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Az egészségvédelemről szóló törvény 13. és 13а. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 107/05., 72/09. – másik 

törvény, 88/10., 99/10., 57/11., 119/12., 45/13. – másik törvény, 93/14., 96/15. 106/15., 113/17. – másik törvény és 

105/17. sz. – másik törvény), a helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 16. pontja és 32. szakasz 6. pontja (A 

Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/14. – másik törvény, 101/16. – másik törvény és 47/18. 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. december 27-én tartott ülésén meghozta az 

alábbi  

 

R E N D E L E T E T  

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL A MAGYARKANIZSAI 

EGÉSZSÉGHÁZNAK A VÉNYRE ADHATÓ GYÓGYSZEREK ÉS VISZONTELADÁSRA 

SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK UTÁNI TARTOZÁS CÍMÉN BESZÁLLÍTÓKKAL 

SZEMBEN FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉRE 2019-BEN 

FOLYÓSÍTANDÓ TÁMOGATÁSRÓL 

 

1. szakasz 

 Ez a rendelet a magyarkanizsai községi költségvetés eszközeiből a Magyarkanizsai Egészségháznak a vényre 

adható gyógyszerek és viszonteladásra szolgáló árukészletek utáni tartozás címén beszállítókkal szemben fennálló 

kötelezettségek teljesítésére 2019-ben folyósítandó támogatás megvalósítását szabályozza. 

 

2. szakasz 

 Az e rendelet 1. szakaszában írt folyó támogatás megvalósításához szükséges eszközöket a 2019. évi 

magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet 14.500.000,00 összegben irányozza elő. 

 

3. szakasz 

 Az e rendelet 1. szakasza szerinti támogatást a 2019. évi magyarkanizsai községi költségvetés 

fizetőképességével összhangban havonkénti összegekben a 464112-es közgazdasági osztály – Egészségügyi 

intézményeknek juttatott folyó adományok – Magyarkanizsai Egészségház soron kell folyósítani. 

 

4. szakasz 

 Az e rendelet 1. szakaszában írt, a magyarkanizsai községi költségvetésből folyósított támogatásként kapott 

eszközöket a Magyarkanizsai Egészségház köteles rendeltetésszerűen a vényre adható gyógyszerek és a viszonteladásra 

szolgáló árukészletek utáni tartozás címén beszállítókkal szemben fennálló kötelezettségek teljesítésére felhasználni. 

 A Magyarkanizsai Egészségház mint az e rendelet 1. szakasza szerint folyósítandó támogatás 

kedvezményezettje a magyarkanizsai községi költségvetésből e rendeltetésre irányuló minden egyes eszközátutalás 

iránti kérelemhez köteles csatolni annak bizonyítékát, hogy az azt megelőzően kapott eszközöket rendeltetésszerűen 

használta fel.  

A rendeltetéstől eltérő felhasználás esetén a Magyarkanizsai Egészségház a kapott eszközöket köteles 

visszautalni, és a Magyarkanizsai Egészségház kérelmei szerinti további kifizetéseket le kell állítani. 

 

5. 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: 02-419/2018-I/B 

Kelt: 2018. 12. 27-én  

Magyarkanizsa 

  

Miloš Kravić s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 92. szakasz 2. bekezdése (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 54/09, 73/10., 

101/10., 101/11.,  93/2012., 62/13., 63/013 – javítás, 108/13., 142/14., 68/15. – másik törvény, 103/15., 99/16. és 

113/17. 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. december 27-én tartott 

ülésén meghozta az alábbi  
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R E N D E L E T E T 

A 2018. ÉVI MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 

KÖNYVVIZSGÁLATÁRA KÜLSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ BEVONÁSÁRÓL 

 

I. 

A képviselő-testület jóváhagyja, hogy a 2018. évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadásának külső 

könyvvizsgálatára Magyarkanizsa község külső könyvvizsgálót vonjon be. 

 

II. 

A 2018. évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadásának külső könyvvizsgálatát olyan személy 

végezheti el, aki teljesíti a pénzügyi beszámolók könyvvizsgálatával kapcsolatos teendők ellátására a számvitelt és 

könyvvizsgálatot szabályozó törvényben előírt feltételeket.  

A 2018. évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadásának könyvvizsgálatával kapcsolatos 

szolgáltatás közbeszerzési eljárását a közbeszerzésekről szóló törvénnyel összhangban kell lebonyolítani.  

 

III. 

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: 02-420/2018–I/B  

Kelt: 2018. 12. 27-én 

Magyarkanizsa 

 

 

Az anyakönyvekről szóló törvény 8. szakasz 1. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 20/09., 145/14. és 47/18. sz.), 

a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 1. bekezdés 6) pontja (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 129/07., 

83/14. – másik törvény, 101/16.  – másik törvény és 47/18. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület az 

Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztériumtól beszerzett 2018. 12. 10-én kelt 20-00-652/2018-26 sz. 

véleményezés nyomán a 2018. december 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

 

 

R E N D E L E T E T 

A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ ANYAKÖNYVI KERÜLETEKRŐL  

 

 

1. Ez a rendelet meghatározza Magyarkanizsa község területén az anyakönyveket vezető anyakönyvi 

kerületeket és az anyakönyvi kerületek székhelyét. 

 

2. A Magyarkanizsa község területén anyakönyveket vezető anyakönyvi kerületetek: 

1) Horgosi anyakönyvi kerület, amely Horgos településből áll, 

2) Magyarkanizsai anyakönyvi kerület, amely Magyarkanizsa, Ilonafalu, Adorján, Martonos, Kishomok és 

Kispiac településből áll; 

3) Oromi anyakönyvi kerület, amely Velebit, Oromhegyes, Tóthfalu, Völgyes, Orom és Újfalu településből áll. 

 

3. Az e rendelet 2. szakaszában írt anyakönyvi kerületek székhelye: 

1) a horgosi anyakönyvi kerület székhelye Horgos; 

2) a magyarkanizsai anyakönyvi kerület székhelye Magyarkanizsa; 

3) az oromi anyakönyvi kerület székhelye Orom. 

 

 4. E rendelet alkalmazásának kezdő napján hatályát veszti a Magyarkanizsa község területén levő anyakönyvi 

kerületek meghatározásáról szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 12/09. sz.). 

 

5. Ez a rendelet a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében való közzététele napján lép hatályba, és 2019. 

január 1-jétől kell alkalmazni. 
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Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa Község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 02-418/2018-I/B 

Kelt: 2018. 12. 27-én  

Magyarkanizsa 

  

Miloš Kravić s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

  

A helyi önkormányzatról szóló törvény 93. szakasza (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/14. – másik 

törvény, 101/16. – másik törvény és 47/18. sz.), a Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek megállapításáról szóló 

törvény 73. szakasz 1. bekezdés 3. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye,  99/09. és 67/12. sz. – AB-határozat), a 

címnyilvántartásról szóló kormányrendelet 9. szakasz 2. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye,  63/17. sz.), 

Magyarkanizsa község alapszabálya 53. szakasz 1. bekezdés 4. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 8/17. sz. – 

egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyar Nemzeti Tanács 2018. december 20-án kelt MNT-V/Z/424/2018  

sz. véleményezésének beszerzésével és a Tartományi Térségfejlesztési, Térségközi Együttműködési és Helyi 

Önkormányzati Titkárság 2018. december 21-én kelt 141-015-1/2018-03-31 sz. előzetes jóváhagyásával a 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2018. december 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

R E N D E L E T E T 

A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ UTCÁK NEVÉNEK 

MEGHATÁROZÁSÁRÓL 

I. 

 Magyarkanizsa község területén a képviselő-testület az alábbi utcaneveket határozza meg:  

  

 Magyarkanizsa településen: 

  

1. Törökkanizsai út – az utca a 4974 földrészlettől indul a 7659/4 és a 2775 földrészlet között, elhalad a teljes 

4974 és 7660/1 földrészlet mentén, majd a 7660/2 földrészleten ér véget a 7659/3 és 7661/2 földrészlet között 

Magyarkanizsa kat. községben, Magyarkanizsa településen,  

2. Tisza-part utca – az utca a 4/1 földrészlettől indul az 5/1 és a 389 földrészlet között, elhalad a teljes 5/1 

földrészlet mentén, az 548/3, 544/3 és 548/1 földrészleten keresztül, majd az 548/2 földrészleten ér véget az 

547/3 és az 564/2 földrészlet között Magyarkanizsa kat. községben, Magyarkanizsa településen,  

3. Horgosi út – az utca az 5139/2 földrészlettől indul az 5139/4 és az 5238 földrészlet között, elhalad a teljes 

5139/2 és 10646/4 földrészlet mentén, majd a 10646/4 földrészleten ér véget az 5207/1 és 5238 földrészlet 

között Magyarkanizsa kat. községben, Magyarkanizsa településen,  

4. Szabadkai út – az utca az 5/2 földrészlettől indul a 154/1 és a 4/1 földrészlet között, elhalad a teljes 5/2 és a 

teljes 5003 földrészlet mentén, majd az 5003 földrészleten ér véget az 5004 és 5002 földrészlet között 

Magyarkanizsa kat. községben, Magyarkanizsa településen,  

5. Lika utca – az utca a 10332 földrészlettől indul a 6619 és az 5767 földrészlet között, elhalad a teljes 10332 

földrészlet mentén, majd a 10332 földrészleten ér véget az 5808 és a 6616 földrészlet között Magyarkanizsa 

kat. községben, Magyarkanizsa településen,  

6. Erdész út – az utca a 4973/1 földrészlettől indul a 25/2 és a 7659/4 földrészlet között, elhalad a 4973/1 

földrészlet mentén, majd a 4973/1 földrészleten ér véget a 7609/1 és az 539 földrészlet között Magyarkanizsa 

kat. községben, Magyarkanizsa településen,  

7. Jovan Jovanović Zmaj utca – az utca a 4976/1 földrészlettől indul, elhalad a teljes 4977 földrészlet mentén, 

majd a 4977 földrészleten ér véget az 1113 és a 2723 földrészlet között Magyarkanizsa kat. községben, 

Magyarkanizsa településen, 

8. Népkert utca – az utca a 4975/1 földrészlettől indul, elhalad a 4975/2, a 2775 és a 2783 földrészlet mentén, 

majd a 2783 földrészleten ér véget a 2862 földrészlet mellett Magyarkanizsa kat. községben, Magyarkanizsa 

településen, 

9. Cserép utca – az utca a 66 földrészlettől indul a 60/1 és a 74 földrészlet között, elhalad a teljes 66 földrészlet 

mentén, majd a 66 földrészleten ér véget a 67 és a 65 földrészlet között Magyarkanizsa kat. községben, 

Magyarkanizsa településen, 

10. Vasút utca – az utca az 5399/1 földrészlettől indul az 5240 és a 10305 földrészlet között, elhalad az 5399/1 

földrészlet mentén, az 5263/1 földrészleten keresztül, az 5274 földrészlet mentén, majd az 5274 földrészleten 

ér véget a 10323 és az 5329 földrészlet között Magyarkanizsa kat. községben, Magyarkanizsa településen, 
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11. Kistemplom utca – az utca a 2171 és a 2165 földrészlet közül indul, elhalad a teljes 2166 földrészlet mentén és 

a 4983 földrészleten keresztül, utána a teljes 2121 földrészlet mentén, majd a 2121 földrészleten ér véget a 

2084 és a 2082 földrészlet között Magyarkanizsa kat. községben, Magyarkanizsa településen, 

12. Iskola tér – az utca a 895 földrészlettől indul a 978 és a 885 földrészlet között, elhalad a teljes 895 földrészlet 

mentén, majd a 895 földrészleten ér véget a 887 és a 903 földrészlet között Magyarkanizsa kat. községben, 

Magyarkanizsa településen, 

13. Liget sor – az utca a 4991 földrészlettől indul a 2951 és a 2953/2 földrészlet között, elhalad a teljes 4991 

földrészlet mentén, majd a 4991 földrészleten ér véget a 3036 és a 3001 földrészlet között Magyarkanizsa kat. 

községben, Magyarkanizsa településen, 

14. Bora Stanković utca – az utca a 2880/1 földrészlettől indul a 2861 és a 2892 földrészlet között, elhalad a teljes 

2880/1 földrészlet mentén, majd a 2880/1 földrészleten ér véget a 2879 és a 2912 földrészlet között 

Magyarkanizsa kat. községben, Magyarkanizsa településen, 

15. Téglagyár utca – az utca a 88 földrészlettől indul a 81/2 és a 95 földrészlet között, elhalad a teljes 88 

földrészlet mentén, majd a 88 földrészleten ér véget a 87 és a 89 földrészlet között Magyarkanizsa kat. 

községben, Magyarkanizsa településen, 

16. Felső-járásszél házcsoport – a házcsoport az 5601, 5603 és 6026 földrészletre terjed ki Magyarkanizsa kat. 

községben, Magyarkanizsa településen, 

17. Lovászok házcsoport – a házcsoport az 6009 földrészletre terjed ki Magyarkanizsa kat. községben, 

Magyarkanizsa településen 

 

 Ilonafalu településen: 

 

18. Felső-járásszél utca – az utca a 10305 földrészlettől indul a 10341 és 10342 földrészlet között, elhalad a 10305 

földrészlet mentén, majd a 9859/1 földrészleten ér véget Magyarkanizsa kat. községben, Ilonafalu településen, 

19. Néphősök útja – az utca a 10340 földrészlettől indul a 6992 és a 7131 földrészlet között, elhalad a 10340 

földrészlet mentén, majd a 10340 földrészleten ér véget a 7027 és a 7139 földrészlet között Magyarkanizsa kat. 

községben, Ilonafalu településen, 

20. Alsó-járásszél utca – az utca a 10343/2 földrészlettől indul a 9983/3 és 9734/2 földrészlet között, elhalad a 

10343/3 földrészlet mentén, majd a 10343/3 földrészleten ér véget a 9918 és a 9866 földrészlet között 

Magyarkanizsa kat. községben, Ilonafalu településen, 

21. Nagyrét házcsoport – a házcsoport a 7224 és részben a 7225 földrészletre terjed ki Magyarkanizsa kat. 

községben, Ilonafalu településen, 

22. Nagylegelő házcsoport – a házcsoport részben a 6247 földrészletre terjed ki Magyarkanizsa kat. községben, 

Ilonafalu településen, 

23. Velebiti úti házcsoport – a házcsoport a 6118 és részben a 6095 földrészletre terjed ki Magyarkanizsa kat. 

községben, Ilonafalu településen, 

 

Horgos településen: 

 

24. Reök-major utca – az utca a 3913 földrészlettől folytatódik a 3904/1 és a 16691/1 földrészlet között, elhalad 

részben a 16691/1, a 3835 földrészlet mentén, majd a 3834 földrészleten ér véget a 3833/3 és a 3831/1 

földrészlet között Horgos kat. községben, Horgos településen, 

25. Kamarási út – az utca a 4208 földrészlettől indul a 4121 és a 16691/1 földrészlet között, elhalad a teljes 4208, 

16699 földrészlet és a 4089 földrészlet mentén, majd a 4089 földrészleten ér véget a 4025/1 és a 4072/2 

földrészlet között Horgos kat. községben, Horgos településen, 

26. Szegedi út – az utca a horgosi 16757/1 földrészlettől indul a horgosi 3468/1 és 3474 földrészlet között, elhalad 

részben a horgosi 16691/1, a teljes 16751/1, részben a 9634/2, a teljes 16751/2 földrészlet mentén, elhalad a 

királyhalmi 4037 földrészlet mentén, majd a királyhalmi 4037 földrészleten ér véget a 13964/1 földrészlet 

mellett Horgos kat. községben, Horgos településen, 

27. Mórahalmi út – az utca a 16781/5 földrészlettől indul az 5175 és az 5177/3 földrészlet között, elhalad a 

16781/5, 5269/1, 16781/1, 6953/2, 16781/2 földrészlet mentén, majd a 16781/2 földrészleten ér véget a 3131/1 

és az 5402 földrészlet között Horgos kat. községben, Horgos településen, 

28. Horgosi út – az utca a 16745/1 földrészlettől indul a 16727 és a 6993 földrészlet között, elhalad a teljes 

16745/1 földrészlet mentén, majd a 16745/1 földrészleten ér véget a 3961 és a 16748 földrészlet között Horgos 

kat. községben, Horgos településen, 

29. Kishorgosi major házcsoport – a házcsoport a teljes 9907, 9906, 9905, 9903, 9901/1, 9901/3, 9901/2 

földrészletre és részben a 9910, 9914 földrészletre terjed ki Horgos kat. községben, Horgos településen, 

30. Gázállomás házcsoport – a házcsoport a teljes 3612/2 földrészletre és részben a 3612/1 földrészletre terjed ki 

Horgos kat. községben, Horgos településen, 

 

Martonos településen: 
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31. Njegoš utca – az utca a 6834 földrészlettől indul a 2925 és a 3048 földrészlet között, elhalad a teljes 6834, 

részben a 6810, a teljes 6835, részben a 6829, a teljes 6836, részben a 6810, a teljes 6837 földrészlet mentén, 

majd a 6837 földrészleten ér véget a 3360 és a 4039 földrészlet között Martonos kat. községben, Martonos 

településen, 

32. Nyári út – az utca a 7125 földrészlettől indul az 5741 és az 1773 földrészlet között, elhalad a 7125, az 5744 és 

az 5746 földrészlet mentén, majd a 5746 földrészleten ér véget a 5725 földrészlet mellettt Martonos kat. 

községben, Martonos településen, 

33. Szarvas-tavi út – az utca a 2790 földrészlettől indul a 2791 és a 2789 földrészlet között, elhalad a 2807, a 

2772 földrészlet mentén, majd a 2772 földrészleten ér véget a 2771 és a 2807 földrészelet között Martonos kat. 

községben, Martonos településen, 

34. Új út – az utca az 5746 földrészlettől indul a 7125, részben a 7125, részben a 7103 földrészlet mellett, elhalad 

az 5310, 5308, 5307 és részben a 7101 földrészlet mentén, majd az 5262 földrészleten ér véget a 7094 és az 

5263 földrészlet között Martonos kat. községben, Martonos településen, 

35. Fehér út – az utca a 6845 földrészlettől indul, elhalad a teljes 7122, részben a 7123 és a teljes 7124 földrészlet 

mentén, majd a 7124 földrészleten ér véget az 5799 és az 5731 földrészlet között Martonos kat. községben, 

Martonos településen, 

36. Sóti-halom út – az utca a 6834 földrészlettől indul, elhalad a 6924 földrészlet mentén, majd a 6924 

földrészleten ér véget a 6916 földrészlet mellett Martonos kat. községben, Martonos településen, 

37. Belső út – az utca a 2936 és a 2951 földrészlet között indul, jobbra fordul, részben a 6922 földrészletet követi, 

majd a 2971 és 2847 földrészlet között ér véget Martonos kat. községben, Martonos településen, 

38. Töltés utca – az utca a Vikendtelep utcától indul a 2154 és a 2041/1 földrészlet között, a 2041/1 és a 6807 

földrészleten keresztül, majd a 6800 földrészleten ér véget Martonos kat. községben, Martonos településen, 

39. Monostori-tanya házcsoport – a házcsoport részben az 5188, 5189, 5191, 7090 és 5192 földrészletre terjed ki 

Martonos kat. községben, Martonos településen, 

40. Part házcsoport – a házcsoport részben a 4013 földrészletre terjed ki Martonos kat. községben, Martonos 

településen, 

41. Déli-tó házcsoport – a házcsoport részben a 6102 és a 6101 földrészletre terjed ki Martonos kat. községben, 

Martonos településen, 

42. Erdélyi-tanya házcsoport – a házcsoport részben a 6783, 6784 és 6785 földrészletre terjed ki Martonos kat. 

községben, és részben a 10327 földrészletre Magyarkanizsa kat. községben, Martonos településen, 

43. Dukai-tanya házcsoport – a házcsoport részben a 6726 és 6718 földrészletre terjed ki Martonos kat. 

községben, Martonos településen, 

44. Sági-tanya házcsoport – a házcsoport részben az 5772, 5773, 5775, 5777, 5778, 5784 és 7129 földrészletre 

terjed ki Martonos kat. községben, Martonos településen, 

45. Csikós-gyümölcsös házcsoport – a házcsoport részben a 3789 és a teljes 3785 és 3787 földrészletre terjed ki 

Martonos kat. községben, Martonos településen, 

46. Sóti-akácos házcsoport – a házcsoport részben az 5650 és az 5612 földrészletre terjed ki Martonos kat. 

községben, Martonos településen, 

 

Kishomok településen: 

 

47. Akácos út – az utca az 1843 földrészlettől indul az 1845 és az 1842 földrészlet között, elhalad a teljes 1843 

földrészlet mentén, majd az 1843 földrészleten ér véget az 1832/2 és az 1832/1 földrészlet között Martonos 

kat. községben, Kishomok településen, 

 

Kispiac településen: 

 

48. Templom utca – az utca a 757 földrészlettől indul a 756 és a 758 földrészlet között, elhalad a teljes 757, 4987 

földrészlet mentén, majd a 4987 földrészleten ér véget a 2908/5 és a 2928/1 földrészlet között Kispiac kat. 

községben, Kispiac településen, 

49. Csantavéri út – az utca a 4993 földrészlettől indul a 2502 és a 2288 földrészlet között, elhalad a teljes 4993, 

4985, 4986 földrészlet mentén, majd a 4986 földrészleten ér véget a 4224 és a 4177 földrészlet között Kispiac 

kat. községben, Kispiac településen, 

50. Jókai Mór utca – az utca a 16848 földrészlettől indul a 15714 és a 16650/1 földrészlet között, elhalad a 16848 

földrészlet mentén, majd a 16848 földrészleten ér véget a 15795 és a 15161 földrészlet között Horgos kat. 

községben, Kispiac és Horgos településen, 

51. Szalatornyai út – az utca a 5019/3 földrészlettől indul az 1613 földrészlet mellett, elhalad az 5019/3 

földrészlet mentén, majd az 5019/3 földrészleten ér véget az 1083 földrészlet mellett Kispiac kat. községben, 

Kispiac településen, 
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52. Kanizsai út – az utca a 782 földrészlettől indul a 125 és a 2719 földrészlet között, elhalad a teljes 782, 4992 

földrészlet mentén, majd a 4992 földrészleten ér véget a 2212/2 és a 2215/2 földrészlet között Kispiac kat. 

községben, Kispiac településen, az eddig Kanizsai út nevet viselő utcán, 

53. Alma út – az utca a 4989 földrészlettől indul a 875 és az 1223 földrészlet között, elhalad a 4989 földrészlet 

mentén, majd a 4989 földrészleten ér véget az 1012 és az 1013 földrészlet között Kispiac kat. községben, 

Kispiac településen,  

54. Szegedi út – az utca a királyhalmi 4037 földrészlettől indul a kispiaci 1080 földrészlet mellett, elhalad a 4037 

földrészlet mentén, majd a 4037 földrészleten ér véget a 4981 földrészlet mellett Kispiac kat. községben, 

Kispiac településen,  

55. Ludasi út – az utca a 336 földrészlettől indul a 337 és a 335 földrészlet között, elhalad a teljes 336 földrészlet 

mentén, a 4982 földrészleten keresztül, a teljes 4983 földrészlet mentén, majd a 4983 földrészleten ér véget az 

1789 és a 3142 földrészlet között Kispiac kat. községben, Kispiac településen,  

56. Kertész utca – az utca a 4988 földrészlettől indul az 1924/1 és az 1878 földrészlet között, elhalad a 4988 

földrészlet mentén, majd a 4988 földrészleten ér véget az 1314 és a 1097 földrészlet között Kispiac kat. 

községben, Kispiac településen, 

57. Kapitány-réti út – az utca a 2815/1 földrészlettől indul a 2815/2 és a 4986 földrészlet között, elhalad a 2814, 

3825/2, 3829/2 földrészlet mentén, majd a 3939/3 földrészleten ér véget a 3939/2 földrészlet mellett Kispiac 

kat. községben, Kispiac településen, 

58. Horgosi út – az utca a 16848 földrészlettől indul a 15161 és a 15801/1 földrészlet között, elhalad a 16848 

földrészlet mentén, majd a 16848 földrészleten ér véget a 15245 és a 14737 földrészlet között Horgos kat. 

községben, Kispiac és Horgos településen, 

59. Szőlő utca – az utca az 1109 földrészlettől indul az 1136 és az 1014 földrészlet között, elhalad a teljes 1109 

földrészlet mentén, majd az 1109 földrészleten ér véget az 1110 és az 1108 földrészlet között Kispiac kat. 

községben, Kispiac településen, 

60. Vásártér utca – az utca a 786 földrészlettől indul a 722 és a 752 földrészlet között, elhalad a teljes 786 

földrészlet mentén, majd a 786 földrészleten ér véget a 734 és a 479 földrészlet között Kispiac kat. községben, 

Kispiac településen, az eddig Felszabadulás utca nevet viselő utcán, 

61. Köröspart utca – az utca a 4982 földrészlettől indul a 2962/1 és a 339/3 földrészlet között, elhalad a 4982 

földrészlet mentén, majd a 4982 földrészleten ér véget a 2820/2 és a 2796 földrészlet között Kispiac kat. 

községben, Kispiac településen, az eddig Körös utca nevet viselő utcán, 

62. Fábián-tanya házcsoport – a házcsoport a 3397 földrészletre terjed ki Kispiac kat. községben, Kispiac 

településen,  

63. Mészáros-tanya házcsoport – a házcsoport a 932 földrészletre terjed ki Kispiac kat. községben, Kispiac 

településen,  

 

Adorján településen: 

 

64. Cigány út – az utca a 4136/23 földrészlettől indul a 4136/32 és a 4136/22 földrészlet között, elhalad a 4136/23 

földrészlet mentén, a 4136/24, 3337/3, 3422/6, 3422/7, 3422/1, 3422/8, 3422/9, 3422/10, 3422/12, 3422/13 

földrészleten keresztül, majd a 3422/11 földrészleten ér véget a 3422/2 és a 3431/7 földrészlet között Adorján 

kat. községben, Adorján településen.  

65. Felső-rét utca – az utca a 8457/28 földrészlettől indul, elhalad a 3519/10 földrészlet mentén, a teljes 8457/28, 

3519/7 és 8457/29 földrészleten keresztül, majd a 8457/29 földrészleten ér véget a 4107/2 földrészlet mellett 

Adorján kat. községben, Adorján és Ilonafalu településen, 

66. Felső gátőrház utca – az utca a 3422/5 földrészlettől indul a 3417/4 és a 3422/3 földrészlet között, elhalad a 

3422/5, 3422/3, 3422/4, 3423/1, 8590/5 földrészlet mentén, majd a 3465/16 földrészleten ér véget a 8590/5 és 

a 8590/7 földrészlet között Adorján kat. községben, Adorján településen, 

67. Alsó-rét utca – az utca a 4895/2 földrészlettől indul a 4895/1 és a 4896 földrészlet között, elhalad a teljes 

4895/2, 4894/2 földrészlet mentén, a 4894/7, 4897/3, 8532/1, 4929, 99999 földrészleten keresztül, a teljes 

8534/3 földrészlet mentén, a 8534/2 földrészleten keresztül, majd a 8534/2 földrészleten ér véget a 4968 és a 

5000/2 földrészlet között Adorján kat. községben, Adorján településen, 

68. Fácántelep utca – az utca a 4113/3 földrészlettől indul a 4114/3 és a 4112/6 földrészlet között, elhalad a 

4121/2, 3438 földrészlet mentén, a 8587/2 földrészleten keresztül, majd a 3436/2 földrészleten ér véget a 

8587/2 és a 3437/1 földrészlet között Adorján kat. községben, Adorján településen, 

69. Gátőrház házcsoport – a házcsoport részben a 4942/5 földrészletre terjed ki a 4944/2 és a 4942/9 földrészlet 

között Adorján kat. községben, Adorján településen, 

70. Csalogány házcsoport – a házcsoport részben a 4287/5, 4287/4 és a 4287/3 földrészletre terjed ki egyaránt 

Adorján kat. községben, Adorján településen, 

71. Fácánnevelde házcsoport – a házcsoport részben a 3501/21 földrészletre terjed ki Adorján kat. községben, 

Adorján településen, 
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Velebit településen: 

 

72. Kisdomb utca – az utca a 3553/15 földrészlettől indul a 3553/16 és a 3553/29 földrészlet között, elhalad a 

teljes 3553/15 földrészlet mentén, majd a 3553/15 földrészleten ér véget a 3553/16 és a 3553/29 földrészlet 

között Velebit kat. községben, Velebit településen, 

73. Tó utca – az utca a 8094/6 földrészlettől indul a 8094/9 és a 8094/3 földrészlet között, elhalad a 8094/6, 

8094/5, 8094/4, 8092/49, 8092/48, 8092/47, 8092/46, 8092/45, 8092/44, 8092/43, 8092/42, 8092/41, 8092/40, 

8092/39, 8092/66, 8092/38, 8092/37, 8092/36, 8092/35, 8090/6, 8090/5, 8090/4, 8087/19, 8087/18, 8087/17, 

8087/16, 8087/23, 8478/3, 8068/7, 8068/14, 8068/9, 8068/12, 8068/6, 8068/10, 8068/3, 8068/1, 8066/36, 

8066/35, 8066/34, 8066/33, 8066/28, 8067, 8585/3, 3545/6, 3545/7, 3546/46, 3546/29, 3546/1, 3546/3, 

3546/30, 3546/31, 3546/32, 3546/33, 3546/34, 3546/35, 3546/36, 3546/37, 3546/38, 3546/39, 3546/40, 

3546/41, 8481/2, 3548/20, 3548/16, 3548/19, 3548/22, 3548/8, 3548/9, 3548/11, 3548/12, 3548/13, 3548/14, 

3550/16, 3550/20, 3550/18 földrészlet mentén, majd a 8585/1 földrészleten ér véget a 8553 földrészlet mellett 

Velebit kat. községben, Velebit településen, 

74. Lika utca – az utca a 3609/41 földrészlettől indul a 3609/37 és a 8500/1 földrészlet között, elhalad a 3609/41, 

3609/37, 3610, 3540/9, 3538/14 földrészlet mentén, majd a 3538/14 földrészleten ér véget a 3537/10 és a 

3538/20 földrészlet között Velebit kat. községben, Velebit településen, 

75. Zentai út – az utca a velebiti 8553 földrészlettől indul a velebiti 3550/2 földrészlet mellett, elhalad a teljes 

velebiti 8553 földrészlet mentén, az oromhegyesi 5014, 1011, 5022 földrészleten keresztül, majd az 

oromhegyesi 5022 földrészleten ér véget az oromhegyesi 5037 és 3584 földrészlet között Oromhegyes kat. 

községben, Velebit, Orom, Völgyes és Oromhegyes településen, 

76. Lazar Ilić utca – az utca a 3555/59 földrészlettől indul a 3556/152 és a 3556/62 földrészlet között, elhalad a 

teljes 3555/59 földrészlet mellett, majd a 3555/59 földrészleten ér véget a 3555/72 és a 3555/2 földrészlet 

között Velebit kat. községben, Velebit településen, 

77. Szaloniki önkéntesek utca – az utca a 3557/1 földrészlettől indul a 3557/34 és a 3557/31 földrészlet között, 

elhalad a teljes 3558/6 földrészlet mentén, majd a 3558/5 földrészleten ér véget a 3558/39 és a 3558/38 

földrészlet között Velebit kat. községben, Velebit településen, 

78. Velebiti házcsoport – a házcsoport részben a 3576/3, 3576/63, 8494/2, 3574/6, 3574/7, 3574/8, 3574/16, 

3573/41,3573/32, 8500/2 földrészletre terjed ki Velebit kat. községben, Velebit településen 

79. Nidža-forrás házcsoport – a házcsoport részben a 3569/1 földrészletre terjed ki Velebit kat. községben, 

Velebit településen 

80. Ćurčić-tanya házcsoport – a házcsoport részben a 8482, 3545/2 és a 3545/1 földrészletre terjed ki a 3544/7, 

3545/13, 3545/15, 3545/14 és a 3545/3 földrészlet között Velebit kat. községben, Velebit településen, 

 

Oromhegyes településen: 

 

81. Molnár út – az utca Velebit település határán az oromi 5108 földrészlettől indul Oromhegyes és Völgyes 

település határán, az oromi 2253 és az oromhegyesi 2586 földrészlet között, elhalad az oromi teljes 5108 és 

5062 földrészlet mentén Völgyes és Tóthfalu település határán, majd az 5062 földrészletnél ér véget az 

oromhegyesi 4078/1 és az oromi 3758/1 földrészlet között, Oromhegyes és Völgyes település határán,  

82. Mészáros út – az utca az oromhegyesi 5012 földrészlettől indul Oromhegyes településen, az oromhegyesi 

3125 és 3260 földrészlet között, elhalad az oromhegyesi teljes 5012, 5008, 1503 és 5054 földrészlet mentén, 

majd az 5054 földrészleten ér véget a 4361 földrészlet mellett Oromhegyes kat. községben, Tóthfalu 

településen, 

83. József Attila út – az utca a 4998 földrészlettől indul a 2620 és a 2863 földrészlet között Oromhegyes 

településen, elhalad részben a 4998 és a teljes 5052 földrészlet mentén, majd az 5052 földrészleten ér véget a 

4420 és 4080 földrészlet között Oromhegyes és Tóthfalu településen, az Oromhegyes településen eddig 

Topolyai út nevet viselő úton,  

84. Vračar út – az utca a 3684 és a 3607 földrészlet között indul, elhalad részben a 5037 földrészlet mentén, majd 

a szomszédos Tóthfalu helység határánál ér véget a 3799/5 és a 4779/2 földrészlet között Oromhegyes kat. 

községben, Oromhegyes településen, 

85. Szecsei Lajos utca – az utca a 962 és a 957 földrészlet között indul, elhalad a 958 földrészlet mentén, a 948/3, 

947/1, 946 földrészleten keresztül, majd a 942/1 földrészleten ér véget Oromhegyes kat. községben, 

Oromhegyes településen, 

86. Határőr utca – az utca a 339 és 749 földrészlet között indul, elhalad a teljes 338 földrészlet mentén, a 766 és a 

773 földrészleten keresztül, majd a 775 és a 780 földrészlet között ér véget Oromhegyes kat. községben, 

Oromhegyes településen, 

87. Tito marsall utca – az utca az oromhegyesi 5036 földrészlettől indul az oromhegyesi 5047 és 5066 földrészlet 

között, elhalad az oromhegyesi 5036 és 1011 földrészlet mentén és az oromhegyesi teljes 1008/1 és 2583 

földrészleten keresztül, majd az oromhegyesi 2583 földrészleten ér véget a 2402 és 2169 földrészlet között 

Oromhegyes kat. községben, Oromhegyes településen, 
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88. Szövetkezeti út – az utca az oromhegyesi 1005 földrészlettől indul a 29 és a 44 földrészlet között, elhalad az 

1005 földrészlet mentén, majd az 1005 földrészleten ér véget a 3338 és 643/34 földrészlet között Oromhegyes 

kat. községben, Oromhegyes településen, 

89. Stip utca – az utca a Stip utca folytatása, az oromhegyesi 2582/2, 2582/3 földrészleten keresztül és részben a 

2583/1 földrészlet mentén halad, az utca folytatása az oromhegyesi teljes 1754 földrészlet is,  

90. Déli-járás házcsoport – a házcsoport a 2570 és a 2568 földrészletre terjed ki Oromhegyes kat. községben, 

Oromhegyes településen, 

91. Északi-járás házcsoport – a házcsoport a 2572, 2573/1 és a 2573/2 földrészletre terjed ki Oromhegyes kat. 

községben, Oromhegyes településen, 

 

Orom településen: 

 

92. Kis utca – az utca az 1074/54 és az 1027/2 földrészlettől indul, elhalad a teljes 5074/2, 5074/1, 5098, 5097, 

5141/1, 5135 és 5137 földrészlet mentén, majd a 3197/4 és 4538 földrészlet között ér véget Orom kat. 

községben, Orom településen, 

93. Szabadkai út – az utca a 3042/2 és a 3045 földrészlet között indul, elhalad a teljes 5060 földrészlet mentén, 

majd a 3000 és 3002 földrészlet között ér véget Orom kat. községben, Orom településen, 

 

Völgyes településen: 

 

94. Fehér út – az utca az 5101 földrészlettől indul az 1043 és a 1896/1 földrészlet között, elhalad a teljes 5101, 

5100, 5113, 5145, 5177, 5184 földrészlet mentén, majd az 5184 földrészleten ér véget a 4561 és 4558 

földrészlet között Orom kat. községben, Völgyes településen, 

95. Mészáros út – az utca az 5176 földrészleten indul, a 4218 és a 4213 földrészlett között, elhalad a teljes 5176 

földrészlet mentén, az 5199 földrészleten keresztül, majd a 4836/1 földrészleten ér véget az 5199 és az 5221 

földrészlet között Orom kat. községben, Völgyes településen, 

96. Bicskei út – az utca az 5104 földrészlettől indul a 2217 és az 1916/1 földrészlet között, elhalad a teljes 5104, 

5110, 5152, 5159 földrészlet mentén, majd az 5159 földrészleten ér véget a 3854 és 3447 földrészlet között 

Orom kat. községben, Völgyes településen,  

97. Határ út – az utca az 5206 földrészlettől indul az 5008 és az 5020 földrészlet között, elhalad a teljes 5206 

földrészlet mentén, majd az 5206 földrészleten ér véget, az 5055/2 és a 4957 földrészlet között Orom kat. 

községben, Völgyes és Tóthfalu településen, 

98. Vasúti út – az utca az 5168 földrészlettől indul, az 5058/1 és a 4213 földrészlet között, elhalad az 5168 

földrészlet mentén, az 5158/1, 5058/1 földrészleten keresztül és az 5140 mentén, majd az 5140 földrészleten ér 

véget az 5058/1 és a 3381 földrészlet között Orom kat. községben, Völgyes településen, 

99. 1. körzet házcsoport – a házcsoport az 5024 és részben a 5026 földrészletre terjed ki Orom kat. községben, 

Völgyes településen, 

100. 2. körzet házcsoport – a házcsoport a 4610 földrészletre terjed ki Orom kat. községben, Völgyes településen, 

101. Bugyi út – az utca az 3972 és a 4063 földrészlet között indul Orom kat. községben, elhalad a teljes 5163, 5172 

és 5196 földrészlet mentén, majd az 5221, 4744, 4739 földrészlet között ér véget Orom kat. községben, 

Völgyes településen, 

 

Újfalu településen: 

 

102. Martinovics Ignác utca – az utca az 1312 és az 1346/3 földrészlet között indul, elhalad a teljes 5068/1, 

5068/5, 5068/2, 5068/3 és 5068/4 földrészlet mentén, majd az 1110/1 és az 1103/4 földrészlet között ér véget 

Orom kat. községben, Újfalu településen, 

103. Első új út – az utca Békova település (Szabadka város) határától indul a 4601/1 földrészlettől, elhalad részben 

az 5029 földrészlet mentén, majd a 4749 földrészletnél ér véget Kispiac kat. községben, Újfalu településen, 

104. Második új út – az utca Kispiac település határától indul a 4493 és a 4309 földrészlet között, elhalad a teljes 

5011 földrészlet mentén, majd a 4427/1 és a 4419/1 földrészlet között ér véget Kispiac kat. községben, Újfalu 

településen, 

105. Harmadik új út – az utca Kispiac település határától indul a 4495 és a 4491 földrészlet között, elhalad az 

5017 földrészlet mentén, majd a 4551 és a 4437 földrészlet között ér véget Kispiac kat. községben, Újfalu 

településen, 

106. Negyedik új út – az utca a 911/16 és 897/3 földrészlet között indul, elhalad az oromi teljes 897/2, 5064/2, 

5065/2, 1261/2, 1260/2, 1261/4, 1259/2, részben az 5066/4, 1156/3, 1157/3, 1158/3, 1161/2, 1162/2, 1163/2, 

1169/3, 5068/5, 1198/3, 1198/5, 1191/3, 1190/3, 1189/3, 1188/3, 1188/4, 1184/5, 1183/2, 1180/2, 1179/2, 

1178/2, 1176/2, 1174/2, részben az 5079/2 és 1107/2 földrészlet mentén, majd Orom település határán ér véget 

az  5072/3 földrészleten Orom kat. községben (A kispiaci Szalatornyai utat az oromi Szalatornyai úttal 

összekötő szakaszra Orom kat. községből az 5019/2, 5019/1, 5030 és részben az 5210 földrészlet, Kispiac kat. 
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községből az 5029 földrészlet esik a kispiaci 4636/1 földrészlet és az oromi 897/3 földrészlet közötti 

szakaszig.), Újfalu településen, 

107. Ötödik új út – az utca a 4972/5 földrészlettől indul, elhalad részben az 5028 és az 5027 földrészlet mentén, 

majd a 4889 földrészletnél ér véget Kispiac kat. községben, Újfalu településen, 

108. Hatodik új út – az utca a 4749 és a 4980 földrészlet között indul, elhalad a teljes 5001 földrészlet mentén, 

majd Kispiac település határán ér véget a 4848 és a 4849 földrészlet között Kispiac kat. községben, Újfalu 

településen, 

109. Jókai Mór utca – az utca az 1218/1 és az 1235 földrészlet között indul, elhalad a teljes 1219 és az 5082 

földrészlet mentén, majd Orom település határán ér véget az 1617/3 és az 1213 földrészlet között Orom kat. 

községben, Újfalu településen. Ugyanezt a nevet kapja az 1240 és az 1258 földrészlet között induló, részben az 

5083 és 5081 földrészlet mentén haladó, majd az 1215 és az 1198/1 földrészlet között véget érő utca is Orom 

kat. községben, Újfalu településen, 

110. Hetedik új út – az utca a 4651 és a 4698 földrészlet között indul, elhalad a teljes 4986 földrészlet mentén, 

majd Kispiac település határán ér véget a 4414 és a 4821 földrészlet között Kispiac kat. községben, Újfalu 

településen,  

111. Első körzet házcsoport – a házcsoport az 1186 és az 1185 földrészletre terjed ki Orom kat. községben, Újfalu 

településen. 

 

II. 

 A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzést szabályozó 

törvénnyel összhangban ezt a rendeletet köteles megküldeni a Magyarkanizsai Ingatlan-nyilvántartó Szolgálatnak.  

 

III. 

 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: 02-402/2018-I/B           

Kelt: 2018. 12. 27-én  

Magyarkanizsa 

 

 

A helyi önkormányzat pénzellátásáról szóló törvény 6., 7. és 11. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 62/06., 47/11., 

93/12., 99/13. – dinárösszegek egybehangolása, 125/14., 95/15. – dinárösszegek egybehangolása, 83/16., 91/16. – 

dinárösszegek egybehangolása, 104/16. – másik törvény, 96/17.– dinárösszegek egybehangolása és 89/2018. sz.  – 

dinárösszegek egybehangolása), a helyi önkormányzatról szóló törvény 20. és 32. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 

129/2007., 83/14. sz. – másik törvény és 101/16. sz. – másik törvény), a költségvetési rendszerről szóló törvény 25. 

szakasz 1. bekezdés 2. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 

63/2013. – javítás,  108/2013., 142/2014., 68/2015. sz. – másik törvény,103/15., 99/16. és 113/2017 sz.) és 

Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 3. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes 

szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2018. december 27-én tartott ülésén 

meghozta az alábbi  

 

R E N D E L E T E T 

A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

 

1. szakasz 

 A helyi kommunális illetékekről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 22/12., 19/14., 

19/15., 27/16. és 19/17. sz.) A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEK DÍJSZABÁSA fejezetében a 3. számú díjtétel 

helyébe az alábbi lép: 

 

„3. díjtétel 

Közúti gépjárművek és függesztett járművek üzemben tartása, kivéve a mezőgazdasági járműveket és gépeket. 

 

A közúti gépjárművek és függesztett járművek üzemben tartása után – a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével 

– éves összegben fizetendő illeték: 
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1. N kategória – tehergépjárművek teherbírás szerint 

 

– 2 tonnáig 1.730 dinár 

– 2 tonna és 5 tonna között 2.300 dinár 

– 5 tonna és 12  tonna között 4.020 dinár 

– 12 tonna fölött 5.740 dinár 

                          

2.  teher- és üzemi utánfutók (személygépkocsihoz valók)                    570 dinár 

 

3. M kategória – személygépkocsik – személyszállító járművek lökettérfogat szerint  

 

– 1.150 cm³-ig 570 dinár 

– 1.150 cm³ és 1.300 cm³ között 1.140 dinár 

– 1.300 cm³ és 1.600 cm³ között 1.720 dinár 

– 1.600 cm³ és 2.000 cm³ között 2.300 dinár 

– 2.000 cm³  és  3.000 cm³ között 3.470 dinár 

– 3.000 cm³ fölött 5.740 dinár 

 

4. L kategória – robogók és motorkerékpárok lökettérfogat szerint 

 

– robogó  50 cm³-ig 460 dinár 

– motorkerékpár  50 cm³ és 125 cm³ között 460 dinár 

– motorkerékpár  125 cm³ és 250 cm³ között 680 dinár 

– motorkerékpár  250 cm³ és 500 cm³ között 1.140 dinár 

– motorkerékpár  500 cm³ és 1.200 cm³ között 1.390 dinár 

– motorkerékpár  1.200 cm³ fölött 1.720 dinár 

5. M kategória – személyszállító járművek    

 

– autóbusz és kombibusz bejegyzett ülőhelyenként  50 dinár 

 

6. O kategória – függesztett járművek (teherpótkocsi, félpótkocsi és meghatározott teherfajta szállítására szolgáló 

célteherpótkocsi) teherbírás szerint 

 

– 1 tonnáig 460 dinár 

– 1 tonna és 5 tonna között 800 dinár 

– 5 tonna és 10  tonna között 1.090 dinár 

– 10 tonna és 12 tonna között 1.500 dinár 

– 12 tonna fölött  2.300 dinár 

 

7. N kategória – vonatójárművek (vontatók) motorteljesítmény szerint 

 

– 66 kW-ig 1.720 dinár 

– 66 kW és 96 kW között  2.300 dinár 

– 96 kW és 132 kW között 2.900 dinár 

– 132 kW és 177 kW között  3.470 dinár 

– 177 kW fölött 4.610 dinár 

   

8. Különleges járművek (üzemjárművek, utazó szórakoztatás,  

    üzlet kellékeinek szállítására különlegesen átalakított, méhek  

    szállítására kiképzett, műbizonylattal ellátott járművek)   

 

1.140 dinár 

 

MEGJEGYZÉSEK:  

Az e díjtétel szerinti illeték kötelezettje a hatályos jogszabály szerint belügy-minisztériumi forgalomba helyezésre 

kötelezett járművet tulajdonoló, illetve használó jogi vagy természetes személy. 

A katonai rokkant, polgári hadirokkant és munkarokkant jogállású, 60%-os vagy annál nagyobb mértékű testi 

fogyatékossággal rendelkező illetékkötelezettek – ha a jármű a személyes szállításukat szolgálja – a jármű forgalomba 

helyezésekor az e díjtételben megállapított illeték 10%-át fizetik. 
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A kommunális vállalatok által kizárólag a városi utcákon a kommunális tevékenység ellátására használt közúti 

gépjárművek (városi járatok, köztisztasági vállalat, víz- és csatornaművek, energiaelosztás, közvilágítás stb.), a 

tűzvédelmi jogszabályok szerint szerveződött hivatásos tűzoltóegységek és szolgálatok tűzoltó gépjárműveinek, a 

betegszállító járműveknek és a Vöröskereszt járműveinek forgalomba helyezésekor az e díjtételben megállapított 

illetéknek 15%-a fizetendő. 

 A közúti és gépjárművek birtokosai az e díjtétel szerinti illetéket a jármű forgalomba helyezése, illetve forgalmi 

engedélyének meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor egyszeri pénzösszegben a magyarkanizsai községi 

költségvetés 840-714513843-04 számú befizetési számlája javára róják le a 97-38-214 számra hivatkozással vagy a 97- 

és illetékkötelezetti adóazonosító szám szerinti ellenőrzőszámra hivatkozással.” 

 

2. 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: 02-404/2018–I/B  

Kelt: 2018. 12. 27-én 

Magyarkanizsa 

 

 

 

A helyi önkormányzat pénzellátásáról szóló törvény 6. és 9. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06., 47/11., 

93/12., 99/13. – dinárösszegek egybehangolása, 125/14. – dinárösszegek egybehangolása, 95/15. – dinárösszegek 

egybehangolása, 83/16., 91/16. – dinárösszegek egybehangolása, 104/16.  – másik törvény, 96/17. – dinárösszegek 

egybehangolása és 89/18. sz. – dinárösszegek egybehangolása), a helyi önkormányzatról szóló törvény 20. és 32. 

szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007., 83/14. – másik törvény, 101/16. – másik törvény és 47/18. sz.), a 

költségvetési rendszerről szóló törvény 25. szakasz 1. bekezdés 1. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 

101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. – javítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. – másik törvény, 103/15., 

99/16. és 113/2017 sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 3. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos 

Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2018. 

december 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

 

 

R E N D E L E T E T 

A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

1. szakasz 

A községi közigazgatási illetékekről szóló rendeletben (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/17. sz.) A 

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEK DÍJSZABÁSA fejezet 3. díjtétele helyébe az alábbi lép: 

 

 

„3. díjtétel 

 

            Városrendezési és építési ügyekben minden egyes benyújtott kérelem után, ha annak tárgya: 

 1.  fekvésről szóló tájékoztatás 500 

 2.  fekvési feltételek 500 

 3.  kiállított okiratról szóló tájékoztatás 500 

 4.  telekalakítási és telekcsoport-újraosztási terv megerősítése 500 

 5.  elkülönülő épületrészek tervrajzának megerősítése 500” 

 

 

2. szakasz 

Az illetékdíjszabás X. VÁROSRENDEZÉS ÉS ÉPÍTÉSÜGY KÖRÉBE TARTOZÓ IRATOK ÉS 

CSELEKMÉNYEK fejezetében a 23. díjtétel helyébe az alábbi lép: 
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„23. díjtétel 

 1.  telek rendeltetése iránti fekvésről való tájékoztatás 2.500  

 2.  200 m²-t meg nem haladó lakó- és lakó-üzleti építmények fekvési feltételei 3.500 

 3.  200 m²-t meghaladó lakó- és lakó-üzleti építmények fekvési feltételei  4.500   

 4.  200 m²-t meg nem haladó mellék- és gazdasági építmények fekvési feltételei 2.000 

 5.  200 m²-t meghaladó mellék- és gazdasági építmények fekvési feltételei 3.500 

 6.  300 m²-t meg nem haladó üzleti és ipari építmények fekvési feltételei 5.000 

 7.  300 m²-t meghaladó üzleti és ipari építmények fekvési feltételei 7.000  

 8.  1000 m-t meg nem haladó vonalas közművek és egyéb kommunális infrastruktúra fekvési feltételei33.000 

 9. 1001–5000 m hosszúságú vonalas közművek és egyéb kommunális infrastruktúra fekvési feltételei48.000 

 10. 5000 m-t meghaladó vonalas közművek és egyéb kommunális infrastruktúra fekvési feltételei: a 8. 

pontban foglalt összeg 100 m-enként  3.300  

  dinárral emelkedik 

 11. egyéb építmények (szivattyútelep, rádió-bázisállomás, előregyártott betonházas 

transzformátorállomás, transzformátorállomás, kút stb.) fekvési feltételei 5.000 

 12. telekalakítási és telekcsoport-újraosztási terv megerősítése 1.500 

 13. elkülönülő épületrészek tervrajzának megerősítése 1.000. 

  

MEGJEGYZÉS: 

Az e díjtételben foglalt ügyirat módosítása után az előírt illeték 50%-kal csökkentett összegének megfelelő illeték 

fizetendő.” 

 

 

Szerb Köztársaság                                                                               

Vajdaság Autonóm Tartomány Miloš Kravić s. k., 

Magyarkanizsa község a Községi Képviselő-testület elnöke 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület                                                                             

Szám: 02-405/2018-I/B 

Kelt: 2018. 12. 27-én  

Magyarkanizsa 

 

 

 

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2019. ÉVI 

SZAKEMBERTERVE 

 

 

I 

A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal 2018. 12. 31-én érvényes alkalmazotti létszáma: 

 

 

Köztisztségviselői és közalkalmazotti munkakörök 

 

Alkalmazottak száma 

I. szakcsoportba tartozó vezető köztisztviselő 1 

Önálló tanácsos 10 

Tanácsos 5 

Másodtanácsos / 

Munkatárs 5 

Másodmunkatárs / 

Főelőadó 18 

Előadó 2 

Másodelőadó / 

Első fokú munkakör 1 

Második fokú munkakör / 

Harmadik fokú munkakör 1 

Negyedik fokú munkakör 7 
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Ötödik fokú munkakör / 

 

Határozott idejű munkaviszonyban 

(megemelkedett feladatmennyiségre) 

 

 

Alkalmazottak száma 

Önálló tanácsos / 

Tanácsos 2 

Másodtanácsos 4 

Munkatárs / 

Másodmunkatárs / 

Főelőadó / 

Előadó 2  

Másodelőadó / 

Első fokú munkakör / 

Második fokú munkakör / 

Harmadik fokú munkakör / 

Negyedik fokú munkakör 1 

Ötödik fokú munkakör 1  

 

 

II. 2019-re tervezett alkalmazotti létszám 

 

Köztisztségviselői és közalkalmazotti munkakörök 

 

 

Alkalmazottak száma 

I. szakcsoportba tartozó vezető köztisztviselő 1 

Önálló tanácsos 10 

Tanácsos 11 

Másodtanácsos 3 

Munkatárs 14 

Másodmunkatárs / 

Főelőadó 13 

Előadó / 

Másodelőadó / 

Első fokú munkakör 1 

Második fokú munkakör / 

Harmadik fokú munkakör 1 

Negyedik fokú munkakör 6 

Ötödik fokú munkakör 2 

 

Határozott idejű munkaviszonyban 

 (megnövekedett feladatmennyiségre) 

 

Alkalmazottak száma 

Önálló tanácsos / 

Tanácsos 2 

Másodtanácsos 2 

Munkatárs / 

Másodmunkatárs / 

Főelőadó / 

Előadó 2 

Másodelőadó 1 

Első fokú munkakör / 

Második fokú munkakör / 

Harmadik fokú munkakör 1 

Negyedik fokú munkakör 2 

Ötödik fokú munkakör / 
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I n d o k o l á s 

 

 Az autonóm tartományok és a helyi önkormányzatok alkalmazottairól szóló törvény 76. szakaszában (Az SZK 

Hiv. Közlönye, 21/16., 113/17. és 113/17. sz. – másik törvény) foglaltak úgy rendelkeznek, hogy a szakembertervnek 

munkakörönként és rangfokozatonként be kell mutatnia a szakembertervvel érintett évben határozatlan és határozott 

munkaviszonyban szükséges alkalmazotti létszámot, a fölvenni tervezett gyakornoki létszámot és azoknak az 

alkalmazottaknak a számát, akiket autonóm tartományi szerv kabinetjébe, valamint bármilyen szintű polgármesteri 

kabinetbe vagy azon kívül – a teendők megsokasodása miatt – terveznek határozott időre fölvenni. Ugyanezen törvény a 

77. szakaszban úgy rendelkezik, hogy a szakemberterv tervezetét a költségvetési naptárral összhangban az autonóm 

tartomány, illetve helyi önkormányzat költségvetés-tervezetével egyidejűleg úgy kell elkészíteni, hogy az összhangban 

álljon a költségvetésben rendelkezésre álló eszközökkel, továbbá, hogy a helyi önkormányzat szakembertervét a városi, 

községi, illetve városi községi képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendelettel egyidejűleg 

fogadja el. Adott munkakör a Községi Közigazgatási Hivatalban akkor tölthető be, ha két feltétel teljesült: a munkakört 

a szervezeti és munkaköröket besoroló szabályzat előirányozza, valamint a munkakör betöltését az adott évre szóló 

szakemberterv előirányozza. A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal hatályos szervezeti szabályzata 

értelmében a hivatal osztatlanul működő egységes szerv, amely hat főosztályi besorolású szervezeti egységből és egy 

különálló szervezeti egységből, a polgármesteri kabinetből áll. A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatalban 

2018. december 31-én 46-an állnak határozatlan idejű, 5-en határozott idejű munkaviszonyban, ketten pedig átmeneti 

időre, idényjellegű szerződéssel – a Szerb Köztársaság Kormánya illetékes bizottságának jóváhagyásával – az 

építmény-fennmaradási engedélyeztetésen dolgoznak. A Községi Közigazgatási Hivatal 2019. évi alkalmazotti 

létszámának terve a hatályos jogszabályoknak és a fennálló igényeknek megfelelően állt össze, hogy az biztosítsa a 

Községi Közigazgatási Hivatal törvényben megállapított hatáskörébe tartozó ügyek zavartalan ellátását.  

 

 

      

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány Miloš Kravić s. k., 

Magyarkanizsa község a Községi Képviselő-testület elnöke 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 112-213/2018-I/B 

Kelt: 2018. 12. 27-én  

Magyarkanizsa 

 

 

Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 8. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz.) alapján és 

a közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszával (Az SZK Hivatalos Közlönye, 15/16. sz.) összefüggésben a 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2018. december 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 ÜZLETVITELI PROGRAMJA  

MÁSODIK MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

Jóváhagyja a képviselő-testület a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2018. évi üzletviteli programjának második módosítását, amelyet a szabadkai Regionális 

Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése 2018. december 5-én tartott rendkívüli 

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: 02-396/2018-I/B 

Kelt: 2018. 12. 27-én  

Magyarkanizsa 

  

 

Miloš Kravić s. k. 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 44. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – 

egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, a közvállalatokról szóló törvény 61. szakaszával (A Szerb Köztársaság 

Hiv. Közlönye, 15/16. sz.) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2018. december 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 KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK 

FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÜLÖNPROGRAMJA MÁSODIK MÓDOSÍTÁSÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

Jóváhagyja a képviselő-testület a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2018. évi költségvetési eszközök felhasználásával kapcsolatos különprogramja második 

módosítását, amelyet a Regionális Hulladéktároló taggyűlése 2018. december 5-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: 02-397/2018-I/B  

Kelt: 2018. 12. 27-én  

Magyarkanizsa 

 

 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 8. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/14.  – másik 

törvény, 101/16.– másik törvény és 47/18. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 44. pontja 

(Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg)  és a HORGOSI POTISKI 

VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság alapító okirata 17. szakasza (Magyarkanizsa 

Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg)  alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-

testület 2018. december 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T 

a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. GAZDASÁGI 

TÁRSASÁG 2019. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I.  

Jóváhagyja a képviselő-testület a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. 

gazdasági társaság 2019. évi üzletviteli programját, amelyet a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI 

VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság felügyelő bizottsága 2018. november 30-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 
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Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-391/2018-I/B  

Kelt: 2018. 12. 27-én  

Magyarkanizsa 

 

 

Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 8. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes 

szerkezetbe foglalt szöveg) alapján,  a közvállalatokról szóló törvény 22. szakasz 3. bekezdésével (A Szerb Köztársaság 

Hiv. Közlönye, 15/16. sz.) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2018. december 27-én tartott 

ülésén meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 

2017–2021. ÉVI KÖZÉPTÁVÚ  ÜZLETSTRATÉGIAI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 

MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I.  

A képviselő-testület jóváhagyja a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2017–

2021. évi középtávú üzletstratégiai és fejlesztési tervének módosítását, amelyet a magyarkanizsai Komunalac 

Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottsága 2018. november 30-án tartott ülésén hozott meg. 

 

II. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa Község 

Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete  

Szám: 02-394/2018-I/B 

Kelt: 2018. 12. 27-én  

Magyarkanizsa 

  

                         Miloš Kravić s. k. 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 8. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/14.  – másik 

törvény, 101/16. – másik törvény és 47/18. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 44. pontja 

(Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a magyarkanizsai 

Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat üzletvitelének a közvállalatokról szóló törvénnyel való 

egybehangolásáról szóló rendelet 26. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 20/16. és 23/16. sz.) alapján a 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2018. december 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 

2019. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I.  

A képviselő-testület jóváhagyja a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2019. évi 

üzletviteli programját, amelyet a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottsága 

2018. november 30-án 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 

Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete  

Szám: 02-392/2018-I/B 

Kelt: 2018. 12. 27-én  

Magyarkanizsa 

  

                         Miloš Kravić s. k. 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

 

A tervezésről és építésről szóló törvény 94. szakasz 1. 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., 

145/14. és 83/18. sz.), a telekrendezési program tartalmáról és meghozatalának eljárásáról és módjáról szóló szabályzat 

7. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 27/15. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 16. szakasz 8. pontja és 47. 

szakasz 5. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 8/17. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg), valamint az építési 

terület 2016–2020. évi középtávú magyarkanizsai községi rendezési programja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 

17/15. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2018. december 27-i ülésén meghozta  

 

AZ ÉPÍTÉSI TERÜLET 2019. ÉVI MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI ÉVES 

RENDEZÉSI PROGRAMJÁT 

 

1. A középtávú programban felölelt munkálatok kivitelezésének állapota 

 

Telekelőkészítés  

 A telkek előkészítésére tervezett munkálatok egy részét előirányozza az építési terület 2016–2020. évi 

középtávú magyarkanizsai községi rendezési programja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 17/15. sz.) (Magyarkanizsa 

község Hivatalos Lapjának 17/2015 száma) (a továbbiakban: középtávú program), emellett folyamatos a többféle 

helyszínen található telkek megszerzésével kapcsolatos tevékenység. 

                 

 Előkészítő munkák:  

–  az előkészítő munkák keretében ki kell dolgozni a magyarkanizsai 1820/1. sz. kataszteri földrészlet 

telekalakítási tervét  

Szanálási munkálatok: 

–  folyamatos a magyarkanizsai Fehér Ferenc utca végén levő terület (a 24-es lakótömb egy részének) 

feltöltése. 

 Az említett munkák az alapjai a középtávú programban tervbe vett munkálatok további kivitelezésének.  

 

Telkek közművesítése  

  

 A középtávú programban telkek rendezésére előirányzott, folyamatosan kivitelezett munkálatok: 

– csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása Magyarkanizsa község egész területén  

– közvilágítás karbantartása 

– útburkolatok, útburkolati jelek, úttartozékok rendszeres karbantartása, a közúti jelzőtáblák karbantartása 

– zöldterület-karbantartás, közterület-takarítás  

– közterületi játszóterek karbantartása  

– vízvezeték-hálózat átépítése több helyszínen  

 

2. A középtávú programban szereplő munkálatok kiválasztásának szempontjai 

 

–  elsőbbséget a meglevő közművek karbantartására irányuló munkálatok élveznek  

–  az éves munkaprogramban a többi munkálat a községi szervek és a helyi közösségek javaslatai alapján 

kapott helyet  

–  2019-ben folytatódnak azok a munkálatok, melyekről 2018-ben lefolyt a közbeszerzési eljárás, és a 

munkálatok kivitelezéséről a felek szerződést kötöttek  

–  az építési terület 2019. évi magyarkanizsai községi éves rendezési programjának összeállításakor az adott 

rendeltetésre várhatóan befolyó eszközök mértékét kellett szem előtt tartani, év közben pedig majd hozzá 

kell igazítani a tényleges pénzügyi lehetőségekhez.  

 

3. A középtávú program esetlegesen tervbe vett módosításának jellege és következményei 
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 Az építési terület 2019. évi magyarkanizsai községi éves rendezési programja az építési terület középtávú 

magyarkanizsai községi rendezési programjához viszonyítva nem vesz tervbe módosítást.  

 

4. Az építési terület rendezésére előirányzott munkálatok ismertetése  

 

Az építési terület rendezésére vonatkozó munkálatok a telkek előkészítését és közművesítését ölelik fel. 

A terület előkészítése a kutatómunkát, a földmérői, földtani és más alapok kidolgozását, a tervdokumentáció, a 

műszaki dokumentáció és a telekrendezési program kidolgozását, szükség esetén építmények bontását, a terep 

szanálását és más munkálatokat ölel fel. 

A terület közművesítése közművek építését, valamint közösségi rendeltetésű terület kiépítését és rendezését 

öleli fel. 

  

Terület előkészítése 

 A tervben felölelt egyéves időszakban szükség van különböző helyszíneken található területek megszerzésére. 

Aminek megszerzése a program készítése során már bizonyos:  

   

Sor-

szám 
Kat. község Helyrajzi szám Térmérték (m2) Helyszín 

1. Orom 713/2 618 m2 Fehér Ferenc u. 

2. Orom 712/2 197 m2 Fehér Ferenc u. 

3. Orom 711/4 49 m2 Fehér Ferenc u. 

4. Orom 708/2 205 m2 Fehér Ferenc u. 

5. Orom 689/2 167 m2 Fehér Ferenc u. 

6. Orom 520/2 460 m2 Fehér Ferenc u. 

7. Orom 517 373 m2 Fehér Ferenc u. 

8. Orom 09/2 359 m2 Fehér Ferenc u. 

9. Orom 508/2 488 m2 Fehér Ferenc u. 

10. Orom 507/4 288 m2 Fehér Ferenc u. 

11. Orom 507/3 195 m2 Fehér Ferenc u. 

12. Orom 506/2 154 m2 Fehér Ferenc u. 

13. Orom 505/2 414 m2 Fehér Ferenc u. 

14. Orom 504/2 590 m2 Fehér Ferenc u. 

15. Orom 500/2 1272 m2 Fehér Ferenc u. 

16. Orom 142/5 1277 m2 Kodály Zoltán u. 

17. Orom 129/35 1833 m2 Kodály Zoltán u. 

18. Orom 124/2 344 m2 Nikola Tesla u. 

19. Orom 142/3 1282 m2 Nikola Tesla u. 

20. Orom 124/4 349 m2 Nikola Tesla u. 

21. Orom 123/7 638 m2 Móra Ferenc u. 

22. Orom 363/3 1723 m2 Móra Ferenc u. 

23. Orom 361/2 741 m2 Móra Ferenc u. 
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24. Orom 359/4 683 m2 Móra Ferenc u. 

25. Orom 359/8 206 m2 Móra Ferenc u. 

26. Orom 359/9 206 m2 Móra Ferenc u. 

27. Orom 359/10 212 m2 Móra Ferenc u. 

28. Orom 353/3 414 m2 Móra Ferenc u. 

29. Orom 345/4 1125 m2 Móra Ferenc u. 

30. Orom 345/3 229 m2 Móra Ferenc u. 

31. Orom 371/2 1802 m2 Szarvas Gábor u. 

32. Orom 371/7 900 m2 Szarvas Gábor u. 

33. Orom 363/5 1717 m2 Szarvas Gábor u. 

34. Orom 361/4 775 m2 Szarvas Gábor u. 

35. Orom 360/2 425 m2 Szarvas Gábor u. 

36. Orom 359/2 487 m2 Szarvas Gábor u. 

37. Orom 358/2 380 m2 Szarvas Gábor u. 

38. Orom 353/5 418 m2 Szarvas Gábor u. 

39. Orom 351/2 1341 m2 Szarvas Gábor u. 

40. Orom 343/6 413 m2 Szarvas Gábor u. 

41. Orom 371/12 156 m2 Ivo Andrić u. 

42. Orom 371/6 1026 m2 Ivo Andrić u. 

43. Orom 371/8 5425 m2 Ivo Andrić u. 

44. Orom 371/14 697 m2 Ivo Andrić u. 

45. Orom 363/7 1713 m2 Ivo Andrić u. 

46. Orom 361/6 790 m2 Ivo Andrić u. 

47. Orom 360/6 722 m2 Ivo Andrić u. 

48. Orom 360/3 564 m2 Ivo Andrić u. 

49. Orom 353/7 427 m2 Ivo Andrić u. 

50. Orom 352/2 1392 m2 Ivo Andrić u. 

51. Orom 158/2 64 m2 Bartók Béla u. 

52. Oromhegyes 3799/36 8589 m2 Osztályba nem sorolt út 

53. Magyarkanizsa 5263/1 4772 m2 A K-IX-0 csatorna leendő nyomvonala 

54. Magyarkanizsa 5263/2 1842 m2 A K-IX-0 csatorna leendő nyomvonala 

 

 

   Tervdokumentáció 
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 Kidolgozásra előirányzott tervdokumentációk:  

– A vízkivételi helyek körüli közegészség-védelmi övezet terve. A tervdokumentáció kidolgozásához 

szükséges eszközök becsült értéke: 4.000.000,00 RSD. 

– A magyarkanizsai községi területi terv módosítása. A tervdokumentáció kidolgozásához szükséges eszközök 

becsült értéke: 2.000.000,00 RSD. 

– Magyarkanizsa település általános szabályozási tervének módosítása. A tervdokumentáció kidolgozásához 

szükséges eszközök becsült értéke: 2.000.000,00 RSD. 

 

Földméréstani és térképészeti alapok kidolgozása  

 Minden beruházás előkészítésének kezdetén biztosítani kell a földméréstani és térképészeti alapokat. A 

földméréstani és térképészeti alapok biztosításához szükséges eszközök becsült értéke: 500.000,00 RSD. 

 

Szanálási munkálatok  

      

 A tervezett szanálási munkálatok: 

 

–  a magyarkanizsai Fehér Ferenc utca végén levő terület (mélyedés) folyamatos feltöltése (a szükséges 

tengerszint feletti magasság eléréséig) – a munkálatok becsült értéke: 200.000,00 RSD 

–  az inerthulladék-lerakók helyszínének karbantartása – a munkálatok becsült értéke: 600.000,00 RSD 

–  a környezetbarát ipart befogadó horgosi övezet egy részének feltöltése és terepegyengetése – a munkálatok 

becsült értéke: 200.000,00 RSD 

 

Telek-közművesítés  

 

А/ Vízellátó rendszer  

Sor-

szám 

A beruházás megnevezése A beruházás 

becsült értéke 

(RSD) 

A szolgáltatások 

igénybevételének módja 

szerinti besorolás 

Működési szint 

szerinti 

besorolás 

1. Vízvezetékhálózat átépítése több helyszínen 
30.000.000,00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

2. Háztartási csatlakozások átépítése 
3.000.000,00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

másodlagos 

hálózat 

3. Közfogyasztási átkötő vízvezeték megépítése 

Magyarkanizsa községben, amely a 

Magyarkanizsa községbeli kispiaci 

vízhálózatra rácsatlakoztatja a Szabadka városi 

Nosza település vízhálózatát, valamint 

nyomásnövelő szivattyútelep  

8.000.000,00 
kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

4. Új kút fúrása az adorjáni vízkivételi helyen 
23.000.000.00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

5. Új kút fúrása a velebiti vízkivételi helyen 
16.000.000.00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

6. Vízvezeték-építés a környezetbarát ipart 

befogadó horgosi ipari övezetben 
6.500.000,00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

 ÖSSZESEN (1-6): 86.500.000.00   

7. Műszaki tervdokumentáció kidolgozásának, 

szakértői felügyelet ellátásának költségei és 

egyéb kapcsolódó költségek 

4.000.000,00   

 ÖSSZESEN (1-6+7): 90.500.000.00   

 Középtávú programban előirányzott összeg 
200.000.000,00   

 A középtávú programhoz viszonyított 

teljesülési arány  
45,2%   
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Csatornarendszer 

  

B/ Szennyvízcsatornázás 

 

Sor-

szám 

A beruházás megnevezése A beruházás 

becsült értéke 

(RSD) 

A szolgáltatások 

igénybevételének módja 

szerinti besorolás  

Működési szint 

szerinti 

besorolás 

1. Szennyvízhálózat szakaszos kiépítése több 

helyszínen Magyarkanizsa község területén 4.000.000,00 
kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

2. Szennyvíztisztítómű átépítése és bővítése 

Magyarkanizsán 261.000.000,00 
kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

3. Szennyvízcsatorna-építés a környezetbarát ipart 

befogadó horgosi övezetben 13.000.000,00 
kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

 ÖSSZESEN (1-3): 278.000.000,00   

4. Szakértői felügyelet ellátásának költségei és 

egyéb kapcsolódó költségek 5.000.000,00   

 ÖSSZESEN (1-3+4) 284.000.000,00   

 Középtávú programban előirányzott összeg 
200.000.000,00   

 A középtávú programhoz viszonyított teljesülési 

arány 142,0%   

 

C/ Csapadékvíz-elvezetés 

 

Csapadékvíz-elvezető rendszert karbantartó és építő tervezett munkálatok  

 

Sor-

szám 

A beruházás megnevezése A beruházás 

becsült értéke 

(RSD) 

A szolgáltatások 

igénybevételének módja 

szerinti besorolás  

Működési 

szint szerinti 

besorolás 

1. Csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása 

Magyarkanizsa község egész területén  

7.000.000,00 kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

2. Csapadékvízelvezető rendszer kiépítése a 

környezetbarát ipart befogadó horgosi 

övezetben 

24.000.000,00 kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

 ÖSSZESEN (1-2.): 31.000.000,00   

3. Szakértői felügyelet ellátásának költségei és 

egyéb kapcsolódó költségek 

700.000,00   

 ÖSSZESEN (1-2.+3): 26.500.000,00   

 Középtávú tervben előirányzott összeg 159.000.000,00   

 A középtávú programhoz viszonyított 

teljesülési arány  
19,9 % 

  

 

D/ Villamosenergia-hálózat 

 

Sor-

szám 

A beruházás megnevezése A beruházás 

becsült értéke 

(RSD) 

A szolgáltatások 

igénybevételének módja 

szerinti besorolás  

Működési 

szint szerinti 

besorolás 



Број:  18.                   27.12.2018.                        СТРАНА  428.  OLDAL                        2018. 12.27.           18.  szám 

 

 
1.  Az OP-5 és OP-4 önkormányzati út és a 2A 

rendű 102-es országos közút 

kereszteződésének megvilágítása  

    500.000,00 kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

2.  Közvilágítás karbantartása    4.000.000,00 kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

3.  Oszloptranszformátor-állomás építése a 

magyarkanizsai szennyvíztisztítónál 

  6.500.000,00 kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

4.  Közvilágítás fejlesztése több helyszínen   1.000.000,00 kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

5.  Transzformátorállomás építése tápvezetékkel 

a környezetbarát ipart befogadó horgosi ipari 

övezetben 

 12.000.000,00 kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

6.  Közvilágítás kiépítése a környezetbarát ipart 

befogadó horgosi ipari övezetben 

  9.000.000,00 kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

 ÖSSZESEN (1-6): 33.000.000,00    

7. Szakértői felügyelet ellátásának költségei és 

egyéb kapcsolódó költségek 

1.000.000,00   

 ÖSSZESEN (1-6+7): 34.000.000,00   

 Középtávú tervben előirányzott összeg 57.000.000,00   

 A középtávú tervhez viszonyított teljesülési 

arány 
59,6 % 

  

 

KÖZLEKEDÉSI FELÜLETEK 

 

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 

 

A község közlekedési helyzetének általános jellemzői  

  

 Magyarkanizsa község közlekedés-földrajzi adottságai és a rajta keresztülhaladó kiemelt jelentőséggel bíró 

útközművek – köztük az IA rendű országos közutak, az A1 rendű autópálya, a IIA rendű 100 és 102 jelű országos közút, 

az IB rendű 13 jelű országos közút, az IB rendű 300 és 301 jelű országos közút – kedvező összeköttetést biztosítanak 

ennek a térségnek a környezetével. 

 A község úthálózata egymás fölé rendelt különböző rangű utakból álló nyílt útrendszer, amelynek alapvető 

rendeltetése a települések összeköttetésének biztosítása a környezettel és a községi központtal. 

 

Úthálózat 

 A Magyarkanizsa község területét behálózó utak szerkezetét I. és II. rendű országos közutaknak és az A1 jelű 

autópályának ideeső szakasza, önkormányzati és osztályba nem sorolt utak, valamint a települések utcáin fekvő utak 

alkotják.   

 

Е/  A programban foglalt úthálózati munkálatok (építés, szélesítés, helyreállítás, rendszeres karbantartás): 

 

Sor-

szám 
A beruházás megnevezése 

A megvalósítás-

hoz szükséges 

pénzeszközök 

összesen 

A szolgáltatások 

igénybevételének módja 

szerinti besorolás 

Működési szint 

szerinti 

besorolás 

1.  Aszfaltburkolatú úttest építése a horgosi Pince 

utcában  2.000.000,00 
kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

2.  Aszfaltburkolatú úttest építése a horgosi Szent 

Száva és Vuk Karadžić utcában 
500.000,00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

3.  Aszfaltburkolatú úttest építése a horgosi Szent 

István utca egy részén 
9.000.000,00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

4.  Aszfaltburkolatú úttest építése a horgosi 5.000.000,00 kommunális közfogyasztási elsődleges 
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Temető utcában közművek hálózat 

5.  Úttest helyreállítása és kiszélesítése a horgosi 

Virág utcában 
4.500.000,00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

6.  A horgosi Kanizsai úton a kerékpárút-építés I. 

ütemének befejezése 
10.000.000,00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

7.  Úttest helyreállítása és kiszélesítése a kispiaci 

Szabadkai utca egy részén és aszfaltburkolatú 

úttest építése a Szabadkai utca egy részén 

11.000.000,00 
kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

8.  Aszfaltburkolatú úttest építése a kishomoki 

Dózsa György és Petőfi Sándor utcában 
16.000.000,00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

9.  Aszfaltburkolatú úttest építése a martonosi 

József Attila utcában 
6.000.000,00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

10.  Úttest helyreállítása és kiszélesítése 

Martonoson a temető melletti utcában 
5.500.000,00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

11.  Az OP–3 jelű önkormányzati út helyreállítása 

Martonos központjától – szakaszos építés 
10.000.000,00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

12.  Úttest helyreállítása és kiszélesítése 

Magyarkanizsán a Hunyadi János utcában, a 

csapadékvíz-elvezetés megoldásával, valamint 

az úttest helyreállítása a Kossuth Lajos utca 

egy részén 

25.000.000,00 
kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

13.  Aszfaltburkolatú úttest helyreállítása 

Magyarkanizsán a Gyógyfürdő soron, a 

csapadékvíz-elvezetés megoldásával 

8.000.000.00 
kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

14.  Aszfaltburkolatú úttest helyreállítása 

Magyarkanizsán a Lika utcában 
26.500.000.00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

15.  Aszfaltburkolatú úttest építése az oromi Bartók 

Béla utcában 
5.500.000,00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

16.  Aszfaltburkolatú úttest építése Oromhegyesen 

a Kosta Nađ u. egy részén, a Kúria és a 

Határőr utcában 

10.500.000,00 
kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

17.  Aszfaltburkolatú úttest építése Oromhegyesen 

a Topčider u. egy részén 
500.000,00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

18.  Aszfaltburkolatú úttest építése Oromhegyesen 

a Szőlő utcában – szakaszos építés 
2.100.000.00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

19. Aszfaltburkolatú úttest építés Tóthfaluban a 

Mester utcában – szakaszos építés  
2.700.000,00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

20. Aszfaltburkolatú úttest építése Velebiten az 

Utolsó utca egy részén 

3.800.000,00 

 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

21. Aszfaltburkolatú úttest építése Velebiten a 

Novković Stevan utca egy részén 
5.000.000,00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

22. Aszfaltburkolatú úttest építése Velebiten a 

Basarić Milan utca egy részén 
3.800.000,00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

23. Aszfaltburkolatú úttest építése Velebiten a 

Legelő utcában 
2.100.000,00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

24. Aszfaltburkolatú úttest építése Ilonafaluban a 

Mladen Stojanović és a Đuro Pucar utcában 
13.200.000,00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

25. Az OP–6 jelű önkormányzati út (adorjáni 

bekötőút) helyreállítása és kiszélesítése  
65.500.000,00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

26. Az OP–4 jelű önkormányzati út részleges 

(Tóthfalu–Völgyes szakasz) helyreállítása 
78.000.000,00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

27. A Magyarkanizsát elkerülő út I. építési 

ütemének elkezdése 0+000,00 km-től 

5+082,65 km-ig; részletezve: 

– közvilágítás kiépítése az elkerülő út 

34.000.000,00 
kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 
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csatlakozási helyein 

– a közvilágítás tápvezetékének kiépítése az 

elkerülő út csatlakozási helyein  

– villamoshálózat-védelem (műszaki 

tervdokumentáció kidolgozása és 

kivitelezés) 

– távközlésihálózat-védelem az elkerülő út 

csatlakozási helyein  

– gázvezeték-védelem az elkerülő út 

csatlakozási helyein 

28. Kerékpárutak tervének kidolgozása 

Magyarkanizsa község területére 
500.000,00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

 Rendszeres úttestkarbantartás,  

földútkarbantartás, 

útpadka és út menti földsáv karbantartása, 

gépi fű- és gyomnyírás,  

útjelek és úttartozékok rendszeres 

karbantartása,  

közúti jelzőtáblák karbantartása,  

útburkolati jelek megújítása, 

úttartozékok karbantartása, 

téli útkarbantartás, 

közutak vasúti kereszteződésének 

karbantartása, 

az út vízelvezető rendszerének karbantartása 

45.000.000,00 
kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

29. 
mezei utak karbantartása 14.000.000,00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

30. 
Gyalogjárda építése és javítása több helyszínen 4.000.000,00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

 ÖSSZESEN (1-30.): 444.200.000,00   

31. Műszaki tervdokumentáció kidolgozásának 

költsége 
4.000.000,00   

32 Szakértői felügyelet ellátásának költségei és 

egyéb kapcsolódó költségek 
10.000.000,00   

 ÖSSZESEN (1-30+31 és 32):    

 Középtávú tervben előirányzott összeg: 1.588.000.000,00   

 A középtávú programhoz viszonyított 

teljesülési arány  
28,6%   

 

F/ Szabad felületek rendezése 

 

Sor-

szám 
A beruházás megnevezése 

A beruházás 

becsült értéke 

(RSD) 

A szolgáltatások 

igénybevételének módja 

szerinti besorolás 

Működési szint 

szerinti 

besorolás 

1 Zöldfelületek karbantartása, közterületek 

takarítása 
12.000.000,00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

2 
Közterületi játszóterek karbantartása  600.000,00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

másodlagos 

hálózat 

3 Közterületi térbútorok karbantartása 1.000.000,00   

4 
A magyarkanizsai Népkert karbantartása 7.500.000,00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

másodlagos 

hálózat 

 ÖSSZESEN (1-4): 21.100.000,00   

5 Szakértői felügyelet ellátásának költségei és 

egyéb kapcsolódó költségek 
500.000,00   
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 ÖSSZESEN (1-4+5): 21.600.000,00   

 Középtávú tervben előirányzott összeg 57.500.000,00   

 A középtávú programhoz viszonyított teljesülési 

arány  
37,6%   

 

G/ Távközlési hálózat 

Sor-

szám 
A beruházás megnevezése 

A beruházás 

becsült értéke 

(RSD) 

A szolgáltatások 

igénybevételének módja 

szerinti besorolás  

Működési szint 

szerinti 

besorolás 

1. Távközlési hálózat kiépítése a környezetbarát 

ipart befogadó horgosi övezetben  
2.000.000,00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

 ÖSSZESEN (1): 2.000.000,00   

2. Szakértői felügyelet ellátásának költségei és 

egyéb kapcsolódó költségek 
100.000,00 

  

 ÖSSZESEN (1+2): 2.100.000,00   

 Középtávú tervben előirányzott összeg 4.200.000,00   

 A középtávú programhoz viszonyított teljesülési 

arány  
50,0% 

  

 

H/ Gázvezetékek 

Sor-

szám 
A beruházás megnevezése 

A beruházás 

becsült értéke 

(RSD) 

A szolgáltatások 

igénybevételének módja 

szerinti besorolás  

Működési szint 

szerinti 

besorolás 

1 Gázvezeték kiépítése kiépítése a környezetbarát 

ipart befogadó horgosi övezetben 
10.000.000,00 

kommunális közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

 ÖSSZESEN (1): 10.000.000,00   

 Szakértői felügyelet ellátásának költségei és 

egyéb kapcsolódó költségek 
250.000,00   

 ÖSSZESEN (1+2): 10.250.000,00   

 Középtávú tervben előirányzott összeg 11.000.000,00   

 A középtávú programhoz viszonyított teljesülési 

arány  
93,2%   

 

A telkek közművesítésének áttekintése  

 

Sorszám A beruházás megnevezése A beruházás becsült értéke (RSD) 

1.  Vízellátó rendszer 90.500.000,00 

2.  Szennyvízcsatornázás 284.000.000,00 

3.  Csapadékvíz-elvezető rendszert karbantartó és építő tervezett 

munkálatok  
31.700.000,00 

4.  Villamosenergia-hálózat 34.000.000,00 

5.  Közlekedési felületek 454.200.000,00 

6.  Szabad felületek rendezése 21.600.000,00 

7.  Távközlési hálózat 2.100.000,00 

8.  Gázvezetékek 10.250.000,00 
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 ÖSSZESEN (1-8): 928.350.000,00 

 Középtávú programban előirányzott összeg 2.276.700.000,00 

 A középtávú tervhez viszonyított teljesülési arány 40,77% 

 

A program az alábbiakban felsoroltakra vonatkozó munkálatokat is ismerteti:  

– közművek és vonalas infrastruktúra építési helyszínei;  

– közcélú létesítmények építési helyszínei;  

– telekrendezési helyszínek;  

– lakásépítési helyszínek, 

– ipari és más termelőtevékenységre szolgáló létesítmények építési helyszínei;  

– üzleti, vendéglátó, kereskedelmi és hasonló létesítmények építési helyszínei;  

– középületek építési helyszínei (oktatás, művelődés, egészségügy, szociális védelem stb.);  

– kisvállalkozói és iparos tevékenységre szolgáló létesítményeinek építési helyszínei;  

– jelentősebb közművek (főutak, víztisztítók stb.);  

– sajátos közművek (temetők, parkok, közfürdők, nyilvános illemhely, szemétlerakók stb.). 

 A tárgybeli terveket a középtávú program 1.2.1 pontja alatt felsorolt tervokmányok tartalmazzák, a munkálatok 

kijelölése pedig a valós szükségletek (karbantartás), a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat általános, pénz- 

és építésügyi részlege, valamint a helyi közösségek és a községi szervek javaslatai alapján történt.  

 

5. A munkálatok finanszírozásának feltételezett körülményei és forrásai: 

 

Az előirányzott munkálatok pénzforrása a magyarkanizsai községi költségvetés. A munkálatok terjedelmének a 

finanszírozási lehetőségekhez kell igazodnia.  

 

6. A telekrendezésre előirányzott munkálatok finanszírozási forrásainak és körülményeinek bemutatása  

 

Az építési terület rendezésének pénzforrása a magyarkanizsai községi költségvetés alábbiakból befolyt 

eszközeiből származik: 

o telekrendezési járulék 

o telekbérleti díj 

o telek elidegenítése vagy cseréje után fizetett térítmény 

o bérleti jog tulajdonjogra váltása után fizetett térítmény  

o magasabb kormányzati szintű címkézett eszközökből  

o a törvénnyel összhangban más forrásból. 

 Az építési terület rendezésének pénzellátása az e célra befolyó eszközök mértékéig terjedhet. 

 

7.  A program végrehajtását célzó intézkedések 

 

A program végrehajtásának megszervezése a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat feladata, a helyi 

önkormányzat illetékes szerveivel együttműködésben. A telekrendezési járulékból és a telek elidegenítése után fizetett 

térítményekből származó bevétel alakulását a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Pénzügyi, Költségvetési 

és Helyi Adóigazgatási Főosztálya követi, és szükség szerint tájékoztatja a Komunalac Kommunális Szolgáltató 

Közvállalatot a programban előirányzott munkálatok terjedelmét, szerkezetét és értékét befolyásoló céleszköz-

beáramlásban bekövetkezett lényegbevágó változásokról. A jelen programban előirányzott munkálatok tervezett 

terjedelmének, szerkezetének és értékének módosulásáról való tudomásszerzés esetén a Komunalac Kommunális 

Szolgáltató Közvállalat tájékoztatja erről a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési ügyekben 

hatáskörrel rendelkező szervezeti egységét. A közvállalat minden naptári év elején köteles elkészíteni az alapítónak 

benyújtandó előző évi üzletviteli beszámolót.  

 

8. A program módosításának és kiegészítésének módja  

 

A program a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat, a helyi közösségek, a községi szervek 

javaslatára és érdekelt beruházók javaslatára módosítható és egészíthető ki.  

 

9. Zárórendelkezés 

 Az építési terület 2019. évi magyarkanizsai községi éves rendezési programját közzé kell tenni Magyarkanizsa 

Község Hivatalos Lapjában és hivatalos világhálós honlapján.  
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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: 02-395/2018-I/B                                                                            

Kelt: 2018. 12. 27-én 

Magyarkanizsa 

 

A tervezésről és építésről szóló törvény 99. szakasz 5. bekezdése (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09., 

81/09. – javítás, 64/10. – alkotmánybírósági határozat, 24/11., 121/12., 42/13. – alkotmánybírósági határozat, 50/13. – 

alkotmánybírósági határozat, 98/13. – alkotmánybírósági határozat, 132/14., 145/14. és 83/18. sz.), a Magyarkanizsa 

község köztulajdonában álló építési területtel való rendelkezés eljárásáról, feltételeiről és módjáról szóló rendelet 41. 

szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/15. és 25/16. sz.) és a Magyarkanizsa község köztulajdonában álló 

építési területtel foglalkozó bizottság javaslata alapján a Magyarkanizsai Községi Tanács a 96. ülésén meghozta  
 

 

A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN ÁLLÓ ÉPÍTÉSI TERÜLET  

ELIDEGENÍTÉSÉNEK 2019. ÉVI 

PROGRAMJÁT 

 

I. 

 A Magyarkanizsa község köztulajdonában álló építési terület elidegenítésének 2019. évi programja (a 

továbbiakban: program) táblázatosan ismerteti a jelöléssel ellátott helyszíneket és azoknak a kataszteri földrészleteknek 

a helyrajzi számát, amelyek tervdokumentáció alapján és a törvényben, a törvényt kísérő mellékjogszabályokban és a 

Magyarkanizsa község köztulajdonában álló építési területtel való rendelkezés eljárásáról, feltételeiről és módjáról szóló 

rendeletben (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/15. és 25/16. sz.) foglalt feltételek mellett Magyarkanizsa község 

köztulajdonából elidegeníthetők. 

 

II. 

 Építési terület köztulajdonból a jelen programban megállapított helyszíneken idegeníthető el:  

 

 

Szám 
Kataszteri 

község 

Helyrajzi 

szám 

Térmérték 

(m2) 

Fekvés 

(utca) 
A földrészlet fekvésének adatai 

1. Orom 713/2 618 m2 Fehér Ferenc 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Meglevő infrastruktúra: villamos vezeték, vízvezeték, 

villamosenergetikai infrastuktúra, aszfaltburkolat 

2. Orom 712/2 197 m2 Fehér Ferenc 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Meglevő infrastruktúra: villamos vezeték, vízvezeték, 

villamosenergetikai infrastuktúra, aszfalburkolat 
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3. Orom 711/4 49 m2 Fehér Ferenc 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Meglevő infrastruktúra: villamos vezeték, vízvezeték, 

villamosenergetikai infrastuktúra, aszfalburkolat 

 

4. 

 

Orom 

 

708/2 

 

205 m2 

 

Fehér Ferenc 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Meglevő infrastruktúra: villamos vezeték, vízvezeték, 

villamosenergetikai infrastuktúra, aszfalburkolat 

5. Orom 689/2 167 m2 Fehér Ferenc 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Meglevő infrastruktúra: villamos vezeték, vízvezeték, 

villamosenergetikai infrastuktúra, aszfalburkolat 

6. Orom 520/2 460 m2 Fehér Ferenc 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Meglevő infrastruktúra: villamos vezeték, vízvezeték, 

villamosenergetikai infrastuktúra, aszfalburkolat 

7. Orom 517 373 m2 Fehér Ferenc 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Meglevő infrastruktúra: villamos vezeték, vízvezeték, 

villamosenergetikai infrastuktúra, aszfalburkolat 

 

8. 

 

Orom 

 

09/2 

 

359 m2 

 

Fehér Ferenc 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Meglevő infrastruktúra: villamos vezeték, vízvezeték, 

villamosenergetikai infrastuktúra, aszfalburkolat 

9. Orom 508/2 488 m2 Fehér Ferenc 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Meglevő infrastruktúra: villamos vezeték, vízvezeték, 

villamosenergetikai infrastuktúra, aszfalburkolat 

10. Orom 507/4 288 m2 Fehér Ferenc 
Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  
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Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Meglevő infrastruktúra: villamos vezeték, vízvezeték, 

villamosenergetikai infrastuktúra, aszfalburkolat 

11. Orom 507/3 195 m2 Fehér Ferenc 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Meglevő infrastruktúra: villamos vezeték, vízvezeték, 

villamosenergetikai infrastuktúra, aszfalburkolat 

 

12. 

 

Orom 

 

506/2 

 

154 m2 

 

Fehér Ferenc 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Meglevő infrastruktúra: villamos vezeték, vízvezeték, 

villamosenergetikai infrastuktúra, aszfalburkolat 

13. Orom 505/2 414 m2 Fehér Ferenc 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Meglevő infrastruktúra: villamos vezeték, vízvezeték, 

villamosenergetikai infrastuktúra, aszfalburkolat 

14. Orom 504/2 590 m2 Fehér Ferenc 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Meglevő infrastruktúra: villamos vezeték, vízvezeték, 

villamosenergetikai infrastuktúra, aszfalburkolat 

15. Orom 500/2 1272 m Fehér Ferenc 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Meglevő infrasturktúra villamos vezeték, vízvezeték, 

villamosenergetikai infrastuktúra, aszfalburkolat 

 

16. 

 

Orom 

 

142/5 

 

1277 m2 

 

Kodály Zoltán 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Kiépített infrastruktúra nincs 

17. Orom 129/35 1833 m2 Kodály Zoltán 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 
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kétirányú forgalom 

Kiépített infrastruktúra nincs 

18. Orom 124/2 344 m2 Nikola Tesla 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Kiépített infrastruktúra nincs 

19. Orom 142/3 1282 m2 Nikola Tesla 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési bekötőút 

Tervezett úttestszélesség 5,0 (3,0) m vagy (2,75) m, 

egyirányú forgalom 

Meglevő infrastruktúra: villamos vezeték, vízvezeték, 

villamosenergetikai infrastruktúra 

20. Orom 124/4 349 m2 Nikola Tesla 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési bekötőút 

Tervezett úttestszélesség 5,0 (3,0) m vagy (2,75) m, 

egyirányú forgalom 

Meglevő infrastruktúra: villamos vezeték, vízvezeték, 

villamosenergetikai infrastuktúra 

21. Orom 123/7 638 m2 Móra Ferenc 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési bekötőút 

Tervezett úttestszélesség 5,0 (3,0) m vagy (2,75) m, 

egyirányú forgalom 

Meglevő infrastruktúra: villamos vezeték, vízvezeték, 

villamosenergetikai infrastuktúra 

22. Orom 363/3 1723 m2 Móra Ferenc 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Kiépített infrastruktúra nincs 

23. Orom 361/2 741 m2 Móra Ferenc 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Kiépített infrastruktúra nincs 

24. Orom 359/4 683 m2 Móra Ferenc 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Kiépített infrastruktúra nincs 

 

25. 

 

Orom 

 

359/8 

 

206 m2 

 

Móra Ferenc 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 
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Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Kiépített infrastruktúra nincs 

26. Orom 359/9 206 m2 Móra Ferenc 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Kiépített infrastruktúra nincs 

27. Orom 359/10 212 m2 Móra Ferenc 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Kiépített infrastruktúra nincs 

28. Orom 353/3 414 m2 Móra Ferenc 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Kiépített infrastruktúra nincs 

29. Orom 345/4 1125 m2 Móra Ferenc 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Kiépített infrastruktúra nincs 

 

30. 

 

Orom 

 

345/3 

 

229 m2 
Móra Ferenc 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Kiépített infrastruktúra nincs 

31. Orom 371/2 1802 m2 Szarvas Gábor 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: családi építési övezet 

Legkisebb engedélyezett telekméret: nem 

mezőgazdasági háztartásoknak 400 m2 (szabadon álló 

épület), beépíthetőség: 40% 

Engedélyezett színtszám: F+1+Tt 

32. Orom 371/7 900 m2 Szarvas Gábor 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési bekötőút 

Tervezett úttestszélesség 5,0 (3,0) m vagy (2,75) m, 

egyirányú forgalom 

Kiépített infrastruktúra nincs 

33. Orom 363/5 1717 m2 Szarvas Gábor 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési bekötőút 

Tervezett úttestszélesség 5,0 (3,0) m vagy (2,75) m, 
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egyirányú forgalom 

Kiépített infrastruktúra nincs 

 

 

34. 

Orom 361/4 775 m2 Szarvas Gábor 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési bekötőút 

Tervezett úttestszélesség 5,0 (3,0) m vagy (2,75) m, 

egyirányú forgalom 

Kiépített infrastruktúra nincs 

35. Orom 360/2 425 m2 Szarvas Gábor 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési bekötőút 

Tervezett úttestszélesség 5,0 (3,0) m vagy (2,75) m, 

egyirányú forgalom 

Kiépített infrastruktúra nincs 

36. Orom 359/2 487 m2 Szarvas Gábor 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési bekötőút 

Tervezett úttestszélesség 5,0 (3,0) m vagy (2,75) m, 

egyirányú forgalom 

Kiépített infrastruktúra nincs 

37. Orom 358/2 380 m2 Szarvas Gábor 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési bekötőút 

Tervezett úttestszélesség 5,0 (3,0) m vagy (2,75) m, 

egyirányú forgalom 

Kiépített infrastruktúra nincs 

38. Orom 353/5 418 m2 Szarvas Gábor 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési bekötőút 

Tervezett úttestszélesség 5,0 (3,0) m vagy (2,75) m, 

egyirányú forgalom 

Kiépített infrastruktúra nincs 

39. Orom 351/2 1341 m2 Szarvas Gábor 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési bekötőút 

Tervezett úttestszélesség 5,0 (3,0) m vagy (2,75) m, 

egyirányú forgalom 

Kiépített infrastruktúra nincs 

40. Orom 343/6 413 m2 Szarvas Gábor 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési bekötőút 

Tervezett úttestszélesség 5,0 (3,0) m vagy (2,75) m, 

egyirányú forgalom 

Kiépített infrastruktúra nincs 

41. Orom 371/12 156 m2 Ivo Andrić 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Kiépített infrastruktúra nincs 
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42. Orom 371/6 1026 m2 Ivo Andrić 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: részben települési gyűjtőút, részben 

családi építési övezet 

Telekcsoport-újraosztással közrendeltetésű területet kell 

elkülöníteni 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Rendeltetése: családi építési övezet 

Legkisebb engedélyezett telekméret: nem 

mezőgazdasági háztartásoknak 400 m2 (szabadon álló 

épület), beépíthetőség: 40% 

Engedélyezett színtszám: F+1+Tt 

Meglevő infrastruktúra: villamos vezeték, vízvezeték, 

villamosenergetikai infrastruktúra 

43. Orom 371/8 5425 m2 Ivo Andrić 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: részben bekötőút, részben települési 

gyűjtőút 

A települési gyűjtőút tervezett úttestszélessége 6,0 m 

(kivételesen 5,0 m), kétirányú forgalom 

A települési bekötőút tervezett úttestszélessége 5,0 (3,0) 

m vagy (2,75) m, egyirányú forgalom 

Meglevő infrastruktúra: a települési bekötőútnak szánt 

telekrészen kiépített infrastruktúra nincs, a települési 

gyűjtőútnak szánt telekrészen van kiépült 

villamosvezeték, vízvezeték, villamoseneregetikai 

infrastruktúra 

44. Orom 371/14 697 m2 Ivo Andrić 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

A települési gyűjtőút a tervezett úttestszélesség 6,0 m 

(kivételesen 5,0 m), kétirányú forgalom 

Kiépített infrastruktúra nincs 

 

45. 

 

Orom 

 

363/7 

 

1713 m2 
Ivo Andrić 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Kiépített infrastruktúra nincs 

46. Orom 361/6 790 m2 Ivo Andrić 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Kiépített infrastruktúra nincs 

47. Orom 360/6 722 m2 Ivo Andrić 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Kiépített infrastruktúra nincs 

48. Orom 360/3 564 m2 Ivo Andrić Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 
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Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Kiépített infrastruktúra nincs 

49. Orom 353/7 427 m2 Ivo Andrić 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Kiépített infrastruktúra nincs 

 

 

50 

 

 

Orom 

 

 

352/2 

 

 

1392 m2 

 

 

Ivo Andrić 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési gyűjtőút 

Tervezett úttestszélesség 6,0 m (kivételesen 5,0 m), 

kétirányú forgalom 

Kiépített infrastruktúra nincs 

51. Orom 158/2 64 m2 Bartók Béla 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Orom település beépítésre szánt területén belül 

Rendeltetése: települési bekötőút 

Tervezett úttestszélesség 5,0 (3,0) m vagy (2,75) m, 

egyirányú forgalom 

Meglevő infrastruktúra: vízvezeték, villamosenergetikai 

infrastuktúra, földút 

52. Oromhegyes 3799/36 8589 m2 
osztályba nem 

sorolt út 

Magyarkanizsa község területi terve (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 19/12. sz.),  

Oromhegyes település építésre szánt területén belül 

Rendeltetése: osztályba nem sorolt út 

Infrastruktúra: meglevő optikai kábel, 20KV távvezeték 

53. 
Magyar-

kanizsa 
5140/2 5000 m2 

Ipari övezet, 

Magyarkanizsa 

Magyarkanizsa település általános szabályozási terve 

(Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/13. sz.),  

A telek Magyarkanizsa település beépítésre szánt 

területén található 

Rendeltetése: tervezett bekötőút (út és egyéb közművek 

építésére) 

Kiépített infrastruktúra nincs 

54. 
Magyar-

kanizsa 
1811/36 626 

Fehér Ferenc 

utca, Magyar-

kanizsa  

Magyarkanizsa település általános szabályozási terve 

(Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/13. sz.),  

A telek Magyarkanizsa település beépítésre szánt 

területén található 

Rendeltetése: üzleti tevékenységgel társuló családi 

lakhatás 

Infrastruktúra: földút, vízvezeték, csapadékvíz-

elvezetés, szennyvízelvezetés, villamos vezeték 

55. 
Magyar-

kanizsa 
1811/37 597 

Fehér Ferenc 

utca, Magyar-

kanizsa 

Magyarkanizsa település általános szabályozási terve 

(Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/13. sz.),  

A telek Magyarkanizsa település beépítésre szánt 

területén található 

Rendeltetése: üzleti tevékenységgel társuló családi 

lakhatás 

Infrastruktúra: földút, vízvezeték, csapadékvíz-

elvezetés, szennyvízelvezetés, villamos vezeték 

56. 
Magyar-

kanizsa 
1811/46 4225 

Fehér Ferenc 

utca, Magyar-

Magyarkanizsa település általános szabályozási terve 

(Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/13. sz.),  
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kanizsa A telek Magyarkanizsa település beépítésre szánt 

területén található 

Rendeltetése: üzleti tevékenységgel társuló családi 

lakhatás 

Infrastruktúra: földút, vízvezeték, csapadékvíz-

elvezetés, szennyvízelvezetés, villamos vezeték 

57. 
Magyar-

kanizsa 
1811/47 1273 

A Hajduk 

Stanko és a 

Svetozar 

Miletić u. 

sarkán, 

Magyar-

kanizsa 

Magyarkanizsa település általános szabályozási terve 

(Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/13. sz.),  

A telek Magyarkanizsa település beépítésre szánt 

területén található 

Rendeltetése: tervezett üzemi övezet 

Infrastruktúra: földút, vízvezeték, csapadékvíz- 

elvezetés, szennyvízelvezetés 

58. 
Magyar-

kanizsa 
1811/39 5842 

Hajduk Stanko 

utca. Magyar-

kanizsa 

Magyarkanizsa település általános szabályozási terve 

(Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/13. sz.),  

A telek Magyarkanizsa település beépítésre szánt 

területén található 

Rendeltetése: tervezett üzemi övezet 

Infrastruktúra: földút, vízvezeték, csapadékvíz- 

elvezetés, szennyvízelvezetés 

59. 
Magyar-

kanizsa 

Újonnan 

kialakított 

telkek 

1820/1, 

5139/1 és 

5141/1 

egyes 

részeiből 

~ 4749 

a Fehér Ferenc 

és a leendő 

Kisvasút utca 

között, 

Magyar-

kanizsa 

Magyarkanizsa település általános szabályozási terve 

(Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/13. sz.),  

A telek Magyarkanizsa település beépítésre szánt 

területén található 

Rendeltetése: tervezett üzemi övezet 

Infrastruktúra: földút, vízvezeték, csapadékvíz- 

elvezetés, szennyvízelvezetés 

60. 
Magyar-

kanizsa 
809/32 106 

Tavasz utca, 

Magyar-

kanizsa 

Magyarkanizsa település általános szabályozási terve 

(Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/13. sz.),  

A telek Magyarkanizsa település beépítésre szánt 

területén található 

Rendeltetése: üzleti tevékenységgel társuló családi 

lakhatás 

Infrastruktúra: aszfaltburkolat, vízvezeték, csapadékvíz-

elvezetés, szennyvízelvezetés, villamos vezeték, 

gázvezeték, telefon, kábeltelevízió 

61. 
Magyar-

kanizsa 
827/2 

79 – 

ebből 

elidege-

nítendő: 

építmény 

által elfoglalt 

4 m2  

Gál László 

utca, Magyar-

kanizsa 

Magyarkanizsa település általános szabályozási terve 

(Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/13. sz.),  

A telek Magyarkanizsa település beépítésre szánt 

területén található 

Rendeltetése: üzleti tevékenységgel társuló családi 

lakhatás 

Infrastruktúra: aszfaltburkolat, vízvezeték, csapadékvíz-

elvezetés, szennyvízelvezetés, villamos vezeték, 

gázvezeték, telefon, kábeltelevízió 

A telken meglevő infrastruktúra: csapadékvíz-elvezetés 

62. 
Magyar-

kanizsa 
809/27 39 

Nyár utca, 

Magyar-

kanizsa 

Magyarkanizsa település általános szabályozási terve 

(Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/13. sz.),  

A telek Magyarkanizsa település beépítésre szánt 

területén található 

Rendeltetése: üzleti tevékenységgel társuló lakhatás 

Infrastruktúra: aszfaltburkolat, vízvezeték, csapadékvíz-

elvezetés, szennyvízelvezetés, villamos vezeték, 

gázvezeték, telefon, kábeltelevízió 

63. 
Magyar-

kanizsa 
1935 92 

Dubrovnik 

utca, Magyar-

kanizsa 

Magyarkanizsa település általános szabályozási terve 

(Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/13. sz.),  

A telek Magyarkanizsa település beépítésre szánt 
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területén található 

Rendeltetése: üzleti tevékenységgel társuló családi 

lakhatás 

Infrastruktúra: murvaborítású úttest, vízvezeték, 

csapadékvíz-elvezetés, szennyvízelvezetés, 

villamosvezeték, gázvezeték, telefon, kábeltelevízió 

64. Horgos 2649/11 105979 
Kenderes 

Horgos 

A környezetbarát ipart befogadó horgosi ipari övezet 

részletes szabályozási terve (Magyarkanizsa Község 

Hiv. Lapja, 8/09. sz.),  

A telek Horgos beépítésre szánt területén található 

Rendeltetése: tervezett üzemi övezet  

Infrastruktúra: aszfaltburkolat, részlegesen: vízvezeték, 

csapadékvíz-elvezetés, szennyvízelvezetés  

65. Horgos 2649/13 24080 
Kenderes 

Horgos 

A környezetbarát ipart befogadó horgosi ipari övezet 

részletes szabályozási terve (Magyarkanizsa Község 

Hiv. Lapja, 8/09. sz.),  

A telek Horgos beépítésre szánt területén található 

Rendeltetése: tervezett üzemi övezet  

Infrastruktúra: aszfaltburkolat, részlegesen: vízvezeték, 

csapadékvíz-elvezetés, szennyvízelvezetés  

66. Horgos 2648 52391 
Kenderes 

Horgos 

A környezetbarát ipart befogadó horgosi ipari övezet 

részletes szabályozási terve (Magyarkanizsa Község 

Hiv. Lapja, 8/09. sz.),  

A telek Horgos beépítésre szánt területén található 

Rendeltetése: tervezett üzemi övezet  

Infrastruktúra: aszfaltburkolat, részlegesen: vízvezeték, 

csapadékvíz-elvezetés, szennyvízelvezetés  

67. Horgos 968 421 
Kanizsai út, 

Horgos 

A környezetbarát ipart befogadó horgosi ipari övezet 

részletes szabályozási terve (Magyarkanizsa Község 

Hiv. Lapja, 8/09. sz.),  

A telek Horgos beépítésre szánt területén található 

Rendeltetése: központi tartalmak  

Infrastruktúra: aszfaltburkolat, vízvezeték, csapadékvíz-

elvezetés, szennyvízelvezetés, villamos vezeték, 

gázvezeték, telefon, kábeltelevízió 

68. 
Magyar-

kanizsa 
4772  5263/1 

Horgosi út, 

Magyar-

kanizsa 

A magyarkanizsai 24. lakótömb üzemi övezeti részének 

részletes szabályozási terve  

A telek Magyarkanizsa település beépítésre szánt 

területén található 

Rendeltetés: tervezett csatorna 

Infrastruktúra: aszfaltburkolat, vasúti pálya, vízvezeték, 

csapadékvíz-elvezetés, villamos vezeték, gázvezeték, 

telefon 

69. 
Magyar-

kanizsa 
1842 5263/2 

Horgosi út, 

Magyar-

kanizsa 

A magyarkanizsai 24. lakótömb üzemi övezeti részének 

részletes szabályozási terve  

A telek Magyarkanizsa beépítésre szánt területén 

található 

Rendeltetése: tervezett csatorna 

Infrastruktúra: aszfaltburkolat, vasúti pálya, vízvezeték, 

csapadékvíz-elvezetés, villamos vezeték, gázvezeték, 

telefon 

 

III 

 A programot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány Fejsztámer Róbert s. k.,  
Magyarkanizsa község a Községi Tanács elnöke 

Magyarkanizsai Községi Tanács 
Szám: 02-389/2018-I/C 
Kelt: 2018. 12. 19-én 

Magyarkanizsa 

 

 

 

A közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény 8. szakasz 2. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 41/09., 53/10. és 

101/11. 32/13. – AB-határozat, 55/14., 96/15. – másik törvény, 9/16. – AB-határozat, 24/18., 41/18., 41/18. – másik 

törvény és 87/20. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya74. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 8/17. sz. 

– egységes szerkezetbe foglalt szöveg)  alapján a Мagyarkanizsai Községi Tanács a 96. ülésén meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 

FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL  

 

I. 

FÖLMENTI a Községi Tanács a magyarkanizsai községi közlekedésbiztonsági bizottság tagságából Milan 

Kojićot. 

 

II. 

KINEVEZI a Községi Tanács a magyarkanizsai községi közlekedésbiztonsági bizottság tagjává Slobodan 

Štrbac csókai (Sport u. 18) lakost.  

 

 

III. 

 A magyarkanizsai községi közlekedésbiztonsági bizottság újonnan kinevezett tagjának megbízatása a 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2016. október 6-án kelt 02-419/2016-I/C sz. határozatával kinevezett 

magyarkanizsai közlekedésbiztonsági bizottság megbízatásának leteltéig tart. 

 

IV. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában és a magyarkanizsai 

önkormányzat világhálós honlapján. 

 

  

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány      Fejsztámer Róbert s. k., 

Magyarkanizsa község                  a Községi Tanács elnöke 

Magyarkanizsai Községi Tanács 

Szám: 344-141/2018-I/C 

Kelt: 2018. 12. 19-én  

Magyarkanizsa  

 

 

A Magyarkanizsa községből származó hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet 13. szakasza (Magyarkanizsa Község 

Hiv. Lapja, 6/14. sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester meghozza az alábbi 

 

 

D Ö N T É S T 

A 2018/2019. TANÉVRE SZÓLÓ HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL 

 

I. 

A 2018/2019. évben ösztöndíjban az alábbi hallgatók részesülnek: 

 

1. Barjaktarović Nemanja 

2. Beharović Ervin 
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3. Karačonji Nikoleta 

4. Nikolić Anja 

5. Vörös Nóra 

6. Sarnyai Dorottya 

7. Mészáros Ágnes 

8. Nagyabonyi Orsolya 

9. Adamov Zoran 

10. Pletikoszity Árpád 

11. Petrović Kristina 

 

II. 

Az ösztöndíjat havi ütemezésben az ösztöndíjas bankszámlájára való utalással a 2018. december -15-én  hozott 

67–319/2018–I/А számú polgármesteri döntéssel megállapított összegben az akadémiai év október 1-jétől június 30-áig 

tartó kilenc hónapjára kell folyósítani. 

A folyó évi október és november hónapra járó ösztöndíjat legkésőbb 2018. december 15-éig kell átutalni. 

III. 

Az e döntés I. pontjában felsorolt hallgatók javára az ösztöndíjat a magyarkanizsai községi költségvetésben 

foglalt 4. költséghelyrend, 1. fejezet, 0901-0006 programtevékenység, 040-es jogcímcsoport, 401-es tétel, 472. 

közgazdasági osztály terhére kell folyósítani. 

E pont előző bekezdésének végrehajtásában a pénzügyi és költségvetési főosztály illetékes. 

 

IV. 

Az ösztöndíjazó és az ösztöndíjas a kölcsönös jogaikat és kötelezettségeiket részletesen szabályozó 

ösztöndíjszerződést köt. 

 

V. 

Ezt a döntést közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Magyarkanizsa község 

Polgármester 

Szám: 67-319/2018-I/A 

Kelt: 2018. december 15-én  

Magyarkanizsa 

  

Fejsztámer Róbert s. k., 

    magyarkanizsai polgármester  

 

 

A Magyarkanizsa községbeli hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet 2. szakaszának 3. bekezdése (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 6/14. sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester meghozta az alábbi 

 

D Ö N T É S T 

  MAGYARKANIZSA KÖZSÉGBELI HALLGATÓK RÉSZÉRE A 2018/2019. TANÉVBEN FOLYÓSÍTANDÓ 

 ÖSZTÖNDÍJAK SZÁMÁRÓL 

 

 

I. 

Magyarkanizsa község a 2018/2019. tanévben a magyarkanizsai községi költségvetésből 11 ösztöndíjat 

folyósít. 

 

II. 

A 2018/2019. tanévben a havi hallgatói ösztöndíj mértékét 9.293,00 (kilencezer-kettőszázkilencvenhárom) 

dinárban ÁLLAPÍTOM MEG. 

 

III. 
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A Községi Közigazgatási Hivatal oktatási ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége legkésőbb 

2018. december 15-éig megküldi a hallgatóiösztöndíj-szerződéseket a Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyekben 

hatáskörrel rendelkező szervezeti egységének. 

Az ösztöndíjakat a Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége a 

ösztöndíjszerződés alapján havonta az ösztöndíjas folyószámlájára utalással az október 1-jétől június 30-áig tartó 

akadémiai év kilenc hónapjára folyósítja. 

 

IV. 

Ezt a döntést meg kell küldeni a Községi Közigazgatási Hivatal pénz- és oktatási ügyekben hatáskörrel 

rendelkező szervezeti egységének. 

 

V. 

 Ezt a döntést közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány                                                    Fejsztámer Róbert s. k. 

Magyarkanizsa község          magyarkanizsai polgármester   

Polgármester      

Szám: 67-318/2018-I/A 

Kelt: 2018. 12. 15-én 

Magyarkanizsa 

 

 

A politikai tevékenységek pénzellátásáról szóló törvény 17. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 43/11. és 123/14. sz.) és 

a 2018. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet 12. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos 

Lapja,  9/17. sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T 

A POLITIKAI SZEREPLŐK RENDES MŰKÖDÉSÉRE SZOLGÁLÓ PÉNZESZKÖZÖK ELOSZTÁSÁRÓL 

 

1. 

Az 1. költséghelyrend, 1. fejezet, 111-es jogcímcsoport, 2101-0001-es programosztály, 105-ös tétel, 481942-es 

közgazdasági osztály terhére engedélyezem 48.128,50 dinár átutalását a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testületben 

választott tagokkal rendelkező politikai szereplők rendes működésének támogatására. 

 

2. 

А politikai szereplőknek járó 2018. október 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 
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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, költségvetési és helyi adóigazgatási osztálya a 

politikai szereplőknek az előző hónapra járó eszközöket legkésőbb a folyó hó tizedik napjáig utalja át. 

 

5. 

A politikai szereplők rendes működésére szolgáló pénzeszközök a politikai tevékenységek pénzellátásáról 

szóló törvény 19. szakaszával (Az SZK Hiv. Közlönye, 43/11. és 123/14. sz.) összhangban használhatók föl. 

6. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Magyarkanizsa község 

Мagyarkanizsai polgármester 

Szám: 400-375/2018–I/A 

Kelt: 2018. 11. 8-án 

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. 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. november 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 
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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, költségvetési és helyi adóigazgatási osztálya a 

politikai szereplőknek az előző hónapra járó eszközöket legkésőbb a folyó hó tizedik napjáig utalja át. 

 

5. 

A politikai szereplők rendes működésére szolgáló pénzeszközök a politikai tevékenységek pénzellátásáról 

szóló törvény 19. szakaszával (Az SZK Hiv. Közlönye, 43/11. és 123/14. sz.) összhangban használhatók föl. 

 

6. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Magyarkanizsa község 

Мagyarkanizsai polgármester 

Szám: 400-438/2018–I/A 

Kelt: 2018. 12. 13-án 

Magyarkanizsa 

  

 

Fejsztámer Róbert s. k. 

magyarkanizsai polgármester 

 

TARTALOM 

RENDELET A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL A MAGYARKANIZSAI 
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