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A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 1. bekezdés 1. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 83/14. – 

másik törvény, 101/16. – másik törvény és 47/18. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 163. szakasz 1–4. 

bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/19. sz.) alapján és a magyarkanizsai polgármester 2019. november 7-

én kelt 02-384/2019-I sz. indítványára a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2019. november 21-én tartott 

ülésén meghozta az alábbi  

 

 

R E N D E L E T E T 

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGKEZDÉSÉRŐL 

 

1. szakasz 

            A magyarkanizsai polgármester 2019. november 7-én kelt 02-384/2019-I sz. indítványára MEG KELL 

KEZDENI Magyarkanizsa község alapszabályának (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/19. sz.) módosítását. 

 

2. szakasz 

            A Magyarkanizsa község alapszabályának módosításáról szóló rendelet tervezete kidolgozásának határideje 

legkésőbb az e rendelet meghozatalát követő 30. nap. 

 

3. szakasz 

            A Magyarkanizsa község alapszabályának módosításáról szóló rendelet tervezetét az alábbi összetételű 

munkatestület dolgozza ki: 

                        1. Rác-Major Diána elnök,  

                        2. Marija Milovanović tag, 

                        3. Kasza Attila tag. 

             

            Az e szakasz 1. bekezdésében írt munkatestület feladata, hogy az e rendelet 2. szakaszában előirányzott 

határidőn belül dolgozza ki a Magyarkanizsa község alapszabályának módosításáról szóló rendelet tervezetét, és tegye 

meg a községi alapszabály módosítására a törvényben és Magyarkanizsa község alapszabályában előirányzott 

valamennyi szükséges cselekményt. 

 

4. 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 Képviselő-testület elnöke 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-384/2019-I 

Kelt: 2019. 11. 21-én  

Magyarkanizsa 

 

 

A köztulajdonról szóló törvény 27. szakasz 10. bekezdése és 39. szakasza (Az  SZK Hivatalos Közlönye, 72/11., 88/13. 

és 105/14. 104/2016 – másik törvény, 108/16., 113/17. és 95/18. sz.), az ingatlanok közvetlen egyezséggel való 

szerzésének és elidegenítésének, köztulajdonú dolgok bérbeadásának feltételeiről, a nyílt árverésnek és az írásbeli 

ajánlatok begyűjtésének eljárásáról szóló kormányrendelet 2. és 21. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 16/18. sz.), a 

Magyarkanizsa község tulajdonában levő dolgok szerzéséről, használatáról, kezeléséről és a velük való rendelkezésről 

szóló rendelet 13. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/12., 21/12. – javítás, 16/13. és 9/17. sz.) és 

Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 37. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/19. sz.) alapján a 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2019. november 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

 

R E N D E L E T E T 

A HORGOSI 8365 SZÁMÚ TULAJDONI LAPON FÖLVETT INGATLAN MAGYARKANIZSA 

KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBÓL ÍRÁSBELI AJÁNLATOK NYÍLT HIRDETMÉNNYEL TÖRTÉNT 

BEGYŰJTÉSÉNEK ELJÁRÁSÁBAN A LEGELŐNYÖSEBB AJÁNLATOT TEVŐ RÉSZÉRE VALÓ 

ELIDEGENÍTÉSÉRŐL 
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I. 

A képviselő-testület ELIDEGENÍTI Magyarkanizsa község köztulajdonából a horgosi Kanizsai út 2. szám 

alatt található, 1/1 részarányban Magyarkanizsa község köztulajdonában álló, a 2. bejárat 8. szám alatti lakást, amely 

áll: 2 szobából, konyhából, ebédlőből, fürdőszobából, kamrából és erkélyből, alapterülete 61 m2, a horgosi 8365 sz. 

ingatlanlapon vezetve, amely az 1532/2 helyrajzi bejegyzés szerinti 4 ár 41 m² térmértékű, épület által elfoglalt telken 

áll, 5 ár térmértékű épülethez tartozó telekkel, valamint 50 m² térmértékű 3. osztályú szántóval – ezek teljes térmértéke 

9 ár 91 m², és a község rajtuk közös használati joggal rendelkezik. 

 

II 

Az e rendelet I. pontjában írt ingatlant a képviselő-testület az írásbeli ajánlatok nyílt hirdetmény útján történt 

begyűjtésének eljárásában legelőnyösebb ajánlatot tett Sinkovics Izabella horgosi (Temető u. 3) lakos részére idegeníti 

el. 

 

III. 

            Az e rendelet I. pontjában írt ingatlan vételára 2.081.000,00 dinár. 

            Az e rendelet II. pontjában írt legelőnyösebb ajánlatot tevő biztosíték címén letett 208.100,00 dinárt. 

            A legelőnyösebb ajánlatot tevő a fölkínált vételár 1.872.900,00 dinár maradványösszegét legkésőbb e rendelet 

meghozatalát követő 15 napon belül köteles a 840-811153843-06 számla javára 38-214 számra hivatkozással befizetni. 

            Az elidegenítésből befolyt eszközök Magyarkanizsa község bevételei. 

 

IV. 

            Ha a legelőnyösebb ajánlatot tevő a fölkínált vételár maradványösszegét az e rendelet előző pontjában 

előirányzott határidőn belül nem fizeti meg, úgy kell tekinteni, hogy a kérdéses ingatlan elidegenítéséről szóló 

szerződés megkötésétől elállt. 

             

V. 

Az ingatlannak Magyarkanizsa község köztulajdonából való elidegenítéséről szóló szerződést legkésőbb e 

rendelet meghozatalát követő 30 napon belül a Magyarkanizsai Községi Vagyonjogi Ügyészségtől előzetesen kikért 

véleményezés után kell megkötni. 

 

VI. 

Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.  

 

 

I n d o k o l á s 

 

            A köztulajdonról szóló törvény 27. szakasz 10. bekezdésében (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/11., 88/13., 

105/14., 104/16 – másik törvény, 108/16., 113/17. és 95/18. sz.) foglaltak előírják, hogy a helyi önkormányzati 

tulajdonban levő dolgok törvényben előírt feltételek mellett történő szerzéséről és a velük való rendelkezésről a 

törvénnyel és a helyi önkormányzat alapszabályával összhangban arra kijelölt helyi önkormányzati szerv dönt.  

            E rendelet tárgya az alábbi ingatlan Magyarkanizsa község köztulajdonából való elidegenítése: 

kétszobás lakás, 2. bejárat 2. emelet, 8. sz. lakás, amely áll: két szobából, konyhából, ebédlőből, fürdőszobából, 

kamrából és erkélyből, alapterülete 61,00 m², a horgosi 8365 sz. tulajdoni lapon vezetve, természetben a horgosi 

Kanizsai út 2. szám alatt, amely 1/1 részarányban Magyarkanizsa község köztulajdona, amely az 1532/2 hr. sz. 

bejegyzés szerint 4 а 41 m² térmértékű, épület által elfoglalt telken áll, 5 ár térmértékű épülethez tartozó telekkel, 

valamint 50 m2 térmértékű 3. osztályú szántóval – ezek teljes térmértéke 9 ár 91 m², és a község rajtuk közös használati 

joggal rendelkezik. 

            A Pénzügyminisztérium Adóhivatala Elkülönített Tevékenységeket Ellenőrző Szabadkai Főosztálya az 

elidegenítés tárgyául szolgáló ingatlan piaci árát 2.060.070,65 dinárban állapította meg.  

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2019. szeptember 26-án tartott ülésén 2019. 09. 26-án kelt 02-

349 /2019-I számon rendeletet hozott a horgosi 8365 számú tulajdoni lapon fölvett ingatlan Magyarkanizsa község 

köztulajdonából írásbeli ajánlatok begyűjtésére irányuló eljárásról szóló nyílt hirdetmény közzétételével való 

elidegenítését célzó eljárás megindításáról. 

            A horgosi 8365 sz. tulajdoni lapon fölvett ingatlanok Magyarkanizsa község köztulajdonából írásbeli ajánlatok 

begyűjtésével való elidegenítését célzó nyílt hirdetményt az ingatlanok elidegenítési eljárását lebonyolító bizottság 

2019. 10. 1-jén kelt 02-349 /2019-I számon írta ki, azt közzétette a magyarkanizsai önkormányzat világhálós honlapján 

és hirdetőtábláján, valamint a Dnevnik napilapban. 
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            A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület rendeletével az ingatlanelidegenítési eljárás lebonyolítására 

kinevezett bizottság az ajánlattételi határidő letelte után 2019. 11. 4-én tartott ülésén megállapította, hogy az ingatlanok 

közvetlen egyezséggel való szerzésének és elidegenítésének, köztulajdonú dolgok bérbeadásának feltételeiről, a nyílt 

árverésről és az írásbeli ajánlatok begyűjtésének eljárásáról szóló kormányrendelet 20. szakasz 3. bekezdésében (Az 

SZK Hivatalos Közlönye, 16/18. sz.) foglaltakkal összhangban teljesültek az eljárás lebonyolításának feltételei, mivel a 

nyílt hirdetményre érkezett egy ajánlat, hogy az ajánlattevő Sinkovics Izabella horgosi (Temető u. 3.) lakos, az ajánlat 

határidőn belül érkezett, és mindenben teljesíti a nyílt hirdetmény feltételeit, a fölkínált ár pedig 2.081.000,00 dinár. 

            A lebonyolított eljárás alapján a bizottság a fölvett jegyzőkönyvben arra tett javaslatot, hogy a kérdéses ingatlant 

az önkormányzat a legelőnyösebb ajánlatot tevő Sinkovics Izabella horgosi (Temető u. 3.) lakosnak idegenítse el 

2.081.000,00 dinár áron, és a nyílt hirdetményben foglalt feltételeknek megfelelően a kérdéses ingatlan elidegenítéséről 

vele kössön szerződést. 

            A köztulajdonról szóló törvény 39. szakaszában (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/11., 88/13., 105/14., 104/16 – 

másik törvény, 108/16., 113/17. és 95/18. sz.) foglaltak úgy rendelkeznek, hogy helyi önkormányzat tulajdonában levő 

ingatlanok szerzéséről, elidegenítéséről és cseréjéről, valamint ingatlanon fennálló köztulajdoni jogosultságnak más 

köztulajdoni jogosultra való átruházásáról szóló szerződés csak a községi vagyonjogi ügyészségtől előzetesen kikért 

vélemény alapján köthető. 

            Az ingatlanok közvetlen egyezséggel való szerzésének és elidegenítésének, köztulajdonú dolgok bérbeadásának 

feltételeiről, a nyílt árverésről és az írásbeli ajánlatok begyűjtésének eljárásáról szóló kormányrendeletben (Az SZK 

Hivatalos Közlönye, 16/18. sz.) és a Magyarkanizsa község tulajdonában levő dolgok szerzéséről, használatáról, 

kezeléséről és a velük való rendelkezésről szóló rendeletben (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/12., 21/12. – 

javítás, 16/13. és 9/17. sz.) foglaltaknak megfelelően az arról szóló rendeletet, hogy köztulajdonú ingatlant a 

legmagasabb vételárat fölkínált ajánlattevő részére a nyílt árveréssel vagy írásbeli ajánlatok begyűjtésével kapcsolatos 

eljárás lebonyolítása után kinek idegenítsenek el, az illetékes községi szerv hozza meg.  

A fentieknek megfelelően a Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 37. pontjában (Magyarkanizsa 

Község Hivatalos Lapja, 4/19. sz.) foglaltakkal összhangban a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a rendelkező 

részben írt rendeletet hozta. 

 

 

Szerb Köztársaság  

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa község Miloš Kravić s. k., 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a Községi Képviselő-testület elnöke 

Szám: 02-397/2019-I  

Kelt: 2019. 11. 21-én  

Magyarkanizsa 

 

 

A tervezésről és építésről szóló törvény 146. szakasza (Az SZK Hivatalos 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., 

83/18., 31/19. és 37/19. sz. – másik törvény) és Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 6) pontja 

(Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/19. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2019. november 

21-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

 

R E N D E L E T E T 

IDEIGLENES JELLEGŰ KISEBB KÖNNYŰSZERKEZETES ÉPÍTMÉNYEK KÖZ- ÉS EGYÉB 

TERÜLETEN VALÓ FELÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS ELTÁVOLÍTÁSÁRÓL 

 

 

 

 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

 

1. szakasz 

Ez a rendelet előírja Magyarkanizsa község területén a köz- és egyéb területi ideiglenes jellegű kisebb 

könnyűszerkezetes építmények, sportcélú felfújható csarnokok és a közösségi közlekedésben a várakozók időjárás 

elleni védelmét szolgáló védőtetők felállításának és eltávolításának feltételeit és módját. 

E rendelet rendelkezései nem terjednek ki az önkormányzati rendezvények idején felállított ideiglenes jellegű 

kisebb könnyűszerkezetes építményekre. 
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2. szakasz 

E rendeletben foglaltak értelmében közterület: tervokmányban közrendeltetésű építmény építésére szánt 

terület vagy külön törvénnyel összhangban közérdek megállapítására előirányzott közrendeltetésű terület: utca, tér, park 

stb. (a továbbiakban: közterület). 

E rendeletben foglaltak értelmében egyéb terület: a tervokmánynak megfelelő rendeltetés beállta előtt a 

köztulajdonú beépítetlen építési terület. 

 

 

II. IDEIGLENES JELLEGŰ KISEBB KÖNNYŰSZERKEZETES ÉPÍTMÉNYEK  

 

3. szakasz 

E rendeletben foglaltak értelmében ideiglenes jellegű kisebb könnyűszerkezetes építmények (a továbbiakban: 

könnyűszerkezetes építmények): az össze- és szétszerelhető típusú építmények, úgymint: kizárólag 10,5 m2-t meg nem 

haladó alapterületű bódék, vendéglői kerthelyiségek, asztalok, a mozgatható utcabútorzat és egyéb ideiglenes jellegű 

könnyűszerkezetes építmény. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt könnyűszerkezetes építmények a könnyűszerkezetesépítmény-állítási 

program alapján állíthatók föl. 

Az e szakasz 2. bekezdésében írt program hozható Magyarkanizsa község egész területére, egy-egy település 

teljes területére vagy valamely település adott részére. 

Az e szakasz 2. bekezdésében írt programot a Magyarkanizsai Községi Tanács (a továbbiakban: községi 

tanács) hozza meg. 

Az e szakasz 2. bekezdésében írt program kidolgozásának szakmai, ügyintézési és műszaki teendőit a 

Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal építési ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége látja el. 

 

4. szakasz 

A bódéállítási programnak magában kell foglalnia:  

– a helyszín grafikai ábrázolásával ellátott városrendezési műszaki feltételeket, amelyek meghatározzák: 

minden egyes különálló helyszín alapterületét, a fölállítás helyét, a közművekre való rákötés feltételeit és egyéb 

feltételeket, 

– az adott helyszínen álló építmény rendeltetését, illetve a benne gyakorolható tevékenységet, 

– az egyes helyszíneken fölállítható építmény típusát és méretét, 

– a helyszín használatba adásának időtartamát, amely öt évnél nem lehet hosszabb. 

A vendéglői kerthelyiség, asztal, mozgatható utcabútorzat és egyéb ideiglenes jellegű könnyűszerkezetes 

építmény fölállítási programjának az alábbiakat kell magában foglalnia:  

– a helyszín grafikai ábrázolásával ellátott városrendezési műszaki feltételeket, amelyek meghatározzák: 

minden egyes különálló helyszín vagy utcarész keretterületét, a fölállítás helyét és egyéb feltételeket, 

– az adott helyszínen álló építmény rendeltetését, illetve a benne gyakorolható tevékenységet, 

– az egyes helyszíneken fölállítható építmény típusát és méretét,  

– a helyszín használatba adásának időtartamát, amely öt évnél nem lehet hosszabb. 

Az e szakasz 1. és 2. bekezdésében írt programot öt évre kell hozni. 

A program a meghozatalára előirányzott eljárás szerint módosítható és egészíthető ki. 

A programot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

1. Bódék  

5. szakasz 

A bódé 10,5 m2 bruttó négyzetmétert meg nem haladó bruttó alapterületű, ablakos kiszolgálást lehetővé tevő 

típusépítmény, amelyet a helyszínen előre kész állapotban állítanak föl.  

 

6. szakasz 

Bódé járdán, rendezett gyalogösvényen, arra kijelölt közterületi ponton akként állítható föl, hogy a 

gyalogosok számára legalább 2 m szélességben biztosítva legyen a szabad elhaladás, az úttest szélétől az építmény 

legtávolabbra kinyúló pontjáig biztosítva legyen az útkezelő által megadott feltételek szerinti távolság, továbbá a 

tervokmánnyal összhangban: gyalogösvény mellett húzódó zöldterületen és a rendeltetés beálltáig köztulajdonban levő 

beépítetlen építési terület egyéb pontján. 

 

7. szakasz 

Köz- vagy egyéb terület bódé felállítására való használatba adása nyílt árveréssel vagy írásbeli ajánlatok nyílt 

hirdetmény útján való begyűjtésével történhet. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt nyílt hirdetmény kiírásáról – a Községi Közigazgatási Hivatal építési 

ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egységének javaslatára – a Községi Tanács hoz döntést. 
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A köz- vagy egyéb terület bódé felállítására való használatba adásának induló díját a használatba adandó 

terület egy négyzetméterére a használat teljes időtartamára kell megállapítani. 

Az e szakasz 3. bekezdésében írt induló díjat, a biztosíték mértékét, valamint a licitlépést – a Községi 

Közigazgatási Hivatal pénzügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egységének javaslatára – a Községi Tanács 

állapítja meg. 

 

8. szakasz 

Az e rendelet 7. szakaszában írt nyílt hirdetményt a Magyarkanizsa község egész területén terjesztett helyi 

sajtótermékben és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapján kell közzétenni.  

 

9. szakasz 

A nyílt hirdetménnyel történő ajánlatgyűjtés eljárását a törvénnyel és ezzel a rendelettel összhangban a 

Magyarkanizsa község köztulajdonában levő építési terület elidegenítésének és bérbeadásának eljárását lebonyolító, a 

községi képviselő-testület által alakított bizottság (a továbbiakban: bizottság) bonyolítja le. 

A bizottságot megalakító aktus megállapítja a bizottság taglétszámát és összetételét, a bizottsági tagok és 

elnök kinevezésének és fölmentésének módját és eljárását, valamint a bizottság hatáskörét.  

A nyílt árverés, illetve az írásbeliajánlat-gyűjtés eljárását e szakasz 1. bekezdése értelmében a bizottság az 

építési területet szabályozó községi rendeletben az építési terület nyílt árveréssel vagy írásbeli ajánlatok nyílt 

hirdetmény útján való begyűjtésével történő elidegenítését érintő rendelkezésekben előírt módon és eljárás szerint 

bonyolítja le.  

A bizottság igényelte szakmai, szervezési, ügyintézési és műszaki teendőket a Községi Közigazgatási Hivatal 

építési ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége látja el. 

 

10. szakasz 

Az e rendelet 7. szakaszában írt nyílt hirdetménynek magában kell foglalnia:  

A nyílt hirdetménynek különösen tartalmaznia kell:  

1) a helyszín adatait (helyrajzi szám, alapterület és az ideiglenes jellegű könnyűszerkezetes építmények 

fölállítási programjában megállapított egyéb adatok);  

2) a fölállítható ideiglenes építmény válfaját, típusát és alapterületét;  

3) az ideiglenes építményben gyakorolható tevékenységet;  

4) a helyszín bérbeadási idejét;  

5) a jelentkezés, illetve az ajánlattétel határidejét és módját;  

6) a jelentkezés, illetve ajánlattétel kötelező tartalmát;  

7) a helyszín bérleti díjának induló összegét;  

8) a biztosítéknak az induló bérleti díjhoz viszonyított százalékban kifejezett mértékét és a biztosíték 

befizetési határidejét;  

9) a jelentkezéseket átvevő szerv nevét és címét;  

10) a legelőnyösebb ajánlatot tevő kiválasztásának mércéit;  

11) a nyílt árverés, illetve nyilvános ajánlatbontás megtartásának idejére és helyére vonatkozó értesítést;  

12) annak közlését, hogy az elkésett és hiányos jelentkezést, illetve ajánlatot benyújtó az eljárásban nem 

vehet részt, illetve, hogy az elkésett és hiányos jelentkezéseket el fogják utasítani;  

13) azt a határidőt, amelyen belül az eljárás résztvevői értesítést kapnak a nyílt árverés, illetve nyilvános 

ajánlatbontás eljárásának lebonyolítása során megállapított eredményekről;  

14) azt a határidőt, amelyen belül a nyílt árverés, illetve írásbeli ajánlatok begyűjtésének eljárásában 

bérlethez nem jutott résztvevők részére a biztosítékot vissza kell fizetni;  

15) annak megjelölését, hogy a jelentkezésben, illetve ajánlatban kötelezően fel kell tüntetni azt a 

számlaszámot, amelyre a biztosíték visszautalható;  

16) a helyszín bérletét érintő egyéb adatokat.  

 

11. szakasz 

A nyílt árverés vagy írásbeli ajánlatok begyűjtésének eljárásában részt venni jogosult minden természetes 

személy és jogi szereplő, kivéve a bizottság elnökét és tagjait, valamint az ideiglenes építmények fölállítására szolgáló 

közterület bérlete alapján a nyílt árverés vagy a nyilvános ajánlatbontás napján tartozással rendelkező személyeket. 

A jelentkezés, illetve ajánlat kötelező tartalma: 

1) a jelentkezésben, illetve az ajánlattételben érintett helyszín megjelölése;  

2) természetes személy esetén: családi és utónév, lakcím, személyi igazolvány száma, személyazonosító 

szám és aláírás;  

3) jogi személy esetén: cégnév, székhely és telefonszám, a gazdasági szereplő jegyzékbe vételének 

bizonyítéka és a meghatalmazott személy aláírása;  



Број:  17.                   21.11.2019.                       СТРАНА  336.  OLDAL                         2019. 11.21.           17.  szám 

 

4) vállalkozó esetén: a vállalkozó családi és utóneve, lakcíme, személyi igazolványának száma, 

személyazonosító száma, vállalkozásának neve, statisztikai számjele, a gazdasági szereplő jegyzékbe vételének 

bizonyítéka és a meghatalmazott személy aláírása;   

5) a nyílt hirdetmény valamennyi feltételének elfogadásáról szóló nyilatkozat;  

6) a biztosíték befizetésének bizonyítéka;  

7) a fölkínált bérletidíj-összeg, kivéve a nyílt árverést; 

8) az adókötelezettségek kiegyenlítésének igazolása. 

Ha a jelentkezőt, illetve ajánlattevőt meghatalmazott képviseli, úgy a képviseleti meghatalmazást 

közjegyzőnél kell hitelesíttetni. 

 

12. szakasz 

A nyílt hirdetményre való jelentkezés, illetve ajánlattétel határideje a nyílt hirdetménynek a Magyarkanizsa 

község területén terjesztett helyi sajtótermékben való közzétételét követő 30. nap. 

 

13. szakasz 

A nyílt hirdetmény nyomán helyszínt használatra nem kapott, illetve nem a legmagasabb díjra ajánlatott tett 

résztvevő a megfizetett biztosítékot jogosult visszakapni.  

A megfizetett biztosíték névösszegen, kamathoz való jog nélkül jár vissza. 

 

14. szakasz 

A megfizetett biztosíték nem jár vissza, ha:  

а) a megfizető az ajánlattételi határidő letelte után áll el az ajánlatától,  

b) a megfizető a nyílt árverésen a legmagasabb díjra ajánlatot tevő résztvevőnek bizonyult, de az e 

rendeletben előírt határidőn belül és feltételek mellett nem köt szerződést. 

 

15. szakasz 

Az ajánlatot az e rendelet 9. szakasz 1. bekezdésében írt bizottsághoz zárt borítékban kell benyújtani annak 

föltüntetésével, hogy a jelentkezés melyik hirdetményre, illetve helyszínre vonatkozik, „NEM BONTATNDÓ FÖL” 

megjelöléssel, postai úton vagy a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: közigazgatási 

hivatal) ügyfélszolgálatán. 

Az ajánlattételi határidő az ajánlatgyűjtés iránti nyílt hirdetménynek a Magyarkanizsa község teljes területén 

terjesztett helyi sajtótermékben való közzétételét követő 30 napnál rövidebb nem lehet. 

A kínált árat dinárösszegben kell kifejezni, és annak a nyílt hirdetményben szereplő induló árral 

megegyezőnek vagy annál nagyobbnak kell lennie. 

Az elkésett vagy szabálytalan ajánlatot vissza kell utasítani. 

Elkésett az az ajánlat, amelyet az ajánlattételi határidő letelte után nyújtottak be. 

Szabálytalan az az ajánlat: 

1. amelyet nyitott borítékban vagy annak jól látható megjelölése nélkül nyújtottak be, hogy mely helyszínre 

vonatkozik, 

2. amely az e rendelet 11. szakaszában írt adatokat és szabályos okmányokat nem tartalmazza,  

3. amelyben a helyszínért kínált díj nem áll összhangban e szakasz 3. bekezdésével.  

 

16. szakasz 

Az ajánlatbontási eljárás nyilvános, azon minden érdekelt személy jelen lehet. 

A nyilvános ajánlatbontás kezdetéről, menetéről és befejezéséről jegyzőkönyvet kell vezetni. 

A nyilvános ajánlatbontás eljárása a nyilvános ajánlatbontás helyének és idejének, a bizottsági tagok 

adatainak és az ajánlatgyűjtéssel érintett helyszín adatainak jegyzőkönyvezésével kezdődik. 

Az elkésett ajánlatokat el kell különíteni, azok a megvizsgálásban nem vesznek részt, ezt pedig 

jegyzőkönyvileg meg kell állapítani. 

Az ajánlatokat helyszínenként szét kell válogatni. 

Az ajánlatot a bizottsági elnök bontja föl, majd azt betekintésre átadja a bizottsági tagoknak. 

A bizottsági elnök nyilvánosan közli, és jegyzőkönyvbe diktálja minden egyes ajánlat tartalmát, a bizottság 

pedig megállapítja, hogy az ajánlat szabályos-e. 

A nyílt hirdetmény útján történő ajánlatgyűjtés eljárása akkor sikeres, ha valamennyi meghirdetett helyszínre 

határidőn belül legalább egy szabályos ajánlat érkezett. 

Ha két vagy több ajánlattevő azonos árra tesz ajánlatot, úgy az előbb beérkezett ajánlat ajánlattevője élvez 

elsőbbséget. 

A nyilvános ajánlatbontás eljárása az összes beérkezett ajánlat fölbontása és áttekintése után ér véget. 
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17. szakasz 

A nyilvános ajánlatbontás eljárásáról fölvett jegyzőkönyvet a bizottsági tagok, a jegyzőkönyvet vezető 

személy és a jelen levő ajánlattevők, illetve meghatalmazott képviselőjük írja alá. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt jegyzőkönyv aláírása előtt a jelen levő ajánlattevők, illetve meghatalmazott 

képviselőjük kérelmére jegyzőkönyvezhetők a nyilvános ajánlatbontás eljárása elleni esetleges kifogások. 

 

18. szakasz 

 A nyílt árverés vagy írásbeliajánlat-gyűjtés eljárásának lebonyolítása után a bizottság köteles azonnal 

döntést hozni a legelőnyösebb ajánlatot tevő kiválasztásáról, és azt átadni az eljárásban részt vevőknek. 

 

19. szakasz 

Az eljárásban részt vevők az e rendelet 18. szakaszában írt bizottsági döntés ellen az eljárás lezárását követő 

8 napon belül a Községi Tanácsnál kifogással élhetnek.  

A Községi Tanács az eljárásban részt vevő részéről benyújtott kifogás kézhezvételét követő 30 napon belül a 

kifogást köteles megvitatni, és arról döntést hozni.  

A kifogást elbírálva a Községi Tanács: 

1) visszautasíthatja a kifogást, ha azt illetéktelen személy tette, vagy ha a kifogás elkésett;  

2) a kifogást alaptalanként elutasíthatja;  

3) a kifogásnak helyt adhat, és megsemmisítheti a legelőnyösebb ajánlatot tevő kiválasztásáról hozott 

döntést, valamint megsemmisítheti a nyílt árverésről vagy írásbeli ajánlatok begyűjtéséről, illetve közvetlen egyezségről 

lefolytatott eljárást is.  

Ha a Községi Tanács a kifogásnak helyt ad, és megsemmisíti a bizottsági döntést, illetve megsemmisíti a 

nyílt árverésről vagy írásbeli ajánlatok begyűjtéséről lefolytatott eljárást, a Községi Tanács a kifogás nyomán született 

döntésnek az eljárás résztvevői részére való megküldését követő hét napon belül döntést hoz új árverési vagy 

írásbeliajánlat-gyűjtési eljárás lebonyolításáról. 

A kifogás nyomán hozott döntés a kifogásolási határidő leteltével válik jogerőssé, ha senki sem emelt 

kifogást, vagy ha a Községi Tanács a kifogást vissza-, illetve elutasította. 

 

20. szakasz 

A bizottság, illetve a közigazgatási hivatal építési ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége 

jogerős döntése alapján a Községi Tanács határozatot hoz az ideiglenes építmény fölállítására szolgáló helyszín 

bérbeadásáról. 

A határozat javaslatát a közigazgatási hivatal e szakasz 1. bekezdésében írt szervezeti egysége készíti elő.  

Az e szakasz 1. bekezdésében írt határozat végleges. 

 

21. szakasz 

A helyszín használatba adásáról szóló szerződést Magyarkanizsa község nevében a polgármester köti meg. 

A Községi Tanács határozattal hatályon kívül helyezi az ideiglenes építmény felállítására szolgáló helyszín 

bérbeadásáról szóló határozatot, ha az, aki a helyszínt bérbe kapta, a helyszín bérbeadásáról szóló határozatban 

megállapított határidőn belül nem köti meg a bérleti szerződést. 

A határozat e szakasz 2. bekezdése szerinti hatályon kívüli helyezésére a Közigazgatási Hivatal építési 

ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége tesz javaslatot. 

Ha az ideiglenes építmény fölállítására szolgáló helyszín bérbeadásáról megszületett a határozat, az e szakasz 

2. bekezdésében írt személy elveszíti a jogot, hogy a helyszín bérbeadására irányuló nyílt árverést, illetve írásbeli 

ajánlatok begyűjtését kiíró nyílt hirdetmény szerint befizetett biztosítékot visszakapja.  

Az e szakasz 2. bekezdése szerinti esetben a Községi Tanács határozatot hozhat arról, hogy az ideiglenes 

építmény fölállítására szolgáló helyszínt az ajánlatok megállapított sorrendje, illetve a legmagasabb fölajánlott összeg 

alapján megállapított árverési eredmény szerint a hirdetmény következő résztvevőjének adja bérbe, vagy az e 

rendeletben foglaltakkal összhangban új hirdetményt írhat ki. 

 

22. szakasz 

Bódé a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal építési ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti 

egysége (a továbbiakban: illetékes szervezeti egység) által hozott határozat alapján a bódéállítási program szerint 

állítható föl.  

 

23. szakasz 

Az illetékes szervezeti egység az eljárásnak e rendelet rendelkezéseivel és a bódéállítási programmal 

összhangban történt lebonyolítása után a helyszínt használatra elnyert személy kérelmére határozatot hoz, amellyel köz- 

vagy egyéb területen engedélyezi bódé ideiglenes fölállítását. 
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Az e szakasz 1. bekezdésében írt határozatnak különösen a következő adatokat kell magában foglalnia: az 

építmény helyszíne, alapterülete, típusa, mérete és rendeltetése, a használat ideje, az engedélyezéshez alapul szolgált 

műszaki dokumentáció, az építmény elhelyezésére megszabott – 90 napnál nem hosszabb – határidő, valamint egyéb 

adatok. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt határozatot a szabályos kérelem benyújtását követő 7 napon belül kell 

meghozni. 

 

24. szakasz 

 Az e rendelet 23. szakasz 1. bekezdésében írt kérelemhez csatolni kell: 

1. két példányban a műszaki dokumentációt;  

2. a helyszín használatának bizonyítékát;  

3. a bódéállítási programmal összhangban a műszaki dokumentációra kapott jóváhagyást;  

4. a helyszínt elnyert személy az irányú nyilatkozatát, hogy a használat idejének leteltével a bódét saját 

költségén eltávolítja;  

5. a közművekre való rákötés feltételeit, valamint a külön jogszabályokban megállapított egyéb feltételeket és 

bizonyítékokat;  

6. a községi közigazgatási illeték lerovásának igazolását.  

 

25. szakasz 

E rendelet 24. szakasz 1. bekezdés 1. pontja értelmében műszaki dokumentáció: olyan tervrajz, amely 

tartalmazza a helyszínrajzot az építmény elhelyezésével és méreteivel, amelyek meghatározzák az építmény típusát, 

nagyságát és a bódéállítási programmal összhangban a fekvését, az építmény alapterületét, jellegzetes metszeteit és 

külalakját, műszaki leírását, mennyiségi kiírását és a munkálatok költség-előirányzatát, a szükséges vezetékek és 

szerkezetek megfelelő méretarányos tervrajzát. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt műszaki dokumentációt megfelelő működési engedéllyel rendelkező felelős 

tervezőnek kell kidolgoznia. 

 

26. szakasz 

Az illetékes szervezeti egység különlajstromot vezet a bódék ideiglenes felállításának engedélyezéséről 

kiállított határozatokról a tulajdonosok családi és utónevével, lakcímével, a határozat számával és kiállításának 

napjával, a határozat érvényességének kezdő- és lejárati napjával. 

Az illetékes szervezeti egység a bódék ideiglenes fölállításának engedélyezéséről kiállított jogerős 

határozatot köteles megküldeni a kommunális felügyelőnek. 

 

27. szakasz 

Az illetékes szervezeti egység a helyszínt használatra elnyert személlyel történt szerződéskötést követő 15 

napon belül köteles gondoskodni arról, hogy a helyszín a bódéállítási programmal összhangban megjelölést kapjon. 

 

2. Vendéglői kerthelyiségek  

 

 

28. szakasz 

E rendeletben foglaltak értelmében vendéglői kerthelyiség (a továbbiakban: kerthelyiség): vendéglátóhelyen 

ellátott vendéglátási tevékenység szolgálatában álló, köz- és egyéb területen fölállított ideiglenes jellegű össze- és 

szétszerelhető könnyűszerkezetes építmény. 

A kerthelyiség lehet: nyitott vagy zárt. 

Nyitott kerthelyiség a folyó évi március hó első napjától november hó első napjáig állítható föl.  

Zárt kerthelyiség október hó 1. napjától a rákövetkező évi május hó 1. napjáig állítható föl. 

 

29. szakasz 

A kerthelyiség a vendéglátótér irányában, de leginkább a vendéglátóteret magában foglaló építmény 

irányában állítható föl.  

A kerthelyiséget úgy kell felállítani, hogy elkülönüljön a vendéglátóteret magában foglaló építménytől, vagy 

pedig az építmény építési vonala mentén akként, hogy a fő gyalogos útvonalakat ne akadályozza, sem az építmény 

építészeti és városrendezési jellemzőit és értékeit ne rombolja. 

Kerthelyiség nem állítható föl földszintes építménynek lakóteret vagy más vendéglátóteret magában foglaló 

része irányában. 

Kerthelyiség építmény földszintjének üzletteret magában foglaló része irányában az adott üzlettér 

használójának beleegyezésével állítható föl. 
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Közterületen járda mentén vagy téren kerthelyiség részint az építményhez tapadva, részint az építménytől 

elválasztva állítható föl. 

Kerthelyiség közterületen járda mentén vagy téren építmény földszintjén levő üzlettérrel érintkező 

fölállításához szükség van az adott üzlettér használójának beleegyezésére. 

Kerthelyiség közterületen járda mentén vagy téren építmény földszintjén levő üzlettérrel szemközt való 

fölállításához az adott üzlettér használójának beleegyezése nem szükséges. 

Kerthelyiség téren szabály szerint a tér közepéig állítható föl. 

 

30. szakasz 

A kerthelyiség egyes összetevőit – a járda és a gyalogos felületek fölött legalább 2,5 m magasságban 

elhelyezett árnyékolók és napernyők kivételével – úgy kell fölállítani, hogy a kerthelyiség engedélyezett külméretén 

belül maradjanak. 

A kerthelyiség alapterületi éleit a talajon 15 cm hosszú és 5 cm széles fehér színű csíkokkal kell jelölni. 

Kötelező csíkot fölfesteni a sarkokon és a töréspontokon, az egyenes szakaszokon pedig méterenként úgy, hogy a 

kerthelyiség fölállítása után jól látható legyen annak teljes területe. 

A kerthelyiség alapterületének megjelöléséről a közigazgatási hivatal építési ügyekben hatáskörrel 

rendelkező szervezeti egysége gondoskodik. 

 

31. szakasz 

Közterületen járda mellett vagy téren kerthelyiség úgy helyezhető el, hogy:  

– gyalogos közlekedésre legalább 2 m széles átjáró maradjon;  

– a kerthelyiség 50 kg-t meghaladó súlyú összetevői között a tűzoltókocsi számára legalább 3,5 m átjáró 

maradjon.  

32. szakasz 

A kerthelyiséget úgy kell fölállítani, hogy:  

1. nyitott kerthelyiség esetén:  

– a gyalogos közlekedésre szolgáló járda szélessége legalább 1,6 m legyen;  

– 6 méternél hosszabb kerthelyiség, kerthelyiségek sora, valamint gyalogátkelőhely, autóbusz-megállóhely és 

útkereszteződés közvetlen közelében fölállított kerthelyiség mentén a gyalogos közlekedésre szolgáló járda szélessége 

legalább 2 m legyen;  

– a kerthelyiség széle az úttest szélétől az útkezelő által megadott feltételek szerinti távolságra legyen;  

– a kerthelyiség széle a gyalogátkelőhelytől az útkezelő által megadott feltételek szerinti távolság legyen;  

 – a kerthelyiség széle autóbusz-megállóhelytől az útkezelő által megadott feltételek szerinti távolság legyen;  

– az árkád gyalogos közlekedésre szolgáló részének szélessége legalább 1,6 m legyen; 

– a passzázs gyalogos közlekedésre szolgáló részének szélessége legalább 1,6 m legyen; 

2. zárt kerthelyiség esetén:  

– a gyalogos közlekedésre szolgáló járda szélessége legalább 2 m legyen;  

– 6 méternél hosszabb kerthelyiség mentén a gyalogos közlekedésre szolgáló járda szélessége legalább 2,5 m 

legyen;  

– a kerthelyiség széle az úttest szélétől az útkezelő által megadott feltételek szerinti távolságra legyen;  

– a kerthelyiség széle a gyalogátkelőhelytől az útkezelő által megadott feltételek szerinti távolságra legyen;  

 – a kerthelyiség széle autóbusz-megállóhelytől az útkezelő által megadott feltételek szerinti távolságra 

legyen;  

– a kerthelyiség széle útkereszteződéstől (keresztirányú úttest legközelebbi széléhez) az útkezelő által 

megadott feltételek szerinti távolságra legyen; 

– a kerthelyiségnek teljesítenie kell a tűzvédelmi feltételeket; 

– a kerthelyiséget úgy kell megtervezni, hogy: legyen szabadba nyíló ajtaja, az ajtó fölött pánikvilágítással 

ellátott világítótesttel, legalább 6 kg tűzoltó készülékkel rendelkezzen, az alkalmazott anyagok javított tűzállósági 

jellemzőkkel bírjanak. 

 

33. szakasz 

Kerthelyiség az alábbiak valamely részén állítható föl:  

– járda 

– tér 

– zöld közterületen belüli rendezett gyalogösvény és plató 

– egyéb felület 

– művészettörténeti egészet alkotó utca – az illetékes műemlékvédelmi intézet által megadott feltételekkel. 

 

34. szakasz 

Kerthelyiség nem állítható föl:  
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– úttesten és úttest parkolásra kijelölt részén 

– járda parkolásra kijelölt részén (parkolósáv) 

– utcán kívüli parkolóterületen 

– rendezett zöldterületen 

– autóbusz-megállóhelyen az utasok ki- és beszállására szolgáló járdarészen 

– épület vagy udvar kocsi- és gyalogosbejárója irányában 

– tűzút nyomvonalán 

– járdán, ha nem teljesíti az e rendelet 32. szakaszában írt feltételeket 

– téren és gyalogosövezetben, ha nem teljesíti az e rendelet 31. szakaszában írt feltételeket. 

 

35. szakasz 

A kerthelyiség alkotóelemei: asztalok és székek, szükség szerint árnyékoló, napernyő, össze- és 

szétszerelhető padlózat, kerítés, virágcserepek, világítótestek, hűtővitrin, étrend- és árjegyzékközlő pannó és egyéb 

mozgatható elem. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt alkotóelemeken kívül a nyitott kerthelyiségben még lehet hűtőberendezés, 

alacsony kerítés (műanyag, fa vagy egyéb anyagú) és virágcserepek (műanyagból, fából  vagy egyéb anyagból virág és 

más növény számára készült edények). 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt alkotóelemeken kívül a zárt kerthelyiségben lehet fűtőberendezés, 

szélvédőelem és a kerthelyiség terét bezáró elem. 

 

36. szakasz 

A kerthelyiség elemeit úgy kell tervezni és megválogatni, hogy a kerthelyiség:  

– alakjával, méretével, anyagával, színével harmonikus és funkcionális egészet alkosson; 

– letisztult, egyenes vonalú egyszerű mértani formái, egyértelműen meghatározott magassági szabályozása 

legyen; 

– átlátható formákból és semleges, visszafogott színvilágú anyagokból álljon; 

– összhangban álljon annak az épületnek a jellemzőivel és értékeivel, amely előtt fölállították, valamint a 

térrel, amelyen áll. 

 

37. szakasz 

A kerthelyiség alkotóelemeit úgy kell megtervezni és fölállítani, hogy méretükkel, súlyukkal, egymáshoz 

kapcsolódásukkal:  

– gyors össze-, szétszerelést és elszállítást tegyenek lehetővé; 

– a rögzítésük vagy az elhelyezésük egyéb módja ne rongálja a fölállításukra szolgáló felületet, annak 

berendezéseit, fölszerelését és zöldterületet; 

– gyermekek, idősek és mozgássérültek zavartalan elhaladására alkalmasak legyenek. 

 

38. szakasz 

 A kerthelyiség fényforrásul szolgáló alkotóelemeit úgy kell elhelyezni, hogy helyzetükkel és 

fényerősségükkel ne veszélyeztessék a környező felületek és építmények közlekedési, lakhatási és egyéb rendeltetéseit. 

 

39. szakasz 

A kerthelyiséget úgy kell fölállítani, hogy a közművek (közvilágítási és csatlakozóhálózati oszlop, tűzcsap, 

vízakna stb.) a kerthelyiség területén kívül biztonságos távolságra vagy a kerthelyiségen belül akként kapjanak helyet, 

hogy a zavartalan használatra és karbantartásra hozzáférhetők legyenek.  

 

40. szakasz 

Olyan felületen, amelynek lejtése szintkiegyenlítést kíván meg, a kerthelyiség padlójaként összekötő és 

szétszerelhető padlózatot kell használni.  

A padlózatot úgy kell megtervezni, hogy a talajtól a legmagasabb ponton a magassága 30 cm-ig terjedjen, a 

lépcsőfokai pedig 15 cm-ig. 

 

41. szakasz 

Kerthelyiségnek fa, facsemete, élősövény, virágtartóban nevelt virág és egyéb növényzet közelében való 

fölállítása esetén helyet kell hagyni a gondozásukra. 

 A kerthelyiség elemeit úgy kell elhelyezni, hogy a fa vagy facsemete törzse körül az ültetési hely, azaz 

a vízszintes védelmi elemek alapterületének megfelelő méretű szabad tér maradjon. 
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42. szakasz 

Kerthelyiség emlékműtől, szökő- vagy kifolyókúttól legalább 3 m távolságra akként állítható föl, hogy azok 

zavartalanul használhatók és karbantarthatók legyenek.  

 

43. szakasz 

A kerthelyiség a tűző naptól és csapadéktól árnyékoló és könnyűszerkezetes védőtető elhelyezésével védhető 

meg. 

Az árnyékolónak szabály szerint a talajon szabadon állónak kell lennie. Ha a kerthelyiséget olyan építmény 

építési vonala mentén állítják föl, amelyben vendéglátótér található, az árnyékoló az adott homlokzatrész irányában levő 

üzlettér tulajdonosának jóváhagyásával – a járda fölött legalább 2,5 m magasságban – befogott tartóval (konzol) a 

homlokzathoz erősíthető. 

Nyitott kerthelyiség árnyékolója szabály szerint napernyő vagy szabadon álló tartón levő összecsukható 

árnyékoló, az épület homlokzatára erősített árnyékoló pedig összecsukható típusú lehet. 

Padlózattal ellátott kerthelyiségben fölállítható könnyen össze- és szétszerelhető szerkezetű árnyékoló. Ennek 

az árnyékolónak a középmagassága legalább 2,8 méter, a kerthelyiség padlózatához viszonyított legkisebb magassága 

pedig 2,2 m lehet. 

 

44. szakasz 

Nyitott kerthelyiség azon részein, amelyeket a járműforgalomtól védeni kell, kötelező szétszedhető kerítést 

fölállítani. 

Padlózattal ellátott kerthelyiségnél a kerítést a padlózat kerületén és a lépcsőfokai mentén kell fölállítani.  

A kerítésnek átlátszónak és a kerthelyiség padlójához viszonyítva 0,9 méterig terjedő magasságúnak kell 

lennie. 

 

45. szakasz 

A zárt kerthelyiség terét az oldalelemek alakítják ki, amelyek a padlózattal és az árnyékolóval szerkezeti 

egészet alkotnak, és a zajtól, kipufogógázoktól, napsütéstől, széltől és csapadéktól való elszigetelést és védelmet 

szolgálják. 

Az oldalelemeknek átláthatóknak, áttetsző és biztonságos anyagból készültnek kell lenniük.  

 

46. szakasz 

Zárt kerthelyiség az alacsony hőmérséklettől a tervdokumentációval összhangban fölállított és használt 

fűtőberendezésekkel védhető. 

Kerthelyiség külön jogszabályokkal összhangban villamos vagy egyéb jellegű energiával fűthető. 

 

47. szakasz 

A kerthelyiség fölállítási engedélyének kiállítása iránti kérelemnek magában kell foglalnia: 

– a kérelmező jogi személy vagy vállalkozó nevét és címét; 

– a vendéglátóegység nevét és címét; 

– a helyszín megnevezését; 

– a használat időtartamát; 

– a kerthelyiség típusát; 

– a mellékletek jegyzékét. 

A kérelemhez kötelezően csatolni kell:  

1.  a vendéglátó tevékenység gyakorlására való jegyzékbe vételről szóló határozatot;  

2. az üzleti építmény használati jogcímének bizonyítékát, ha az építmény nem a feltüntetett helyen van 

jegyzékbe véve;  

3.  a műszaki dokumentációt két példányban;  

4.  a községi közigazgatási illeték lerovásának bizonyítékát.  

A kérelemhez szükség szerint csatolni kell:  

–  az azon építmény földszintjén levő szomszédos üzlettér használójának beleegyezését, amely előtt a 

kerthelyiséget felállítják;  

–  azon építmény tulajdonosának, illetve használójának beleegyezését, amelyre az árnyékolót fölerősítik.  

 

48. szakasz 

A műszaki dokumentáció kidolgozása során a kerthelyiség helyszínétől és jellegétől függően be kell szerezni 

a feltételek teljesítésének igazolását az illetékes közvállalatoktól, az illetékes műemlékvédelmi intézettől és a 

Belügyminisztériumtól. 
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49. szakasz 

A 47. szakasz 2. bekezdés 3. pontjában írt műszaki dokumentáció alkotóelemei: 

1) kerthelyiség esetén: a kerthelyiség által elfoglalt terület grafikus és fényképi ábrázolása, méretezése, 

térfogata és a közterületi elemekhez (úttest, parkoló, gyalogátkelő, autóbusz-megállóhely, villanyoszlop, vízakna, 

lépcső, fasor stb.), a közterületi tartozékokhoz (pad, virágtartó, hulladékgyűjtő kosár), a közvetlen közelben álló 

ideiglenes és állandó építményekhez (bódé, telefonfülke, reklámeszköz, épület, épületbejáró, kocsibejáró, közterület 

fölötti homlokzati elemek) viszonyított helyzete, 

2) fedett nyitott, valamint zárt kerthelyiség esetén: a kerthelyiség grafikus ábrázolása (három vetület és 

jellegzetes metszetek) az összes alkotóelem elhelyezésével 1:50–1:100 léptékben; a kerthelyiségi elemek ábrázolása 

(rajz, fénykép, prospektus); műszaki leírás: a kerthelyiség alkotóelemeiről és összeszerelésük módjáról; a villamos 

hálózat tervrajza, ha villamos energiával fognak fűteni, és ha a kerthelyiség megvilágítására nem a vendéglátóegység 

villamos hálózatának csatlakozóját fogják használni. 

A kerthelyiség grafikus ábrázolása 1:1000 léptékű távlati és megfelelő léptékű részletes ábrázolásból áll. 

A kerthelyiség műszaki dokumentációját megfelelő működési engedéllyel rendelkező felelős tervező 

készítheti. 

 

3. Asztalok, mozgatható utcabútorzat és egyéb ideiglenes jellegű könnyűszerkezetes építmény 

 

3а) Asztalok 

50. szakasz 

Az asztal 2 m2-ig terjedő bruttó felületű, könnyen mozgatható, az üzleti építményben árusított nem élelmiszer 

jellegű áru kiállításának céljára elhelyezett nyitott típustárgy, amelyet az építmény üzemidején kívül a közterületről el 

kell távolítani. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt asztal építménytől függetlenül fölállítható bódé, illetve könnyűszerkezetes 

építmény előtt. 

 

3b) Mozgatható utcabútorzat  

51. szakasz 

Utcabútorzat: mozgóbőrönd, körhintaállvány, kereskedelmi egység elé kihelyezett vagy könyv, folyóirat, 

egyéb kiadvány, kazetta, lemez, dísztárgy, bizsuékszer, kézművesáru stb. kiállítására szolgáló állvány (a továbbiakban: 

kiállítópult), szabadon álló vagy fali reklámvitrin, hűtőberendezés, pattogatott kukorica, pecsenyeféleség és fagylalt 

készítésére szolgáló készülék, idényjellegű mezőgazdásági termények járműből való árusítására szolgáló mozgó plató. 

   

52. szakasz 

Az asztalokat és a mozgatható utcabútorzatot úgy kell fölállítani, hogy:  

– a gyalogos közlekedésre szolgáló járda szélessége legalább 1,6 m legyen;  

– sétálóövezetben a gyalogos közlekedésre szolgáló járda szélessége 2 m legyen, kerthelyiségek sora, 

valamint gyalogátkelőhely, autóbusz-megállóhely és útkereszteződés közvetlen közelében fölállított kerthelyiség 

mentén az útkezelő által megadott feltételek szerint; 

– az asztalok és mozgatható utcabútorzat széle az úttest szélétől legalább 1 m távolságra legyen; 

– az asztalok és mozgatható utcabútorzat széle gyalogátkelőhelytől legalább 2 méterre legyen; 

– az asztalok és mozgatható utcabútorzat széle autóbusz-megállóhelytől legalább 2 méterre legyen. 

1,5 méternél keskenyebb járdán vagy gyalogösvényen asztal vagy mozgatható utcabútorzat nem állítható föl. 

Asztal és mozgatható utcabútorzat kivételesen fölállítható, ha parkoló-fölfestéssel ellátott járdán és 

gyalogösvényen a zavartalan elhaladáshoz 120 cm szélesség áll rendelkezésre, el nem mozdítható akadályok, valamint 

asztalok és mozgatható utcabútorzat között pedig 1,5 méter széles járda esetén 2 méterig terjedő hosszúságban legalább 

90 cm elhaladási szélességnek kell lennie. 

 

53. szakasz 

A kiállítópult olyan könnyűszerkezet, amely közterületen 8.00 és 24.00 óra közötti időben állítható föl, ennek 

letelte után pedig a közterületről el kell távolítani. 

Könyv, virág, üdvözlőlapok és egyéb dísztárgyak és kézműves termékek kiállítására szolgáló 2 m2-t 

meghaladó felületű kiállítási pult közterületen a következők szerint állítható föl: 

1. karácsonyi és újévi ünnepnapokon a folyó évi december hó 20. napjától a rákövetkező évi január hó 15. 

napjáig,  

2. a folyó évi március hó 7. napjától 8. napjáig,  

3. a törvény szerinti állami és vallási ünnepek napjain.  

E szakasz 2. bekezdésétől eltérően könyv kiállítására szolgáló, 2 m2-t meghaladó felületű kiállítópult az év 

folyamán még két ízben, egyenként legföljebb 30 nap időtartamban felállítható. 
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54. szakasz  

A szabadon álló és fali reklámvitrin megfelelő anyagból készült, üzlethelyiségen kívüli árukiállítás és -

reklámozás céljára közterületen fölállított berendezés. 

Szabadon álló vitrin fölállítása csak utca felöli kirakattal nem rendelkező üzleti építmény számára 

engedélyezhető. 

55. szakasz 

A szabadon álló vitrin fölállításának engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell a tervrajzot, amely 

magában foglalja a berendezés vázrajzát, alaprajzát, elülső, oldalsó és hátulsó nézetét a műszaki leírással, statikai 

számítással és – ha a berendezés világítással rendelkezik – a villamosvezetéki megoldással, amelyeknek léptéke 1:50.  

Az e szakasz 1. bekezdésében írt tervrajzot megfelelő működési engedéllyel rendelkező felelős tervező 

készítheti. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt engedélyezés iránti kérelemben föl kell tüntetni a szabadon álló vitrin 

fölállításának kért időtartamát, csatolni kell a reklámberendezés külalakját ábrázoló vázrajzot, és a fölállítás javasolt 

helyszínét. 

 

56. szakasz 

A fali vitrin fölállításának engedélyezése iránti kérelmet benyújtónak be kell nyújtania az építmény 

tulajdonjogának bizonyítékát, illetve a vitrin elhelyezésére szolgáló épület társtulajdonosainak vagy tulajdonosi 

lakógyűlésének beleegyezését. 

Ha az építményre műemlékvédelmi rendtartás érvényes, a kérelmező köteles benyújtani az illetékes 

műemlékvédelmi intézet egyetértését is. 

 

57. szakasz 

Üdítő, fagylalt és ipari jégkrém árusítására szolgáló hűtőberendezés közterületen azzal a feltétellel állítható 

fel, hogy legföljebb 2 m2-t foglal el. 

Üzleti építmény előtt legföljebb 4 berendezés állítható föl, mégpedig 3 üdítőárusító és 1 ipari fagylaltot és 

jégkrémet árusító berendezés, és teljes alapterületük nem haladhatja meg a 3 m2-t. 

Az engedély birtokosa a berendezések mellett köteles szemétkosarat elhelyezni.  

Az engedély kiállításakor elsőbbséget az a kérelmező élvez, akinek a hűtőberendezés fölállítására szolgáló 

közterület közvetlen közelében üzlethelyisége (cukrászda, tejcsárda stb.) van. 

 

58. szakasz 

Pattogatott kukorica, pecsenyeféleség és fagylalt készítésére szolgáló készülék könnyen mozgatható, a 

készülék házával együtt 2 m2-t meg nem haladó bruttó alapterületű berendezés. 

Pattogatott kukorica és pecsenyeféleség készítésére szolgáló készülék egész éven át fölállítható, 

fagylaltkészülék pedig a folyó évi március hó első napjától november hó első napjáig terjedő időszakban. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt készülékek 8.00 és 24.00 óra közötti időben állíthatók föl, a nyitvatartási 

idő leteltével a közterületről el kell távolítani őket. 

59. szakasz 

Az idényjellegű mezőgazdasági termények járműből való árusítására szolgáló mozgatható plató e rendeletben 

meghatározott köz- és egyéb területen állítható föl. 

Magyarkanizsa község területén a lajstromozott őstermelői gazdaságok számára engedélyezett érvényes 

rendszámú parkolt járművükből vagy pótkocsijukról idényjellegű mezőgazdasági termények árusítása, föltéve, hogy az 

nem veszélyezteti a közlekedés biztonságát és forgalmát, illetve útkereszteződési övezetben a közlekedés 

beláthatóságát. 

A kérelemhez csatolni kell: 

– annak bizonyítékát, hogy az őstermelői gazdaság lajstromozott és aktív, 

– természetes személy személyi igazolványának fénymásolatát vagy elektronikus olvasatát, 

– a községi közigazgatási illeték lerovásának bizonyítékát, 

– arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a közterület vagy egyéb terület adott részét mely időszakban kívánja 

használni,  

– a jármű vagy pótkocsi forgalmi engedélyének fénymásolatát vagy elektronikus olvasatát,  

– a felállítás tartamára és helyszínére tett javaslatot, amelynek magában kell foglalnia: a tartalom és az 

elfoglalni kívánt terület grafikus vagy vázlatos ábrázolását, annak méretezését, azaz térfogatát, valamint a közterületi 

elemekhez (úttest, járda, parkoló, gyalogátkelő, autóbusz-megállóhely, kandeláber, vízakna, lépcső, fasor stb.) 

viszonyított helyzetét. 

 

3c) Egyéb ideiglenes jellegű könnyűszerkezetes építmények  
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60. szakasz 

Egyéb ideiglenes jellegű könnyűszerkezetes építmények: befogott tartójú védőtetők és napellenzők, 

művelődési események, szórakoztató és sportrendezvények építményei, összeszerelhető színpad, lelátó, sportcélú 

építmények, cirkuszi sátor, lakókocsi, vidámparki és állatkerti berendezések. 

 

61. szakasz 

A befogott tartójú védőtető megfelelő ernyővel ellátott szerkezet, amelyet a nap elleni védekezésül a kirakat 

és az üzlettérbe nyíló bejárati ajtó fölött az épület homlokzatához rögzítenek.  

Befogott tartójú védőtető nyitott kerthelyiséghez is csatlakoztatható. 

A napellenző megfelelő ernyővel ellátott szabadon álló szerkezet, amelyet a naptól való védekezésül nyitott 

kerthelyiség mellett állítanak föl. 

A befogott tartójú védőtető és a napellenző lakatos-, fa- és egyéb szerkezetre erősített vászon- vagy hasonló 

anyagból készülhet. 

 

62. szakasz 

A befogott tartójú védőtető és a napellenző fölállításának engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell: 

1. a megfelelő léptékű alaprajzot, elülső és oldalsó vetülettel ellátott vázrajzot, műszaki leírást és statikai 

számítást tartalmazó, felelős tervező által készített tervrajzot;  

2. annak bizonyítékát, hogy a kérelmező az építménynek tulajdonosa, illetve a befogott tartójú védőtető vagy 

napellenző fölállítására szolgáló üzleti építményen vagy annak valamely részén használati joga van;  

3. A befogott tartójú védőtető vagy napellenző felállítására szolgáló építmény tulajdonosának, illetve épület 

lakógyűlésének beleegyezését.  

 

63. szakasz 

Könnyűszerkezetes építmény az építményállítási programmal összhangban kiállított engedély alapján 

állítható föl. 

 

64. szakasz 

A könnyűszerkezetes építmények fölállításának engedélyezése iránti kérelmet a könnyűszerkezetes építmény 

fölállítására igényelt időszak kezdődőnapja előtt legalább 15 nappal a közigazgatási hivatal építési ügyekben hatáskörrel 

rendelkező szervezeti egységéhez kell benyújtani.  

A befogott tartójú védőtető és napellenző fölállításának engedélyét a közigazgatási hivatal e szakasz előző 

bekezdésében írt szervezeti egysége a szabályos kérelem benyújtását követő 7 napon belül állítja ki. 

A befogott tartójú védőtető és napellenző fölállításának engedélye egytől öt évig terjedő időszakra állítható 

ki. 

A nyitott kerthelyiség melletti befogott tartójú védőtető és napellenző fölállításának engedélyét a kerthelyiség 

fölállítására szóló engedéllyel azonos időszakra kell kiállítani. 

  

65. szakasz 

A könnyűszerkezetes építmény fölállításának engedélyezése iránti kérelemhez – a mezőgazdasági termények 

gépkocsiból való árusítására szolgáló plató, a befogott tartójú védőtető és napellenző kivételével – csatolni kell: 

– arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az építményt mely időszakra kívánják fölállítani, 

– a fölállítás tartamának és helyszínének javaslatát, amely magában foglalja: a tartalom és az elfoglalandó 

terület grafikus vagy vázlatos ábrázolását, méretezését, azaz kiterjedését és a közterületi elemekhez (úttest, járda, 

parkoló, gyalogátkelő, autóbusz-megállóhely, kandeláber, vízakna, lépcső, fasor stb.) viszonyított helyzetét, 

– a tevékenységek jegyzékébe való bejegyzésről szóló határozatot, statisztikai számjellel és adószámmal, 

– a kérelmező nyilatkozatát, hogy az építményt az engedélyben meghatározott idő leteltével eltávolítja. 

 

66. szakasz 

A közigazgatási hivatal építési ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége a kérelem átvétele után 

megvizsgálja a kérelem és a csatolt iratanyag tartalmát. 

A közigazgatási hivatal e szakasz előző bekezdésében írt szervezeti egysége az esetleges hiányosságokról a 

kérelem átvételét követő 7 napon belül értesíti a kérelmezőt, és a kiküszöbölésükre határidőt tűz ki. 

A közigazgatási hivatal építési ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége a szabályos kérelem 

benyújtását követő hét napon belül kiállítja a könnyűszerkezetes építmény fölállításának engedélyét. 

 

 

III. SPORTCÉLÚ FÖLFÚJHATÓ CSARNOKOK   
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67. szakasz 

Sportcélú fölfújható csarnok e rendeletben meghatározott köz- vagy egyéb területen állítható föl. 

 

68. szakasz 

Sportcélú fölfújható csarnok a sportcélú fölfújható csarnokok fölállítási programja szerint állítható föl.  

Az e szakasz 1. bekezdése szerinti programot a Községi Tanács hozza meg. 

Az e szakasz 1. bekezdése szerinti program elkészítéséhez szükséges szakmai, ügyintézési és műszaki 

ügyeket a közigazgatási hivatal építési ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége látja el. 

A sportcélú fölfújható csarnok fölállításához szükséges köz- vagy egyéb terület használatba adásának 

eljárására e rendeletnek a bódé fölállításához szükséges köz- vagy egyéb terület használatba adása eljárására vonatkozó 

rendelkezései az irányadók. 

 

69. szakasz 

Sportcélú fölfújható csarnok a közigazgatási hivatal építési ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti 

egysége által sportcélú fölfújható csarnok köz- vagy egyéb területen való fölállításának engedélyezéséről kiállított 

határozat alapján állítható föl. 

A sportcélú fölfújható csarnok fölállítását engedélyező, e szakasz 1. bekezdése szerinti határozat kiállítása 

iránti kérelemhez tervrajzot kell csatolni, amely az alábbiakból áll: 

– az építmény helyszínét, valamint a méretét és elhelyezkedését meghatározó méretezést ábrázoló 

helyszínrajz,  

– az építmény alaprajza, jellegzetes metszetei és távlati képe, 

– műszaki leírás,  

– mennyiségi kiírás és a munkálatok előzetes költségszámítása és 

– a szükséges vezetékelések megfelelő léptékű tervrajza. 

Az e szakasz 2. bekezdésében írt tervrajzot megfelelő működési engedéllyel rendelkező felelős tervező 

készítheti. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt határozat kiállítása iránti kérelmet benyújtó köteles csatolni a köz- vagy 

egyéb terület használatáról a községgel kötött szerződést, amely szólhat az adott telek tervokmánynak megfelelő 

rendeltetése beálltáig terjedő, de 5 évnél nem hosszabb időre.  

 

70. szakasz 

A sportcélú fölfújható csarnok fölállítását engedélyező határozat kiállítása iránti kérelmet a sportcélú 

fölfújható csarnok fölállítására kért időszak kezdőnapja előtt legalább 15 nappal kell benyújtani a közigazgatási hivatal 

építési ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egységéhez.  

A közigazgatási hivatal e szakasz előző bekezdésében írt szervezeti egysége a kérelem átvétele után 

megvizsgálja a kérelem és a csatolt iratanyag tartalmát. 

A közigazgatási hivatal építési ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége az esetleges 

hiányosságokról a kérelem átvételét követő hét napon belül értesíti a kérelmezőt, és a kiküszöbölésükre határidőt tűz ki.  

A közigazgatási hivatal hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége a szabályos kérelem benyújtását követő 10 

napon belül kiállítja az e rendelet 69. szakasz 1. bekezdésében írt határozatot. 

Az e rendelet 69. szakasz 1. bekezdésében írt határozatnak különösen magában kell foglalnia a következő 

adatokat: az építmény helye, alapterülete, típusa, mérete és rendeltetése, a használat időtartama, a kiállításhoz alapul 

szolgáló műszaki dokumentáció, az építmény fölállítására rendelkezésre álló idő – amely 30 napnál hosszabb nem lehet 

–, valamint egyéb adatokat. 

 

IV.  A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSBEN A VÁRAKOZÓK IDŐJÁRÁS ELLENI VÉDELMÉT 

SZOLGÁLÓ VÉDŐTETŐK  

 

71. szakasz 

A közösségi közlekedésben autóbusz-megállóhelyen a várakozók időjárás elleni védelmét szolgáló védőtetők 

a közösségi közlekedést igénybe vevők időjárási behatásoktól való védelmére fölállított könnyűszerkezetek. 

A közösségi közlekedésben autóbusz-megállóhelyen a várakozók időjárás elleni védelmét szolgáló védőtetők 

a közúti közlekedés rendszeresített megállóhelyein állíthatók föl a térbeli lehetőségekkel összhangban, ahol az 

lehetséges. 

 

72. szakasz 

A közösségi közlekedésben autóbusz-megállóhelyen a várakozók időjárás elleni védelmét szolgáló védőtetők 

a közösségi közlekedésben autóbusz-megállóhelyen utasok időjárás elleni védelmére szolgáló védőtetők fölállatási 

programja szerint állíthatók föl. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt programot a Községi Tanács hozza meg. 
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Az e szakasz 1. bekezdésében írt program kidolgozásához szükséges szakmai, ügyintézési és műszaki 

teendőket a közigazgatási hivatal építési ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége látja el. 

 

73. szakasz 

A közösségi közlekedésben autóbusz-megállóhelyen a várakozók időjárás elleni védelmét szolgáló védőtetők 

fölállításáról a Magyarkanizsa községben történő kommunális építkezés és a kommunális közművek karbantartási 

programjával összhangban a közigazgatási hivatal építési ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége 

gondoskodik. 

   

 

V.  A KÖNNYÜSZERKEZETES ÉPÍTMÉNYEK, SPORTCÉLÚ FÖLFÚJHATÓ CSARNOKOK, 

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSBEN A VÁRAKOZÓK IDŐJÁRÁS ELLENI VÉDELMÉTSZOLGÁLÓ 

VÉDŐTETŐK HASZNÁLATÁNAK MÓDJA 

 

74. szakasz 

A könnyűszerkezetes építményt, sportcélú fölfújható csarnokot, közösségi közlekedésben a várakozók 

időjárás elleni védelmét szolgáló védőtetőt a tulajdonos köteles az engedéllyel vagy határozattal összhangban használni, 

valamint működőképes állapotban tartani, hogy eleget tegyen a fölállítása szerinti rendeltetésnek, azaz: 

1. az összeszerelése és fölállítása szavatolja az alkalmazottak, illetve a tulajdonos, az igénybevevők és a 

járókelők biztonságát, a közlekedés biztonságát ne zavarja, valamint biztosítsa a járművek és a gyalogosok zavartalan 

közlekedését, 

2. teljesítse az előirányzott rendeltetéshez szükséges esztétikai, higiéniai és közegészségügyi feltételeket, 

3. a szükséges vezetékei (villanyáram, vízvezeték, csatorna stb.) üzemképes állapotban legyenek,  

4. gondoskodjon az építmény külső megjelenéséről és a közvetlen környezetének tisztántartásáról, valamint a 

hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló megfelelő fölszerelésről. 

 

75. szakasz 

Az e rendelet 74. szakasza szerinti építménytulajdonos az e rendeletben írt építményt a kiállított engedélyben 

vagy határozatban foglalt időszakban használhatja ideiglenesen, az engedély vagy határozat hatályának leteltével pedig 

– a határozat, illetve engedély hatálya leteltének napján – az építményt saját költségén köteles eltávolítani a köz- vagy 

egyéb területről. 

Ha az építménytulajdonos nem az e szakasz 1. bekezdésében írtakkal összhangban jár el, az építményt a 

tulajdonos terhére a közigazgatási hivatal felügyelőségi ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége távolítja el. 

 

76. szakasz 

Az e rendelet 74. szakaszában írt tulajdonos – a bódé és sportcélú fölfújható csarnok tulajdonosa kivételével 

– az építményt a határidő letelte előtt is köteles díjmentesen eltávolítani, ha a területen, amelyen az építmény áll, be kell 

állnia a tervokmány szerinti rendeltetésnek, vagy módosul a terület rendeltetése, vagy megváltozik a köz- vagy egyéb 

terület elrendezése. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt eltávolítást a közigazgatási hivatal felügyelőségi ügyekben hatáskörrel 

rendelkező szervezeti egységének határozata alapján kell megtenni. 

Bódé rendeltetése a programmal összhangban tulajdonosi kérelemre módosítható.  

Az e szakasz 2. bekezdésében írt szervezeti egység a kérelem benyújtását követő 7 napon belül határozatot 

hoz a bódé rendeltetésének megváltoztatásáról. 

 

77. szakasz 

Az e rendelet 74. szakaszában írt építménytulajdonos a köz- vagy egyéb terület használatát vagy az adott 

építmény fölállításának engedélyét másra át nem ruházhatja. 

 

 

VI. EGYÉB MÓDON TÖRTÉNŐ KÖZTERÜLET-FOGLALÁS 

 

Építőhelyet biztosító területfoglalás 

 

78. szakasz 

Közterület – a közigazgatási hivatal építési ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egységének 

határozata alapján – ideiglenesen építőhely biztosítására vagy építkezés, építményfelújítás vagy -karbantartás céljából 

történő állványzatállítás céljára is elfoglalható. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt határozat beszerzésére a kérelemhez csatolni kell:  
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– az építési engedélyről szóló határozatot (építés, toldaléképítés és átépítés esetén), az építmény tőkemegőrző 

karbantartásával, mozgáskorlátozott-akadály eltávolításával, átalakítással, fölújítással kapcsolatos munkálatok 

kivitelezését és építőmunkálatok kivitelezése nélkül az építmény rendeltetésének megváltoztatását engedélyező 

határozatot; 

 – a szervezeti sémát vagy a helyfoglalás vázlatát az elfoglalandó közterület tervezett alapterületével, 

 – szükség esetén egyéb iratanyagot is. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt határozatnak kötelezően magában kell foglalnia a kérelmezőnek azt a 

kötelezettségét, hogy a közterület-foglalás leteltével azt eredeti állapotába állítja vissza. 

 

Építőanyag stb. tárolása céljából történő helyfoglalás  

 

 

79. szakasz 

Közterület ideiglenesen építőanyag, tüzelő és egyéb hasonló tárgyak és dolgok tárolására is elfoglalható, 

föltéve, hogy a kérelmezőnek azt nem áll módjában saját telkén elhelyezni. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt határozatnak kötelezően magában kell foglalnia a kérelmezőnek azt a 

kötelezettségét, hogy a közterület-foglalás leteltével azt eredeti állapotába állítja vissza. 

 

 

VII. FELÜGYELET 

80. szakasz 

Az e rendeletben foglaltak alkalmazását a közigazgatási hivatal építési ügyekben hatáskörrel rendelkező 

szervezeti egysége felügyeli. 

A bódék, sportcélú fölfújható csarnokok, kerthelyiségek, asztalok, mozgatható utcabútorzat, egyéb ideiglenes 

jellegű könnyűszerkezetes építmények és a közösségi közlekedésben a várakozók időjárás elleni védelmét szolgáló 

védőtetők fölállításának és használatának felügyelőségi ellenőrzését a közigazgatási hivatal felügyelőségi ügyekben 

hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége a kommunális felügyelő révén gyakorolja. 

A kommunális felügyelő a törvényben megállapított jogkörén kívül jogosult: az e rendeletben előírt 

szabálysértések ügyében szabálysértési meghagyást kiállítani és másik szervet értesíteni, hogy az saját hatáskörben 

intézkedjen. 

A használó a felügyelet gyakorlására jogkörrel rendelkező személy számára köteles lehetővé tenni az 

ideiglenes építmény megközelítését és vizsgálatát, engedélyezni az iratanyagba való betekintést, megküldeni a kért 

adatokat, és a kommunális felügyelő egyéb meghagyásai szerint eljárni. 

 

81. szakasz 

A könnyűszerkezetes építményt, sportcélú fölfújható csarnokot, a közösségi közlekedésben a várakozók 

időjárás elleni védelmét szolgáló védőtetőt el kell távolítani, ha: 

–  az építményt engedély, illetve határozat (a továbbiakban: engedély) nélkül állították föl,  

– az építményt engedélybe ütköző módon állították föl, 

– az építményt nem az engedélyben kijelölt helyen állították föl, 

– a fölállított építményt arra nem jogosult személy használja, 

– az építményt a kiállított engedélybe ütköző módon állítják föl vagy használják, 

– az építmény tulajdonosa az építmény fölállítására szóló engedély kiállítását követő 90 napon belül nem 

kezdi használni az építményt, 

– az építményt 30 napnál hosszabb ideig nem használják, 

– az a közlekedési rend megváltozása miatt elengedhetetlen. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt esetekben a kommunális felügyelő határozatban rendeli el az építmény 

eltávolítását. 

Az e szakasz 2. bekezdésében írt határozat ellen a kézhezvételét követő 8 napon belül a Községi Tanácshoz 

címzett föllebbezésnek van helye. 

Ha az ideiglenes építmény tulajdonosa, illetve használója nem a kommunális felügyelő meghagyása szerint 

jár el, és az építményt nem távolítja el, úgy a kommunális felügyelő elrendeli, hogy azt a használó költségére harmadik 

személy az e célra kijelölt helyre távolítsa el. 

Ha az építmény tulajdonosa, illetve használója az eltávolított építményt a kényszereltávolítást követő 90 

napon nem veszi át, az nyílt árverés útján értékesíthető. 

Az értékesítésből befolyt eszközöket az eltávolítás és őrzés költségeinek fedezésére kell fordítani. 

Ha az értékesítésből befolyt eszközök az e szakasz előző bekezdésében írt költségek fedezésére nem 

elegendőek, azokat a közvállalat, illetve az ideiglenes építményt eltávolító más gazdasági szereplő díjjegyzéke szerint 

az ideiglenes építmény tulajdonosától, illetve használójától kell behajtani. 
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VIII. BÜNTETŐRENDELKEZÉSEK 

 

82. szakasz 

Szabálysértés miatt kiszabott 100.000,00 dinár fix összegű pénzbírsággal sújtandó a jogi személy, ha bódét, 

vendéglői zárt kerthelyiséget, sportcélú fölfújható csarnokot és úszóalkalmatosságot engedély nélkül állít föl. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértés miatt a jogi személy felelős személye  20.000,00 dinár fix 

összegű pénzbirsággal sújtandó.  

Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértés miatt vállalkozó 50.000,00 dinár fix összegű pénzbírsággal 

sújtandó.  

Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértés miatt természetes személy 20.000,00 dinár fix összegű 

pénzbírsággal sújtandó.  

 

83. szakasz 

Szabálysértés miatt kiszabott 50.000,00 dinár fix összegű pénzbírsággal sújtandó a jogi személy, ha 

vendéglői nyitott kerthelyiséget, asztalt, mozgatható utcabútorzatot vagy egyéb ideiglenes jellegű könnyűszerkezetes 

építményt engedély nélkül állít föl. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértés miatt jogi személy felelős személye 15.000,00 dinár fix 

összegű pénzbírsággal sújtandó.  

Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértés miatt vállalkozó 30.000,00 dinár fix összegű pénzbírsággal 

sújtandó.  

Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértés miatt természetes személy 10.000,00 dinár fix összegű 

pénzbírsággal sújtandó.  

Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértés miatt vállalkozó 40.000,00 dinár fix összegű pénzbírsággal 

sújtandó.  

Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértés miatt természetes személy 20.000,00 dinár fix összegű 

pénzbírsággal sújtandó.  

 

84. szakasz 

Szabálysértés miatt kiszabott 75.000,00 dinár fixösszegű pénzbírsággal sújtandó a jogi személy, ha:  

1. könnyűszerkezetes és egyéb ideiglenes jellegű építményt engedélybe ütköző módon állít föl (23., 63. és 70. 

szakasz),  

2. könnyűszerkezetes és egyéb ideiglenes jellegű építményt engedélybe ütköző módon használ (74. szakasz),  

3. könnyűszerkezetes és egyéb ideiglenes jellegű építményt a 75. és 76. szakaszban írt esetben nem távolít el,  

4. köz- és egyéb terület használatát vagy építmény fölállítására szóló engedélyt másnak enged át (77. 

szakasz).  

Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértés miatt jogi személy felelős személye 20.000,00 dinár fix 

összegű pénzbírsággal sújtandó.  

 

 

IX . ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK  

 

85. szakasz 

A közterület bérleti jogát e rendelet hatályba lépése előtt megszerzett közterületbérlők azt a bérleti idő 

leteltéig használhatják. 

Ha az építmények és berendezések a funkciójukat nem látják el, a tulajdonosuk e rendelet hatályba lépését 

követő 30 (harminc) napon belül köteles eltávolítani őket. 

 

86. szakasz 

Érdekelt közterületbérlők kérelmére indult, első fokú határozatig még el nem jutott eljárásokat az e 

rendeletben foglaltak szerint kell befejezni. 

Az e rendeletben foglaltak szerint előírt programok meghozatalának határideje 2019. december 31. 

 

87. szakasz 

E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a kisebb montázsépítményekről szóló rendelet (Kanizsa Község 

Hivatalos Lapja, 5/2000. sz.). 

 

88. szakasz 

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

hatályba.  
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Szerb Köztársaság  

Vajdaság Autonóm Tartomány Miloš Kravić s. k., 

Magyarkanizsa község a Községi Képviselő-testület elnöke 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-396/2019-I 

Kelt: 2019. 11. 21-én 

Magyarkanizsa  

 

 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz és 32. szakasz 1. bekezdés 6. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 

129/07.,  83/14. – másik törvény, 101/16. – másik törvény és 47/18. sz.), a kommunális tevékenységekről szóló törvény 

4. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 88/11., 104/16. és 95/18. sz.), a kommunálistevékenység-gyakorlás 

megkezdésének módjáról és feltételeiről szóló kormányrendelet 10., 11. és 12. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 13/18. 

és 66/18. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 6. és 19. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 

4/19. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2019. november 21-én tartott ülésén meghozta az 

alábbi  

 

 

R E N D E L E T E T 

A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN VÉGZETT TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL  

 

 

1. szakasz 

 Ez a rendelet a törvénnyel összhangban a temetkezési tevékenység mint kommunális tevékenység 

Magyarkanizsa község (a továbbiakban: község) területén való gyakorlásának feltételeit szabályozza. 

 

2. szakasz 

 E rendelet értelmében temetkezési tevékenység: a halott átvétele a halál helyszínén, illetve ahol az elhalt 

személy található (lakás, egészségügyi intézmény, igazságügyi orvosszakértői és kórbonctani intézet, szociális otthon 

stb.) és elszállítása a külön jogszabályban kijelölt helyre (kórbonctani, igazságügyi orvosszakértői intézet, temető, 

hamvasztóüzem, repülőtér, temetkezési vállalatnak a holttest elhelyezésére és őrzésére előírt feltételeket teljesítő 

telephelye), a temetés és búcsúztatás megszervezése a szállítás megszervezéséhez és a temetéshez szükséges iratanyag 

beszerzésével, a halott hűtőkamrai tárolása és a holttest temetésre való előkészítése. 

 

3. szakasz 

 Temetkezési szolgáltatást olyan kommunálistevékenység-gyakorló láthat el, amely teljesíti az adott 

kommunális tevékenység ellátásának módját és gyakorlása megkezdésének feltételeit szabályozó mellékjogszabályban 

megállapított szakemberi minimumképzettséget és műszaki minimumkapacitást illető feltételeket. 

 

4. szakasz 

 A szakemberi minimumkapacitást illető feltétel tekintetében a kommunális tevékenységet gyakorlónak 

legalább három – bármilyen végzettségi fokozatú – alkalmazottal kell rendelkeznie. 

 A műszaki minimumkapacitást illető feltétel tekintetében a kommunális tevékenységet gyakorlónak 

rendelkeznie kell:  

 1) halottszállításra műbizonylatolt, a kérelmező nevére forgalomba helyezett legalább két járművel; 

 2) az e szakasz 1) pontjában írt járművek számára a holttest elhelyezésére, illetve temetési előkészítésére 

szolgáló helyiséghez 30 m2 területű beállóval; 

 3) 15 m2 alapterületű irodai és kiállítóhelyiséggel; 

 4) legalább három holttest elhelyezésére alkalmas helyiséggel (a kommunális tevékenységet gyakorló 

tulajdonában levő vagy bérleti szerződéssel használt hűtőkamra); 

 5) a holttest temetési előkészítésére szolgáló 10 m2 alapterületű helyiséggel; 

 6) 30 m2 alapterületű raktárhelyiséggel. 

 A temetkezési kommunális tevékenységet gyakorló a holttestszállító műbizonylatolt járműről köteles 

benyújtani annak bizonyítékát, hogy a járművet a közúti közlekedés biztonságát szabályozó jogszabályokkal 

összhangban forgalomba helyezték, és az a saját tulajdona, vagy pedig pénzügyilízing-szerződés, illetve bérleti 

szerződés alapján használja. 
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5. szakasz 

 A kommunális tevékenységet gyakorló évente egyszer köteles lebonyolítani az általa nyújtott kommunális 

szolgáltatások színvonaláról való legalább 30 nap időtartamú igénybevevői véleménynyilvánítás (a továbbiakban: 

véleménynyilvánítás) eljárását.  

 Az e szakasz 1. bekezdésében írt véleménynyilvánításra szóló fölhívást a kommunális tevékenységet gyakorló 

köteles közzétenni a köztájékoztatási eszközökben, a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapján 

(www.kanjiza.rs) és a saját világhálós honlapján. 

 A véleménynyilvánítás elektronikus úton is megszervezhető. 

 A kommunális tevékenységet gyakorló a véleménynyilvánítás befejeztét követő 15 napon belül a 

Magyarkanizsai Községi Tanácsnak (a továbbiakban: községi tanács) jelentést tesz az általa nyújtott kommunális 

szolgáltatások színvonaláról történt igénybevevői véleménynyilvánítás eredményeiről. 

Ha a kommunális szolgáltatásokat igénybe vevők véleménynyilvánítása olyan eredményt hozott, hogy az 

igénybevevők többsége a kommunális szolgáltatással nem elégedett, a Községi Tanács eljárást indít az adott 

kommunális tevékenységet gyakorló működésének felülvizsgálatára, és elrendeli számára, hogy – 90 napnál nem 

rövidebb határidőn belül – az igénybevevői véleménynyilvánításban szóvá tett hiányosságokat küszöbölje ki.  

 Ha a kommunális tevékenységet gyakorló a hiányosságokat az e szakasz 5. bekezdésében írt határidőn belül 

nem küszöböli ki, a Községi Tanács erről értesíti a képviselő-testületet, amely a továbbiakban a törvényi jogkörével 

összhangban jár el. 

 

6. szakasz 

 Az e rendeletben foglaltak alkalmazása fölötti felügyeletet a Községi Közigazgatási Hivatal felügyelőségi 

ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége látja el. 

 Az e rendeletben foglaltak végrehajtása fölötti felügyelőségi ellenőrzés teendőit a kommunális felügyelő látja 

el. 

 

7. szakasz 

Szabálysértés miatt kiszabott 70.000,00 dinár fix összegű pénzbírsággal sújtandó a kommunális tevékenységet 

gyakorló, ha a temetkezési tevékenységet e rendeletben foglaltakba ütköző módon látja el. 

Аz e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértés miatt 15.000,00 dinár fix összegű pénzbírsággal sújtandó a jogi 

személy felelős személye is.  

 

8.szakasz 

Szabálysértés miatt kiszabott 15.000,00 dinár fix összegű pénzbírsággal sújtandó az a természetes személy, aki 

e rendeletben foglaltakba ütköző módon jár el. 

 

9. 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: 02-395/2019-I 

Kelt: 2019. 11. 21-én  

Magyarkanizsa 

 

 

A vagyonadókról szóló törvény 6. szakasz 5–7. bekezdése és a 7a. szakasz 2. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 

26/01. sz., A JSZK Hivatalos Lapja, 42/02. sz. – szövetségi AB-határozat és Az SZK Hiv. Közlönye, 80/02., 80/02. – 

másik törvény, 135/04., 61/07., 5/09., 101/10., 24/11., 78/11., 57/12. – AB-határozat, 47/13., 68/14. sz. – másik törvény, 

95/18. és 99/18. sz. – AB-határozat) és Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 3. pontja (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 4/19. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2019. november 21-én tartott 

ülésén meghozta az alábbi 

 

R E N D E L E T E T 

A MEGFELELŐ INGATLANOKNAK HELYET ADÓ ÖVEZETBEN AZ INGATLANOK 

http://www.kanjiza.rs/
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NÉGYZETMÉTERENKÉNTI ÁTLAGÁRÁNAK A 2020. ÉVI MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI 

VAGYONADÓ KIVETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

 

1. szakasz 

Ez a rendelet a 2020. évi magyarkanizsai községi vagyonadó kivetéséhez megállapítja a megfelelő 

ingatlanoknak helyet adó övezetben az ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárát (a továbbiakban: átlagár).  

 

2. szakasz 

Magyarkanizsa község területére a vagyonadó kivetéséhez a képviselő-testület három – első, második és 

harmadik – övezetet állapított meg, ezek közül az elsőt nyilvánította legellátottabb övezetté. 

 

3. szakasz 

Az ingatlanoknak a 2019. évi magyarkanizsai községi vagyonadó kivetéséhez alapul szolgáló 

négyzetméterenkénti átlagára az első övezetben:   

1)  építési terület                                                                                               1.000,00 dinár 

2)  mezőgazdasági terület                                                                                              / 

3)  erdőterület                                                                                                               / 

4)  lakás                                                                                                            39.000,00 dinár 

5)  lakóház                                                                                                        25.649,00 dinár 

6)  üzleti épület és tevékenységgyakorlásra szolgáló egyéb 

(földfelszín fölötti és alatti) építmény 73.719,03 dinár 

7) garázs és teremgarázs-beállóhely               7.500,00 dinár. 

 

4. szakasz 

Az ingatlanoknak a 2020. évi magyarkanizsai községi vagyonadó kivetéséhez alapul szolgáló 

négyzetméterenkénti átlagára a második övezetben:   

1) építési terület                                                                                               500,00 dinár 

2) mezőgazdasági terület                                                                                              / 

3) erdőterület                                                                                                               / 

4) lakás                                                                                                            31.200,00 dinár 

5) lakóház                                                                                                        20.519,00 dinár 

6) üzleti épület és tevékenységgyakorlásra szolgáló egyéb  

     (földfelszín fölötti és alatti) építmény                                                           58.975,22 dinár 

7) garázs és teremgarázs-beállóhely                             6.000,00 dinár.  

 

5. szakasz 

Az ingatlanoknak a 2018. évi magyarkanizsai községi vagyonadó kivetéséhez alapul szolgáló négyzetméterenkénti 

átlagára a harmadik övezetben:   

1)  építési terület                                                                                    300,00 dinár 

2) mezőgazdasági terület 110,00 dinár 

3)  erdőterület                                                                                                                 /  

4)  lakás                                                                                                                   15.600,00 dinár 

5)  lakóház                                                                                                                                 10.259,00 dinár 

6)  üzleti épület és tevékenységgyakorlásra szolgáló egyéb 

(földfelszín fölötti és alatti) építmény           29.487,61 dinár 

7)  garázs és teremgarázs-beállóhely                                                    3.000,00 dinár. 

 

6. szakasz 

E rendelet alkalmazásának kezdetével hatályát veszti a megfelelő ingatlanoknak helyet adó övezetben az 

ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárának a 2019. évi magyarkanizsai községi vagyonadó kivetéséhez szükséges 

megállapításáról szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 15/18. sz.).  

 

7. szakasz 

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

önkormányzat hivatalos világhálós honlapján. 

 

8. szakasz 

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

hatályba, és 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.  
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Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 02-393/2019-I 

Kelt: 2019. 11. 21-én 

Magyarkanizsa 

 

 

Miloš Kravić s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke  

 

 

 

A vagyonadókról szóló törvény 6a. szakasz 4., 5. és 6. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 26/01., A JSZK Hiv. 

Lapja, 42/02. – SZAB-határozat és Az SZK Hiv. Közlönye, 80/02., 80/02. – másik törvény, 135/04., 61/07., 5/09., 

101/10., 24/11., 78/11., 57/12. – AB-határozat, 47/13., 68/14. – másik törvény, 95/18. és 99/18. sz. – AB-határozat), a 

helyi önkormányzat pénzellátásáról szóló törvény  6. 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, 89/18. – dinárösszegek egybehangolása és 95/18. sz. – másik törvény) és Magyarkanizsa község 

alapszabálya 40. szakasz 6. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/19. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi 

Képviselő-testület a 2019. november 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

 

R E N D E L E T E T 

A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN KIZÁRÓLAG NÖVÉNY, ILLETVE EGYÉB 

SZAPORÍTÓANYAG TERMESZTÉSÉRE, ILLETVE ERDŐNEK HASZNÁLT BEÉPÍTETLEN 

ÉPÍTÉSI TERÜLETNEK A VAGYONADÓALAP MEGÁLLAPÍTÁSA CÉLJÁBÓL 

MEZŐGAZDASÁGI, ILLETVE ERDŐTERÜLETI BESOROLÁSÁRÓL 

 

1. szakasz 

            Ez a rendelet a Magyarkanizsa község területén kizárólag növény, illetve egyéb szaporítóanyag termesztésére, 

illetve erdőnek használt beépítetlen építési területet a vagyonadóalap megállapítása céljából mezőgazdasági, illetve 

erdőterületté sorolja be.  

Növény, illetve szaporítóanyag termesztése, illetve erdőnevelés: (egynyári, kétnyári, illetve többéves) növény, 

illetve szaporítóanyag termesztése, illetve erdőnevelés, amelyet a tevékenységeket osztályozó jogszabályok a 

mezőgazdaság, erdészet és halgazdaság ágazatában sorolnak osztályba. 

 

2. szakasz 

            Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában és a magyarkanizsai önkormányzat 

hivatalos világhálós honlapján: www.kanjiza.rs. 

 

3. szakasz 

            Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon belül lép 

hatályba, és 2020. január 1-jétől kell alkalmazni. 

 

 

Szerb Köztársaság  

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa község  

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-394/2019-I 

Kelt: 2019. 11. 21-én  

Magyarkanizsa  

  

Milos Kravić s. k.,  

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

A helyi önkormányzat pénzellátásáról szóló törvény 19. 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, 89/18. – dinárösszegek egybehangolása és 95/18. sz. – másik törvény), a vendéglátásról szóló törvény 

73. szakasz 1. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye,  17/19. sz.), az idegenforgalmi illeték legmagasabb és 

legalacsonyabb összegéről szóló kormányrendelet 4. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 44/13. és 132/14. sz.) és 

Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 31. pontja  (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/19. sz.) alapján a 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2019. november 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

http://www.kanjiza.rs/
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R E N D E L E T E T 

AZ IDEGENFORGALMI ILLETÉKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 

KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 

 

1. szakasz 

            Az idegenforgalmi illetékről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 15/19. sz.) 6. szakasza helyébe 

az alábbi lép:  

„6. szakasz 

E rendelet 5. szakaszától eltérően idegenforgalmi illetéket fizet az a vendéglátó, aki természetes személyként a 

vendéglátást szabályozó törvénynek megfelelően határozatot kapott vendéglátóhelyének osztályba sorolásáról (a 

továbbiakban: természetes személy), és falusi idegenforgalmi háztartásban összesen 30 különálló ágyig terjedő 

szálláshely-kapacitással rendelkező építményekben és falusi idegenforgalmi háztartás körében szabad ég alatt 

ideiglenesen létesített, összesen 20 sátorhelyig terjedő méretű kempingben szálláshely-szolgáltatást nyújt. 

A természetes személy az idegenforgalmi illetéket a Szerb Köztársaság Kormánya által a fizetővendég-

szolgálatban és falusi idegenforgalmi háztartásban szálláshely-szolgáltatást nyújtó természetes személy által fizetendő 

idegenforgalmi illeték éves összege megállapításának részletes feltételeit és módját, valamint az illeték lerovásának 

módját és határidejét megállapító aktusa alapján megállapított éves összegben fizeti. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt természetes személyek által fizetett idegenforgalmi illeték éves összegének 

mértékét határozatban a közigazgatási hivatalnak az e szakasz 1. bekezdésében írt vendéglátóhely osztályba sorolásában 

hatáskörrel rendelkező szervezeti egységének határozata alapján a közigazgatási hivatal adóigazgatási ügyekben 

hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége állapítja meg. 

A közigazgatási hivatal gazdasági ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége a közigazgatási hivatal 

adóigazgatási ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egységének köteles megküldeni a vendéglátóhely osztályba 

sorolásáról szóló jogerős határozat egy példányát, amelynek magában kell foglalnia az alábbi adatokat: 

– az e szakasz 1. bekezdésében írt idegenforgalmi illeték fizetésére kötelezett természetes személy családi és 

utóneve, személyazonosító száma, lakcíme (község, utca, házszám), 

– a vendéglátóhely fekvése szerinti község, utca, házszám és a benne levő szállásegységek száma,  

– a vendéglátóhely osztályának jele, a különálló ágyak és a kempingnek helyet adó telek sátorhelyeinek száma 

és  

– a kiállított határozat érvényességi ideje.” 

 

2. szakasz 

 A 7. szakasz helyébe az alábbi lép:  

„A folyó évre az idegenforgalmi illeték éves összegének megállapított mértékét a természetes személyiségű 

vendéglátó negyedévenként, az előző negyedévet követő hó 5. napjáig köteles megfizetni az előírt közbevételi 

befizetési számlára. 

A vendéglátó-tevékenység nyújtását év közben megkezdett természetes személy idegenforgalmi illetéket a 

szolgáltatásnyújtás megkezdésének negyedévét követő negyedévtől kezdődően köteles fizetni. 

Ha az idegenforgalmi illeték éves összege mértékének megállapításához alapul szolgáló elemek év közben 

változnak, az új összeget a természetes személy a kérdéses elemek megváltozásának negyedévét követő negyedévtől 

kezdődően köteles fizetni. 

Ha a természetes személy év közben hagy föl a vendéglátó-tevékenység nyújtásával, idegenforgalmi illetéket a 

szolgáltatásnyújtással való fölhagyás negyedévével bezárólag köteles fizetni. 

Ha a természetes személyiségű vendéglátó nem szed be idegenforgalmi illetéket, a kötelezettség 

megállapításától számított 15 napon belül a be nem szedett idegenforgalmi illeték összegét saját terhére köteles leróni 

az előírt közbevételi befizetési számlára.” 

 

3. 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: 02-392/2019-I 

Kelt: 2019. 11. 21-én  

Magyarkanizsa 

  

Milos Kravić s. k.,  

a Községi Képviselő-testület elnöke 
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Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 10. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/19. sz.) alapján 

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

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2019. november 21-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 2019. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

Jóváhagyja a képviselő-testület a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2019. évi üzletviteli programjának első módosítását, amelyet a szabadkai Regionális 

Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése 2019. szeptember 30-án tartott 

rendkívüli ülésén fogadott el. 

 

II. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa Község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 02-359/2019-I 

Kelt: 2019. 11. 21-én  

Magyarkanizsa 

  

Miloš Kravić s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

 

Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 10. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/19. sz.) alapján, 

a közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszával (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 15/16. sz.) összefüggésben a 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2019. november 21-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 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS KÜLÖNPROGRAMJA ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

Jóváhagyja a képviselő-testület a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2019. évi költségvetési eszközök felhasználásával kapcsolatos különprogramjának első 

módosítását, amelyet a Regionális Hulladéktároló taggyűlése 2019. október 14-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: 02-365/2019-I  

Kelt: 2019. 11. 21-én  

Magyarkanizsa 

 

 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 7. szakasza és 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 40. szakasz 10. 

pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/19. sz.) alapján, a szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. 

alapításáról szóló szerződés 30. szakaszával (egységes szerkezetben 2016. 11. 30-án) összefüggésben a Magyarkanizsai 

Községi Képviselő-testület a 2019. november 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
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H A T Á R O Z A T O T 

A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ KFT. ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

Jóváhagyja a képviselő-testület a szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. alapításáról szóló szerződés 

módosításáról a szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésének 2019. október 29-

én tartott ülésén hozott döntést. 

 

II. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa Község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 02-386/2019-I 

Kelt: 2019. 11. 21-én  

Magyarkanizsa  

  

 

Miloš Kravić s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

 

A kommunális tevékenységekről szóló törvény 28. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 88/11. és 104/16. és 95/18. 

sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/19. sz.) alapján 

а Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2019. november 21-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 

RÉSZÉRŐL A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ ÖNKORMÁNYZATI, OSZTÁLYBA 

NEM SOROLT UTAKON A 2019/2020. ÉVI IDÉNYBEN VÉGZETT TÉLI KARBANTARTÁS 

SZOLGÁLTATÁSI DÍJÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

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

gazdasági társaság részéről a Magyarkanizsa község területén levő önkormányzati, osztályba nem sorolt utakon a 

2019/2020. évi idényben végzett téli karbantartás szolgáltatási díjáról szóló 2-0011-4 sz. döntést, amelyet a HORGOSI 

POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaság felügyelő bizottsága a 2019. október 

30-án tartott ülésén hozott meg. 

 

II. 

Az e határozat I. pontjában írt döntés e határozat hatályba lépésének napjától alkalmazható. 

 

III. 

Ezt a határozatot és az e határozat I. pontjában írt döntést közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos 

Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa Község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 02-382/2019-I      

Kelt: 2019. 11. 21-én  

Magyarkanizsa 

  

Miloš Kravić s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 
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A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasz 3. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 

101/11., 93/12., 62/13., 63/13. – javítás, 108/13., 142/14., 68/15. – másik törvény 103/15. és  99/16.,  113/17., 95/18. és 

31/19. sz.),  Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/19. sz.) alapján, a 

2019. évi községi költségvetésről szóló rendelet 18. szakaszával (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 18/18. és 7/19. sz.) 

összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2019. november 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS 

A 2019. JANUÁR–SZEPTEMBERI TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL 

 

 

I. 

ELFOGADJA a képviselő-testület a magyarkanizsai községi költségvetés 2019. január–szeptemberi 

teljesítéséről szóló jelentést. 

 

II. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Magyarkanizsa község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 02-390/2019-I 

Kelt: 2019. 11. 21-én  

Magyarkanizsa 

  

 

Miloš Kravić s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

A felügyelőségi ellenőrzésről szóló törvény 12. szakasz 12. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 36/15, 44/18 – másik 

törvény és 95/18. sz.), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 20) pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 

83/14. – másik törvény, 101/16. – másik törvény és 47/18. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 74. 

pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/19. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2019. 

november 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG EREDETI HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK FELÜGYELŐSÉGI 

ELLENŐRZÉSÉT EGYEZTETŐ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

1. A Magyarkanizsa község eredeti hatáskörébe tartozó ügyek felügyelőségi ellenőrzését egyeztető bizottság 

megalakításáról szóló határozat (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/18. sz.) 2. pontja helyébe az alábbi lép:  

            „2 A Magyarkanizsa község eredeti hatáskörébe tartozó ügyek felügyelőségi ellenőrzését az alábbiak 

gyakorolják: 

1) a Községi Közigazgatási Hivatal építési és felügyelőségi főosztálya, amelynek keretében van: kommunális 

felügyelőség, közúti közlekedési és közutakkal megbízott felügyelőség, tanfelügyelő,  építési felügyelőség, 

környezetvédelmi felügyelőség 

2) a Községi Közigazgatási Hivatal helyi adóigazgatási főosztálya, amelynek keretében működik az irodai 

ellenőrzési adófelügyelő. 

 

2. A határozat 5. pontja helyébe az alábbi lép:  

 

„5.  A bizottságba a képviselő-testület az alábbiakat nevezi ki:  

            - elnök  

            Sáfrány Attila, az építési és felügyelőségi főosztály vezetője 

            - elnökhelyettes  

            Kasza Attila, a közigazgatási és közösügyi főosztály vezetője 
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            - tagok:  

            1. Bajtai Balázs közlekedési és útfelügyelő,  

            2. Gazdag Miklós kommunális felügyelő, 

3. Dobó Szabados Éva irodai ellenőrzési adófelügyelő 

            - taghelyettesek:  

            1. Apró Ottó tanfelügyelő 

            2. Radmila Bilić, egyesített építésügyi eljárás    

            3. Branislav Terzić, a helyi adóigazgatási főosztály vezetője”  

             

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

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Magyarkanizsa község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-373/2019-I 

Kelt: 2019. 11. 21-én  

Magyarkanizsa 

Miloš Kravić s. k.,    

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

A magyarkanizsai községi helyi korrupcióellenes terv rendelkezései (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 18/17. 

sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 6. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/19. sz.) 

alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2019. november 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI HELYI KORRUPCIÓELLENES TERV ALKALMAZÁSÁT 

FIGYELEMMEL KÍSÉRŐ IDEIGLENES MUNKATESTÜLET MEGALAKÍTÁSÁRÓL 

 

I. 

A Мagyarkanizsai Községi Képviselő-testület MEGALAKÍTJA a magyarkanizsai községi helyi 

korrupcióellenes terv alkalmazását figyelemmel kísérő ideiglenes munkatestületet (a továbbiakban: munkatestület). 

 

II. 

A munkatestületbe az alábbiakat nevezi ki: 

1. Petković Hangya Anna okl. jogász, elnök  

2. Vuković Natália okl. jogász, tag 

3. Újvári Zsombor villamosmérnök, tag. 

 

 

III. 

            A munkatestület kinevezése egy évre szól. 

 

IV. 

A munkatestület figyelemmel kíséri a helyi korrupcióellenes terv megvalósítását, a korrupciós kockázatok 

kiküszöbölésén, a helybeli közösségben a korrupció jelentőségének, felismerése módjának és a korrupció leküzdésének 

tudatosításán fáradozik, és ellátja a helyi korrupcióellenes tervben megállapított egyéb teendőket. 

 

V. 

A munkatestület a magyarkanizsai községi helyi korrupcióellenes terv 17.1.5 és 17.1.6 pontjában foglalt 

intézkedésekkel összhangban köteles meghozni:  

– az ügyrendi szabályzatát  

– a helyi korrupcióellenes terv alkalmazása figyelemmel kísérésének módját szabályozó aktust, amely 

magában foglalja a felelős szereplők részéről a korrupcióellenes tervben előírt intézkedésekről és tevékenységekről való 

jelentéstétel módját és határidejét. 

– a munkatestület működését érintő egyéb aktusokat. 

 

VI. 

A munkatestület elnökét és tagjait a munkatestületben kifejtett munkájukért a Magyarkanizsai Községi 

Képviselő-testület tagjait és munkatestületi tagjait megillető díjazásról szóló aktusban megállapított mértékű díjazás, 
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valamint a munkatestületi ülésre utazás költségeinek az adott viszonylaton a közösségi közlekedésben érvényes 

menetjegy árának megfelelő megtérítése illeti meg.  

 

VII. 

A munkatestület által igényelt ügyintézési és műszaki teendőket a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási 

Hivatal látja el. 

 

VIII. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.  

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Magyarkanizsa község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-399/2019-I 

Kelt: 2019. 11. 21-én  

Magyarkanizsa 

Miloš Kravić s. k.,    

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasz 13. bekezdése és 117. szakasz 3. bekezdése (Az 

SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018. – másik törvény és 10/2019. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi 

Képviselő-testület a 2019. november 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

AZ OROMHEGYESI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKE EGY TAGJÁNAK 

FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I. 

A képviselő-testület idő előtt FÖLMENTI az oromhegyesi Arany János Általános Iskola iskolaszéke alábbi 

tagját: 

 

               az alkalmazottak képviseletében 

 

            – Nagy Gizella oromi lakost. 

 

II. 

A képviselő-testület az oromhegyesi Arany János Általános Iskola iskolaszékének tagjává NEVEZI KI: 

 

– Juhász Szabolcs oromhegyesi lakost. 

 

III. 

Az újonnan kinevezett iskolaszéki tag megbízatása az oromhegyesi Arany János Általános Iskola 2016. 

november 3-án kelt 02-443/2016-I/B sz. magyarkanizsai községi képviselő-testületi határozattal kinevezett iskolaszéki 

tagjai megbízatásának leteltéig tart. 

 

IV. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

I  n  d  o  k  o  l  á  s 

 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2016. november 3-án kelt 02-443/2016-I/B sz. határozatával 

Nagy Gizellát az alkalmazottak igazgatási szervbe delegált képviselőjeként az oromhegyesi Arany János Általános 

Iskola iskolaszékének tagjaivá nevezte ki. 

Nagy Gizella nyugdíjjogosultságot szerzett, ezért az oromhegyesi Arany János Általános Iskola iskolaszékétől 

azt kérte, hogy mentse őt fel iskolaszéki tagsága alól. 

           Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakasz 3. bekezdés 4) pontjában (Az SZK 

Hivatalos Közlönye, 88/17. és  27/2018. – másik törvény és 10/2019. sz.) foglaltak értelmében az oromhegyesi Arany 



Број:  17.                   21.11.2019.                       СТРАНА  361.  OLDAL                         2019. 11.21.           17.  szám 

 

János Általános Iskola mint meghatalmazott javaslattevő megküldte javaslatát az iskola igazgatási szervébe delegált 

alkalmazotti képviselő, Nagy Gizella fölmentésére és Juhász Szabolcs oromhegyesi lakosnak az iskola igazgatási 

szervébe delegált alkalmazotti képviselőként történő kinevezésére. 

               Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakasz 3. bekezdés 4) pontjában (Az SZK 

Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018. – másik törvény és 10/2019. sz.) foglaltak értelmében a helyi önkormányzat 

képviselő-testülete idő előtt fölmenti az intézmény igazgatóbizottságának egyes tagjait, az elnököt is beleértve, vagy az 

egész igazgatási szervet, ha arra jogosult javaslattevő indítványára kezdeményezik az igazgatási szerv tagjának 

fölmentését, illetve ha megszűnt az a jogalap, amely szerint az igazgatási szervbe a kinevezését kapta.   

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasz 13. pontjában (Az SZK Hivatalos 

Közlönye, 88/2017., 27/2018. – másik törvény és 10/2019. sz.) foglaltak úgy rendelkeznek, hogy a helyi önkormányzat 

képviselő-testülete határozattal nevezi ki az igazgatási szervet, ennek megfelelően a Magyarkanizsai Községi 

Képviselő-testület a rendelkező részben írt határozatot hozta. 

Jogorvoslati tájékoztató: Ez a határozat közigazgatási eljárásban végleges, ellene föllebbezésnek helye nincs, 

de a kézbesítését követő 30 napon belül a Közigazgatási Bíróságon benyújtott keresettel közigazgatási per indítható 

ellene. 

             

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Magyarkanizsa község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-381/2019-I 

Kelt: 2019. 11. 21-én  

Magyarkanizsa 

Miloš Kravić s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 129/07. és 83/14. sz. – másik törvény és 

101/16 – másik törvény és 47/18. sz.) 32. szakaszának 20. pontja és Magyarkanizsa község alapszabálya 

(Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 40. szakaszának 74. pontja és 77. szakaszának 2. bekezdése 

alapján a Magyarkanizsai Кözségi Képviselő-testület a 2019. november 21-én tartott ülésén meghozza az alábbi 

 

V É G Z É S T 

 

I 

 JÓVÁHAGYJA a képviselő-testület a Magyarkanizsai Községi Tanács 2019. július 1. és szeptember 30. 

között végzett munkájáról szóló jelentést (a továbbiakban: jelentés). 

 

II 

 A jelentés ezen végzés részét képezi. 

 

III 

 Ez a végzés 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: 02-391/2019-I 

Kelt: 2019. 11. 21-én  

Magyarkanizsa 

 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 129/07. és 83/14. sz. – másik törvény és 

101/16 – másik törvény és 47/18. sz.) 32. szakaszának 8. pontja és 46. szakaszának 5b. pontja, a közvállalatokról szóló 

törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/16. sz.) 63. szakaszának 2. bekezdése és 64. szakaszának 2. 

bekezdése és  Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 40. 
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szakaszának 10. pontja és 71. szakaszának 8. pontja alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2019. 

november 21-én tartott ülésén meghozza az alábbi 

 

V É G Z É S T 

 

I 

 JÓVÁHAGYJA a képviselő-testület a Magyarkanizsa község területén működő közvállalatok üzletviteli 

programjában a 2019. január 1-jétől szeptember 30-áig terjedő időszakra tervezett és teljesült tevékenységek 

egybehangoltságának fokáról szóló jelentést (a továbbiakban: jelentés). 

 

II 

 A jelentés ezen végzés részét képezi. 

 

III 

 Ezt a végzést és a II. pontban leírt jelentést 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: 02-379/2019–I 

Kelt: 2019. 11. 21-én  

Magyarkanizsa 

 

 

 
J E L E N T É S 

 A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI TANÁCS 2019. JÚLIUS 1. ÉS SZEPTEMBER 30. KÖZÖTT 

VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 

 

 
ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

A helyi önkormányzatról szóló törvényben (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 129/07. és 83/14. sz. – másik 

törvény és 101/16 – másik törvény és 47/18. sz.) foglaltak úgy rendelkeznek, hogy a község szervei: a községi 

képviselő-testület, a községi tanács, a polgármester és a községi közigazgatási hivatal, illetve, hogy a község végrehajtó 

szervei: a polgármester és a községi tanács.  

A hivatkozott törvényben és Magyarkanizsa község alapszabályában (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

4/19. sz.) (a továbbiakban: önkormányzati alapszabály) foglaltak részletezik a községi tanács hatáskörét, összetételét és 

megválasztását, a polgármesternek a községi tanácsban betöltött helyét és tisztségét, a községi tanács döntéshozatalát és 

a képviselő-testület iránti kötelezettségeit.  

 A Magyarkanizsai Községi Tanácsot (a továbbiakban: Községi Tanács) a Magyarkanizsai Községi Képviselő-

testület a 2016. 06. 09-én tartott ülésen választotta meg. A Magyarkanizsai Községi Tanácsról szóló rendeletben 

(Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/14.– egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 8/14., 4/16., 15/16., 9/17. és 

4/18. sz.) foglaltak rögzítik azokat a szakterületeket, amelyеkre az egyes tagok megbízást kapnak. Ezek: 

1. gazdaság és mezőgazdaság 

2. közoktatás 

3. ifjúság és sport 

4. művelődés 

5. szociális és egészségvédelem  

6. környezetvédelem 

7. kommunális tevékenységek és közművek. 

 

A Községi Tanács hatáskörét a községi alapszabály az alábbiak szerint határozza meg: 

1) közvetlenül végrehajtja a képviselő-testületi rendeleteket és más aktusokat, és gondoskodik a végrehajtásukról; 

2) ha a képviselő-testület az adóév kezdete előtt nem hozza meg a költségvetést, döntést hoz az ideiglenes 

pénzellátásról; 
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3) felügyeletet gyakorol a Községi Közigazgatási Hivatal működése fölött, megsemmisíti vagy felfüggeszti a 

Községi Közigazgatási Hivatalnak azokat az aktusait, amelyek törvénybe, alapszabályba, más általános 

aktusba vagy képviselő-testület által hozott rendeletbe ütköznek; 

4) közigazgatási eljárásban másodfokon eljár az állampolgárok, vállalatok, intézmények és egyéb szervezetek 

jogait és kötelezettségeit érintő, községi hatáskörbe tartozó közigazgatási ügyekben; 

5) előírja a kockázatbecslés különleges elemeit és a felügyelőségi ellenőrzés gyakoriságát az eredeti községi 

hatáskörbe tartozó kockázatbecslés alapján, valamint az eredeti községi hatáskörbe tartozó meghatározott 

felügyelőségi ellenőrzés tervének különleges elemeit; 

6) figyelemmel kíséri a község által alapított közvállalatok üzletviteli programjának teljesítését, és egyezteti a 

működésüket; 

7) a közvállalatok jogállását szabályozó törvénnyel összhangban a további beszámolás érdekében a képviselő-

testület elé negyedéves jelentést terjeszt a közvállalatok működéséről; 

8) az általános érdeknek a közvállalatban és a község által alapított tőketársaságokban való védelme érdekében 

képviselő-testület által meghozandó aktusokat terjeszt elő; 

9) határozattal dönt a folyó és állandó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról; 

10) a költségvetési rendelettel és a pénzügyi tervvel összhangban belső közbeszerzési aktusokat és közbeszerzési 

tervet hoz; 

11) gondoskodik a köztársaság, illetve autonóm tartomány jogainak és kötelességeinek körébe tartozó átruházott 

illetékességek végrehajtásáról; 

12) kijelöli és fölmenti a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjét; 

13) elfogadja a Községi Közigazgatási Hivatal szervezetéről és munkaköreinek besorolásáról szóló szabályzatot; 

14) jóváhagyja a község által alapított közvállalatok, tőketársaságok, intézmények, szervezetek, közszolgálatok 

szervezetéről és munkaköreinek besorolásáról szóló aktust; 

15) kijelöli a községi vagyonjogi ügyészt; 

16) meghozza a veszélyeztetettségi becslést, a rendkívüli helyzetekben való védelem és mentés tervét és a baleset 

elleni védelem tervét; 

17) a törvénnyel, más jogszabállyal és a telekhasználati programmal összhangban dönt községi köztulajdonú 

építési terület bérbeadásáról; 

18) a törvénnyel és községi jogszabállyal összhangban dönt községi köztulajdonban álló ingatlanok bérbeadásáról; 

19) községi köztulajdonban álló ingóságok szerzéséről és a velük való rendelkezésről dönt; 

20) községi köztulajdonban álló dolgok használati jogosultjai részére (helyi közösségek, intézmények és más 

szervezetek) előzetesen jóváhagyja az adott dolog bérbeadását; 

21) dönt községi tulajdonban álló ingóságoknak helyi közösségek, intézmények, közügynökségek és községi 

alapítású egyéb szervezetek részére történő használatba adásáról és a használati jog megvonásáról; 

22) fellebbviteli bizottságot alakít; 

23) a hatáskörébe tartozó egyes ügyekre szakmai tanácsadó munkatestületeket alakít; 

24) működéséről tájékoztatja a nyilvánosságot;   

25) a polgármester javaslatára a működéséről ügyrendi szabályzatot hoz;  

26) a törvénnyel összhangban egyéb ügyeket is ellát. 

 

A Magyarkanizsai Községi Tanácsról szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/14.– egységes 

szerkezetbe foglalt szöveg, 8/14., 4/16., 15/16. 9/17. és 4/18. sz.) foglaltak szabályozzák a Községi Tanács 

megválasztását, szervezetét, működésének és döntéshozatalának módját, valamint a jogainak, kötelességeinek és 

felelősségének érvényesítését. 

A Községi Tanács a Magyarkanizsai Községi Tanács ügyrendi szabályzatában (Magyarkanizsa Község Hiv. 

Lapja, 2/10. sz.) foglaltaknak megfelelően fejti ki működését, működése során pedig a helyi önkormányzat kérdését 

szabályozó jogszabályokban, az önkormányzati alapszabályban foglaltakat, valamint egyéb hatályos jogszabályokat is 

alkalmaz. 

 

 

A KÖZSÉGI TANÁCS ÁLTAL FOGANATOSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÓ ISMERTETÉSE 

 

 A 2019. július 1. és szeptember 30. közötti időszakban a Községi Tanács 7 ülést tartott.  

 A fenti időszakban a Községi Tanács összesen 57 napirendi pontot vitatott meg. 

 Magyarkanizsai képviselő-testületi hatáskörben a Községi Tanács az ülésein 42, képviselő-testület által hozandó 

aktus javaslatát erősített meg. 

 Községi tanácsi hatáskörben a Községi Tanács az ülésein összesen 15 aktust hozott, ebben: 

- 6 döntést, 

- 2 határozatot, 

- 1 végzést, 
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- 5 jelentést, 

- 1 szabályzatot. 

 

A KÖZSÉGI TANÁCS ÁLTAL FOGANATOSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK TÁBLÁZATOS ÁTTEKINTÉSE

  

 

Képviselő-testületi hatáskörben 

 

Községi tanácsi hatáskörben (összesen: 15 aktus) 

 

 

42, képviselő-testület által hozandó 

aktus javaslatát megerősítő VÉGZÉS 

DÖNTÉS 6 

HATÁROZAT 2 

PROGRAM 0 

JELENTÉS 5 

SZABÁLYZAT 1 

VÉGZÉS 1 

ÖSSZESEN:                                                                                                                    57 aktus 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány                Fejsztámer Róbert s. k. 

Мagyarkanizsa község                       polgármester 

Községi Тanács 

Szám: 02-387/2019-I 

Kelt: 2019. 10. 24 

Magyarkanizsa  

 

 

 

 

J E L E N T É S 

 A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ KÖZVÁLLALATOK ÜZLETVITELI 

PROGRAMJÁBAN A 2019. JANUÁR 1-JÉTŐL 2019. SZEPTEMBER 30-IG TERJEDŐ 

IDŐSZAKRA TERVEZETT ÉS TELJESÜLT TEVÉKENYSÉGEK EGYBEHANGOLTSÁGÁNAK 

FOKÁRÓL 

 

 

ÁLTALÁNOS RÉSZ  

 

A közvállalatokról szóló törvény 63. szakaszában (Az SZK Hivatalos Közlönye, 15/16. sz.) foglaltak előírják, 

hogy az autonóm tartomány vagy helyi önkormányzat által alapított közvállalat az éves, illetve hároméves üzletviteli 

programja teljesítéséről szóló negyedéves jelentését az autonóm tartomány, illetve helyi önkormányzat illetékes 

szervéhez a negyedév lejártát követő 30 napon belül küldi meg. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasz 5b. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/14. – 

másik törvény, 101/16. – másik törvény és 47/18. sz.), valamint Magyarkanizsa község alapszabálya 71. szakasz 8. 

pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/19. sz.) megállapítja, hogy a közvállalatok jogállását szabályozó 

törvénnyel összhangban további tájékoztatás érdekében a Községi Tanács a közvállalatok működéséről negyedévenként 

jelentést tesz a képviselő-testületnek. 

Magyarkanizsa község az alapítója a Magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalatnak és a 

horgosi POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaságnak, amelyek Magyarkanizsa 

község területén kommunális tevékenységet folytatnak. A nevezett vállalat és gazdasági társaság a közvállalatokról 

szóló törvény 63. szakaszában (Az SZK Hiv. Közlönye, 15/16. sz.) foglaltakkal összhangban a Magyarkanizsai Községi 
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Tanácsnak a törvényben megállapított határidőn belül megküldte a 2019. január 1-étől szeptember 30-ig terjedő 

időszakra tervezett és teljesült tevékenységek egybehangoltsági fokáról szóló, előzetesen a vállalat, illetve gazdasági 

társaság felügyelő bizottsága által elfogadott jelentést. A megküldött jelentések alapján a  Magyarkanizsai Községi 

Tanács elkészítette a 2019. január 1. és szeptember 30. közötti időszakra a közvállalatok tervezett és teljesült 

tevékenységeinek egybehangoltsági fokáról szóló jelentést. 

 

I. KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 

 

I. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK 

 

A cég hivatalos neve: Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 

Székhely: Népkert 5.,24420 Magyarkanizsa 

Fő tevékenység: 8130 

Törzsszám: 08411131 

Adószám: 100870764 

Illetékes minisztérium: Gazdasági minisztérium 

A vállalat tevékenységei:  

 A Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat alapításának és működésének célja, hogy gondoskodjon az 

általános érdekű tevékenységek folyamatos ellátásáról és a szolgáltatások végső kedvezményezettjei körében felmerülő 

igények rendszeres kielégítéséről, különösen az alábbiakról: 

A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken, az aszfalt-, beton-, kövezett és egyéb közrendeltetésű 

területek mosása, e területeken a városi hulladék összegyűjtése és elszállítása, a közrendeltetésű területen elhelyezett 

hulladékgyűjtő edények karbantartása és ürítése, valamint a közutak, kifolyók, szökőkutak, közfürdők, strandok és 

toalettek karbantartása. 

A zöld közterületek fenntartása, a zöld üdülőterületek és vízpartok napi fenntartása, állagmegóvása és 

helyreállítása. 

A községi és a nem kategorizált utak és utcák függőleges jelzései, zöld területek karbantartása a községi, 

illetve nem kategorizált utak melletti sávban, esővíz elvezető elemek karbantartása. 

A piacigazgatás, mezőgazdasági és élelmiszeripari, valamint egyéb termékek forgalmazására szolgáló zárt 

térben és nyílt színen a helyszín fenntartása, a tevékenység megszervezése. 

A temetők és a temetők körében lévő építmények (ravatalozó, kápolna, halotthamvasztó) igazgatása és 

karbantartása, temetés vagy hamvasztás, a passzív temetők és síremlékek karbantartása, valamint az elhunyt földi 

maradványainak elszállítása az elhalálozás helyétől a temetői ravatalozóig vagy a halotthamvasztóig. 

A füstelvezető és tüzelőberendezések, valamint szellőzőcsatornák és berendezések tisztításának és 

ellenőrzésének kéményseprői szolgáltatásai. 

Kóbor és elveszett állatok (ebek és macskák) befogása, ellátása, állategészségügyi gondozása, állatmenhelyen 

való elhelyezése, a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő és ilyen sérülést szerzett elhagyott és elvesztett állatok 

életének kioltása. Az elhagyott ebek és macskák populációjának ellenőrzése és csökkentése, állati tetemek 

közrendeltetésű területről a gyűjtő építménybe való veszélytelen eltávolítása, állati eredetű hulladék feldolgozása vagy 

megsemmisítése, a káros organizmusok, rágcsálók és rovarok populációjának ellenőrzését és csökkentését célzó 

intézkedések végrehajtása közrendeltetésű területeken végzett fertőtlenítéssel, rovar- és rágcsálóírtással. 

 

Éves üzletviteli terv:  

 A 2019-es évre vonatkozó üzletviteli tervet a Magyarkanizsai Képviselő-testület 2018.december 12-én tartott 

ülésén fogadták el,  a 02-392/2018-I/B  számú Végzés alapján. 

 Az Üzletviteli terv 1. módosítását a Magyarkanizsai Képviselő-testület 2019. augusztus 1-én hagyta jóvá. 

  

 

II. ÜZLETVITEL INDOKLÁSA 

 

 1. EREDMÉNYMÉRLEG 

  

Bevételi pozíciók/ csoport: 604- árueladásból származó bevételek, 4.392.000,00 dinár értékben lettek tervezve, a 

harmadik negyedéves megvalósulás pedig 4.003.000,00 dinárt tesz ki, ami 91%-ot jelent a tervezetthez képest.  

Csoport 614 – termékek eladásából és szolgáltatásokból származó bevételek a hazai piacon, 43.600.000,00 dinárban 

lettek megállapítva, a megvalósulás az harmadik negyedévben  96% a tervezetthez képest, azaz 41.815.000,00 dinárt 

jelent. Ezek a bevételek a temetkezési, kertészeti, függőleges útjelzők karbantartási, zoohigiéniai, kéményseprői, gépi 

szolgáltatásokból, illetve a mérnöki és építészeti szolgáltatásokból valósult meg. A vállalat továbbá a határátkelők 

közterületeinek tisztántartását és zöldfelületeinek karbantartását is végzi. 
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Csoport 65 -  más ügyviteli bevételek, melyek 2.120.000,00 dinárban lettek tervezve, a megvalósulás az harmadik 

negyedévben pedig 1.744.000,00 dinár, vagyis 182% a tervezetthez viszonyítva. Ezek a bevételek a piaci helyek 

kiadásából származnak, melyek éves szinten valósulnak meg és március hónap folyamán kötik meg a szerződéseket egy 

évre. 

Kiadási pozíciók/ csoport 50-  eladott áru beszerzési értéke, a vállalat temetkezési felszerelés beszerzésére 2,550.000,00 

dinárt látott elő, a  harmadik  negyedéves megvalósulás 2,809.000,00 dinár, ami a tervezett összeg 110%-a.  

Csoport 51- anyagköltség, a tervezett összeg 4,255.000,00 dinár, a megvalósulás összege 3,432.000,00 dinár, ami a terv 

81%  -át teszi ki. 

Csoport 513 – üzemanyag és energiaköltség, a tervezett érték a harmadik negyedévre 4.125.000,00 dinár, a 

megvalósulás az adott időszakra  74% , ami 3,041.000,00 dinárt jelent.  

Csoport 52 -  bérek, juttatások és egyéb személyi kiadások, a tervezett összeg 30.188.000,00 dinár, a magvalósulás 

összege 29.500.000,00 dinár, vagyis a terv 98%-a.   

Csoport 53 – termelési szolgáltatások költségei, a tervezett összeg ebben a csoportban az harmadik  negyedévben 

2,145.000,00 dinár, a megvalósulás 2,377.000,00 dinár, vagyis a tervezett összeg 111% -a. 

Csoport 54- amortizációs költségek, a tervezett összeg 2,340.000,00 dinár, a megvalósulás szintén 2,340.000,00 dinár, 

vagyis  100% -os megvalósulás.  

Csoport 55- nem anyagi jellegű költségek, tervezett összeg 2,585.000,00 dinár, a harmadik negyedéves megvalósulás 

2,106.000,00, vagyis 81%.  

A vállalat a 2019.01.01.-2019.09.30. közötti időszakban 2.258,000,00 dináros ügyviteli hasznot mutatott ki, a nettó 

nyereség, illetve a megadóztatást követően 1.919.000,00 dinárt tesz ki. 

 

 2. ÁLLAPOTMÉRLEG 

 

 Az állapotmérleg az előlátott változásokkal összhangban lett megtervezve, azonban egyes mérlegpozíciókat 

nehéz előre meghatározni és előlátni, figyelembe véve hogy gyakran és nem előreláthatóan változnak. A fontosabb 

pozíciók a következők: a vállalat az AOP 051-es pozíción előlátott 10.100.000,00 dinár kintlevőséget, a megvalósulás 

pedig 12.399.000,00 dinár és így a megvalósulás a tervhez képest 123%. Az állapotmérlegben a az AOP  456-os, 

Beszállítók pozíción 1.255.000,00 dinár lett a terv, a megvalósulás 1.613.000,00 dinár, vagyis 129% a tervhez 

viszonyítva. A vállalatnak nincs lejárt és nem kifizetett kötelezettsége. 

 

 3. JELENTÉS A KÉSZPÉNZÁRAMLÁSRÓL 

 

 Ami a készpénzáramlást illeti, a második negyedévben nincsenek számottevő eltérések. Az össz 

készpénzbefizetés összege 56,649.000 dinár és a terv 93%-át teszi ki, а készpénzkifizetés pedig 53,749.000 dinár  és a 

terv 93%-át teszi ki. A készpénz-állás az elszámolási periódus végén a tervezett összeg 99% -át teszi ki. 

 

 4. DOLGOZÓK KÖLTSÉGEI 

 

 Az üzletviteli tervben előlátott 36 munkavállaló létszáma a Képviselő-testület határozata alapján 7 személlyel 

meg lett növelve, tehát ez 43 foglalkoztatottat jelent meghatározatlan munkaviszonyban. Jelenleg  22 személy dolgozik 

meghatározatlan munkaidővel, mert egy fizetetlen szabadságon lévő dolgozó végleg felmondott. Újfent három személy 

fizetetlen szabadságot használ. 

 A vállalat a tervezett értékeken belül mozog úgy a felügyelőbizottsági tagoknak szánt kifizetéseknél, illetve a 

napidíjak és hivatalos utak kifizetésére vonatkozólag úgyszintén. Azoknál a juttatásoknál melyek az időszakosan 

munkaviszonyt létesítők számára lett tervezve van eltérés, mivel egy munkás tartós betegállományban volt, és helyette 

alkalmaznunk kellett egy munkavállalót. Ezt a múlt év végén meg nem lehetett előlátni, amikor a tervet készítettük. 

 

 5. DOLGOZÓK SZÁMÁNAK VÁLTOZÁSA 

 

 Az üzletviteli tervben előlátott 36 állandó foglalkoztatott helyett jelenleg 22 munkás áll alkalmazásban és 

minden hónapban kérvényezzük a meghatalmazott köztársasági Bizottságnál új munkások felvételének engedélyezését. 

 

 6. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRMOZGÁSA 

 

 A vállalatnak új árjegyzékei vannak melyeket a Községi Képviselő Testület 2019.január 31-i ülésén fogadtak 

el. Ezek az árjegyzékek a közterületek tisztántartására, az útövezet karbantartására Magyarkanizsa községben és 

közterületi zöldövezetek karbantartására vonatkoznak. 

 

 7. SZUBVENCIÓK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 
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 A vállalat nem kap sem önkormányzati sem pedig állami szubvenciókat. Minden bevétel gazdasági 

tevékenységből valósul meg. 

 

 8. KÜLÖNÖS RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK 

 

 Vállalatunk a különös rendeltetésű eszközöknél 200.000 dinárt látott elő éves szinten reprezentációra, melyből 

2019.09.30-i dátummal bezárólag 116,272 dinárt használt fel. Ez az összeg a negyedéves terv 96,89%-át teszi ki. Sport 

aktivitásra 50.000 dinár lett előlátva támogatás címszó alatt, ami az első negyedévben lett elosztva. 

 

 9. BEFEKTETÉSEKRŐL SZÓLÓ JELENTÉS 

 

 A vállalat a második negyedévben beszerzett egy könnyű tehergépjárművet 1.792.000 dinár értékben ÁFA 

nélkül. A temetőben befejeződött az új sírhelyek kiépítése 495,787 dinár értékben. Mindkét beruházás saját eszközökből 

lett elvégezve. 

  

III.  MEGJEGYZÉSEK ÉS ÉSZREVÉTELEK 

 

 A vállalat a 2019-es év elején közmunkaprogramban való részvételre pályázott a munkamennyiség 

megnövekedése miatt a nyári szezonban, valamint a munkaerőhiány következtében a szolgáltató-termelő szektorban.  A 

vállalat olyan munkanélküli személyek alkalmazása mellett döntött, melyek munkavállalását a Nemzeti 

Foglalkoztatásügyi Szolgálat pályázat útján hirdeti meg. A sikeres pályázat után 11 személy kezdte meg a munkát négy 

hónapos időszakra. A közmunka szeptember 20-án befejeződött. 

 

II. POTISKI VODOVODI- TISZA MENTI VIZMŰVEK KTF HORGOS 

 

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

Ügyviteli név: POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT HORGOS 

Székhely: Horgos, Vasút utca 22 

Tevékenység: 36.00 –vízgyűjtés, szennyvíz tisztítás, a tiszta víz eljuttatása a fogyasztóig 

Nyilvántartási szám: 08025355 

Adóhivatali azonosító szám: 100787707 

Illetékes minisztérium: gazdasági minisztérium 

A vállalat fő tevékenysége: víz gyűjtése, áttisztítása és elosztása, az újrahasznosítható anyagok felhasználása, szanáció, 

újrahasznosítás és más szolgáltatások a hulladék gazdálkodás területéről, vízvezeték csőrendszer kiépítése, 

hidrotechnikai szerkezetek építése, vízvezeték, szennyvízelvezetés, fűtés és klimatizációs rendszerek kiépítése. Ezek 

mellet a következő tevékenységeket is végzi: különleges munkálatok a talajvíz szintjének csökkentésén, acélcsövek 

átnyomása utak és vasutak alatt, Magyarkanizsa község területén a nem osztályozott utak és az utcák téli karbantartása, 

utcai árkok vízáteresztők és szegélyek karbantartása és a községi utak mentén árkok, szegélyek karbantartása, 

közterületek: járdák, zöld felületek, földes és egyéb utak rendezése és karbantartása, betonelemek gyártása, tervezési 

dokumentáció és stratégiai tervek tanulmányozása vízvezeték, valamint szennyvízelvezető rendszer és a csapadéki 

vizek levezetésére a község egész területén. 

 

A 2019-es évi Ügyviteli terv: 

A 2019-es Ügyviteli tervet a Magyarkanizsa Községi Közgyűlése hagyta jóvá 02-391/2018-I/B határozata 

alapján 2018. december 27.-én.  

Magyarkanizsa Községi Közgyűlése a 2019. május 30.-án megtartott ülésén Határozatot hozott az Ügyviteli 

terv első változtatásáról a 2019-es évre a POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK KFT részére a 02-

200/2019-I szám alatt, valamint jóváhagyta az Ügyviteli terv második változtatását 2019.08.01.-én a 02-284/2018-I 

szám alatt. 

 

 

II. АZ ÜZLETVITEL MAGYARÁZATA 

 

1. EREDMÉNYMÉRLEG 

 

Az eredménymérleg megmutatja megvalósított jövedelmeket és költségeket a vállalatban a megfigyelt időszakra a 

2019-es Üzletviteli tervben meghatározottakkal összhangban.  
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614- számla csoport – Az eladott kész termékek és szolgáltatások után származó jövedelem belföldön, a 2019.01.01.-

2019.09.30.-i időszakban a tervezett érték 164.036.000 dinár, míg a megvalósított 113.892.000 dinár, vagyis a 

megvalósítás 69%-a a tervezettnek. 

A megvalósított jövedelmeket a Vízépítészeti részleg (40%) és a Vízi közműszolgálat (60%) valósította meg. Az 

üzletviteli bevétel nem valósult meg a tervezett összegben a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a Vízépítészeti 

részleg keretén belül – mivel az év első három hónapjában nem lehet építkezési munkálatokat végezni, ebben  évben a 

március is nagyon hideg volt, havazással, esővel, így a szerződött munkákat a vízvezetékek felújítására nem tudtuk 

elvégezni, a május-június időszakban a piacon nem volt egyetlen az építési munkálatokra vonatkozó közbeszerzési 

pályázat sem, amire tudtunk volna jelentkezni. A Vízépítészeti részlegnél a január – júliusi időszakban nőt a „le nem 

számlázott vízmennyiség” az előző évhez viszonyítva.    

51 – es számla csoport - Anyagköltségek – a 2019.01.01. – 2019.09.30.-i időszakban a tervezett érték 28.242.000 dinár 

a megvalósított érték ennek a 69%-a vagyis 19.346.000 dinár, érthető okok miatt, mivel a vízépítészeti részleg nem 

teljesítette a tervezett munkálatokat. 

513-as számla csoport – Üzemanyag és energia költségek – A tervezett érték 2019.01.01. – 2019.09.30.-i időszakra 

19.001.000 dinár, míg a megvalósított érték erre az időszakra 80% - a tervezettnek, vagyis 15.234.000 dinár. A tervezett 

érték az üzemanyagokra szintén nem lett kihasználva. A kevesebb elvégzett munka miatt kisebbek lettek az üzemanyag 

költségek is. 

52 – es számla csoport – Bérköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések – a tervezett érték 2019.01.01. – 

2019.09.30. –i időszakban 71.048.000 dinár, a megvalósított érték erre az időszakra 61.487.000 dinár, vagyis 87%-a a 

tervezett értéknek.  

53 –as számla csoport – Termelési szolgáltatások költségei – a tervezett érték a 2019.01.01. – 2019.09.30. –i időszakban 

20.990.000 dinár, még a megvalósított érték 14.414.000 dinár, vagyis 69%-a a tervezett értéknek. A tervezett érték nem 

lett megvalósítva, mert nem lehetett azokon az építőhelyeken dolgozni ahol szerződések voltak az alvállalkozókkal. 

540 –es számla csoport – Értékcsökkenési leírások – a tervezett érték a 2019.01.01. -2019.09.30. – i időszakra 

11.400.000 dinár, a megvalósított érték 10.831.000 dinár, vagyis 95%. 

55 – ös számla csoport – Nem anyagi költségek – tervezett érték a 2019.01.01. – 2019.09.30. – i időszakra 13.144.000 

dinár, a megvalósított érték 6.348.000 dinár, vagyis 48%. 

662 – es számla csoport – Kamat bevételek harmadik személytől – tervezett érték a 2019.01.01. – 2019.09.30. – i 

időszakra 525.000 dinár, a megvalósított érték 605.000 dinár, vagyis 115%. 

67 –es és 68 –as számla csoport – Egyéb bevételek – tervezett érték a 2019.01.01. – 2019.09.30. – időszakra 1.125.000 

dinár a megvalósított érték 1.493.000 dinár, vagyis 133%. Az egyéb bevételekhez tartozik a jövedelmek az eladott 

anyagokból (27.040 dinár), az eladott felszerelésből (655.106 dinár) valamint az egyéb jövedelmek (810.992 dinár) ami 

főleg a biztosítótól megfizetett károkra vonatkozik (768.761 dinár). 

57- es és 58- as számla csoport – Egyéb kiadások – tervezett érték a 2019.01.01. -2019.09.30. – i időszakra 278.000 

dinár, míg a megvalósított érték 36.000 dinár, vagyis 13%. Az egyéb kiadások a nem üzleti költségekre vonatkoznak. 

A vállalat a 2019.01.01. – 2019.09.30.- i időszakban veszteséget mutat ki 11.891.000 dinár értékben. A fő okokat már a 

jelentés elején említettük. Év közben, ha az Eredmény mérleget nézzük egyes időszakokra, váltakoznak az eredmények 

a nyereség és veszteség kimutatásában, melyek az év folyamán, főleg az év második felében a szerződéses munkák 

elvégzése után nyereséget mutatnak ki.  

 

2. ÁLLAPOTMÉRLEG   

Az állapotmérleg megmutatja a pillanatnyi állást az eszközök nagyságáról, szerkezetéről, valamint a vállalat eszköz 

forrásairól. 

Az állapotmérleg a 2019.01.01.- 2019.09.30-as időszakra az eszközök tervezett mozgásával összhangban lett 

tervezve. Azonban néhány pozícióba, mint a követelések a belföldi vevőktől nehéz megtervezni és előre látni, mivel az 

év elején még nincs minden szerződés megkötve az elvégzendő munkákra.  

Aktíva 

Az aktíva az állandó vagyonból és a forgó eszközökből áll. 

Az aktíva összértéke 348.601.000 dinár, ami a tervezett érték 87%-a. Az össz aktíva 70%-át képezi az állandó 

vagyon (243.534.000 dinár), még a forgó eszközök a 30%-át (105.067.000 dinár). 

24 –es számla csoport – Készpénz ekvivalens és készpénz – a tervezett értéktől alacsonyabb 70%. 

204 –es számla csoport – Belföldi vevők – a tervezett érték 2019.01.01. – 2019.09.30.–ig 76.000.000 dinár, még a 

megvalósított érték 30.451.000 dinár, vagyis 40%. Ez a nagy eltérés a nem realizált de tervezett munkák 

következménye. 

Passzíva 

A passzíva a tőkéből, valamint a hosszú lejáratú tartalékok és kötelezettségekből áll. 

Az össz passzíva értéke 348.601.000 dinár, vagyis a tervezett 87%- a. A passzíva össz értékét képezi a tőke 96%-

ban (333.128.000 dinár), még az 4%-át a hosszú lejáratú tartalékok és kötelezettségek adják (15.473.000 dinár). 
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416-os számla csoport – Lízing alapú kötelezettségek – a tervezett érték 2019.01.01. – 2019.09.30.-ig 3.561.000 

dinár, a megvalósított érték 1.879.000 dinár, vagyis 53%. A lízingre tervezett összeg nem lett realizálva ebben az 

időszakban. 

Az Állapotmérleg többi tételénél nincs nagyobb eltérés a tervezetthez képest a 2019.01.01. – 2019.09.30.-ig történő 

időszakban. 

 

3. KÉSZPÉNZÁRAMLÁS 

A készpénzáramlás az információ fő forrása a készpénz ki és be áramlásának. Attól függően, hogy a vállalat mely 

tevékenységei járulnak hozzá a készpénz ki és be áramlásához, analizáljuk a következő tevékenységeket: 

- a működési készpénzáramlást, 

- a befektetési készpénzáramlást, 

- a finanszírozási készpénzáramlást. 

A működési készpénz kiáramlása 13.255.000 dinár. 

A befektetési készpénz beáramlás 4.414.000 dinár. 

A finanszírozási készpénz kiáramlás 1.250.000 dinár. 

Összehasonlítva a készpénz ki és be áramlását a 2019 január-szeptember időszakra, megállapíthatjuk, hogy a 

készpénz kiáramlás 10.091.000 dinár volt. A 2018. december 31. – i állást, ami 14.986.000 dinár volt, csökkentjük a 

készpénz kiáramlással, valamint figyelembe vesszük a negatív árfolyamkülönbséget, akkor megkapjuk a 4.891.000 

dinárt, ami egyezik az Állapotmérleg AOP 0068-as tételével ami a „Készpénz ekvivalens és készpénz” tétel. 

 

4. A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI  

A foglalkoztatottak költségei nagy jelentőséggel bír egy vállalat működésében, mivel a keresetek, az adók és 

járulékok, valamint az egyéb személyi jellegű kifizetések nagy részét képezik a költségeknek. A bérköltségek nettó és 

bruttó összegben a tervezett kereteken belül lettek kifizetve, a tervezett összeg 87%-a. A bér járulékok és egyéb 

személyi jellegű kifizetések szintén a tervezett szinten lettek kifizetve, bizonyítékként a vállalat racionális működésére a 

foglalkoztatás-politikában, valamint a jövedelmek kifizetésében is. Ugyanúgy megjegyezhető, hogy a munkahelyekre 

utazók útiköltségei a tervezett költségek 80%-át teszik ki, a napidíjak a hivatalos útra, valamint a hivatali úton 

keletkezett költségek a tervezett érték 46% - a. 

 

5. A FOGLALKOZTATÁS DINAMIKÁJA 

A 2019.07.01. – 2019.09.30.- i időszakban a következő változások voltak az alkalmazottak számában: 

- két foglalkoztatottnak lejárt a meghatározott időre szóló munkaszerződése, és saját kérésre nem lett 

meghosszabbítva, 

- három foglalkoztatott kapott munkaszerződést meghatározott időre, a növekvő munkamennyiség miatt a 

Vízépítészeti részlegben azok helyett, akinek nem lett meghosszabbítva a munkaszerződése. 

 

6. A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRÁNAK MOZGÁSA   

A Magyarkanizsa Községi Közgyűlésének 2018.november 29.-én hozott 02-360/2018-I/B határozata alapján a 

vállalat 2019.01.01.-től kezdte alkalmazni a kommunális szolgáltatások új árjegyzékét, amely értelmében az ivóvíz, a 

szennyvízelvezetés, valamint a havi állandó térítmény egy vízórára 10%-kal drágult a polgárok és intézmények részére, 

míg a vállalatoknak 5% volt a drágulás mértéke. A KOMDEL egyesület analízise alapján az átlagos 1 m3 ivóvíz ár a 

háztartásoknak 48,08 dinár, még a vállalatoknak 96,77 dinár. Nálunk a háztartási víz köbmétere 46,43 dinárba kerül, a 

vállalatoknak 75,31 dinár.   

 

7. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 

A vállalat nem kap semmilyen eszközt a szerbiai, a tartományi, valamint a Magyarkanizsai Önkormányzattól sem. 

Minden jövedelmet kereskedelmi tranzakciókon keresztül valósít meg. 

 

8. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK 

A vállalat a 2019-es Ügyviteli tervében a reklám és propaganda célokra 150.000 dinárt látott elő, a 2019.01.01.- 

2019.09.30. – i időszakra 150.000 dinárt, a megvalósítás értéke 59.244 dinár volt, vagyis 39%. 

A 2019- es Ügyviteli tervben a Reprezentációs költségekre összesen 1.195.000 dinár lett előlátva, míg 2019.01.01. 

– 2019.09.30- i időszakra 896.250 dinár, a megvalósítás értéke 380.836 dinár, vagyis 42%. Adomány címen 10.000 

dinár lett kifizetve a „Gyöngyszemeink” Iskoláskor Előtti Intézménynek a gyermeknap alkalmából. 

 

9. BERUHÁZÁSI TERV 

A vállalatban 2019. szeptember 30.-ig 10.378.000 dinár értékben volt beruházás, amely informatikai eszközökre, 

informatikai programra a távleolvasós vízórákra valamint egy felszerelésre a szennyvízelvezető rendszerhez 

vonatkozott, mint ahogy ez már a tervben is előre volt látva.  

 



Број:  17.                   21.11.2019.                       СТРАНА  370.  OLDAL                         2019. 11.21.           17.  szám 

 

III. ZÁRÓ ÉSZREVÉTELEK ÉS MEGJEGYZÉSEK 

 

A negyedéves jelentésformák elemzése alapján az Ügyviteli tervhez viszonyított megvalósításban a POTISKI 

VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK KFT a 2019.01.01. -2019.09.30. –i időszakban megállapíthatjuk, hogy a 

vállalatnak 11.891.000 dinár vesztesége volt. Ennek az időszaknak a havi elemzésénél megállapíthatjuk, hogy a 

veszteség  pár hónapban keletkezett, mivel a leszerződött vízépítészeti munkákat nem tudtuk teljesíteni a kedvezőtlen 

időjárási viszonyok,  az alacsony hőmérséklet miatt az építési tevékenységekben,  valamint a vákuum miatt, amely a 

Közbeszerzési oldalon keletkezett a kiírt pályázatok szempontjából a vízépítészeti területen. A helyzet augusztusban és 

szeptemberben stabilizálódott, a veszteség nem növekedett, azzal, hogy az október – decemberi időszakban nyereség 

lesz kimutatható a már megkötött szerződések alapján, melyek megvalósítása folyamatban van.  

  A vállalat fő tevékenysége a víz gyűjtése, áttisztítása és elosztása zavartalanul működött, ez mellett a törvény 

által meghatározott vízórák cseréje is folytatódott a lakóházaknál több munkás részvételével amikor az időjárás 

megfelelő volt, vagy a társasházakban rossz idő esetén. 

Azért, hogy pozitív pénzügyi eredmény érjünk el az alap tevékenységgel is, a kilenc hónap alatt a költségek 

ésszerűsítését célzó politikát folytattunk, intézkedéseket hoztunk az adóság behajtási szintjének  növelésére, valamint a 

vízvezetékekben keletkező veszteségek csökkentésére. Ennek érdekében a legnagyobb adósoknak figyelmeztetések 

lettek küldve, várva a pozitív reakciót, valamint állandóan folyik a követelések behajtása. Intézkedéseket tettünk a „nem 

leszámlázott vízmennyiség” csökkentésére látható eredményekkel. A „nem leszámlázott vízmennyiség” január – júliusi 

időszakban 19,42% -tól 41,44 % volt, amely pénzben kifejezve 8.000.000 dinárt jelentett. Augusztus hónapban 10,58%, 

még a szeptemberi hónapban rekord alacsony 6,88% volt. Megérkezett a veszteség érzékelő berendezés, mellyel el 

kezdtünk dolgozni és még ettől is jobb eredményeket várunk.   

A vállalat minden kötelezettségének időben eleget tett. 

 

        

         Fejsztámer Róbert s. k. 

       a Községi Tanács elnöke 
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