
helyiség – garázs, alapterülete: 253 m²; 6. sz. helyiség – kocsibejárat, alapterülete: 59 m²;  7. sz. helyiség – előtér, 
alapterülete: 10 m²; 8. sz. helyiség – kazánház, alapterülete: 7 m2; 10. sz. helyiség – terasz, alapterülete: 20 m²;  11. 
sz. helyiség – öltöző, alapterülete:  8 m²; 12. és 13. sz. helyiség – mosdók, alapterületük összesen 3 m²; 14. sz. 
helyiség – fürdőszoba, alapterülete:  8 m²;   

– az építmény emeletén: 1. sz. helyiség – folyosó, alapterülete: 17 m²; 2. sz. helyiség – öltöző, alapterülete: 8 m²; 3. 
sz. helyiség – iroda, alapterülete: 16 m²; 4. sz. helyiség – raktár, alapterülete: 8 m²; az 1. és 2. sz. mellékletként 
említett, e szerződés elválaszthatatlan részét alkotó építményi alaprajzoknak megfelelően.  

 
II. 

 Az I. pontában írt ingatlanrész használatba adása 5 (öt) évre szól, ez 2018. szeptember 1-jétől 2023. szeptember 
1-éig tart, térítésmentes, a címzettje köztulajdont birtokló másik szerv (közvetlen költségvetési kedvezményezett): a 
Belügyminisztérium Rendkívüli Helyzetekért Felelős Szektora Rendkívüli Helyzetekért Felelős Nagykikindai 
Főosztálya. 
 Az elhasznált villanyáram, gáz, víz és a tűzcsap vízmérőjén mért fogyasztás, valamint a kommunális hulladék 
elszállításának költségeit a megküldött számlák alapján teljes egészében az ingatlanrész előző bekezdésben írt 
használója viseli. 
 

III. 
 Az e döntés I. pontjában írt ingatlanrésznek a használati időre szóló redeltetését a tanács annak az általános 
érdekű tevékenységnek a gyakorlásában határozza meg, amelyre a közvetlen költségvetési kedvezményezett szervezeti 
egysége létrejött.   

 
IV. 

Ezt a döntést közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.   
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány Fejsztámer Róbert s. k.,  
Magyarkanizsa község a Községi Tanács elnöke 
Magyarkanizsai Községi Tanács  
Szám: 02-296/2018-I/C 
Kelt: 2018. 08. 23-án 
Magyarkanizsa 
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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. és 4/18. 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. július 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: 
 

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. 
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Magyarkanizsa község 
Мagyarkanizsai polgármester 
Szám: 400-277/2018–I/A 
Kelt: 2018. 08. 14-én 
Magyarkanizsa 

  
 

Fejsztámer Róbert s. k. 
magyarkanizsai polgármester 

 
 
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. és 4/18. 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. augusztus 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: 
 

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. 
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6. 
Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Magyarkanizsa község 
Мagyarkanizsai polgármester 
Szám: 400-317/2018–I/A 
Kelt: 2018. 09. 10-én 
Magyarkanizsa 

  
 

Fejsztámer Róbert s. k. 
magyarkanizsai polgármester 
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