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A kommunális tevékenységekről szóló törvény 4. és 13. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye 88/11, 104/16 és 95/18. 

sz.), a közúti személyszállításról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye 68/15, 41/18 és 44/18.- másik törvény, 83/18 

és 31/19 sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 6. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

2/2020. sz. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2020. február 

20-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

R E N D E L E T E T 

A VÁROSI ÉS PEREMVÁROSI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRÓL, MINT KOMMUNÁLIS 

TEVÉKENYSÉGRŐL 

 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. szakasz 

Ez a rendelet a városi és peremvárosi személyszállítást, mint kommunális tevékenység végzését szabályozza. 

A városi és peremvárosi személyszállítás személyszállítás a lakott településen belül illetve lakott települések 

között, melyek a helyi önkormányzat területén helyezkednek el, ami magába foglalja a tömegközlekedést autóbusszal, 

trolibusszal, villamossal, metróval, felvonóval, személyszállító hajóval, komppal, valamint gazdasági célú csónakokkal, 

valamint föl- és leszállóhelyek biztosítását az utasok számára (buszmegállók, megállóhelyek, úszó objektumok 

megállóhelyei hajók számára, melyek személyszállítást végeznek a hazai menetrendszerinti hajózásban és hasonlók, 

valamint közlekedési objektum, melyeket ezen szállítási módokban alkalmaznak). 

 

II. A MENETRENDSZERŰ SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS MEGSZERVEZÉSE 

 

2. szakasz 

A közforgalmú személyszállítás lehet menetrendszerű és menetrenden kívüli. 

A menetrendszerű közforgalmú városi és peremvárosi személyszállítás közérdekeket kielégítő kommunális 

tevékenység. 

A közforgalmú menterendszerű városi és peremvárosi személyszállítás előre meghatározott útvonalakon történik 

autóbuszokkal, meghatározott menetrend, árjegyzék és a szállítás egyéb feltételei szerint, a törvénnyel és jelen rendelettel 

összhangban.  

A közforgalmú menterendszerű városi és peremvárosi személyszállítást Magyarkanizsa Község területén olyan 

vállalat vagy más jogi személy, illetve vállalkozó végezhet, amely rendelkezik az illetékes szerv által kiállított érvényes 

engedéllyel a hazai menetrendszerű személyszállításra, az illetékes minisztérium végzésével, melyben megállapításra 

került, hogy eleget tett a kommunális tevékenység végzéséhez szükséges feltételeknek, melyet Magyarkanizsa község 

megbízott jelen tevékenység végzésével. 

A tevékenység végzése Magyarkanizsa község Képviselő-testületének határozata alapján történik, valamint 

Magyarkanizsa községgel megkötött megbízási szerződés alapján. 

A megbízási szerződést a közforgalmú menetrendszerű személyszállítás végzésére Magyarkanizsa község 

nevében a magyarkanizsai polgármester írja alá. 

A tevékenységek elvégzésének megbízására vonatkozó eljárásra azon törvényi rendelkezések  vonatkoznak, 

melyek a kommunális tevékenység végzését szabályozzák. 

A megbízási szerződés a  menetrendszerű személyszállítás végzésére, a törvény által előírt elemek mellett a 

következőket tartalmazza: vonalak, melyek átruházásra kerülnek, a vonalankénti indulások minimális száma, az átruházás 

feltételei, az átruházás időtartama, a menetrendszerű személyszállítás végzés díjának elszámolása és megfizettetése, a 

menetrendszerű szállítás megkezdésének határideje, a szerződő felek jogai és kötelezettségei, a szerződéses 

kötelezettségek megvalósításáról szóló jelentés módja az illetékes szervek felé, a szerződő felek között felmerülő jogvita 

kezelésének módja, a szerződés idő előtti  megszakításának feltételei, jogok és kötelezettségek, melyek abból fakadnak, 

és egyéb kérdések a menetrendszerű személyszállítás végzése kapcsán. 

A szállító köteles a Magyarkanizsai Községi tanácsnak évente egyszer, január 31-ig évi jelentést küldeni az előző 

évre vonatkozó szerződéses kötelezettségek megvalósításáról.  

A menetrendszerű személyszállítás végzésének átruházása jelen szakaszban leírt módon történik, nyilvános 

felhívás útján legalább 5 évig tartó periódusra.  

 

3. szakasz 

A városi és peremvárosi közforgalmú személyszállítás kommunális tevékenység megkezdéséhez szükséges 

feltételek meglétének ellenőrzésének kérelmezőjének, melynek közforgalmú menetrendszerű szállítása gazdasági célokra 

vonatkozik hajóval, komppal és csónakkal, rendelkeznie kell megfelelő számú legénységgel a hajózásra, összhangban az 

előírásokkal, melyek előírják a legénység minimális számát a biztonságos hajózáshoz, melyekkel a hajóknak és egyéb 

kereskedelmi flotta hajóinak is rendelkeznie kell. 

A városi és peremvárosi közforgalmú személyszállítás kommunális tevékenység megkezdéséhez szükséges 

feltételek meglétének ellenőrzésének kérelmezőjének, melynek közforgalmú menetrendszerű szállítása utasok szállítására 
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vonatkozik hajóval vagy komppal, rendelkeznie kell legalább egy regisztrált hajóval vagy komppal, melyről A 

kommunális tevékenység végzésének megkezdésének módjáról és feltételeiről szóló rendeletben előírt bizonyítékot nyújt 

be. 

A városi és peremvárosi közforgalmú személyszállítás kommunális tevékenység megkezdéséhez szükséges 

feltételek meglétének ellenőrzésének kérelmezőjének, melynek közforgalmú menetrendszerű szállítása gazdasági célokra 

vonatkozik csónakkal,  rendelkeznie kell legalább egy gazdasági célokra regisztrált csónakkal, melyről а kommunális 

tevékenység végzésének megkezdésének módjáról és feltételeiről szóló rendeletben előírt bizonyítékot nyújt be. 

 

III. REGISZTRÁCIÓ ÉS MENETREND HITELESÍTÉS 

 

4. szakasz 

A szállító köteles legkésőbb 15 nappal a városi és peremvárosi személyszállítás megkezdése előtt a helyi 

önkormányzati egység közlekedési ügyekben illetékes szervének (a továbbiakban: illetékes önkormányzati egység) 

eljuttatni a menetrendet bejegyeztetésre és hitelesítésre. 

A bejegyzés kérelméhez csatolni kell: 

- a kivonatot a nyilvántartásból a közforgalmú személyszállítás végzésére és 

- a bizonyítékokat a törvényben előírt feltételek teljesítéséről a  tevékenység végzésére. 

Az illetékes önkormányzati egység a menetrend bejegyzésére és hitelesítésére köteles végzést kiállítani a 

menetrend hitelesítéséről 5 napon belül a kérelem átnyújtásának napjától számítva, illetve a hitelesítést végzés formájában 

elutasítania.  

A menetrendszerű személyszállítás menetrendjének hitelesítése és jegyzékbe vétele iránt legkésőbb a folyó évi 

április hó 30. napjáig kell kérelmet benyújtani. 

A menetrendszerű személyszállítás menetrendjét az illetékes főosztály egyéves érvényességgel és a folyó évi 

június hó első napján kezdődő alkalmazással hitelesíti. 

Abban az esetben, ha a szállító a jelen szakasz 4. bekezdésében szereplő határidőt átlépve nyújtja át a kérelmet 

a mentrend bejegyzésére és hitelesítésére, a menetrend hitelesítéséről szóló végzés annak meghozatalának napjától 

számítva a következő év május 31-ig lesz érvényes. 

Amennyiben az illetékes önkormányzati egység nem hitelesíti le a mentrendet, köteles a 3. bekezdésben szereplő 

határidőn belül meghozni a végzést és megindokolni az elutasítás okát. 

Az illetékes főosztály jelen szakaszban szereplő végzése ellen Panaszt lehet benyújtani az illetékes 

önkormányzati tanácsnál, 8 napon belül a végzés kézbesítésétől számítva. 

A menetrend módosítására az új menetrend hitelesítése után kerülhet sor, jelen szakaszban előírt módon és 

határidőn belül. 

A menetrend módosításáról a személyszállító köteles értesíteni a felhasználókat a tömegtájékoztatási eszközökön 

keresztül. 

 

5. szakasz 

A személyszállító a jegyzékbe vett és hitelesített menetrendet köteles betartani. 

A menetrend érvényessége alatt a helyi menetrendszerű személyszállítás az alábbi esetekben ideiglenesen 

szüneteltethető vagy módosítható: 

1. ha vis maior bekövetkezte vagy az úton végzett átépítési munkálatok miatt a forgalom szünetel, 

2. a Községi Közigazgatási Hivatal illetékes főosztályának a forgalom korlátozására közvetlenül kiható 

intézkedése miatt, amíg az intézkedés tart. 

A személyszállító a szállítás e szakasz 2. bekezdése szerinti szüneteltetésének megkezdése előtt köteles arról 

értesíteni a menetrendet jegyzékbe vevő és hitelesítő illetékes főosztályt is. 

 

6. szakasz 

A személyszállító akkor kezdheti meg a menetrendszerű szállítás ellátását, ha jegyzékbe vett és hitelesített 

menetrenddel, a jármű megfelelőségéről pedig igazolással rendelkezik. 

A menetrendnek tartalmaznia kell: 

– a személyszállító megnevezését; 

– a járat számát, megnevezését, valamint az indulási és érkezési autóbusz-állomás, illetve autóbusz-megállóhely 

megjelölését, 

– minden egyes indulás sorszámát; 

– a járat autóbusz-megállóhelyeinek sorrendjét, azaz nevét az indulási állomástól, illetve megállóhelytől az 

érkezésig; 

– az indulási és érkezési autóbusz-állomásról, illetve autóbusz-megállóhelyről való indulás időpontját és a 

járathoz tartozó valamennyi autóbusz-megállóhely érkezési és indulási időpontját; 

– az autóbusz-állomások és autóbusz-megállóhelyek kilométerben kifejezett távolságát; 

– a járaton való szállítás rendjét (naponta, a hét meghatározott napjain, ünnepnapon) 

 – a járat fajtáját (városi, városkörnyéki); 
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– a menetrend érvényességi idejét; 

– a szállítás ellátására bejegyzett személyszállító meghatalmazott személyének aláírását és bélyegzőjét. 

A menetrendjegyzéknek tartalmaznia kell: 

– sorszámot; 

– a személyszállító nevét; 

– a személyszállító törzsszámát; 

– a járat megnevezését és a járat indulásainak számát; 

– a menetrend jegyzékbe vételének napját; 

– a menetrend jegyzékbe vételhez alapul szolgáló aktus számát; 

– a menetrend érvényességi idejét; 

– megjegyzést. 

A jegyzékbe vett és hitelesített menetrend a személyszállító nevére szól, át nem ruházható. 

 

7. szakasz 

A menetrendet, illetve menetrendi indulást a jegyzékből a törvényben előirányzott esetekben kell törölni. 

A szállítás ellátásának megkezdéséről, valamint a szállítás felfüggesztéséről a személyszállító a szállítás igénybe 

vevőit a tömegtájékoztatási eszközök révén vagy más megfelelő módon tájékoztatja. 

 

8. szakasz 

A menetrendszerű személyszállítás végzésével a személyszállító azzal a feltétellel hagyhat föl, ha a menetrendet, 

illetve a jegyzékbe vett menetrendben szereplő indulást a menetrendszerű személyszállítás végzésének felfüggesztése 

előtt legkésőbb 30 nappal kijelentette a menetrend jegyzékbe vételét és hitelesítését végző illetékes községi közigazgatási 

főosztálynál, és ugyanezen határidőn belül a tömegtájékoztatási eszközök révén vagy más megfelelő módon bejelentette, 

hogy felhagy a menetrendszerű személyszállítással. 

 

9. szakasz 

A menetrendszerű személyszállításban a személyszállító az utasok számára rendelkezésre álló helyek, illetve a 

jármű hasznos teherbírása erejéig köteles fölvenni minden utast, poggyászt és csomagot. 

A személyszállító köteles gondoskodni arról, hogy a poggyász és csomag egyidejűleg legyen szállítva azzal az 

utassal, akihez tartozik. 

Kézipoggyásznak nem minősülő holmi nem helyezhető el a személyszállítás számára fenntartott járműrészben. 

 

10. szakasz 

A menetrendszerű személy-, poggyász- és csomagszállítást ezzel a rendelettel és a Szerbiai Gazdasági Kamara 

által előírt általános szállítási feltételekkel összhangban kell ellátni. 

A szállítást igénybe vevők kérésére a személyszállító és a jármű személyzete megtekintésre köteles átadni az 

általános szállítási feltételeket. 

 

11. szakasz 

A személyszállító által közforgalmú szállításra használt járműnek teljesítenie kell a törvényben előírt 

feltételeket. 

 

12. szakasz 

A menetrendszerű személyszállításban az utasok az autóbusz-megállóhelyeken szállhatnak föl és le. 

 

13. szakasz 

Az autóbusz-megállóhelyet használó személyszállító a megállóhelyen az adott járaton a szállítás megkezdése 

előtt 10 nappal minden egyes járatra köteles kitűzni a jegyzékbe vett menetrendet. 

Az autóbusz-megállóhely igénybevétele után az utasoktól és a szállítóktól nem szedhető díj. 

 

14. szakasz 

A menetrenden kívüli személy-, poggyász- és csomagszállítást olyan gazdasági társaság, egyéb jogi személy 

vagy személyszállító vállalkozó végezhet, amely/aki legalább egy személy-, poggyász- illetve csomagszállításra szolgáló 

bejegyzett járművel rendelkezik. 

Menetrenden kívüli személyszállítás a jogi személy vagy vállalkozó és a szállítást igénybe vevő között kötött 

írásbeli szerződés alapján végezhető, amelyben különösen az útvonalat, a szállítás elvégzésének idejét, a szállítási díjat, 

valamint az utasok föl- és leszállásának, illetve a poggyász és csomagok be- és kirakodásának helyét kell rögzíteni. 

Az e szakasz 2. bekezdésében szereplő szerződést, melyet a személyszállító kötött természetes személlyel, aki 

nem vállalkozó, az illetékes hitelesítő szervnél kell hitelesíteni. 
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15. szakasz 

A járműben rendelkezésre kell állnia a menetrenden kívüli személyszállításhoz alapul szolgáló szerződés egy 

példányának, az általános személyszállítási feltételeknek és a szállítási szerződésben foglalt utasok névsorának. 

A szélvédő üveg jobb alsó sarkába ki kell tenni a SZABAD JÁRAT feliratot. 

 

IV. INFRASTRUKTURÁLIS ESZKÖZÖK A MENETRENDSZERŰ SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 

 

16. szakasz 

Az adott fajtájú menetrendszerű személyszállításban igénybe vehető autóbusz-megállóhelyeket a helyi 

önkormányzati egység közlekedési ügyekben illetékes szerve jelöli ki, és azt közzéteszi Magyarkanizsa Község Hivatalos 

Lapjában. 

A rendelet e szakaszának 1. bekezdésében, melyben a peremvárosi megállóhelyek kerültek szabályozásra, a 

Minisztérium előzetes hozzájárulása után hozható meg. 

Ha a helyi önkormányzati egység közlekedési ügyekben illetékes szerve e szakasz 1. bekezdéséből, a 

menterendszerű személyszállításban igénybe vehető megállóhelyeket nem jelöli ki, a menetrendszerű szállítást végző 

személyszállító Magyarkanizsa község területén a szabályosan megépített, rendezett és megjelölt, a menetrendben 

feltüntetett autóbusz-megállóhelyeket veheti igénybe. 

Megállóhely e rendelet értelmében az a kijelölt és megjelölt hely, amelynek a jármű leállására megfelelő 

közlekedési felülettel, az utasoknak a járműbe való fölszállására és onnan való leszállására szolgáló felülettel kell 

rendelkeznie. 

A megállóhelynek a járaton közlekedő legalább egy jármű leállásához szükséges hosszúsággal kell rendelkeznie, 

az utasok részéről való megközelítés biztonsága tekintetében pedig teljesíteni kell az egyéb közlekedési feltételeket. 

Magyarkanizsa község településein a leállófelületek és a megállóhelyekhez tartozó járdaszakaszok karbantartásáról a 

Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat gondoskodik (a továbbiakban Közvállalat). 

A Magyarkanizsa község településein kívül levő közlekedési útvonalak melletti megállóhelyek karbantartásáról 

az adott közlekedési útvonalat kezelő szerv gondoskodik. 

Az úttesten a megállóhelyet sárga színnel fölfestett BUS útburkolati fölirattal kell jelezni. 

Az utasok föl- és leszállására szolgáló területet a közúton kívül kell építeni. 

 

17. szakasz 

A megállóhelyet jól láthatóan meg kell jelölni az előírt közlekedési jellel és megállóhelyi táblával. 

A megállóhelyi táblának tartalmaznia kell a megállóhely megnevezését és menetrendi kivonatot. 

A településeken húzódó közlekedési útvonalak melletti közlekedési jel elhelyezéséről és karbantartásáról a 

Közvállalat gondoskodik, a településeken kívüli közlekedési útvonalak mellett pedig az adott közlekedési útvonalat 

kezelő szerv. 

A megállóhelyi táblákra a személyszállítók viselnek gondot. 

 

18. szakasz 

A megállóhelynek rendelkeznie kell védőtetővel. 

A védőtetőket a Közvállalat állítja föl és tartja karban. 

A Magyarkanizsa község településein húzódó közlekedési útvonalak melletti megállóhelyek védőtetőit a 

Közvállalat állítja föl és tartja karban. 

A Közvállalat jóváhagyásával védőtetőt más szereplő is állíthat. 

A megállóhelyekre kerülő védőtetők külalakját, típusát és fajtáját a Közvállalat határozza meg. 

 

V. JÁRMŰVEK 

19. szakasz 

A személyszállításra használt autóbuszoknak teljesíteniük kell a járművek megfelelőségére előírt műszaki 

feltételeket és az e rendeletben előírt feltételeket. 

A szállításra használt járműveknek szabályosan festettnek, tisztának és szellőztetettnek kell lenniük. 

Téli időszakban a szállítás végzése közben a járműveket fűteni kell. 

Az indulási és érkezési állomáson való veszteglés alatt, amíg az utasok járműbe való beszállása előtt a jármű 

utazószemélyzete köteles átvizsgálni, kitakarítani és kiszellőztetni a járművet. 

 

20. szakasz 

A szállításra használt járműben rendelkezésre kell állnia a sofőr munkaszerződésének, illetve igazolásnak arról, 

hogy a sofőr munkaviszonyt létesített a személyszállítónál, a személyszállító bélyegzőjével és meghatalmazott 

személynek aláírásával hitelesített érvényes menetrendnek, illetve az érvényes menetrend fénymásolatának, az érvényes 

és hitelesített díjszabásnak, az általános szállítási feltételeknek, a szélvédő üveg jobb alsó sarkába és a bejárati ajtó melletti 

oldalra kihelyezett járatmegnevezésnek, a jármű két oldalán pedig a személyszállító nevének. 
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Az ezen szakasz 1. bekezdésében említett érvényes és hitelesített árjegyzékben a fuvar kilométerenkénti díja 

nem lehet alacsonyabb az előírt díjnál.  

Ha a jármű nem a rendes személyszállítást végzi, a szélvédő üveg sarkából ki kell emelni a járatot megjelölő 

táblát, és megfelelő értesítést kell elhelyezni. 

 

21. szakasz 

A személyszállítást végző járműveknek rendelkezniük kell menetlevéllel, amelynek különösen a következőket 

kell tartalmaznia: a személyszállító megnevezése, a jármű megjelölése (a jármű gyártmánya és rendszáma), a jármű 

személyzetére vonatkozó adatok, útvonalat, melyen a szállítás történik, a jármű műszaki megfelelősségéért felelő személy 

aláírása és aláírás-hitelesítése stb. 

 

VI. A SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ÉS AZ UTAS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

22. szakasz 

A jármű személyzete: a vezető vagy a jegykezelő vezető – a viteldíj beszedésének megszervezésétől függően. 

A vezető a járat valamennyi megállóhelyén köteles megállni a járművel, majd megállás után kinyitni az elülső 

ajtót. A jármű a megállóhelyen megálltnak akkor számít, ha a jármű orra a megállóhelyi táblával egy vonalban áll. 

             

23. szakasz 

A jármű ajtaját csak a jármű személyzete nyithatja vagy csukhatja. 

A vezető nem indíthatja el a járművet, amíg nem győződik meg arról, hogy minden ajtó zárva van. 

 

24. szakasz 

Az utasok a járműbe föl, illetve a járműből le csak akkor szállhatnak, ha a jármű áll. Szükség esetén a 

járműszemélyzet megállóhelyen kívül is köteles lehetővé tenni az utasok biztonságos leszállását. 

A személyszállító a járműben köteles rokkantak, idősek és betegek, várandós és kisgyermekes anyák részére 

legalább egy alkalmas ülőhelyet kijelölni. 

 

25. szakasz 

A személyszállítás igénybevételére az utasnak a járműben rendelkeznie kell hitelesített menetjeggyel, 

bérletjeggyel vagy egyéb érvényes menetokmánnyal. 

A személyszállító arra meghatalmazott személyének kérésére az utas köteles fölmutatni a megfelelő 

menetokmányt. 

Ha az utas nem rendelkezik megfelelő menetokmánnyal, illetve megtagadja annak fölmutatását, úgy a 

személyszállító arra meghatalmazott személyének köteles megadni a személyazonossági adatait. 

 

26. szakasz 

Ha a közlekedést meg kell szakítani vagy elromlik a jármű, a személyszállító az utasoknak köteles lehetővé 

tenni, hogy a megkezdett utazást ugyanazon menetjeggyel másik jármű igénybevételével folytathassák. 

 

27. szakasz 

Vis maior vagy munkabeszüntetés miatti előre nem látható körülmények esetén a személyszállító a munkanap 

folyamán minden egyes járaton legalább két indulásról köteles gondoskodni. 

 

28. szakasz 

A járműben és a megállóhelyen talált tárgyakat át kell adni a jármű személyzetének. A jármű személyzete a 

tárgyat megtalált személy részére a talált tárgyról igazolást ad ki, amely tartalmazza a járat számát, a jármű számát, a 

megtalálás idejét és a talált tárgy rövid jellemzését. 

Ha a talált tárgyak tulajdonosa menetidő alatt nem kerül elő, a jármű személyzete a talált tárgyat és az előző 

bekezdésben írt igazolás fénymásolatát 24 órán belül átadja az illetékes szervnek. 

 

29. szakasz 

A személyszállító a személyszállításra használt járművön jól látható helyen köteles kivonatot kitűzni, amely 

tartalmazza az utasok járműben való magatartására, valamint a járműbe bevihető poggyász és csomag fajtájára és 

mennyiségére vonatkozó rendelkezéseket is. 

 

30. szakasz 

Tilos: 

1. a járműbe ittasan belépni, 

2. a járműbe állatot bevinni, 
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3. a járműbe fegyvert bevinni, kivéve a tokban hordott vadász- és sportfegyvert, továbbá azon személyeket, 

akiket külön jogszabály fegyverviselésre jogosít, 

4. a járműbe olyan dolgot bevinni, ami az utasok sérülését okozhatja és kárt tehet a járműben, 

5. a járműbe gyúlékony és robbanóanyagot bevinni, 

6. a jármű személyzetét ingerelni és a kötelességének végzésében zavarni, az utasokat pedig kiabálással, 

tiszteletlen magatartással és hasonló cselekményekkel ingerelni, 

7. a járműben dohányozni, 

8. szemetelni és köpködni. 

A személyszállító az előző bekezdésben írt tilalmakat a járműben jól látható helyen köteles kitűzni, valamint az 

előző bekezdésben írt tilalmakat megszegő utasokat rendre utasítani. 

Ha az utas a rendreutasítás ellenére is elköveti az e szakasz 1. bekezdésében írt valamelyik cselekményt, a 

járműből el kell távolítani, a szabálysértő utas ellen pedig az illetékes szervek eljárást indítanak. 

 

VII. A FOLYAMATOSSÁG BIZTOSÍTÁSA A MENETRENDSZERŰ SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSBAN  

 

31. szakasz 

A szállító köteles a munkáját és ügyvitelét a jelen rendelet rendelkezéseivel összhangban végezni, hogy a 

felhasználóknak folyamatosan és megszakítás nélkül nyújtsa szolgáltatásait, a menetrendszerű személyszállítást, az előírt 

terjedelemben, típusban és minőségben. 

Hirtelen jelentkező forgalmi dugók és rövidebb zavarok esetén a forgalomban, a szállító köteles a szállítást oly 

módon megszervezni, hogy az utasok a lehető legkisebb mértékben érzékeljék a zavarok következményét, illetve, hogy 

minél rövidebb időn belül intézkedéseket foganatosítson a rendes szállítás mielőbbi visszaállítására. 

A szállító köteles a meghibásodott járművet 90 percen belül eltávolítani a közforgalomból. 

A menetrend érvényessége alatt, a városi és peremvárosi közforgalmú személyszállítás ideiglenesen 

szüneteltethető illetve módosítható ezen rendelet 4. szakaszában leírt esetekben. 

A személyszállító a jelen szakasz 2. bekezdésében szereplő személyszállítás szüneteltetését és módosítását 

megelőzően a szolgáltatás felhasználóit a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül arról értesíteni köteles. 

 

VIII. A KÖZSÉGI SZERVEK FELHATALMAZÁSA ÉS ELJÁRÁSÁNAK MÓDJA A MENETRENDSZERŰ 

SZÁLLLÍTÁS MEGSZAKÍTÁSA ESETÉN 

 

32. szakasz 

A szállító köteles a menetrendszerű személyszállítás megszakítását, illetve terjedelmének csökkentését előre nem 

látható események miatt (balesetek, elemi csapások és egyéb) illetve munkabeszüntetés esetén arról haladéktalanul 

értesíteni a Községi tanácsot, és az értesítéssel egyidejűleg megküldeni a menetrendszerű személyszállítás módjának 

javaslatát, az igényekkel összhangban, a következmények orvoslására irányuló, valamint egyéb szükséges 

intézkedésekkel a szolgáltatás nyújtásának folytatására. 

A menetrendszerű személyszállítás munkabeszüntetés miatti megszakítása illetve terjedelmének csökkentése 

esetén, a személyszállító köteles az értesítéssel a munkabeszüntetésről egyidejűleg megküldeni a határozatot a sztrájk 

megkezdéséről, nyilatkozatot a sztrájk időtartamáról, a  minimális munkafolyamatok biztosításához való intézkedéseket  

és a menetrendeket a sztrájk időtartamára. 

A megküldött értesítés alapján a Községi tanács dönt a következmények orvoslására irányuló intézkedések 

foganatosításáról, valamint egyéb szükséges intézkedésekről a szolgáltatás nyújtásának folytatására. 

A menetrendszerű személyszállítás a személyszállító munkabeszüntetés miatti  megszakítása esetén a 

személyszállító köteles a tervezett munkamennyiség legalább 75% -át biztosítani a menetrend szerinti járatok 

üzemeltetése során 

 

IX. VÉLEMÉNYNYÚJTÁS A KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGÉRŐL 

 

33. szakasz 

A kommunális tevékenységet végző köteles évente egyszer nyilatkozattételi eljárást lebonyolítani a szolgáltatás 

igénybevevőinél az elvégzett szolgáltatás minőségéről (a továbbiakban: nyilatkozattétel), legalább 30 napos időtartamon 

keresztül. 

A nyilatkozattételi felhívást ezen szakasz 1. bekezdésében szereplő nyilatkozattételre, a kommunális 

tevékenységet végző köteles megjelentetni a köztájékoztatási eszközökön keresztül, Magyarkanizsa Község hivatalos 

weboldalán, www.kanjiza.rs, valamint a saját weboldalán. 

A nyilatkozattétel elektronikus formában is megszervezhető. 

A kommunális tevékenységet végző köteles a nyilatkozattétel befejezését követő 15 napon belül a 

nyilatkozatokat eljuttatni Magyarkanizsa község Községi Tanácsának (a továbbiakban: Községi tanács), valamint a 

jelentést az igénybe vevők nyilatkozattételének eredményéről a nyújtott szolgáltatás minőségét illetően. 
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Amennyiben a kommunális szolgáltatást igénybe vevőinek nyilatkozattételi eredménye arra mutat, hogy az 

igénybevevők többsége elégedetlen a nyújtott kommunális szolgáltatással, a Községi tanács indítványozza a kommunális 

szolgáltatást végző munkájának felülvizsgálatát, és elrendeli, hogy 90 napnál nem hosszabb határidőn belül hárítsa el a 

hiányosságokat, melyek az igénybe vevők nyilatkozattételében szerepelnek. 

Amennyiben a kommunális szolgáltatást végző nem hárítja el a hiányosságokat jelen szakasz 5. bekezdésében 

szereplő határidőn belül, a Községi tanács értesíti erről a Községi Képviselő-testületet, aki a továbbiakban a törvényes 

felhatalmazásai szerint jár el.“ 

 

X. FELÜGYELET 

 

34. szakasz 

E rendelet rendelkezéseinek végrehajtását a Községi Közigazgatási Hivatal közlekedési felügyelője ellenőrzi. 

A Felügyeletet a Községi Közigazgatási Hivatal  közlekedéssel és az utakkal megbízott felügyelője végzi. 

A közlekedéssel és az utakkal megbízott felügyelő a felügyelet során a következő jogai és kötelességei vannak, 

a törvénnyel összhangban: 

1. a menetrendszerű szállításhoz használt járművet ellenőrzi, 

2. ellenőrzi az érvényes és hitelesített menetrendeket, 

3. személyigazolvány és más megfelelő okirat ellenőrzésével megállapítja a szállító, a sofőr és a menetrend 

szerinti járatért felelős egyéb személyek személyazonosságát, 

4. ellenőrzi a fuvarokmányokat a menetrendszerű szállítás során, 

5. ellenőrzi a szállítók általános és egyéni jogi aktusait, nyilvántartásait és egyéb dokumentációját. 

 

XI. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK 

 

35. szakasz 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértés 100.000,00 dinár megszabott összegű pénzbírsággal sújtandó a 

jogi személy, amely: 

1. úgy végez személyszállítást, hogy nem teljesíti az e rendelet 2. szakasz 2. bekezdésében írt feltételeket 

2. a rendelet 4. szakaszának 4. bekezdésében írt határidőn belül az illetékes közigazgatási egységnél nem kérelmezi 

menetrendjének hitelesítését és jegyzékbe vételét, 

3. a menetrendszerű személyszállítást nem a jegyzékbe vett és hitelesített menetrend szerint végzi (5. szakasz 1. 

bekezdés) 

4. a menetrend felfüggesztéséről vagy módosításáról nem értesíti a Községi Közigazgatási Hivatalt és a 

nyilvánosságot (5. szakasz 3. bekezdés) 

5. úgy kezdi meg a személyszállítást, hogy nincs jegyzékbe vett és hitelesített menetrendje és a jármű 

megfelelőségéről igazolása (6. szakasz 1. bekezdés) 

6. a személyszállítás megkezdéséről e rendelet 7. szakasza 2. bekezdésének megfelelően nem tájékoztatja az 

igénybevevőket 

7. e rendelet 8. szakaszának rendelkezéseivel ellentétesen jár el 

8. járművével nem teljesíti a rendelet 11. szakaszában írt feltételeket 

9. e rendelet 12. szakaszának rendelkezéseivel ellentétesen jár el 

10. e rendelet 14. szakasz 3. bekezdésében szereplő szerződést nem hitelesítette a hitelesítésben illetékes szervnél 

11. e rendelet 15. szakasz 1. bekezdésében szereplő dokumentumok nem állnak rendelkezésre a járműben 

12. a szélvédő üveg jobb alsó sarkában nincs kirakva a SZABAD JÁRAT felirat (15. szakasz, 2. bekezdés)  

13. a megállóhelyet nem látja el a rendelet 16. szakaszában előírt megállóhelyi táblával, és azt nem tartja karban 

14. a jármű, amit használ nem elégíti ki a rendelet 19. szakaszában előírt feltételeket 

15. e rendelet 20. szakasz 1. bekezdésében szereplő dokumentumok nem állnak rendelkezésre a járműben 

16. a személyszállítást menetlevél nélkül végzi (e rendelet 21. szakasza) 

17. vis maior vagy munkabeszüntetés esetén nem a rendelet 27. szakasza szerint jár el 

18. járaton közlekedő járművében nem gondoskodott a rendelet 30. szakaszának 1. bekezdésében előírt jól látható 

utastájékoztató jelek elhelyezéséről 

19. e rendelet 31. szakaszának rendelkezéseivel ellentétesen jár el 

20. e rendelet 32. szakaszának rendelkezéseivel ellentétesen jár el 

21. e rendelet 33. szakaszának rendelkezéseivel ellentétesen jár el 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértés 50.000,00 dinár megszabott összegű pénzbírsággal sújtandó a 

vállalkozó. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértés 30.000,00 dinár megszabott összegű pénzbírsággal sújtandó a 

jogi személy felelős személye. 
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36. szakasz 

Szabálysértés miatt 10.000,00 dinár megszabott összegű helyszíni pénzbírsággal sújtandó a jármű vezetője, ha e 

rendelet a menetrendszerű személyszállítást nem a jegyzékbe vett és hitelesített menetrend szerint végzi (a Rendelet 5. 

szakasz 1. bekezdése). 

Szabálysértés miatt 5.000,00 dinár megszabott összegű helyszíni pénzbírsággal sújtandó a járműszemélyzet 

tagja, ha e rendelet 23. és 24, szakaszának rendelkezéseibe ütköző módon jár el. 

 

37. szakasz 

Szabálysértés miatt 5.000 dinár megszabott összegű helyszíni pénzbírsággal sújtandó az utas, ha megtagadja a 

menetokmány fölmutatását, valamint ha a rendelet 30. szakaszának rendelkezésébe ütköző magatartást tanúsít. 

 

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

38. szakasz 

E rendelet. hatályba lépésével hatályát veszti a Magyarkanizsa község területén folytatott közúti közforgalmú 

személyszállításról szóló határozat (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/2011, 13/2011, 35/2016 és 2/2017. sz. – 

másik rendelet). 

 

39. 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: 02-50/2020-I 

Kelt: 2020. 02. 20-án  

Magyarkanizsa 

 

 

A kommunális tevékenységekről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 88/2011., 104/2016. és 

95/2018. szám) 4. szakaszának 3. bekezdése, a temetkezésről és temetőkről szóló törvény (A Szerb Szocialista 

Köztársaság Hivatalos Közlönye, 20/77., 24/8.5 és 6/89. szám és A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 53/93., 67/93., 

48/94., 101/2005. – kormányrendelet, 120/2012. – alkotmánybírósági döntés és 84/2013. sz. – alkotmánybírósági döntés) 

1. szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye 129/07. és 83/14. szám – 

kormányrendelet, 101/2016. – kormányrendelet és 47/2018. sz.) 20. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja és Magyarkanizsa 

község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Közlönyének 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 40. 

szakaszának 6. és 19. pontja alapján Magyarkanizsa község képviselő-testülete a 2020. február 20-án megtartott ülésén 

meghozta az alábbi 

 

R E N D E L E T E T 

A TEMETŐK ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS A TEMETKEZÉSRE VONATKOZÓ KOMMUNÁLIS 

TEVÉKÉNYSÉG VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL  

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. szakasz 

 E rendelet szabályozza Magyarkanizsa község területén a temetők üzemeltetésére és a temetkezésre vonatkozó 

kommunális tevékenység végzésének feltételeit és módjait, a temetők üzemeltetése és temetkezés kommunális 

szolgáltatásait végző, a felhasználó, illetve a temetkezési helyet bérlő és a temetőben építési munkálatokat végző, a 

kommunális tevékenység elvégzését finanszírozó jogait és kötelezettségeit, a temetők üzemeltetésére és a temetkezésre 

vonatkozó kommunális tevékenység felügyeletét, valamint a kommunális tevékenység elvégzéséhez szükséges egyéb 

feltételeket, a törvénnyel összhangban. 

 A temetők üzemeltetése és a temetkezési kommunális szolgáltatások elvégzése általános érdeknek számít. 

 

2. szakasz 

 E rendelet értelmében a temetők üzemeltetése és a temetkezés a következőket foglalja magába: temetők 

üzemeltetése és karbantartása; a temetkezési hely karbantartása és az erre vonatkozó illeték megfizettetése; rendezett 

temetkezési helyek biztosítása, kiadása és eladása; a földi maradványok elhantolása és exhumálása, hamvasztás és az 
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elhunyt hamvainak elhelyezése; a temető területén lévő objektumok (halottasház, kápolna, rozárium, kolumbárium, 

krematórium) karbantartása; a nem rendezett sír- és emlékhelyek karbantartása. 

 

3. szakasz 

 A temetők üzemeltetése és temetkezés kommunális tevékenység végzőjének eleget kell tennie a Szerb 

Köztársaság kormánya által elfogadott aktusban szereplő, a temetők üzemeltetésére és temetkezésre vonatkozó minimális 

követelményeknek, amelyek meghatározzák ezen kommunális szolgáltatás nyújtása megkezdésének tartalmát, módját és 

feltételeit, külön hangsúlyt fektetve a káderképzésre és a műszaki kapacitásokra.  

 

4. szakasz 

 A temetők helyének meghatározását és azok használaton kívül helyezését a községi képviselő-testület rendelete 

szabályozza. 

 Magyarkanizsa község területén a következő temetők vannak használatban: 

 1. Kispiac településen lévő temető 

 2. Horgos településen lévő temető 

 3. Martonos településen lévő római katolikus temető 

 4. Martonos településen lévő pravoszláv temető 

 5. Magyarkanizsa településen lévő római katolikus temető 

 6. Magyarkanizsa településen lévő pravoszláv temető 

 7. Velebit településen lévő pravoszláv temető 

 8. Adorján településen lévő temető 

 9. Oromhegyes településen lévő temető 

 10. Tóthfalu településen lévő római katolikus temető 

 11. Orom településen lévő temető 

 

II. TEMETŐK RENDEZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA 

 

5. szakasz 

 E rendelet 2. szakaszában leírt kommunális tevékenységet Horgos település temetőjében és Tóthfalu római 

katolikus temetőjében a Római Katolikus Egyház végzi. 

 E rendelet 2. szakaszában leírt kommunális tevékenységet Magyarkanizsa település pravoszláv temetőjében, 

Martonos település pravoszláv temetőjében és Velebit település pravoszláv temetőjében a Szerb Pravoszláv Egyház végzi.  

 E rendelet 2. szakaszában leírt kommunális tevékenységet Magyarkanizsa település római katolikus temetőjében, 

Martonos település római katolikus temetőjében, Kispiac település temetőjében, Orom település temetőjében, 

Oromhegyes település temetőjében és Adorján település temetőjében a magyarkanizsai Komunalac Kommunális 

Szolgáltató Közvállalat (a továbbiakban: Közvállalat) végzi.  

 A Közvállalatnak kizárólagos joga van a temetői kommunális szolgáltatások végzésére e szakasz 3. bekezdése 

alapján. 

 

6. szakasz 

 A temetők üzemeltetését és temetkezési kommunális szolgáltatást végző illetékes szerve ügyviteli tervet hoz, 

amely a következőket tartalmazza: 

 1. a temetők üzemeltetése és temetkezés szolgáltatásán belüli munka méretét, a törvénnyel és a törvénynél 

alacsony rendelkezésekkel összhangban, a megvalósulásuk dinamikájának megfelelően, 

 2. a temetők üzemeltetéséhez és temetkezési szolgáltatások elvégzéséhez kapcsolódó munka megszervezését és 

végrehajtását, valamint 

 3. a temetők üzemeltetése és temetkezési kommunális szolgáltatás elvégzéséhez szükséges eszközök összegét. 

 E szakasz 1. bekezdésében szereplő programot a községi képviselő-testület hagyja jóvá. 

 

1. Temetés 

 

7. szakasz 

 E rendelet értelemben temetés alatt az elhunyt földi maradványainak elhantolását kell érteni, illetve a földi 

maradványok elhamvasztását, majd a hamu erre a célra meghatározott helyen történő elhelyezését és minden egyéb 

tevékenységet, amit ennek céljából meg kell tenni. 

 

8. szakasz 

 A temetést az előírt egészségügyi szabályoknak megfelelően kell végezni, az elhunyt iránti kegyeletet megőrizve, 

a nyughelyének kijáró tisztességgel és az elhunyt hozzátartozóinak és a hozzá valamikor közel álló személyek 

érzelmeinek tiszteletben tartása mellett.   
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 Azt, hogy melyik temetőben történik meg a temetés az elhunyt halálának beálltakori lakhelye alapján határozzák 

meg vagy az elhunyt hozzátartozóinak kérésére. 

 Abban az esetben, ha nem ismert az elhunyt lakhelye, amikor az elhunytnak nincsenek rokonai vagy ők nem 

hajlandók eltemettetni az elhunytat, a temetést az erre meghatalmazott vállalat végzi, a községi költségvetés terhére, a 

legközelebbi olyan településen, amelynek van temetője. 

 

9. szakasz 

 A temetés leghamarabb a halál beálltát követő 24 óra elteltével végezhető el. 

 

10. szakasz 

 A temetést a meghatalmazott vállalatnál kell bejelenteni, legkésőbb 12 órával a temetés előtt. 

 Az elhalálozásról szóló dokumentum alapján a Közvállalat határozza meg a temetés napját és óráját, a temetést 

bejelentő személlyel történő egyeztetést követően. 

 

11. szakasz 

 Az elhunyt temetéséről a rokonai kötelesek gondoskodni, vagy azok a személyek, akik az érvényes előírások 

szerint kötelesek voltak eltartani őt, gondját viselniük vagy más természetes és jogi személyek, akik magukra vállalják a 

temetés kötelezettségét, vagyis akiknek kötelessége erről gondoskodnia. 

 Abban az esetben, ha nem ismert az elhunyt lakhelye, ha az elhunytnak nincsenek rokonai vagy nem vállalják a 

temetést, az elhalálozás tényét és a temetés bejelentését is a szociális központ végzi el.  

 

12. szakasz 

 A temetkezési költségek azokat a személyeket illetik meg, akiknek kötelességük volt eltartaniuk az elhunytat 

annak élete során vagy gondoskodniuk a temetéséről. 

 A temetkezési költségek abban az esetben illetik meg Magyarkanizsa községet: 

 - ha nem léteznek olyan személyek, akiknek kötelességük lenne gondoskodni a temetésről, az elhunytnak pedig 

Magyarkanizsa község területén volt az utolsó lakhelye, 

 - ha nem lehet megállapítani az elhunyt utolsó lakhelyét, az elhunyt személyt viszont Magyarkanizsa község 

területén érte a halál, illetve, ha az elhunyt földi maradványait Magyarkanizsa község területén találták meg. 

 Magyarkanizsa községnek jogában áll kérni a költségek megtérítését azoktól a személyektől, akiknek 

kötelességük lett volna gondoskodniuk az elhunyt temetéséről e rendelet 11. szakaszának 1. bekezdése alapján, illetve az 

elhunyt hagyatékából.  

 

13. szakasz 

 A földi maradványokat, a halált megállapítást követően, a temetőbe szállítják és a temetésig abban a helyiségben 

helyezik el, amely a földi maradványok elhelyezésére szolgál a temetésig és az elhunyt földi maradványainak utolsó útjára 

történő kikíséréséig (halottasház).  

 Az elhunyt földi maradványainak hűtőkamrában történő elhelyezése a március 1-je és november 30-a közötti 

időszakban kötelező. 

 A földi maradványokat, a vallási közösség engedélyével, templomokban, kápolnákban és egyéb olyan 

épületekben is őrizhetik, amelyek a temetés előtti egyházi szertartások megtartására szolgálnak. 

 A földi maradványokat abban az esetben lehet a temetés előtt egy meghatározott, temetőn kívüli helyen is 

elhelyezni különös tiszteletadás okán, ha a temetkezést a köztársaság, a tartomány vagy a község szervezi, az 

önkormányzati közigazgatás felügyelőségi-felügyeleti feladatokkal megbízott hivatalának engedélyével. 

 

14. szakasz 

 Abban az esetben, ha a temetőben nincs helyiség, amely a földi maradványok elhelyezésére szolgál, a temetésig 

és az elhunyt földi maradványainak utolsó útjára történő kikíséréséig az elhunyt földi maradványait a temetkezés helyétől 

legközelebbi temetőben lévő megfelelő helyiségben őrizik, ahonnan zárt koporsóban szállítják el a temetkezés 

helyszínére. 

 

15. szakasz 

 A temetés során az elhunyt földi maradványait egy használatban lévő temetőben földelik el. 

 

16. szakasz 

 Az elhunyt földi maradványainak elhamvasztását követően a hamut urnába helyezik. 

 Az urna egy hermetikusan lezárt, tartós anyagból készült edény. 

 A kolumbárium egy kazettás fal, amely urnák tárolására szolgál.  

 A rozárium egy különlegesen kialakított, kazettás zöldterület, amely urnák tárolására szolgál.  

 Minden kazettán van egy szabványos alakú és nagyságú lemez annak a személynek az adataival, akinek a 

hamvait őrzi az urna. 
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 A temetőben az urnákat az erre a célra meghatározott helyen tárolják (kolumbárium, rozárium). 

 Kivételes esetben az elhunyt hamvait őrző urna, az elhunyt hozzátartozóinak kérésére, egy már megvolt 

sírhelyben/kriptában is elhelyezhető. 

 

17. szakasz 

 Az elhunytak temetése kizárólag temetőben történhet.  

 

2. Temetők 

 

18. szakasz 

 A temető az a földterület, amelyet megfelelő tervdokumentációval az elhunytak eltemetésére jelöltek ki. 

 A temető helyének meghatározásakor külön figyelmet kell szentelni a vízforrások, az ivóvízellátó objektumok, 

a föld geológiai összetételének megóvására, valamint a temető kialakítása esetére előírt egészségügyi és egyéb 

előírásoknak.  

 Minden településnek, a szabályok szerint, van temetője. 

 Kivételes esetekben különleges temetők is kialakíthatók, azok rendezését, üzemeltetését és használatát pedig 

külön előírások szabályozzák (a népfelszabadító harcokban részt vettek temetői, különleges emlékjeleket őrző temetők 

stb.) 

 

19. szakasz 

 A temetőt vagy a temető azon részét, amely használaton kívül van a tervdokumentáció tartamával összhangban 

és az abban megszabott feltételek szerint lehet más célokra használni, miután lejárt a sírhelyekre vonatkozó kötelező 

nyugvási idő vagy miután áthelyezték a földi maradványokat azokból a sírhelyekből, amelyeknek még nem járt le a 

nyugvási ideje.   

 

20. szakasz 

 A temető területeit és a parcellákat, amelyeken belül létesítik a temetkezési helyet tervdokumentációval és 

projektummal határozzák meg.  

 A temető területeit, a parcellákat és temetési helyeket számokkal jelölik.  

 E rendelet értelmében a temetkezési hely alatt a sírhelyeket, kriptákat, rendezett parcellákat és azokat a kazettákat 

értjük, amelyekben az elhunyt elhamvasztott földi maradványai vannak (a továbbiakban: urnakazetta). 

 

21. szakasz 

 A sírhelyek és kripták dimenzióit e rendelet szabályozza. 

 A felnőtt sírhely 2 m mély, 2,1 m hosszú, 1 m széles, a sírdomb magassága 0,4 m, a két sírdomb lába közötti 

távolság 0,5 m. 

 A gyermek sírhely 1,5 m mély, 1,5 m hosszú, 0,6 m széles, a sírdomb magassága 0,3 m, a két sírdomb lába 

közötti távolság 0,5 m. 

 A kettes sírhely 2 m mély, 2,5 m hosszú, 1 m széles. 

 A négyes sírhely 2 m mély, 2,5 hosszú, 1,8 m széles. 

 A hatos sírhely 2 m mély, 2,5 m hosszú, 2,5 m széles. 

 A sírhelyeknek 0,25 m szélességű tégla- és betonfalai kell, hogy legyenek. 

 A kriptáknak tégla vagy beton bolthajtása van. 

 A sírhely föld feletti része legalább 0,4 m, míg a sírhelyek közötti távolság 1 m, az egymás mellett sorban lévő 

sírhelyek között pedig 0,5 m. 

 

22. szakasz 

 A temetés bejelentésekor a Közvállalat határozza meg a temetési helyet. 

 A következő sorrendben adják a sírhelyet használatra az elhunyt rokonainak: az elhunyt házastársa, az elhunyt 

gyermeke (vér szerinti, házasságon kívüli, örökbefogadott), az elhunyt szülei. 

 Abban az esetben, ha nem létezik e szakasz 2. bekezdésében leírt személy, a sírhelyet az elhunyttal IV. fokig 

mellékágon vérrokonságban lévő személynek és az ő házastársának adják használatra. 

 Kivételes esetben, ha nem létezik e szakasz 2. és 3. bekezdésében leírt személy, a sírhelyet annak a személynek 

adják használatra, aki eltemettette az elhunytat. 

 

23. szakasz 

 Az e rendelet 22. szakaszában leírt személy, akinek kiadják a sírhelyet és a Közvállalat közötti jogokat és 

kötelezettségeket az a szerződés szabályozza, amelyet azonnal, vagy a temetést követően legfeljebb 30 napon belül kötnek 

meg. 
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 Az e rendelet előző bekezdésében leírt szerződés tartalmazza azon személy adatait, akinek a sírhelyet kiadják 

használatra, a sírhely adatait, a használat időtartamát, a sírhely használati díjának összegét, a nyugvási idő 

meghosszabbításának feltételeit, az exhumálás és az elhunyt földi maradványai szállításának módját és feltételeit.  

 

24. szakasz 

 A sírhelyet, rendezett parcellát, sírboltot és urnakazettát használatba lehet adni a temetkezés bejelentése előtt is.  

 Az e szakasz 1. bekezdésében szereplő sírhely, rendezett parcella, sírbolt és urnakazetta használatát szerződés 

szabályozza, amelyben szerepel: a használati idő, a sírhely használati díjának, parcella, sírhely karbantartásának és az 

urnakazetta árának összege, a sírhely használati- és karbantartási díja, a kötelező nyugvási idő, a nyugvási idő határideje, 

valamint a használat meghosszabbításának időtartama. 

 A használatra kiadott sírhely (parcella) nem tehető jogforgalomba.  

 A sírhely, rendezett parcella, sírbolt és urnakazetta használója azokat a Közvállalatnak kizárólag a használatról 

szóló szerződés felbontására vonatkozó írásos megindoklás kíséretében szolgáltathatja vissza. 

 E szakasz előző bekezdésében szereplők esetén a Közvállalat megvizsgálja a felhasználó előző bekezdésben 

szereplőkre vonatkozó kérelmét, és abban az esetben, ha jogosnak ítéli meg ugyanazt, köteles a felhasználónak a 

használati idő fennmaradt tartamával arányosan megtéríteni a használati díjat. 

 

25. szakasz 

 A sírhelyet, rendezett parcellát, sírboltot és urnakazettát legalább 10 éves időtartamra adják használatra. 

 

26. szakasz 

 A sírhely, rendezett parcella, sírbolt és urnakazetta használójának elhalálozása esetén a sírhely, rendezett 

parcella, sírbolt és urnakazetta használati joga azt a személyt illeti meg, akit bírósági döntés jelölt ki örökösnek és az a 

személy, aki bizonyítani tudja a sírhely használójához fűződő rokonsági viszonyát. 

 

27. szakasz 

 Az e rendelet 22. szakaszában leírt személyeknek jogukban áll, hogy az e rendelet 25. szakaszában meghatározott 

határidők lejártát követően meghosszabbítsák a nyugvási időt, azon feltételek mellett, amelyeket e rendelet és a 23. és 24. 

szakaszban szereplő szerződés meghatároz. 

 

28. szakasz 

 Abban az esetben, ha az e rendelet 22. szakaszában meghatározott személyek a nyugvási idő leteltét követő egy 

évben nem hosszabbítják meg a nyugvási időt, vagy nem nyilatkoznak írásos formában arról, hogy nem szeretnék 

meghosszabbítani a nyugvási időt, a Közvállalat az elhunyt földi maradványait átszállítja a csontházba. 

 A csontház (osszárium) egy közös sírbolt, ahol az e szakasz 1. bekezdésében leírt esetben helyezik el az elhunyt 

földi maradványait. 

 

29. szakasz 

 Abban az esetben, ha a temető vagy a temető egy részének rendeltetése a hatályos tervdokumentációval 

összhangban változik, az érvényes nyugvási idejű sírhelyekben eltemetettek földi maradványait akkor lehet exhumálni és 

másik temető átszállítani, ha azt engedélyezte az erre illetékes szerv és az egészségügyi felügyelőség, valamint ha a másik 

temetőben biztosított a temetéshez szükséges sírhely, az exhumálást és a halottak átszállítását szabályozó érvényes 

előírások rendelkezéseivel összhangban. 

 Az előző szakaszban leírt esetekben az exhumálásnak, a földi maradványok átszállításának, a szóban forgó 

sírhelyeken lévő sírkövek és egyéb tárgyak áthelyezésének költségeit azon község fedezi, amely elrendelte az exhumálást 

és a földi maradványok átszállítását. 

 

30. szakasz 

 Azoknak a személyeknek, akik kifizették a sírhely vagy rendezett parcella használati illetékét, joguk van azon a 

helyen sírkövet, sírboltot vagy egyéb emlékművet emeltetni. 

 A sírkő magassága legfeljebb 3 m lehet, kivéve, ha a községi tervdokumentáció nem rendelkezik másképp. 

 A sírkő, sírbolt vagy egyéb emlékmű építési-, felújítási- és bontási munkálatai oly módon történnek, hogy közben 

a lehető legnagyobb mértékben megóvják a temető békéjét és méltóságát. 

 Temetés esetén fel kell függeszteni az előző bekezdésben szereplő minden olyan munkálatot, amely a halottasház 

közelében vagy a temetkezési hely 50 méteres körzetében zajlik. 

 

3. Temetők rendezése és karbantartása 

31. szakasz 

 A sírhelyek és az azokon lévő sírkövek rendezéséről és karbantartásáról az e rendelet 22. szakaszában leírt 

személyek gondoskodnak, és ugyanazzal megbízható a Közvállalat is. 
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32. szakasz 

 A temetők karbantartása és rendezése alatt a következőket értjük: 

 - a temetkezési hely felszerelése és karbantartása 

 - a sírhelyek rendezése, felszerelése és karbantartása 

 - a temetkezési szolgáltatások végzéséhez szükséges objektumok, installációk és berendezések megépítése és 

karbantartása (kerítések, kapuk) 

 - a temető területén lévő utak, ösvények és a sírhelyek közötti területek kiépítése és karbantartása, 

 - a zöldterületek és közvilágítás karbantartása, 

 - a temető tisztaságának és rendjének megtartása (régi koszorúk, hervadt virágok, fű és egyéb hulladék begyűjtése 

és elszállítása, azon területek karbantartása, amelyeket még nem használnak temetkezésre) 

 - a hó és jég eltakarítása a temető területén 

 - a hatályos előírásokkal összhangban történő nyilvántartás-vezetés 

 - valamint egyéb olyan munkálatok elvégzése, amelyek érintik a temető rendezését és karbantartását. 

 

4. Temető rendje 

 

33. szakasz 

 A temető területén óvni kell a rendet és a békét. 

 A meghatalmazott vállalatnak kötelessége biztosítani a temető rendjét és békéjét. 

 10 éves kor alatti gyermekek csak felnőtt kíséretében tartózkodhatnak a temető területén. 

  

34. szakasz 

 E rendelet 2. szakaszában felsorolt temetők minden nap nyitva tartanak: 

 - április 1-je és október 14-e között 6,00 órától 20,00 óráig 

 - október 15-e és március 31-e között 7,00 órától 17,00 óráig 

 

35. szakasz 

 A Közvállalat egész évben nyújt temetkezési szolgáltatásokat. 

 Minden nap végeznek temetéseket, vasárnap és ünnepnapok kivételével. 

 Ugyanazon temetőben kettő temetés között legalább egy órás időintervallumnak kell lennie. 

 Az április 1-jétől és október 14-éig tartó időszakban 8,00 és 16,00 óra között végeznek temetkezést, az október 

15-étől és március 31-éig tartó időszakban pedig 9,00 és 15,00 óra között. 

 

36. szakasz 

 Ha a temetést egy olyan másik temetőben végzik, amelyben van kápolna, az elhunyt földi maradványait 

legkésőbb két órával a temetés meghatározott időpontja előtt helyezik el az adott temető kápolnájában. 

 

37. szakasz 

 A temető látogatói, ottdolgozók, munkálatok végzői, és mindenki más, aki a temetőben van, köteles olyan 

viselkedésformát tanúsítani, amely fenntartja a rendet, békét és tisztaságot. 

 

38. szakasz 

 Az elhunyt családjának, rokonainak vagy más személyeknek a külön kérésére a Közvállalat engedélyezhet 

emlékfa ültetését vagy más emléktárgy elhelyezését (pl. egy pad) azon a helyszínen, amelyet a Közvállalat határoz meg.  

 

39. szakasz 

 Tilos: 

1. a temetőbe bemenni vagy ott tartózkodni azon időszakon kívül, amely alatt a temető nyitva áll a látogatok 

előtt 

2. átugrálni a kerítést, letaposni a zöldterületeket és a virágágyásokat, fákat törni, virágot és egyéb 

ültetvényeket szedni 

3. a sírhelyeket letaposni, bepiszkolni és meggyalázni 

4. megrongálni a sírköveket (a sírhelyek lévő szobrokat és egyéb tárgyakat) 

5. hulladékot eldobni és elhelyezni, az erre kijelölt hely kivételével 

6. megsérteni a temető békéjét 

7. állatokat bevinni 

8. kerékpárt és egyéb járművet vezetni, kivéve a temetkezési szolgáltatások és a meghatározott utakon, 

ösvényeken folytatott munkavégzéshez szükséges járműveket 

9. a temető objektumait és installációit megrongálni 

10. a temetés idején kívül bemenni a kápolnába 

11. a Közvállalat engedélye nélkül járólapok, vázák, padok stb. elhelyezése  
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12. a Közvállalat engedélye nélkül virágot ültetni 

13. olyan helyszínen gyertyák gyújtani, ahol az tűzveszélyt jelent 

14. a Közvállalat engedélye nélkül bárminemű áru árusítása, valamint termékek és szolgáltatások reklámozása. 

 

40. szakasz 

 E rendelet azon rendelkezéseit, amelyek a temető rendjét írják elő a Közvállalat köteles jól látható helyen, a 

temető bejáratánál elhelyezni. 

 

III. A MEGHATALMAZOTT VÁLLALATNAK, A FELHASZNÁLÓNAK, VALAMINT A SÍRHELY 

BÉRLŐJÉNEK ÉS A TEMETŐK TERÜLETÉN VÉGZETT MUNKÁLLATOK KIVETELEZŐJÉNEK JOGAI 

ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

41. szakasz 

 A kripta megépítése, síremlékemelés, valamint más emlékmű felállítása, a rendezett parcellák kiépítése, valamint 

ugyanezek eltakarítása a temetőkben azon feltételek mellett történik, amelyeket ezen rendelet előír, a Közvállalat előzetes 

engedélye és az árjegyzéke alapján történő térítés megfizetése alapján.   

 A Közvállalatnak kötelessége, hogy késedelem nélkül értesítse a kommunális felügyelőt az előző bekezdésben 

meghatározott munkálatokról, amelyek a felhatalmazott vállalat előzetes engedélye nélkül történnek.  

 E szakasz 2. bekezdése alapján a kommunális felügyelő utasítást adhat a munkálatok felfüggesztésére, vagyis a 

sírhely vagy más emlékmű eltakarítására.  

 

42. szakasz 

 A sírhelyek karbantartásáról, valamint az azokon található síremlékek karbantartásáról az elhunyt családja, 

hozzátartozói és mások viselnek gondot.  

 Az előző bekezdésben felsorolt személyek a sírhelyek és a síremlékek karbantartásával, térítés ellenében 

megbízhatja a Közvállalatot.  

 

43. szakasz 

 A sírhelyeken és síremlékeken vagy az emlékműveken végzett karbantartási munkálatok elvégezhetek azon 

előzetes engedélyek nélkül, amelyet e rendelet 41. szakasza taglal. 

 A karbantartási munkálatok alatt a betűk színezése, a fa szimbólumok kicserélése stb. értendő. 

 

44. szakasz 

  Azon temetőkben, amelyek kulturális örökség részeként vannak nyilvánítva – a kulturális emlékműveken és 

temetkezési emlékhelyeken ezen rendelet 41. és 43. szakaszában megfogalmazott munkálatok előzetesen beszerzett 

engedélyek alapján történnek, amelyet azok az intézmények állítanak ki, amelyek az emlékmű védelméért felelősek, 

valamint a Közvállalat hozzájárulásával.  

 

45. szakasz 

 A temetőkben végzett munkálatok kivitelezője köteles: 

 1. a Közvállalat részére benyújtani a tervezetet – a sírhelyek, síremlékek és más emlékművek tervrajzát, valamint 

az elhunyt családjának, rokonságának, vagy más személynek az írásos beleegyezését,  

 2. a munkálatokat munkanapokon végezni, e rendelet rendelkezéseivel összhangban,  

 3. a megbízott vállalat meghagyása alapján cselekednie és a látható hiányosságokat eltűntetni, valamint az adott 

időpontig a munkálatokat összehangolni a tervezettel – a sírhely, síremlék vagy más emlékmű tervrajzával, amely az 

engedély szerves részét képezi ezen rendelet 41. szakaszának 1. bekezdéséből,  

 4. az építkezési anyagok (homok, sóder stb.) a temetőben csak addig tárolni, amíg a munkálatok folynak és olyan 

módon, hogy azzal ne gátolják meg a temető látogatóinak mozgását és hozzáférését, abban az esetben pedig, ha a 

munkálatok félbeszakadnak vagy a munkálatokkal végeztek, kötelező a megmaradt építkezési anyagot elhordani, a 

munkálatok kivitelezésének helyét pedig késedelem nélkül az eredeti állapotába visszaállítani,  

 5. a temetőkben a munkálatok során használt építési anyagok szállítását a Közvállalat által meghatározott 

közlekedési útvonalon végezni,  

 6. abban az esetben, ha a munkálatok végzése során koporsó darabjaira, csontokra vagy értéktárgyakra bukkan, 

leállítani a munkálatokat és erről késedelem nélkül értesíteni a Közvállalatot,  

 7. használat után elzárni a csapokat. 

 

46. szakasz 

 A Közvállalat megtilthatja a munkálatok végzését a temetőkben vagy a temető egyes részein a nap meghatározott 

időszakaiban vagy meghatározott napokon, valamint az év meghatározott periódusában.  

 Abban az esetben, ha a munkálatok kivitelezője a munkavégzés során kárt okoz, kötelessége azt eltüntetni, 

ellenkező esetben azt a Közvállalat teszi meg a munkálatok kivitelezőjének a költségén.  
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47. szakasz 

 A közvállalat kötelessége biztosítani az elhunyt földi maradványainak átvételének, szállításának, elhelyezésének 

és őrzésének szolgáltatásait.  

 A Közvállalat minden nap 7 órától 20 óráig végzi az elhunyt földi maradványainak átvételét, annak a kápolnában 

való elhelyezése céljából.  

 

48. szakasz 

 A Közvállalatnak kötelessége, hogy nyilvántartást vezessen a sírhelyekről az eltemetettek neveivel, a temetés 

vagy a hamvasztás időpontjával, az urnák tárolásáról és a holtak földi maradványainak átvételéről, valamint más 

nyilvántartásokat.  

 

IV. A KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

 

49. szakasz 

 E rendeletbe foglalt kommunális tevékenységek végzéséhez és fejlesztéséhez szükséges pénzeszközök a 

következő forrásokból biztosítottak: 

 - a kommunális szolgáltatások értékesítésének bevételeiből 

 - Magyarkanizsa község költségvetéséből 

 - más kormányzati szintek meghatározott rendeltetésű eszközeiből, valamint 

 - a törvénnyel összhangban más eszközökből.  

 

50. szakasz 

 A sírhely, rendezett parcella és urnakazetta használati díjának nagyságáról, a nyugvási idő meghosszabbításának 

díjáról, valamint azon szolgáltatások áráról, amelyet a Közvállalat nyújt a felügyelő bizottság hoz döntést az illetékes 

alapító szerv jóváhagyásával a kommunális szolgáltatások árának megszabásához szükséges azon elemek alapján, 

amelyet a kommunális tevékenységet szabályozó törvény előír.  

 

V. TEENDŐK ABBAN AZ ESTEBEN, HA FENNAKADÁS VAGY LEÁLLÁS TÖRTÉNIK A KOMMUNÁLIS 

SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA TERÉN, ILLETVE A KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG 

VÉGREHAJTÁSÁBAN 

 

51. szakasz 

 A Közvállalat köteles, hogy a közszolgálati tájékoztatási eszközökön keresztül vagy más módon értesítse a 

felhasználókat a tervezett vagy váratlan fennakadásról, illetve leállásról, amely meg fog történni, vagy megtörténhet a 

kommunális szolgáltatás terén a szolgáltatások megszakítása előtt legkésőbb 24 órával.  

 

52. szakasz 

 Amennyiben nem tervezett vagy váratlan fennakadás vagy leállás történik a kommunális szolgáltatások nyújtása 

során, illetve az e rendeletben megszabott kommunális tevékenység végrehajtásában, a Közvállalatnak kötelessége 

értesíteni a községi közigazgatást a fennakadás vagy leállás okairól és egyidejűleg megtenni a szükséges lépéseket a 

fennakadás vagy leállás elhárítására, azon időszakon belül, amelyet a község megszab.  

 Abban az esetben, ha az illetékes vállalat ezt nem teszi meg azon időszakon belül, amelyet a községi közigazgatás 

megszabott, joga van a következő lépésekre: 

 1. intézkedéseket rendelhet el a kommunális létesítmények és más vagyon megvédése érdekében, amelyek 

veszélynek vannak kitéve, 

 2. intézkedéseket indítványozhat a keletkezett következmények elhárítása érdekben, valamint más szükséges 

intézkedéseket eszközölhet a kommunális szolgáltatások végzése céljából,  

 3. megbízhat más vállalatot vagy vállalkozót a munkálatok elvégzésére a fennakadás elhárításáig és  

 4. megállapíthatja az okokat, esetlegesen a felelősséget is a tevékenység végzése során a fennakadás, illetve 

leállás miatt, valamint a felelőséget az esetleges károk megtérítése céljából.  

 

VI. A FELHASZNÁLÓK FOLYAMATOS VISSZAJELZÉSE A KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 

NYÚJTÁSÁNAK MINŐSÉGÉRŐL 

 

53. szakasz 

 A Közvállalatnak kötelessége évente egyszer levezetnie az eljárást, amely során nyilatkoznak felhasználók az e 

rendeletben megszabott kommunális szolgáltatásokról, amely legalább 30 napig tart.  

 Az e szakasz első bekezdésében körülírt nyilatkozattételre a Közvállalat közfelhívást tesz fel helyi közszolgálati 

tájékoztatási eszközökön keresztül és Magyarkanizsa hivatalos internetes oldalán, valamint saját internetes oldalán.  

 A nyilatkozattétel elektronikus úton is lebonyolítható.  



Број:  3.                   20.02.2020.                      СТРАНА  111.  OLDAL                               2020. 02.20.           3.  szám 

 

 
 A Közvállalat köteles 15 nappal a nyilatkozattétel lezárását követően Magyarkanizsa község községi tanácsának 

benyújtani a jelentést a felhasználók nyilatkozattételével a kommunális szolgáltatások végzésének minőségéről.  

 Amennyiben a felhasználók nyilatkozatainak eredménye a kommunális szolgáltatások végzéséről olyan, hogy a 

felhasználók többsége elégedetlen a nekik nyújtott kommunális szolgáltatásokkal, a községi tanács eljárást indít a 

Közvállalat munkájának felülvizsgálására és megszabja, hogy a Közvállalat 90 napon belül hárítsa el azokat a 

hiányosságokat, amelyekre a felhasználók hivatkoztak.  

  Amennyiben a Közvállalat nem hárítja el a hiányosságokat ennek a szakasznak az 5. bekezdése alapján, a községi 

tanács erről értesíti a magyarkanizsai képviselő-testületet, amely a továbbiakban a kommunális tevékenységeket 

szabályozó törvénnyel hatályos módon cselekszik.  

 

VII. FELÜGYELET 

 

54. szakasz 

 E rendelet végrehajtásának felügyeletét a kommunális munkákkal megbízott illetékes községi közigazgatási 

szervezeti egység végzi.  

 E rendelet végrehajtásának a felügyelőségi felügyeletét a kommunális felügyelő végzi, abban az esetben, ha a 

felügyelet egyes feladatait más előírásokkal nem helyezték át más szervek illetékességi körébe.  

 Az e szakasz 1. bekezdése alapján meghatározott munkálatok elvégzésére a kommunális felügyelő 

felhatalmazott, hogy kérje a szabálysértési eljárás elindítását ezzel a rendelettel összhangban és szabálysértési meghagyást 

adjon ki azon szabálysértések miatt, amelyekért ezzel a rendelettel pontosan meghatározott összegű pénzbírság jár.   

 

55. szakasz 

 A szabálysértési meghagyást a kommunális felügyelő írásos formában adja ki a kommunális tevékenységeket 

szabályozó törvénnyel összhangban.  

 A szabálysértési meghagyás egy eredeti iratból és két másolatból áll. Az eredeti meghagyást annak a személynek 

adja át, aki ellen a szabálysértési meghagyást kiadták, a másolatok a kommunális felügyelőnél maradnak.  

 A szabálysértési meghagyást annak a jelen lévő személynek adják át, akiről a szabálysértés felfedezése 

pillanatában úgy vélik, hogy a szabálysértést elkövette. 

 Az a személy, aki ellen szabálysértési meghagyást adtak ki a helyszínen, a meghagyásban megfelelő helyen, a 

saját aláírásával igazolja, hogy átvette azt.  

 

56.szakasz 

 Amennyiben a személy, akit azzal gyanúsítanak, hogy a szabálysértést elkövette nincs jelen és amikor a 

felfedezés körülményei vagy a szabálysértés természete azt kívánja, akkor a szabálysértési meghagyást postai úton vagy 

kézbesítő által kézbesítik, annak a törvénynek a határozataival összhangban, amely a szabálysértéseket szabályozza.  

  Ha a jelen lévő személy, aki ellen a szabálysértési meghagyást kiadták nem hajlandó kézhez venni a meghagyást, 

a kommunális felügyelő tudatja vele az átvétel megtagadásának következményeit, a szabálysértési meghagyásba 

feljegyezi a meghagyás átvételének elutasítását, a napot és az órát, amikor a megtagadás megtörtént, és ezt a szabálysértési 

meghagyás kézbesítésének tekinthetjük.  

 A személy, aki ellen kiadták a szabálysértési meghagyást felelőséget vállal a szabálysértésért a megszabott bírság 

felének kifizetésével nyolc napon belül attól a naptól számítva, amikor átvette a szabálysértési meghagyást, ezzel 

megszabadul a kiszabott bírság másik felének kifizetése alól.  

 Amennyiben a személy, aki ellen kiadták a szabálysértési meghagyást attól a naptól számítva, amikor átvette a 

szabálysértési meghagyást nyolc napon belül nem fizeti ki a kiszabott bírságot vagy nem nyújt be kérvényt bírósági 

rendelkezésre a kiadott szabálysértési meghagyás ellen, úgy tekinthetjük, hogy ezzel a mulasztással elfogadta a 

felelősségét, a szabálysértési meghagyás pedig véglegesnek és végrehajtottnak tekinthető.  

 A szabálysértési meghagyást azzal a megállapítással, hogy végleges és a bejegyzéssel miszerint a pénzbírság 

nincs megfizettetve, a kommunális felügyelő átadja az illetékes szabálysértési bíróságnak a további végrehajtás 

lefolytatása érdekében, a törvénnyel összhangban.  

 Az a személy, aki ellen a szabálysértési meghagyást kiadták, felelősséget vállalhat a szabálysértés miatt nyolc 

napon túl is a szabálysértési meghagyás kézhezvétele után, abban az esetben, ha a végrehajtási eljárást megelőzően 

önkéntesen kifizeti a kiszabott pénzbírság teljes összegét.  

 

VIII. BŰNTETŐRENDELKEZÉSEK 

 

57. szakasz 

 Előre meghatározott összegű, 70 000 dináros pénzbírsággal büntetik a Közvállalatot abban az esetben, ha:  

 1. a temetkezést e rendelet 8. szakaszában foglaltakkal ellentétesen végzi 

 2. nem határozza meg a temetés időpontját a megállapodásban azzal a személlyel, akinek kötelessége az 

eltemettetés (1. szakasz 2. bekezdés), 

 3. e rendelet 22. szakaszában foglaltakkal ellentétesen cselekszik   
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 4. nem nyújtja be a programot jóváhagyásra az illetékes szervnek, amely tartalmazza a folyamatban lévő, 

valamint a befektetés jellegű karbantartásokat is e rendelet 32. szakaszával összhangban 

 5. nem tartja magát e rendelet 40. szakaszához 

 6. nem értesíti a kommunális felügyelőt a temetőben végzett munkálatokról (41. szakasz, 2. bekezdés) 

 7. e rendelet 47. szakaszában foglaltakkal ellentétesen cselekszik 

 8. ha nem folytat nyilvántartást e rendelet 48. szakasza értelmében 

 Ezen szakasz 1. bekezdésében foglaltak megszegése miatt előre meghatározott összegű 15 000 dináros 

pénzbírsággal büntetendő az illetékes vállalat felelős személye is.   

 

58. szakasz 

 Előre meghatározott, 25 000 dináros pénzbírsággal büntetendő a szabálysértés miatt a munkálatokat végző jogi 

személy, ha e rendelet 45. szakaszában foglaltakkal ellentétesen cselekszik.  

 Ezen szakasz 1. bekezdésében foglalt szabálysértés miatt előre meghatározott összegű, 15 000 dináros 

pénzbírságra büntetendő a felelős jogi személy.  

 Ezen szakasz 1. bekezdésében foglalt szabálysértés miatt előre meghatározott összegű, 15 000 dináros 

pénzbírsággal büntetendő a vállalkozó.   

 

59. szakasz 

 Előre meghatározott összegű, 15 000 dináros pénzbírsággal büntetendő az a jogi személy, aki e rendelet 39. 

szakaszának rendelkezéseivel ellentétesen cselekszik.  

 

 

IX. ÁTMENETI- ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

60. szakasz 

 A rendelet jogerőssé válása napján érvényét veszíti a Temetkezésről és a temetőkről szóló rendelet 

(Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjának 2004/4. száma). 

 

61. szakasz 

 A Közvállalat átveszi a kommunális tevékenységek végzését, a temetők üzemeltetését és karbantartását a helyi 

közösségektől, azoknak a feltételeknek a teljesítését követően, amelyek e rendelet 3. szakaszában megállapíttattak.  

 Azokban a temetőkben, amelyekben a helyi közösségek végezték az üzemeltetés és a karbantartás kommunális 

tevékenységét, megmaradnak a sírhelyekre és sírokra vonatkozó szerzett jogok.  

 

62. szakasz 

 E rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való megjelentetését követő nyolcadik napon lép életbe.                                                                

  

 

Vajdaság Autonóm Tartomány                            Miloš Kravić s. k., 

Magyarkanizsa Község       a Községi Képviselő -testület elnöke, 

Magyarkanizsai községi képviselő-testülete 

Szám: 02-47/2020-I 

Kelt: 2020. 02. 20-án 

Magyarkanizsa 

 

 

A kommunális tevékenységekről szóló törvény 13. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye 88/2011, 104/2016 és 95/2018. 

sz.), és Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 6. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. sz. - 

egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2020. február 20-án tartott 

ülésén meghozta az alábbi  

 

R E N D E L E T E T 

A KÉMÉNYSEPRŐI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KOMMUNÁLIS 

TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 

1. szakasz 

A kéményseprői szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunális tevékenység ellátásának feltételeiről és módjáról 

szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/2010, 2/2017 – másik rendelet és 8/2017. sz.) 3. szakasz 

helyébe az alábbi lép: 
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„3. szakasz 

A kéményseprői szolgáltatásokat igénybe vevő tüzelő, füstelvezető, szellőztető berendezéssel rendelkező 

épületek, házak, lakások, üzlethelyiségek, objektumok és létesítmények tulajdonosai illetve használói (a továbbiakban: a 

szolgáltatást igénybe vevő).“ 

 

2. szakasz 

A határozat  5. szakasza 2. bekezdéssel bővül, amely így hangzik: 

„A kommunális tevékenységet folytató kéményseprői szolgáltatást nyújtó személynek eleget kell tennie azoknak 

a  kéményseprői szolgáltatás nyújtásához a Szerb Köztársaság Kormánya aktusaiban előírt minimális feltételeknek, 

melyekben meghatározzák a kommunális tevékenység tartalmát, a kommunális tevékenység megkezdéséhez szükséges 

feltételeket, valamint annak módját, különös tekintettel a személyzet szakképesítésére és a műszaki kapacitásra.“ 

 

3. szakasz 

A határozat 8. szakasza  2. és 3. bekezdésekkel bővül, amelyek így hangzanak: 

„A kéményseprői szolgáltatást igénybe vevő írásban kérvényezheti a jelen szakasz előző bekezdésében előírt 

rendszeres ellenőrzésen és tisztításon kívül a füstelvezető, a tüzelőberendezés, a szellőztető csövek és a készülékek 

megfelelőségének kéményseprői ellenőrzését, valamint tisztítását. 

Az előző bekezdésben szereplő objektumok és berendezések kéményseprői ellenőrzésének, valamint 

tisztításának költségei a szolgáltatás igénybe vevőjét terhelik.“ 

 

4. szakasz 

A 13. szakasz 1. és 3. bekezdésében a „kötelező“ szavat törölni kell. 

 

5. szakasz 

A határozat 16. szakasza 3. bekezdéssel bővül, amely így hangzik: 

„A vállalat köteles az előírt módon, elektronikus formában is nyilvántartást vezetni a füstelvezetőkről és a 

tüzelőberendezésekről, a szellőztető csövekről és készülékekről, valamint az elvégzett szolgáltatásokról.“ 

6. szakasz 

A határozat 17. szakaszát követően új, 17a szakasszal bővül, amely így hangzik: 

 

„17a. szakasz 

A kommunális tevékenységet végző köteles évente egyszer nyilatkozattételi eljárást lebonyolítani a szolgáltatás 

igénybevevőinél az elvégzett szolgáltatás minőségéről (a továbbiakban: nyilatkozattétel), legalább 30 napos időtartamon 

keresztül. 

A nyilatkozattételi felhívást ezen szakasz 1. bekezdésében szereplő nyilatkozattételre, a kommunális 

tevékenységet végző köteles megjelentetni a köztájékoztatási eszközökön keresztül, Magyarkanizsa Község hivatalos 

weboldalán, www.kanjiza.rs, valamint a saját weboldalán. 

A nyilatkozattétel elektronikus formában is megszervezhető. 

A kommunális tevékenységet végző köteles a nyilatkozattétel befejezését követő 15 napon belül a 

nyilatkozatokat eljuttatni Magyarkanizsa község Községi Tanácsának (a továbbiakban: Községi tanács), valamint a 

jelentést az igénybe vevők nyilatkozattételének eredményéről a nyújtott szolgáltatás minőségét illetően. 

Amennyiben a kommunális szolgáltatást igénybe vevőinek nyilatkozattételi eredménye arra mutat, hogy az 

igénybevevők többsége elégedetlen a nyújtott kommunális szolgáltatással, a Községi tanács indítványozza a kommunális 

szolgáltatást végző munkájának felülvizsgálatát, és elrendeli, hogy 90 napnál nem hosszabb határidőn belül hárítsa el a 

hiányosságokat, melyek az igénybe vevők nyilatkozattételében szerepelnek. 

Amennyiben a kommunális szolgáltatást végző nem hárítja el a hiányosságokat jelen szakasz 5. bekezdésében 

szereplő határidőn belül, a Községi tanács értesíti erről a Községi Képviselő-testületet, aki a továbbiakban a törvényes 

felhatalmazásai szerint jár el.“ 

 

7. szakasz 

A 18. szakasz 1. bekezdésében a „kommunális felügyelőségi ügyekben illetékes szerv“ szavak helyére a 

„közigazgatási hivatal felügyelőségi ügyekben illetékes szervezeti egysége“ kerülnek. 

 

8. 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 
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Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-45/2020-I  

Kelt: 2020. 02. 20-án 

Magyarkanizsa 

 

 

A kommunális tevékenységekről szóló törvény 13. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye 88/2011., 104/2016. és 

95/2018. sz.), és Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 6. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

2/2020. sz. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2020. február 

20-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

 R E N D E L E T E T 

A GYEPMESTERI KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL ÉS 

MÓDJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 

1. szakasz 

            A gyepmesteri kommunális tevékenység ellátásának feltételeiről és módjáról szóló rendelet (Magyarkanizsa 

Község Hivatalos Lapja, 21/13., 17/14., 2/17. sz. – másik rendelet) 2. szakasz helyébe az alábbi lép: 

 

„2. szakasz 

A gyepmesteri tevékenység az alábbiakra terjed ki: 

1. az elhagyott és elveszett állatok befogása, szállítása, ellátása, és állatmenhelyen való elhelyezése, 

2. az elhagyott ebek és macskák populációjának ellenőrzése és csökkentése, 

3. állati tetemek ártalmatlan eltávolítása közterületről és állatok nevelésére, tartására, idomítására, kiállítására, 

versenyeztetésére, forgalmazására szolgáló létesítményekből, gyűjtő, feldolgozó vagy megsemmisítő telepre oly módon 

való elszállítása, vagy elszállításának megszervezése, hogy az más állatra, az emberekre vagy a környezetre ne jelentsen 

veszélyt, 

4. a rágcsálók, rovarok és kártékony mikroorganizmusok populációjának közrendeltetésű területeken végzett 

fertőtlenítési és rágcsálóirtó intézkedések végrehajtásával való ellenőrzésére és csökkentésére irányuló intézkedések 

foganatosítása.“ 

 

2. szakasz 

A 3. szakaszt törölni kell. 

 

3. szakasz 

A 4. szakasz helyébe az alábbi lép: 

„4.szakasz 

A 2. szakaszban írt teendőket a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat (a 

továbbiakban: meghatalmazott vállalat) látja el, mégpedig: 

- az elhagyott és elveszett állatok (ebek és macskák) befogása, szállítása, ellátása, és állatmenhelyen való 

elhelyezése 

- az elhagyott ebek és macskák populációjának ellenőrzése és csökkentése 

- állati tetemek ártalmatlan eltávolítása közterületről és állatok nevelésére, tartására, idomítására, kiállítására, 

versenyeztetésére, forgalmazására szolgáló létesítményekből, gyűjtő, feldolgozó vagy megsemmisítő telepre oly módon 

való elszállítása vagy elszállításának megszervezése, hogy az más állatra, az emberekre vagy a környezetre ne jelentsen 

veszélyt. 

Az e rendelet 2. szakaszának 4. pontjában írt kommunális teendőket az a tevékenységgyakorló látja el, amely a 

közbeszerzésekről szóló jogszabályok rendelkezéseivel összhangban e teendők végzésére megbízásra kerül. 

Magyarkanizsa község területén az e szakasz 1. bekezdésében írt teendők ellátására kizárólagos jogosultsága a 

meghatalmazott vállalatnak van.“ 

 

4. szakasz 

A 5. szakasz 2. bekezdéssel bővül, amely így hangzik: 

„A gyepmesteri kommunális tevékenységet gyakorló köteles eleget tenni a Szerb Köztársaság Kormányának 

aktusával előírt minimális feltételeknek a gyepmesteri kommunális tevékenység végzéséhez, melyben meghatározásra 

kerülnek a kommunális tevékenység megkezdésének feltételei, tartalma, módja, különös tekintettel a műszaki kapacitást 

és a munkások szakmai kompetenciáit illetően.“ 

 

5. szakasz 

A határozat a 7. szakaszát követően új, 7a és 7b szakaszokkal bővül, amelyek így hangzanak: 
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7a. Szakasz 

A tevékenységgyakorló illetékes szerve meghozza az Ügyviteli tervet, mely tartalmazza: 

1. a gyepmesteri tevékenység keretein belül végzendő feladatok terjedelmét, a törvénnyel és a törvénynél 

alacsonyabb rendű aktusokkal összhangban, annak megvalósulásának dinamikájával, 

2. a gyepmesteri tevékenység feladatainak megszervezését és végrehajtását, valamint 

3. a gyepmesteri kommunális tevékenység végzéséhez szükséges eszközök összegét. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő programot a Képviselő-testület hagyja jóvá. 

 

7b. szakasz 

A kommunális tevékenységet végző köteles évente egyszer nyilatkozattételi eljárást lebonyolítani a szolgáltatás 

igénybevevőinél az elvégzett szolgáltatás minőségéről (a továbbiakban: nyilatkozattétel), legalább 30 napos időtartamon 

keresztül. 

A nyilatkozattételi felhívást ezen szakasz 1. bekezdésében szereplő nyilatkozattételre, a kommunális 

tevékenységet végző köteles megjelentetni a köztájékoztatási eszközökön keresztül, Magyarkanizsa Község hivatalos 

weboldalán, www.kanjiza.rs, valamint a saját weboldalán. 

A nyilatkozattétel elektronikus formában is megszervezhető. 

A kommunális tevékenységet végző köteles a nyilatkozattétel befejezését követő 15 napon belül a 

nyilatkozatokat eljuttatni Magyarkanizsa község Községi Tanácsának (a továbbiakban: Községi tanács), valamint a 

jelentést az igénybe vevők nyilatkozattételének eredményéről a nyújtott szolgáltatás minőségét illetően. 

Amennyiben a kommunális szolgáltatást igénybe vevőinek nyilatkozattételi eredménye arra mutat, hogy az 

igénybevevők többsége elégedetlen a nyújtott kommunális szolgáltatással, a Községi tanács indítványozza a kommunális 

szolgáltatást végző munkájának felülvizsgálatát, és elrendeli, hogy 90 napnál nem hosszabb határidőn belül hárítsa el a 

hiányosságokat, melyek az igénybe vevők nyilatkozattételében szerepelnek. 

Amennyiben a kommunális szolgáltatást végző nem hárítja el a hiányosságokat jelen szakasz 5. bekezdésében 

szereplő határidőn belül, a Községi tanács értesíti erről a Községi Képviselő-testületet, aki a továbbiakban a törvényes 

felhatalmazásai szerint jár el.“ 

 

6. szakasz 

A 8. szakasz alcíme helyébe az alábbi lép: „2.Az elhagyott és elveszett állatok (ebek és macskák) 

befogásának, szállításának, ellátásának, és állatmenhelyen való elhelyezésének teendői“ 

 

7. szakasz 

A 8. szakasz 1. bekezdésben a „gyepmesteri tevékenység – az elhagyott és elveszett ebek és macskák befogása, 

ellátása, állat-egészségügyi gondozása és állatmenhelyi elhelyezése“ szavak helyére a „elhagyott és elveszett állatok (ebek 

és macskák) befogása, szállítása, ellátása, és állatmenhelyen való elhelyezése“ szavak lépnek. 

A 2. bekezdést törölni kell. 

 

8. szakasz 

A 9. szakasz alcímét törölni kell. 

 

9. szakasz 

A 13. szakaszt és a 13. szakasz alcímét törölni kell. 

 

10. szakasz 

A 14. szakasz alcíme helyébe az alábbi lép: „3. Az elhagyott és elveszett ebek és macskák populációjának 

ellenőrzése és csökkentése“  

 

11. szakasz 

A 14. szakasz 1. és 2. bekezdésében a „elhagyott“ szó után az „elveszett és“ szavak kerülnek. 

A 3. bekezdésben a „felügyelőségi ügyekben“ szavak változatlanok maradnak. 

 

12. szakasz 

A 15. szakasz alcíme helyébe az alábbi lép: „4. Az állati tetemek közterületről való ártalmatlan 

eltávolításának és állatok nevelésére, tartására, idomítására, kiállítására, versenyeztetésére, forgalmazására 

szolgáló létesítményekből, feldolgozó vagy megsemmisítő telepre oly módon való elszállításának vagy 

elszállításának megszervezés teendői, hogy az más állatra, az emberekre vagy a környezetre ne jelentsen veszélyt“. 

 

13. szakasz 

A 15. szakasz 1. bekezdés helyébe az alábbi lép: 

„Az állati tetemek közterületről az állati eredetű hulladékot begyűjtő, feldolgozó vagy megsemmisítő telepre 

való ártalmatlan eltávolítása az alábbiakra terjed ki: 



Број:  3.                   20.02.2020.                      СТРАНА  116.  OLDAL                               2020. 02.20.           3.  szám 

 

 
– a közterületen talált állati tetemről való bejelentések fogadása; 

– az állati tetemek közterületről való ártalmatlan eltávolítása; 

– az állati tetemek közterületről az állati eredetű hulladékot összegyűjtő, feldolgozó vagy megsemmisítő telepre 

oly módon történő elszállítása vagy elszállításának megszervezése, hogy az más állatokra, az emberekre vagy a 

környezetre ne jelentsen kockázatot.“ 

 

14. szakasz 

A 17. szakasz alcíme helyébe az alábbi lép: „5. A kártékony mikroorganizmusok, rágcsálók és rovarok 

populációjának közrendeltetésű területeken végzett fertőtlenítésének és rágcsálóirtó intézkedések végrehajtásával 

való ellenőrzésére és csökkentésére irányuló teendők“. 

 

15. szakasz 

A 17. szakasz helyébe az alábbi lép: 

„A kártékony mikroorganizmusok, rágcsálók és rovarok populációjának közrendeltetésű területeken végzett 

fertőtlenítési, rovar- és rágcsálóirtási intézkedések végrehajtásával való ellenőrzésére és csökkentésére irányuló 

intézkedések az alábbiakra terjednek ki: 

– a jelen levő kártékony mikroorganizmusok, rágcsálók és rovarok számának és fajtájának számon tartása, 

– a kártékony mikroorganizmusok, rágcsálók és rovarok megjelenéséről tett bejelentések fogadása, 

– a kártékony mikroorganizmusok, rágcsálók és rovarok populációjának csökkentésére irányuló intézkedések 

foganatosítása, 

– a kártékony mikroorganizmusok, rágcsálók és rovarok populációcsökkentése végrehajtásának felügyelete és 

– a kártékony mikroorganizmusok, rágcsálók és rovarok populációjának ellenőrzésére és csökkentésére irányuló 

intézkedések végrehajtását szolgáló egyéb teendők. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt teendők ellátásában a kommunális tevékenységet ellátó a helyiségek, 

szakemberek, fölszerelés, védőeszközök, a készítmények fajtája és mennyisége, valamint a fertőtlenítési, rovar- és 

rágcsálóirtási intézkedések végrehajtásához szükséges egyéb eszközök tekintetében köteles megfelelni az előírt 

követelményeknek.“ 

 

16. szakasz 

A 18. szakaszban a „A meghatalmazott vállalat“ szavak helyére a „A kommunális tevékenységet gyakorló“ 

szavak kerülnek. 

  

17. szakasz 

A 19. szakasz 1. bekezdésben a „A meghatalmazott vállalat“ szavak helyére a „A kommunális tevékenységet 

gyakorló“ szavak kerülnek. 

A 2. bekezdésben a „a meghatalmazott vállalat“ szavak helyére a „A kommunális szolgáltatást nyújtó“ szavak 

kerülnek. 

 

18. szakasz 

A 21. szakasz 2. bekezdésben a „határidőn belül“ szavak után a pont helyére vesző kerül, és a „valamint a 

tevékenység keretein belül végzendő feladatok terjedelmét jelen Határozat 7a szakaszbában szereplő programmal 

összhangban“ szavakkal egészül ki. 

 

19. szakasz 

A 22. szakasz 1. bekezdés helyébe az alábbi lép: 

„A szolgáltatás felhasználó, vagyis az állatok gazdái vagy tartói kötelesek kifizetni az elvégzett szolgáltatás díját: 

- az elhagyott, elveszett, valamint elkobzott állatok befogása, szállítása, ellátása, etetése és ápolása 

- állati tetemek ártalmatlan eltávolítása állatok nevelésére, tartására, idomítására, kiállítására, versenyeztetésére, 

forgalmazására szolgáló létesítményekből, valamint az állati tetemek elszállításának költségeit.„ 

 

20. szakasz 

A 23. szakaszban a „felügyelőségi“ szó ugyanaz marad. 

 

21. szakasz 

A 25. szakasz helyébe az alábbi lép: 

“A felügyelet gyakorlása során a kommunális felügyelő a következő meghatalmazásokkal rendelkezik:  

1. parancsot ad ki a kommunális tevékenységet gyakorlónak az elhullott állati tetemek közterületekről való 

elszállítására; 

2. parancsot ad ki az elhagyott és elveszett ebek begyűjtésére, a jelen rendelet rendelkezéseivel összhangban és 

3. egyéb intézkedéseket hajt végre a törvénnyel, jelen  rendelettel és a jelen rendelet alapján meghozott 

jogszabályokkal összhangban. 
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A fellebbezésnek a kommunális rendőrség végzésére nincs halasztó hatálya. 

A Magyarkanizsai Községi Tanács végzése a közigazgatási eljárásban végleges, ellene közigazgatási per 

indítható. 

Jelen Rendelettel előírt szabálysértések esetében a kommunális felügyelőség meghatalmazott arra, hogy 

kérvényezze a szabálysértési eljárás megindítását és szabálysértési indítványt adjon ki. 

Amennyiben a kommunális felügyelőség az felügyelet folyamán szabálysértést fedez fel másik szerv 

hatásköréből, arról azonnal, írásban értesíti a felhatalmazott szervet.“ 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

22. 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: 02-46/2020-I 

Kelt: 2020.02. 20-án 

Magyarkanizsa 

 

 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 59. szakasz 1. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/14. – másik 

törvény, 101/16. – másik törvény és 47/18. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 6. pontja 

(Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. sz. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai 

Községi Képviselő-testület a 2020. február 20-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

 

R E N D E L E T E T 

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL SZERVEZETÉRŐL SZÓLÓ RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 

 

1. szakasz 

            A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal szervezetéről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos 

Lapja, 9/14, 7/15, 25/16, 13/17 és 19/17. sz.) 3. szakasz 2. bekezdésében a „polgármestere“ szó elé a „község“ szó kerül. 

A 4. pont helyébe az alábbi lép: 

4. közigazgatási felügyeleti teendőket gyakorol a képviselő-testület jogszabályainak és egyéb aktusainak 

végrehajtása fölött; 

A 6. pont helyébe az alábbi lép: 

6. ellátja a kijelölt szakmai és közigazgatási ügyeket а képviselő-testület, a polgármester és a Községi Tanács 

részére. 

A jelenlegi 7. pontot törölni kell. 

 

2. szakasz 

A 8. szakasz 2. bekezdés helyébe az alábbi lép: „A közigazgatási hivatalok keretében a hasonló jellegű ügyek 

ellátására belső szervezeti egységek is alakíthatók.“ 

 

3. szakasz 

A 17. szakasz 4. bekezdésében a „a képviselő-testületnek és“ szavakat törölni kell. 

 

4. szakasz 

A 20. szakasz 1. bekezdésében a „fő és szűkebb“ szavak helyébe a „belső“ szó lép. 

 

5. szakasz 

A 28. szakasz helyébe az alábbi lép: 

„Magyarkanizsa Község Alapszabályzata előirányozza, hogy az egyes területekre (gazdasági fejlődés, 

városrendezés, elsődleges egészségügyi ellátás, környezetvédelem, mezőgazdaság és mások) polgármesteri tanácsnokok 

nevezhetők ki. 

A polgármesteri tanácsnokokat a polgármester jelöli ki és menti fel. 
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A polgármesteri tanácsnokok indítványokat nyújtanak be, projekteket javasolnak és véleményezéseket 

dolgoznak ki azon területek fejlesztésére vonatkozóan, melyekre ki lettek nevezve, valamint egyéb feladatokat végeznek 

a polgármester megbízásából. 

Magyarkanizsa Községben legfeljebb két polgármesteri tanácsnok nevezhető ki.“ 

 

6. szakasz 

A 39. szakasz 2. bekezdésében az „általános ügyekben“ szavak helyére az „általános közigazgatásban“ kerülnek. 

 

7. 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: 02-49/2020-I 

Kelt: 2020. 02. 20-án 

Magyarkanizsa 

 

 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más tv., 101/2016 – más tv. 

és 47/018. szám) 32., 72. és 74. szakasza és Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

2/2020. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 118. szakasza alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

2020. február 20-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

R E N D E L E T E T 

A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ 

HELYI KÖZÖSSÉGEKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 

1. szakasz 

A Magyarkanizsa község területén levő helyi közösségekről szóló rendeletben (Magyarkanizsa Község 

Hivatalos Lapja, 7/2019. szám) a 21. szakasz 1. bekezdése helyébe az alábbi lép: 

„Helyi közösségi tanácstagjelölt az lehet, akit aláírással támogat: 

- а választói névjegyzékbe 300-nál nem több bejegyzett állampolgárral rendelkező helyi közösségben: a helyi 

közösség területén lakóhellyel rendelkező legalább 10 állampolgár; 

- a választói névjegyzékbe 300-nál több bejegyzett állampolgárral rendelkező helyi közösségben: a helyi 

közösség területén lakóhellyel rendelkező legalább 20 állampolgár.” 

 

2. szakasz 

A rendelet 25. szakasza 1. bekezdésében a „Község Képviselő-testülete nevez ki” szavak után vessző helyett 

pont kerül, „a Község Képviselő-testület tanácsnoki frakcióinak javaslatára, a tanácsnokok számával arányosan.” 

szavakat törölni kell. 

A 2. és 3. bekezdést törölni kell. 

Az eddigi 4., 5., 6., 7. és 8. bekezdések 2.,3.,4.,5., és 6. bekezdések lesznek. 

 

3. szakasz 

A rendelet 26. szakasza után be kell iktatni az alábbi szövegű 26a. szakaszt: 

 

„26a. 

A választási bizottság üléseken dolgozik. 

A választási bizottság üléseit a választási bizottság elnöke hívja össze, vagy az elnökhelyettes, az elnök 

akadályoztatása esetén. 

A választási bizottság megtartja ülését, ha a választási bizottság összes tagjainak és taghelyetteseinek több mint 

fele jelen van. 

A választási bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A választási bizottság a döntéseit a jelenlévő választási bizottsági tagok és taghelyettesek szótöbbségével hozza. 

A választási bizottság állapítja meg a választási bizottság elnökének, tagjainak és titkárának, valamint ezen 

személyek helyetteseinek pénzbeli munkadíját, azzal, hogy ezen munkadíj legfeljebb a Községi Választási Bizottság 

elnökét, tagjait és titkárát megillető pénzbeli munkadíj 50%-át teheti ki.” 
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4. szakasz 

Ez a rendelet Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.  

 

 

Szerb Köztársaság         Miloš Kravić s. k., 

Vajdaság Autonóm Tartomány                                a Községi Képviselő-testület elnöke 

Magyarkanizsa Község        

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-48/2020-I  

Kelt: 2020. 02. 20-án 

Magyarkanizsa 

 

 

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

törvény, 101/16.– másik törvény és 47/18. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 58. pontja 

(Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a közvállalatokról szóló törvény 

59. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 15/16. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. február 

20-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2020. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

Jóváhagyja a képviselő-testület a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2020. évi üzletviteli programját, amelyet a szabadkai Regionális Hulladéktároló 

Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése 2020. január 6-án tartott ülésén fogadott el. 

 

II. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa Község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 02-14/2020-I 

Kelt: 2020. 02. 20-án  

Magyarkanizsa 

  

 

Miloš Kravić s, k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

 

Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 58. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes 

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

Közlönye, 15/16. sz.) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2020. február 20-án tartott ülésén 

meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T 

A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK 

FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÜLÖNPROGRAMJA JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

 

I. 

Jóváhagyja a képviselő-testület a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2020. évi költségvetési eszközök felhasználásával kapcsolatos különprogramját, amelyet a 

Regionális Hulladéktároló taggyűlése 2020. január 6-án tartott ülésén fogadott el. 
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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: 02-15/2020-I  

Kelt: 2020. 02. 20-án  

Magyarkanizsa 

 

 

Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. sz. – egységes 

szerkezetbe foglalt szöveg,) alapján, a munkaügyi törvény 247. és 263. szakaszával (A Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 24/05., 61/05., 54/09., 32/13., 75/14., 13/17. sz. – alkotmánybírósági határozat, 113/17. és 95/2018. sz. – hiteles 

értelmezés) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2020. február 20-án 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 

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSÉHEZ CSATOLT II. SZ. FÜGGELÉK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

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

gazdasági társaság kollektív szerződéséhez csatolt II. sz. függeléket. 

 

II. 

MEGHATALMAZÁST KAP Fejsztámer Róbert magyarkanizsai polgármester, hogy Magyarkanizsa község – 

mint a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság alapítója – nevében 

aláírja a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság kollektív 

szerződéséhez csatolt II. sz. függeléket. 

 

III. 

            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: 02-12/2020-I 

Kelt: 2020. 02. 20-án  

Magyarkanizsa 

 

 

Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 58. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes 

szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. február 20-án tartott ülésén 

meghozta az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI VÖRÖSKERESZT 2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

 

I.  

 Jóváhagyja a képviselő-testület a Magyarkanizsai Vöröskereszt 2020. évi munkatervét, amelyet a 

Magyarkanizsai Vöröskereszt igazgatóbizottsága 2020. január 21-én tartott ülésén fogadott el. 
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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: 02-16/2020-I                           

Kelt: 2020. 02. 20-án  

Magyarkanizsa 

 

 

Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 58. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes 

szerkezetbe foglalt szöveg), а Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ alapításáról szóló rendelet 8. szakasza 

(Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 14/11. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 4/14. sz.) és a Tisza Menti 

Információs Fejlesztési Központ alapszabálya 14. szakasza alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2020. 

február 20-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A TISZA MENTI INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSI KÖZPONT 2020. ÉVI 

MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

Jóváhagyja a képviselő-testület a Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ 2020. évi munkatervét, amelyet 

a Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ igazgatóbizottsága 2020. január 21-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: 02-19/2020-I                            

Kelt: 2020. 02. 20-án  

Magyarkanizsa 

 

 

Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 58. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes 

szerkezetbe foglalt szöveg), a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ megalapításáról szóló rendelet 18. 

szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 12/15. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Regionális 

Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ alapszabálya 30. szakasza alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-

testület a 2020. február 20-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T 

 A MAGYARKANIZSAI  REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT 2020. ÉVI 

MUNKAPROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

 Jóváhagyja a képviselő-testület a magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ 2020. 

évi munkaprogramját, amelyet a magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ 

igazgatóbizottsága 2019. december 12-én tartott ülésén fogadott el.  

 

II. 

 Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa község Hivatalos Lapjában. 
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Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány Miloš Kravić s. k.,  

Magyarkanizsa község a Községi Képviselő-testület elnöke 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület                       

Szám: 02-425/2019-I                           

Kelt: 2020. 02. 20-án  

Magyarkanizsa 

 

 

Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 58. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20 sz. – egységes 

szerkezetbe foglalt szöveg), a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ alapszabálya 26. 

szakaszával összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. február 20-án tartott ülésén meghozta az 

alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T 

 A МAGYARKANIZSA KÖZSÉGBELI SZOCIÁLIS VÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 

2020. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

 Jóváhagyja a képviselő-testület a Мagyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ  2020. évi 

munkaprogramját, amelyet a Мagyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ  igazgatóbizottsága 

2020. január 22-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: 02-21/2020-I                            

Kelt: 2020. 02. 20-án  

Magyarkanizsa 

 

 

A sportról szóló törvény 137. szakasza (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 10/16. sz.) és Magyarkanizsa község 

alapszabálya 40. szakasz 58. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt 

szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2020. február 20-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI SPORTSZÖVETSÉG 2020. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK ÉS 

PROGRAMTEVÉKENYSÉGÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

   

 

I. 

Jóváhagyja a képviselő-testület a Мagyarkanizsai Községi Sportszövetség 2020. évi munkaprogramját és 

programtevékenységét, amelyet a Мagyarkanizsai Községi Sportszövetség igazgatóbizottsága 2020. január 9-én tartott 

ülésén fogadott el.  

 

II. 

 Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa község Hivatalos Lapjában. 
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Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány Miloš Kravić s. k.,  

Magyarkanizsa község a Községi Képviselő-testület elnöke 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület                       

Szám: 02-2/2020-I                            

Kelt: 2020. 02. 20-án  

Magyarkanizsa 

 

 

Az egészségvédelemről szóló törvény 13. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 25/2019. sz.) és Magyarkanizsa község 

alapszabálya 40. szakasz 58. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt 

szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2020. február 20-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T 

A МAGYARKANIZSAI EGÉSZSÉGHÁZ MAGYARKANIZSA KÖZSÉGET ÉRINTŐ 

EGÉSZSÉGVÉDELEM VÉGREHAJTÁSÁRA IRÁNYULÓ 2020. ÉVI PROGRAMJÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I.  

Jóváhagyja a képviselő-testület a Magyarkanizsai Egészségháznak Magyarkanizsa községet érintő 

egészségvédelem végrehajtására irányuló 2020. évi programját, amelyet a Magyarkanizsai Egészségház 

igazgatóbizottsága a 2020. január 23-án tartott ülésén fogadott el. 

 

 

II. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány        Miloš Kravić s. k., 

Magyarkanizsa község       a Községi Képviselő-testület elnöke 

Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete 

Szám: 02-18/2020-I 

Kelt: 2020. 02. 20-án  

Magyarkanizsa 

 

 

Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 58. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes 

szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, a Magyarkanizsai Szociális Központ alapszabályának 36. szakaszával 

összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2020. február 20-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

 A MAGYARKANIZSAI SZOCIÁLIS KÖZPONT 

2020. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

 Jóváhagyja a képviselő-testület a Magyarkanizsai Szociális Központ 2020. évi munkaprogramját, amelyet a 

Magyarkanizsai Szociális Központ  igazgatóbizottsága 2020. január 24-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: 02-23/2020-I   

Kelt: 2020. 02. 20-án  

Magyarkanizsa 
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Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 45. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes 

szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a rendkívüli helyzetekről szóló törvény 34. szakaszával (Az SZK Hiv. Közlönye, 

111/09., 92/11. és 93/12. sz.) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2020. február 20-án tartott 

ülésén meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T 

 A RENDKÍVÜLI HELYZETEK MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI TÖRZSKARA 

2020. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

 Jóváhagyja a képviselő-testület a rendkívüli helyzetek magyarkanizsai  községi törzskarának 2020. évre szóló 

munkatervét, amelyet a magyarkanizsai  községi törzskar 2020. február 7-én hozott meg.  

 

II. 

 Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa Község 

Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete  

Szám: 02-61/2020-I 

Kelt: 2020. 02. 20-án  

Magyarkanizsa 

   

Miloš Kravić s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 16. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. és 83/2014. – másik törvény és 

101/16. – másik törvény és 47/18. sz.), a foglalkoztatásról és a munkanélküliségi biztosításról szóló törvény 60. szakasz 

1. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 36/09., 88/10. 38/15., 113/17. és 113/17. sz. – másik törvény)  és Magyarkanizsa 

község alapszabálya 40. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt 

szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2020. február 20-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A 2020. ÉVI MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI HELYI FOGLALKOZTATÁSI CSELEKVÉSI TERV 

ELFOGADÁSÁRÓL 

 

I. 

Elfogadja a képviselő-testület a 2020. évi magyarkanizsai községi helyi foglalkoztatási cselekvési tervet.  

 

II. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa Község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 02-60/2020-I 

Kelt: 2020. 02. 20-án  

Magyarkanizsa 

  

Miloš Kravić s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

 

Az ideiglenes jellegű kisebb könnyűszerkezetes építmények köz- és egyéb területen való felállításáról és eltávolításáról 

szóló rendelet 9. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 17/19 sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 40. 

szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) a Magyarkanizsai Községi 

Képviselő-testület a 2020. február 20-án tartott ülésén meghozta az alábbi  
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H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ ÉPÍTÉSI TERÜLET 

ELIDEGENÍTÉSÉNEK ÉS BÉRBEADÁSÁNAK ELJÁRÁSÁT LEBONYOLÍTÓ BIZOTTSÁG 

MEGALAKÍTÁSÁRÓL 

 

1.  

A Magyarkanizsa község köztulajdonában levő építési terület elidegenítésének és bérbeadásának eljárását 

lebonyolító bizottság (a továbbiakban: Bizottság), melynek elnöke és két tagja van, MEGALAKÍTÁSRA KERÜL. 

 

2.  

A Bizottság tagjaivá megválasztásra kerülnek: 

1. Nagy Némedi Dániel, master jogász - elnök,  

2. Bošković Jovanka, okl. építészmérnök - tag, 

3. Orosz Katalin, master jogász - tag. 

 

3.  

A Bizottság feladata eljárás lebonyolítása a kisebb, könnyűszerkezetes építmények felállítására és eltávolítására 

Az ideiglenes jellegű kisebb könnyűszerkezetes építmények köz- és egyéb területen való felállításáról és eltávolításáról 

szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 17/19) rendelkezéseivel összhangban. 

 

4.  

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

építési ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége látja el. 

 

5.  

A Bizottság munkájára értelemszerűen kell alkalmazni a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület ügyrendi 

szabályzatának azon rendelkezéseit, melyek a Képviselő-testület állandó munkacsoportjainak munkáját szabályozzák. 

 

6. 

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: 02-51/2020-I 

Kelt: 2020. 02. 20-án  

Magyarkanizsa  

 

 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 14. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 34/10. – alkotmánybírósági 

határozat és 54/11. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasza 74. pontja és 56. szakasza (Magyarkanizsa 

Község Hiv. Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Magyarkanizsa község községi választási 

bizottsága megalakításáról szóló rendelet 3. szakasza 4. bekezdése szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/2019. 

sz.)  alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2020. február 20-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T 

AZ ÁLLANDÓ ÖSSZETÉTELŰ MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL  

 

I. 

 A képviselő-testület FÖLMENTI az alábbi állandó összetételű Magyarkanizsai Községi Választási Bizottságot: 

Kasza Attila,  elnök, Rácz Major Diána, elnökhelyettes, valamint a tagok és taghelyettesek Nyilas Leonov Anita, Farkas 

Illés, Kovács Marika, Bohata Ibolya, Mihályi Gizella, Kocsis Körmöci Mária, Hajder Vladimir, Srđan Ždero, Miodrag 

Savić, Crkvenjakov Dalibor, Sátai Róbert, Kovács Sárkány Hajnalka, Takács-Bognár Julianna és Pálinkás József. 

 

II. 

A képviselő-testület FÖLMENTI az állandó összetételű Magyarkanizsai Községi Választási Bizottság titkárát 

és titkárhelyettesét, Marija Milovanović okl. jogászt és Marković Eszter okl. jogászt. 
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III.   

A képviselő-testület KINEVEZI az alábbi állandó összetételű Magyarkanizsai Községi Választási Bizottságot 

(a továbbiakban: bizottság): 

 

 

Sor-

szám 
Teljes név Tisztség 

Párt vagy pártkoalíció 

 

1.  Kasza Attila okl. jogász elnök  Vajdasági Magyar Szövetség 

2.  Nagy Némedi Dániel mester 

fokozatú jogász 

elnökhelyettes Vajdasági Magyar Szövetség 

3.  Kovács Marika tag Vajdasági Magyar Szövetség 

4.  Bohata Ibolya  taghelyettes Vajdasági Magyar Szövetség 

5.  Sarnyai Ibolya tag Vajdasági Magyar Szövetség 

6.  Pakai Tamás taghelyettes Vajdasági Magyar Szövetség 

7.  Farkas Illés tag Vajdasági Magyar Szövetség 

8.  Bajtai Balázs taghelyettes  Vajdasági Magyar Szövetség 

9.  Körmöci Kocsis Mária tag Vajdasági Magyar Szövetség 

10. Szarapka Klementina taghelyettes Vajdasági Magyar Szövetség 

11.  Duško Petković tag Szerb Haladó Párt 

12.  Sóti Renáta taghelyettes  Szerb Haladó Párt 

13.  Zagorka Adamović tag Szerb Haladó Párt 

14.  Milena Drašković taghelyettes Szerb Haladó Párt 

15.  Antun Pejak tag Mostantól Másként 

16.  Vágó Ferenc taghelyettes Mostantól Másként 

17. Fejsztámer Rudolf tag Mostantól Másként 

18. Toldi Mária taghelyettes Mostantól Másként 

19. Nagy József tag UKROK 

20. Domonkos Gizella taghelyettes UKROK 

21. Tandari Violetta tag UKROK 

22. Karácsonyi Klára taghelyettes UKROK. 

 

IV. 

               A bizottság titkárává Rácz Major Diána mester fokozatú jogászt nevezi ki. 

               A bizottság titkárhelyettesévé Orosz Katalin okl. jogászt nevezi ki. 

 

V. 

            E határozat hatályba lépésével hatályát veszti a magyarkanizsai községi választási bizottság elnökének és tagjainak 

fölmentéséről és kinevezéséről szóló 2016. március 11-én kelt 02-116/2016-I/Б határozat (Magyarkanizsa Község Hiv. 

Lapja, 4/16. sz.) és az állandó összetételű Magyarkanizsai Községi Választási Bizottság elnökhelyettesének fölmentéséről 

és kinevezéséről szóló 2019. május 30-án kelt 02-216/2019-I sz. határozat (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 9/19. sz.). 

 

VI. 

               Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.  

 

I n d o k o l á s 

               A helyhatósági választásokról szóló törvényben (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 34/10. – alkotmánybírósági 

határozat és 54/11. sz.) (a továbbiakban: törvény) foglaltak megállapítják, hogy a választásokat lebonyolító szervek: a 

helyi önkormányzati egység választási bizottsága és a szavazatszámláló bizottságok. A választási bizottság állandó 

összetételben (kinevezett tagokkal) és bővített összetételben (meghatalmazott tagokkal) fejti ki működését. A törvény 14. 

szakasza úgy rendelkezik, hogy az állandó összetételű választási bizottságot elnök és legalább 6 tag alkotja, akiket a helyi 

önkormányzati egység képviselő-testületében működő képviselőcsoportok javaslatára a képviselő-testületi tagok 

számának arányában a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete nevezi ki, a bővített összetételbe pedig még 1-1 

meghatalmazott képviselője kerül be minden olyan választási lista beterjesztőjének, amely a megválasztandó összes 

képviselő-testületi tag legalább kétharmadára állított jelöltet. A választásokat lebonyolító szervek elnökének és tagjainak 

kinevezéséről szóló határozatban az elnök, illetve tag személyneve mellett föl kell tüntetni annak politikai hovatartozását 

vagy annak a pártnak, illetve pártkoalíciónak a nevét, amelynek javaslatára kinevezték.  

A Magyarkanizsa község községi választási bizottsága megalakításáról szóló rendelet (Magyarkanizsa Község 

Hiv. Lapja, 19/2019. sz.)  3. szakasza 4. bekezdésében foglaltak megállapítják, hogy a választási bizottság elnökét, tagjait 

és titkárát, valamint azok helyetteseit a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület nevezi ki négy éves időtartamra. 

Ugyanezen rendelet 4. szakasza 1. bekezdésében foglaltak megállapítják, hogy az állandó összetételű választási bizottság 

elnökből és tíz tagból áll, akiket a helyi önkormányzati képviselő-testület a helyi önkormányzati képviselő-testületi 
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képviselőcsoportok javaslatára a képviselő-testületi tagok arányában nevez ki, ugyanezen szakasz 4. bekezdése pedig 

megállapítja, hogy a választási bizottság elnökének, állandó és bővített összetételbeli tagjainak és titkárának helyettese 

van. 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület az állandó összetételű Magyarkanizsai Községi Választási 

Bizottságot 2016. március 11-én kelt 02-116/2016-I/B határozatával (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/16. sz.) 

nevezte ki, majd 2019. május 30-án 02-216/2019-I számon határozatot  hozott a Községi Választási Bizottság 

titkárhelyettesének fölmentéséről és kinevezéséről (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 9/19. sz.). 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 29 tagból áll. A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testületben 4 

képviselőcsoport alakult. Az állandó összetételű Magyarkanizsai Községi Választási Bizottságot elnök, elnökhelyettes, 

10 tag és 10 taghelyettes alkotja, a képviselőcsoportok pedig a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület összetételének 

megfelelően az alábbiak szerint meghatározott számú képviselőt javasolnak: 

1. A VMSZ-KÉPVISELŐCSOPORT, amely 12 tagból áll (41,38%), elnököt és elnökhelyettest, valamint 4 tagot 

és 4 taghelyettest javasol, 

2. AZ SZHP-KÉPVISELŐCSOPORT, amelynek 5 tagja van (17,24%) 2 tagot és 2 taghelyettest javasol, 

3. AZ UKROK KÉPVISELŐCSOPORT, amelynek 5 tagja van (17,24%), 2 tagot és 2 taghelyettest javasol, 

4. A MOSTANTÓL MÁSKÉNT KÉPVISELŐCSOPORT, amely 5 tagból áll (17,24%), 2 tagot és 2 taghelyettest 

javasol. 

              A magyarkanizsai községi képviselő-testületi elnök 2020. január 6-ai kérésére a képviselőcsoportok az állandó 

összetételű Magyarkanizsai Községi Választási Bizottság kinevezésére megtették javaslatukat. 

               A helyhatósági választásokról szóló törvény 12. szakaszában foglaltaknak megfelelően megállapítást nyert, hogy 

nincs a hivatkozott törvényben foglalt törvényi akadálya annak, hogy a  javasolt személyek kinevezést kapjanak az állandó 

összetételű Magyarkanizsai Községi Választási Bizottságba, mivel választójoggal rendelkeznek, állandó lakóhelyük 

Magyarkanizsa község területén van, nem képviselő-testületi tagok, és a magyarkanizsai községi képviselő-testületi tagok 

jelöltlistáján sem szerepelnek. Az is megállapítást nyert, hogy az állandó összetételű Magyarkanizsai Községi Választási 

Bizottságban egyetlen politikai pártnak, pártkoalíciónak sincs a tagság felét meghaladó többsége. A választási 

bizottságban az elnöki, elnökhelyettesi tisztségre, valamint a titkári és titkárhelyettesi tisztségre javasolt személyek eleget 

tesznek a törvényben előirányzott feltételeknek.  

E határozat meghozatalával hatályát veszti a Magyarkanizsai Községi Választási Bizottság elnökének és 

tagjainak kinevezéséről 2016. március 11-én kelt 02-116/2016-I/B sz. határozat és annak minden módosítása és 

kiegészítése. 

 

Jogorvoslati tájékoztató: E határozat ellen a meghozatalát követő 24 órán belül a Közigazgatási Bíróságon benyújtott 

föllebbezésnek van helye.  

 

 

Szerb Köztársaság  

Vajdaság Autonóm Tartomány                                                            Miloš Kravić s. k., 

Magyarkanizsa község                                                                                         a Községi Képviselő-testület elnöke 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület       

Szám: 02-57/2020-I 

Kelt: 2020. 02. 20-án  

Magyarkanizsa 

 

  

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más tv., 101/2016. – más 

tv. és 47/2018. szám) 74. szakasza 1. bekezdése, Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos 

Lapja, 2/2020. szám) 53. szakasza és a Magyarkanizsa község területén levő helyi közösségekről szóló rendelet 

(Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 7/2019. és 3/2020. szám) 25. szakasza 1. bekezdése alapján a Magyarkanizsai 

Községi Képviselő-testület a 2020. február 20-án tartott ülésén meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ HELYI KÖZÖSSÉGEK 

TANÁCSTAGJAINAK VÁLASZTÁSÁT LEBONYOLÍTÓ VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I. 

A képviselő-testület KINEVEZI az alábbi összetételű Magyarkanizsa község területén levő helyi közösségek 

tanácstagjainak választását lebonyolító választási bizottságot (a továbbiakban: bizottság) négy éves időtartamra: 
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Sorszám Teljes név Tisztség 

1.  Körmöci Károly, okl. jogász elnök 

2.  Újhelyi Ibolya, okl. jogász  elnökhelyettes 

3.  Fejsztámer Kornélia  tag 

4. Branislav Terzić  taghelyettes  

5.  Rekecki Gabriella  tag 

6.  Hajas Szilvia  taghelyettes  

7.  Jakus Mária  tag 

8.  Bodnár Ivett  taghelyettes  

9.  Pakai Dianna  tag 

10.  Papdancsó Igor taghelyettes  

11.  Csabai Erzsébet  tag 

12.  Radmila Bilić  taghelyettes  

13.  Sáfrány Attila  tag 

14.  Gazdag Miklós  Taghelyettes.  

   

II. 

 A bizottság titkárává Ivan Matić okl. jogászt nevezi ki. 

 A bizottság titkárhelyettesévé Marković Eszter okl. jogászt nevezi ki. 

 

III. 

 A bizottság a helyi közösség tanácstagjainak választása lebonyolítása alkalmával a következő teendőket végzi: 

1) gondoskodik a választás törvényességéről, 

2) meghatározza a szavazóhelyeket, 

3) megállapítja a szavazatszedő bizottságokat és kinevezi azok tagjait, 

4) utasítást hoz a helyi közösségi tanácstagok megválasztásának lebonyolítására, 

5) meghozza a helyi közösségi tanácstagok megválasztása lebonyolításának eljárásában a választási cselekmények 

határidejének beosztását, 

6) előírja a formanyomtatványokat és megszervezi a technikai előkészületeket a választások lebonyolításához, 

7) megállapítja a jelölti javaslatok összeállításának és benyújtásának az Utasítással való megfelelőségét, 

8) kihirdeti a jelöltállítást, 

9) megállapítja a szavazólapok kinézetét és tartalmát, a szavazólapok szavazóhelyenkénti számát és jegyzőkönyv 

felvételével átadja őket a szavazatszedő bizottságoknak, 

10) megállapítja és közzéteszi a helyi közösségek tanácstagjaira vonatkozó választások eredményeit, 

11) jelentést nyújt be a Községi Képviselő-testületnek a helyi közösségek tanácstagjait megválasztó lebonyolított 

választásokról. 

 

IV. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

I n d o k o l á s 

 

Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 53. szakasza és a 

Magyarkanizsa község területén levő helyi közösségekről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

7/2019. és 3/2020. szám) 25. szakasza megállapítja, hogy a Magyarkanizsa község területén levő helyi közösségek 

tanácstagjainak választását lebonyolító választási bizottságot az elnök és hat tag képezi, akiket a Község Képviselő-

testülete nevez ki, hogy a választási bizottságnak van titkára, akit a Községi Képviselő-testület nevez ki és, aki a választási 

bizottság munkájában szavazati jogosultság nélkül vesz részt, hogy a választási bizottság tagjainak kinevezése négy éves 

időtartamra szól, hogy a választási bizottság elnökének, tagjainak és titkárának vannak helyetteseik, hogy a választási 

bizottság elnökének, elnökhelyettesének, titkárának és titkárhelyettesének olyan személyeket kell kinevezni, akik 

jogtudományi egyetemi alapképzésen legalább 240 ECTS pont megszerzésével, mester fokú tanulmányokkal, mester fokú 

szakirányú tanulmányokkal, szakosított egyetemi tanulmányokkal, szakosított szakirányú tanulmányokkal, illetve 

legalább négy éves alapfokú tanulmányokkal vagy szakosított egyetemi tanulmányokkal szerzett felsőfokú képzettséggel 

és legalább három éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek, hogy a helyi közösségi tanácstagok választását a választási 

bizottság kizárólag állandó összetételben folytatja le és hogy a választási bizottság tagja és taghelyettese csak az lehet, 

aki választójoggal rendelkezik, és állandó lakóhelye a község területén van. Magyarkanizsa község alapszabálya 

(Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 54. szakasza és a Magyarkanizsa község területén levő helyi 

közösségekről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 7/2019. és 3/2020. szám) 26. szakasza 

megállapítja azokat a teendőket, amelyeket a választási bizottság a helyi közösség tanácstagjainak választása 

lebonyolítása alkalmával végez. 



Број:  3.                   20.02.2020.                      СТРАНА  129.  OLDAL                               2020. 02.20.           3.  szám 

 

 
Magyarkanizsa község alapszabályába és a rendeletbe foglaltaknak megfelelően megállapítást nyert, hogy a  

javasolt személyek eleget tesznek a feltételeknek, hogy kinevezést kapjanak a választási bizottságba, mivel választójoggal 

rendelkeznek és állandó lakóhelyük Magyarkanizsa község területén van, valamint a választási bizottságban az elnöki, 

elnökhelyettesi tisztségre, valamint a titkári és titkárhelyettesi tisztségre javasolt személyek eleget tesznek a felsorolt 

aktusokkal előirányzott feltételeknek. 

 A fentieknek megfelelően а Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a rendelkező részben foglaltaknak 

megfelelően meghozta a határozatot.  

  

  

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány                                                             Miloš Kravić s.k., 

Magyarkanizsa Község      a Községi Képviselő-testület elnöke 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-55/2020-I 

Kelt: 2020. 02. 20-án  

Magyarkanizsa 

 

 

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más tv., 101/2016- – más 

tv. és 47/2018. szám) 74. szakasza 1. bekezdése, Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos 

Lapja, 2/2020. szám) 55. szakasza és a Magyarkanizsa község területén levő helyi közösségekről szóló rendelet 

(Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 7/2019. és 3/2020. szám) 32. és 33. szakasza alapján a Magyarkanizsai Községi 

Képviselő-testület a 2020. február 20-án tartott ülésén meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ HELYI KÖZÖSSÉGEK 

TANÁCSTAGJAINAK VÁLASZTÁSÁT LEBONYOLÍTÓ MÁSODFOKÚ VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I. 

A képviselő-testület KINEVEZI az alábbi összetételű Magyarkanizsa község területén levő helyi közösségek 

tanácstagjainak választását lebonyolító másodfokú választási bizottságot (a továbbiakban: bizottság) négy éves 

időtartamra: 

 

          

Sorsz.          Teljes név  Tisztség 

1.  Korponaić Éva, okl. jogász elnök 

2.  Orosz Lajos, okl. jogász tag 

3.  Hangya Petković Anna, okl. jogász tag 

4.  Vuković Natalija, okl. jogász tag 

5.  Oláh Rózsa, okl. jogász tag.  

   

 

II. 

 A bizottság titkárává Nebojša Samardžić okl. jogászt nevezi ki. 

  

 

III. 

A bizottság feladata, hogy másodfokon elbírálja a  Magyarkanizsa község területén levő helyi közösségek 

tanácstagjainak választását lebonyolító választási bizottság döntései ellen benyújtott kifogásokat. 

 

IV. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

I n d o k o l á s 

 

Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 55. szakasza és a 

Magyarkanizsa község területén levő helyi közösségekről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

7/2019. és 3/2020. szám) 32. és 33. szakasza megállapítja, hogy a másodfokú választási bizottság az a választást 

lebonyolító szerv, amely másodfokon elbírálja a választási bizottság döntései ellen benyújtott kifogásokat, hogy a 

másodfokú választási bizottságot a Községi Képviselő-testület alakítja meg, hogy a másodfokú választási bizottság 
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elnökből és négy tagból áll, hogy a másodfokú választási bizottságnak a képviselő-testület által kinevezett titkára van, aki 

döntéshozatali jog nélkül vesz részt a választási bizottság munkájában, hogy a másodfokú választási bizottság az összes 

tag számának szótöbbségével dönt, hogy a másodfokú választási bizottság elnökének, legalább egy tagjának és titkárának 

legalább 240 kreditpont terjedelmű alapfokú akadémiai képzésben, mesterfokú akadémiai képzésben, mesterfokú 

szakképzésben, szakosított akadémiai képzésben, szakosított szakképzésben, illetve legalább négy évfolyamos egyetemi 

alapképzésben vagy szakosított képzésben jogtudományi területen szerzett felsőfokú végzettséggel és a szakmájában 

legalább ötéves munkatapasztalattal kell rendelkeznie és hogy a másodfokú választási bizottság elnökének, tagjainak és 

titkárának kinevezése négy évre szól, és újra kinevezhetők. 

Magyarkanizsa község alapszabályába és a rendeletbe foglaltaknak megfelelően megállapítást nyert, hogy a  

javasolt személyek eleget tesznek a feltételeknek, hogy kinevezést kapjanak a másodfokú választási bizottságba. 

A fentieknek megfelelően а Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a rendelkező részben foglaltaknak 

megfelelően meghozta a határozatot.  

 

   

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány                                                                Miloš Kravić s. k., 

Magyarkanizsa Község      a Községi Képviselő-testület elnöke 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-56/2020-I 

Kelt: 2020. 02. 20-án  

Magyarkanizsa 

 

 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 9. pontja (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 129/07., 84/14.– másik 

törvény, 101/2016 – másik törvény és 47/2018. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 13. pontja 

(Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és а Tisza Menti Információs 

Fejlesztési Központ alapszabálya 18. szakasza alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2020. február 20-

án tartott ülésén meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A TISZA MENTI INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJÁNAK 

FÖLMENTÉSÉRŐL 

 

I. 

MOLNÁR MAKAI KRISZTINA magyarkanizsai lakost kinevezési idejének lejárta miatt e határozat 

meghozatalának napjával a képviselő-testület FÖLMENTI a Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ igazgatójának 

tisztségéből.  

 

II. 

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. február 19-én kelt 02-44/2016-I/B sz. határozatával Molnár 

Makai Krisztinát négy éves időszakra a Menti Információs Fejlesztési Központ igazgatójává nevezte ki.  

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 9. pontjában (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 129/07., 

84/14. – másik törvény, 101/2016. – másik törvény és 47/2018. sz.), és Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 

13. pontjában (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) foglaltak úgy 

rendelkeznek, hogy a képviselő-testület a törvénnyel összhangban kinevezi és fölmenti az általa alapított közvállalatok, 

intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgató- és felügyelőbizottságát és igazgatóját valamint jóváhagyást ad az 

alapaszbályukra. 

A Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ alapszabálya 18. szakasza úgy rendelkezik, hogy az igazgatót az 

intézmény alapítója menti föl és nevezi ki. 

A személyzeti, ügyintézési és munkaügyi bizottság kedvezően véleményezte Molnár-Makai Krisztinának a Tisza 

Menti Információs Fejlesztési Központ igazgatója tisztségéből a kinevezési idejének lejárta miatt való fölmentéséről szóló 

határozat javaslatát. 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a Magyarkanizsai Községi Tanácsnak Molnár Makai Krisztinát a 

Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ igazgatójának tisztségéből való fölmentésének javaslatát megvitatva a 

rendelkező részben írt határozatot hozta. 
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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: 02-52/2020-I 

Kelt: 2020.02. 20-án 

Magyarkanizsa 

 

 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 9. pontja (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 129/07., 84/14. – 

másik törvény, 101/2016 – másik törvény és 47/2018. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 13. pontja 

(Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és а Tisza Menti Információs 

Fejlesztési Központ alapszabálya 18. szakasza alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2020. február 20-

án tartott ülésén meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A TISZA MENTI INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJÁNAK 

KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I. 

MOLNÁR MAKAI KRISZTINA magyarkanizsai lakost a képviselő-testület e határozat meghozatalának 

napjával négy évre a Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ igazgatójává NEVEZI KI.  

 

II. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.  

 

I n d o k o l á s 

 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 9. pontjában ((A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 129/07., 

84/14.– másik törvény, 101/2016 – másik törvény és 47/2018. sz.), és Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 

13. pontjában (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) foglaltak úgy 

rendelkeznek, hogy a képviselő-testület a törvénnyel összhangban kinevezi és fölmenti az általa alapított közvállalatok, 

intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgató- és felügyelőbizottságát és igazgatóját valamint jóváhagyást ad az 

alapaszbályukra. 

A Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ alapszabályának 18. szakaszában foglaltak megállapítják, hogy 

az igazgatót az alapító pályázat alapján négy évre nevezi ki. 

Molnár Makai Krisztina magyarkanizsai lakost a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2016. február 19-

én kelt 02-44/2016-I/B sz. határozatával a Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ igazgatójává nevezte ki.  

A Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ alapszabálya 17. szakaszában foglaltaknak megfelelően az 

intézmény igazgatóbizottsága kiírta és lebonyolította az igazgató megválasztására irányuló pályázatot, kiválasztotta az 

igazgatójelöltet, és az igazgató kinevezésére tett javaslatát megküldte az alapítónak. 

A személyzeti, ügyintézési és munkaügyi bizottság kedvezően véleményezte, hogy négy évre Molnár Makai 

Krisztina kapjon kinevezést a Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ igazgatójának tisztségére. 

A Magyarkanizsai Községi Tanács megerősítette a Molnár Makai Krisztina magyarkanizsai lakosnak a Tisza 

Menti Információs Fejlesztési Központ igazgatójává való kinevezéséről szóló határozat javaslatát, és azt további eljárásra 

a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület elé utalta. 

A fentiek alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a rendelkező részben írt határozatot hozta. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány                      Miloš Kravić s.k., 

Magyarkanizsa község                     a Községi Képviselő-testület elnöke 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-25/2020-I 

Kelt: 2020. 02. 20-án 

Magyarkanizsa 
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A közvállalatokról szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 15/16. és 88/19. sz.), és Magyarkanizsa község 

alapszabálya 40. szakasz 12. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 

alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2020. február 20-án 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 

MEGBÍZOTT ÜGYVEZETŐJÉNEK FÖLMENTÉSÉRŐL  

 

 

I 

DUŠAN GLIŠIĆ okleveles közgazdász magyarkanizsai lakost a képviselő-testület FÖLMENTI a HORGOSI 

POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság megbízott ügyvezetőjének tisztségéből.  

 

II.  

            Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.  

 

Indokolás  

             

            A közvállalatokról szóló törvény 46. szakasz 1. bekezdésében (Az SZK Hiv. Közlönye, 15/16. és 88/19.  sz.) és a 

HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT.  gazdasági társaság alapító okirata 47. szakasz 

1. bekezdésében foglaltak előírják, hogy az igazgató megbízatása a kinevezése szerinti időszak leteltével, lemondással és 

fölmentéssel szűnik meg, 

            A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2019. március 7-én tartott ülésén meghozta Dušan Glišićnek, 

a  HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT.  gazdasági társaság megbízott ügyvezetőjévé 

való kinevezését, mely kinevezés a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT.  gazdasági 

társaság ügyvezetőjének kinevezéséig, de legfeljebb egy éves időszakra szólt. 

            A Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 12. pontjában (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/20. sz. – 

egységes szerkezetbe foglalt szöveg) foglaltak rögzítik, hogy a képviselő-testület nevezi ki és menti föl a község által 

alapított közvállalat felügyelő bizottságát és igazgatóját, jóváhagyja a közvállalatok alapszabályát, a törvénnyel és a 

közvállalat alapító okiratával összhangban egyéb alapítói jogokat is végez. 

            Tekintettel arra, hogy a  megbízott ügyvezető megbízatási ideje lejár, a Magyarkanizsai Községi Tanács 

megerősítette a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság megbízott 

ügyvezetőjének Dušan Glišić magyarkanizsai lakosnak a felmentéséről szóló határozat javaslatát, az ügyintézési és 

mandátumügyi bizottság kedvezően véleményezte a határozat javaslatát, a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

pedig a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően meghozta a határozatot.  

 

 

Szerb Köztársaság  

Vajdaság Autonóm Tartomány                                                                    Miloš Kravić s. k., 

Magyarkanizsa község                                                                      a Községi Képviselő-testület elnöke 

Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-53/2020-I 

Kelt: 2020. 02. 20-án 

Magyarkanizsa 

 

 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 9. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 83/14 – másik törvény, 

101/16. sz. – másik törvény és 47/18. sz.), a közvállalatokról szóló törvény 24. szakasz 3. bekezdése (Az SZK Hiv. 

Közlönye, 15/16. és 88/19. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 12. pontja (Magyarkanizsa Község 

Hiv. Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 

2020. február 20-án 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 ÜGYVEZETŐJÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL  

 

I. 

 DUŠAN GLIŠIĆ okleveles közgazdász magyarkanizsai lakost a képviselő-testület négy évre a HORGOSI 

POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT.  gazdasági társaság ügyvezetőjévé NEVEZI KI.  
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II.  

 A kinevezett ügyvezető az itteni határozatnak a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében való közzétételét 

követő nyolc napon belül köteles elfoglalni tisztségét.  

 

III.  

 Ez a határozat végleges.  

 

IV.  

 A határozatot az indokolásával együtt közzé kell tenni a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében, 

Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában és a magyarkanizsai önkormányzat világhálós honlapján.  

 

I n d o k o l á s 

 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 9. pontjában (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 83/14 – másik 

törvény és 101/16. sz. – másik törvény és 47/2018. sz.) foglaltak előírják, hogy a képviselő-testület nevezi ki és menti föl 

a közvállalatok, intézmények, az általa alapított szervezetek és szolgálatok igazgató- és felügyelő bizottságát, nevezi ki 

és menti föl az igazgatójukat, és a törvénnyel összhangban jóváhagyja az alapszabályukat. A közvállalatokról szóló 

törvény 24. szakasz 3. bekezdésében (Az SZK Hiv. Közlönye, 15/16. és 88/19. sz.) foglaltak úgy rendelkeznek, hogy 

annak a közvállalatnak az igazgatóját, amelynek a helyi önkormányzati egység az alapítója a helyi önkormányzati egység 

alapszabályában meghatározott szerv nevezi ki négy évre nyílt pályázat lebonyolítása útján. 

 A Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 12. pontjában (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/20. sz. 

– egységes szerkezetbe foglalt szöveg) foglaltak rögzítik, hogy a képviselő-testület nevezi ki és menti föl a község által 

alapított közvállalat felügyelő bizottságát és igazgatóját, a törvénnyel összhangban jóváhagyja a közvállalatok 

alapszabályát és a törvénnyel és az alapító okirattal összhangban egyéb alapítói jogokat is végez. A HORGOSI POTISKI 

VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT.  gazdasági társaság  alapító okiratának  módosításáról és 

kiegészítéséről szóló aktus 39. szakaszában foglaltak megállapítják, hogy a vállalat igazgatóját négy évre, nyílt pályázat 

lebonyolítása alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület nevezi ki.  

 A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2019. december 27-i ülésén rendeletet hozott a HORGOSI 

POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság ügyvezetőjének megválasztására 

irányuló nyílt pályázat lebonyolításáról (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/19. sz.), és megállapította a nyílt pályázat 

szövegét. A nyílt pályázat Az SZK Hivatalos Közlönyének 2019. december 31-i 96/19. számában jelent meg, és A Szerb 

Köztársaság Hivatalos Közlönyében való közzétételét követő 30 napig volt nyitva. A nyílt pályázat a HORGOSI 

POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT.  gazdasági társaság alapító okiratáról szóló aktus 41. 

szakaszában foglaltaknak megfelelően megállapította, hogy az igazgatójelöltnek milyen feltételeket kell teljesítenie:  

 1) nagykorú és cselekvőképes; 

 2) legalább négy évfolyamos alapképzésben, illetve legalább 240 kreditpontos akadémiai alapképzésben, 

akadémiai mesterképzésben, szakmai mesterképzésben, akadémiai szakképzésben vagy szakosított szakképzésben 

szerzett felsőfokú végzettsége van; 

 3) a 2) pontban írt felsőfokú végzettséget megkövetelő munkakörben legalább öt év munkatapasztalattal 

rendelkezik; 

 4) a gazdasági társaság tevékenységéhez kapcsolódó munkakörben legalább három év munkatapasztalattal 

rendelkezik; 

 5) társaságirányítási ismeretekkel rendelkezik; 

 6) munkaszervezési és üzletirányítási tapasztalattal rendelkezik; 

 7) politikai pártszervnek nem tagja, illetve politikai pártszervben betöltött tisztségét szünetelteti; 

 8) nem ítélték legalább 6 hónap időtartamú börtönbüntetésre; 

 9) a bűncselekményeket megállapító törvénnyel összhangban nem szabták ki rá az alábbi biztonsági intézkedések 

valamelyikét: egészségügyi intézményben őrizet mellett végzendő kötelező pszichiátriai gyógykezelés, szabadlábon 

végzett kötelező pszichiátriai gyógykezelés, kábítószerfüggők kötelező gyógykezelése, alkoholisták kötelező 

gyógykezelése, hivatás, tevékenység és tisztség gyakorlásának tilalma.  

 A Magyarkanizsa községben működő közvállalatok igazgatójának megválasztására irányuló pályázatot 

lebonyolító bizottság (a továbbiakban: bizottság) a jelentkezési határidő letelte után megállapította, hogy a határidőn belül 

egy jelentkezés érkezett. A jelentkezést és a pályázó jelentkezéséhez csatolt bizonyítékokat áttekintve a bizottság a 2020. 

február 5-én tartott ülésén a közvállalatokról szóló törvény 40. szakasz 1. bekezdésében (Az SZK Hiv. Közlönye, 15/16. 

és 88/19. sz.) foglaltakkal összhangban összeállította azoknak a jelölteknek a listáját, akik között le kell bonyolítani a 

HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság ügyvezetőjének 

kinevezésére irányuló választási eljárást. A listán egy jelölt kapott helyet: Dušan Glišić okleveles közgazdász 

magyarkanizsai lakos. 

                A bizottság a közvállalati igazgatók kinevezésének mércéiről szóló kormányrendeletben (Az SZK Hiv. 

Közlönye, 65/16. sz.) megállapított mércék alkalmazásával lebonyolította a választási eljárást, melynek során a 

jelentkezésben foglalt adatok, a benyújtott iratanyag megtekintése és a jelölttel lefolytatott szóbeli beszélgetés alapján 
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értékelte a jelöltlistán szereplő szakmai felkészültségét, ismereteit és készségeit, majd a lebonyolított választási eljárásról 

jegyzőkönyvet állított össze. A választási eljárásban a bizottság a 2020. február 5-én tartott ülésén a jelölt szakmai 

felkészültségének, ismereteinek és készségeinek értékelése alapján az előírt mércék szerinti átlagosztályzat 

kiszámításával megállapította és számszakilag kimutatta a jelöltlistán szereplő jelölt eredményét. Ugyanezen az ülésen 

összeállította a jelöltek rangsorát, amelyre azt a jelöltet sorolta be, aki teljesíti is a nyílt pályázatban foglalt feltételeket és 

a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT.  gazdasági társaság ügyvezetőjének 

kinevezésére előírt mércéket, ez pedig: Dušan Glišić okleveles közgazdász magyarkanizsai, átlagosztályzata: 2,42.  

                A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT.  gazdasági társaság ügyvezetőjének 

megválasztására irányuló választási eljárás lebonyolításáról megküldött 2020. február 5-én kelt jegyzőkönyv és a horgosi 

POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT.  gazdasági társaság ügyvezetőjének  megválasztására 

összeállított 2020. február 5-ei rangsor alapján az ügyintézési és mandátumügyi bizottság megerősítette a határozati 

javaslatot, amely a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT.  gazdasági társaság 

ügyvezetőjévé négy évre a rangsorban szereplő jelölt, Dušan Glišić okleveles közgazdász magyarkanizsai lakost nevezi 

ki.  

                A közvállalatokról szóló törvény 42. szakaszában foglaltak úgy rendelkeznek, hogy a közvállalati igazgató 

kinevezéséről szóló aktust a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében és az igazgató kinevezésében illetékes szerv 

világhálós honlapján kell közzétenni, ugyanezen szakasz 2. bekezdése pedig előírja, hogy a helyi önkormányzat által 

alapított közvállalat igazgatójának kinevezéséről szóló aktust indokolással együtt közzé kell tenni a helyi önkormányzat 

közlönyében is.  

                A közvállalati igazgatók kinevezéséről szóló határozat a közvállalatokról szóló törvény 41. szakasz 4. 

bekezdésében (Az SZK Hiv. Közlönye, 15/16. és 88/19. sz.) foglaltaknak megfelelően végleges.  

                A közvállalatokról szóló törvény 41. szakasz 3. bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Magyarkanizsai 

Községi Képviselő-testület a rendelkező részben írt határozatot hozta.  

 

 

Szerb Köztársaság  

Vajdaság Autonóm Tartomány     Miloš Kravić s. k., 

Magyarkanizsa község        a Községi Képviselő-testület elnöke 

Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-54/2020-I 

Kelt: 2020. 02. 20-án 

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. szakasz 20. pontja és 48. szakasza,  Magyarkanizsa község alapszabálya 

(Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 40. szakasz 74. pontja és 77. 

szakasz 2. bekezdése alapján a Magyarkanizsai községi Képviselő-testület a 2020. február 20-án tartott ülésén meghozza 

az alábbi 

 

V É G Z É S T 

 

I 

 JÓVÁHAGYJA a képviselő-testület a Magyarkanizsai Községi Tanács 2019. október 1. és december 31. 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: 02-59/2020-I 

Kelt: 2020. 02. 20-án 

Magyarkanizsa 
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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. és 88/19. sz.) 63. szakaszának 2. bekezdése és 64. szakaszának 

2. bekezdése és  Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. szám) 40. 

szakaszának 10. pontja és 71. szakaszának 8. pontja alapján a Magyarkanizsai községi Képviselő-testület a 2020. február 

20-án 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 2019. december 31-éig terjedő időszakra tervezett és teljesült tevékenységek 

egybehangoltságának fokáról szóló községi tanácsi 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: 02-58/2020–I 

Kelt: 2020. 02. 20-án 

Magyarkanizsa 

 

 

J E L E N T É S 

 A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI TANÁCS 2019. OKTÓBER 1. ÉS DECEMBER 31. 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) előterjeszti az alapszabályt, a költségvetést és a képviselő-testület által meghozandó aktusokat; 

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

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

pénzellátásról; 
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4) 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; 

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

jogait és kötelezettségeit érintő, községi hatáskörbe tartozó közigazgatási ügyekben; 

6) 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; 

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

működésüket; 

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

testület elé negyedéves jelentést terjeszt a közvállalatok működéséről; 

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

képviselő-testület által meghozandó aktusokat terjeszt elő; 

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

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

tervet hoz; 

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

illetékességek végrehajtásáról; 

13) kijelöli és fölmenti a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjét; 

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

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

szervezetéről és munkaköreinek besorolásáról szóló aktust; 

16) kijelöli a községi vagyonjogi ügyészt; 

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

elleni védelem tervét; 

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

építési terület bérbeadásáról; 

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

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

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

szervezetek) előzetesen jóváhagyja az adott dolog bérbeadását; 

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

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

23) fellebbviteli bizottságot alakít; 

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

25) működéséről tájékoztatja a nyilvánosságot;   

26) a polgármester javaslatára a működéséről ügyrendi szabályzatot hoz;  

27) 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. október 1. és december 31. közötti időszakban a Községi Tanács 10 ülést tartott. 

 Az említett időszakban a Községi Tanács összesen 82 napirendi pontot vitatott meg. 

 Magyarkanizsai képviselő-testületi hatáskörben a Községi Tanács az ülésein 47, képviselő-testület által hozandó 

aktus javaslatát erősített meg. 

 Községi tanácsi hatáskörben a Községi Tanács az ülésein összesen 35 aktust vitatott meg, ebben: 

- 15 döntést, 

- 4 határozatot, 

- 4 jelentést, 

- 8 szabályzatot, 



Број:  3.                   20.02.2020.                      СТРАНА  137.  OLDAL                               2020. 02.20.           3.  szám 

 

 
- 3 nyílt fölhívást és 

- 1 kérelmet. 

 

A KÖZSÉGI TANÁCS ÁLTAL FOGANATOSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK TÁBLÁZATOS ÁTTEKINTÉSE

  

 

Képviselő-testületi hatáskörben 

 

Községi tanácsi hatáskörben (összesen 35 aktus) 

 

 

47, képviselő-testület által hozandó 

aktus javaslatát megerősítő VÉGZÉS 

DÖNTÉS 15 

HATÁROZAT 4 

KÉRELEM 1 

JELENTÉS 4 

SZABÁLYZAT 8 

NYÍLT FÖLHÍVÁS 3 

ÖSSZESEN:  82 aktus 

 

 

 

         Fejsztámer Róbert s. k. 

     polgármester  

 

 

 

J E L E N T É S 

 A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ KÖZVÁLLALATOK ÜZLETVITELI 

PROGRAMJÁBAN A 2019. JANUÁR 1-JÉTŐL 2019. DECEMBER 31-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, 2/20. sz.-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 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 

Tanácsnak a törvényben megállapított határidőn belül megküldte a 2019. január 1-étől december 31-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 
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elkészítette a 2019. január 1. és december 31. közötti időszakra a közvállalatok tervezett és teljesült tevékenységeinek 

egybahangoltsági 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 határozat 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, 6.000.000,00 dinár értékben lettek tervezve, 

a negyedik negyedéves megvalósulás pedig 5.225.000,00 dinárt tesz ki, ami 87%-ot jelent a tervezetthez képest.  

Csoport 614 – termékek eladásából és szolgáltatásokból származó bevételek a hazai piacon, 61.901.000,00 dinárban lettek 

megállapítva, a megvalósulás az negyedik negyedévben 92% a tervezetthez képest, azaz 56.745.000,00 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 1.400.000,00 dinárban lettek tervezve, a megvalósulás az negyedik  

negyedévben pedig 1.784.000,00 dinár, vagyis 127% 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 3.400.000,00 

dinárt látott elő, a  negyedik  negyedéves megvalósulás 2,918.000,00 dinár, ami a tervezett összeg 86%-a.  

Csoport 51- anyagköltség, a tervezett összeg 6.200.000,00 dinár, a megvalósulás összege 5.031.000,00 dinár, ami a terv 

81% -át teszi ki. 

Csoport 513 – üzemanyag és energiaköltség, a tervezett érték a harmadik negyedévre 5.000.000,00 dinár, a megvalósulás 

az adott időszakra  79% , ami 3.938.000,00 dinárt jelent.  

Csoport 52 -  bérek, juttatások és egyéb személyi kiadások, a tervezett összeg 42.800.000,00 dinár, a magvalósulás 

összege 41.372.000,00 dinár, vagyis a terv 97%-a.   

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

3.400.000,00 dinár, a megvalósulás 3.129.000,00 dinár, vagyis a tervezett összeg 92% -a. 

Csoport 54- amortizációs költségek, a tervezett összeg 3.852.000,00 dinár, a megvalósulás szintén 3.831.000,00 dinár, 

vagyis 99% -os megvalósulás.  

Csoport 55- nem anyagi jellegű költségek, tervezett összeg 3.700.000,00 dinár, az adott negyedéves megvalósulás 

2,961.000,00, vagyis 80%.  

 A vállalat a 2019.01.01.-2019.12.31. közötti időszakban  967.000,00 dináros ügyviteli hasznot mutatott ki, a 

nettó nyereség, illetve a megadóztatást követően 822.000,00 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 11.000.000,00 dinár kinnlevőséget, a megvalósulás 

pedig 9.240.000,00 dinár és így a megvalósulás a tervhez képest 84%. Az állapotmérlegben a az AOP  456-os, Beszállítók 

pozíción 1.900.000,00 dinár lett a terv, a megvalósulás 2.564.000,00 dinár, vagyis 135% 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 75.806.000 dinár és a terv 107%-át teszi ki, а készpénzkifizetés pedig 78,021.000 dinár  és a 

terv 109%-át teszi ki. A készpénz-állás az elszámolási periódus végén a tervezett összeg 61% -át teszi ki, mivel a 

decemberi fizetés a hónap utolsó napján ki lett fizetve, a minimálbér emelkedése miatt 2020. január hónapjától. 

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. Az utolsó negyedévben két munkás nyugdíjba ment, valamint kettő visszatért a fizetetlen 

szabadságról. 

 A vállalat a tervezett értékeken belül mozog úgy a felügyelőbizottsági tagoknak szánt kifizetéseknél, illetve a 

napidíjak és hivatalos utak kifizetésére vonatkozólag és az időszakos szerződéseknél úgyszintén. 

 

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. 2019 

folyamán két munkás nyugdíjba ment. 

6. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRMOZGÁSA 
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 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 

 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 

2019.12.31-i dátummal bezárólag 155.000,00 dinárt használt fel. Ez az összeg a negyedéves terv 77,50%-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 1.675.000 dinár értékben ÁFA 

nélkül. A temetőben befejeződött az új sírhelyek kiépítése 495,787 dinár értékben. A negyedik negyedévben egy 

személygépkocsi megvásárlására került sor 1,711.000 dinár értékben ÁFA nélkül. Az összes 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 VÍZMŰVEK 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 Üzletviteli terv: 

A 2019-es Üzletviteli tervet a Magyarkanizsa Községi Képviselő-testülete hagyta jóvá 02-391/2018-I/B sz.  

határozata alapján 2018. december 27-én.  

Magyarkanizsa Községi Képviselő-testülete a 2019. május 30-án megtartott ülésén Határozatot hozott az 

Üzletviteli terv első változtatásáról a 2019-es évre a POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK KFT részére 
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a 02-200/2019-I szám alatt, valamint jóváhagyta az Üzletviteli 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.  

 

614- számla csoport – Az eladott kész termékek és szolgáltatások után származó jövedelem belföldön, a 2019.01.01.-

2019.12.31.-i időszakban a tervezett érték  218.715.000 dinár, míg a megvalósított 159.406.000 dinár, vagyis a 

megvalósítás 73%-a tervezettnek. 

A megvalósított jövedelmeket a Vízépítészeti részleg (43%) és a Vízi közműszolgálat (57%) 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 

következő hónapokban a piacon nem volt egyetlen az építési munkálatokra vonatkozó közbeszerzési pályázat sem, amire 

tudtunk volna jelentkezni, amivel tudtunk volna javítani az utolsó negyed év elején, azonban nem sikerült minden 

leszerződött munkát elvégezni 2019 év végéig.     

 

51 – es számla csoport - Anyagköltségek – a 2019.01.01. – 2019.12.31.-i időszakban a tervezett érték 37.330.000 dinár a 

megvalósított érték ennek a 69%-a vagyis 25.849.000 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. – 2019.12.31.-i időszakra 

25.335.000 dinár, míg a megvalósított érték erre az időszakra 85% - a tervezettnek, vagyis 21.652.000 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. – 

2019.12.31. –i időszakban 94.731.000 dinár, a megvalósított érték erre az időszakra 86.433.000 dinár, vagyis 91%-a 

tervezett értéknek.  

 

53 –as számla csoport – Termelési szolgáltatások költségei – a tervezett érték a 2019.01.01. – 2019.12.31. –i időszakban 

28.170.000 dinár, még a megvalósított érték 25.205.000 dinár, vagyis 89%-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. -2019.12.31– i időszakra 15.200.000 

dinár, a megvalósított érték 14.992.000 dinár, vagyis 99%. 

 

55 – ös számla csoport – Nem anyagi költségek – tervezett érték a 2019.01.01. – 2019.12.3 – i időszakra 17.668.000 

dinár, a megvalósított érték 11.224.000 dinár, vagyis 64%. 

 

662 – es számla csoport – Kamat bevételek harmadik személytől – tervezett érték a 2019.01.01. – 2019.12.31. – i 

időszakra 700.000 dinár, a megvalósított érték 821.000 dinár, vagyis 118%. 

 

67 –es és 68 –as számla csoport – Egyéb bevételek – tervezett érték a 2019.01.01–2019.12.31. időszakra 1.500.000 dinár 

a megvalósított érték 1.864.000 dinár, vagyis 124%. Az egyéb bevételekhez tartozik a jövedelmek az eladott anyagokból 

(36.580 dinár), az eladott felszerelésből (655.106 dinár) valamint az egyéb jövedelmek (1.172.994 dinár) ami főleg a 

biztosítótól megfizetett károkra vonatkozik (1.087.188 dinár). 

 

57- es és 58- as számla csoport – Egyéb kiadások – tervezett érték a 2019.01.01-2019.12.31-ei időszakra 370.000 dinár, 

míg a megvalósított érték 90.000 dinár, vagyis 24%. Az egyéb kiadások a nem üzleti költségekre vonatkoznak. 

A vállalat a 2019.01.01–2019.12.31-ei időszakban veszteséget mutat ki 23.914.000 dinár értékben. Az eltérés a tervezett 

és megvalósított értékek között az év elejei rossz idő miatt volt főképp, hogy nem tudtuk elvégezni azokat a munkákat, 
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melyek hozták volna a várt eredményeket.  Év közben, ha az Eredmény mérleget nézzük egyes időszakokra, váltakoznak 

az eredmények a nyereség és veszteség kimutatásában, néhány hónapban nem volt egyetlen közbeszerzési pályázat sem 

melyre jelentkezni lehetett volna, ami szintén hozzá járult a veszteséghez, az utolsó negyedben megkötött szerződések 

megvalósítása a meglevő teljes kapacitás kihasználása mellett sem tudott pozitív mérleget eredményezni. 

 

2. ÁLLAPOTMÉRLEG   

Az állapotmérleg megmutatja a pillanatnyi állást az eszközök nagyságáról, szerkezetéről, valamint a vállalat eszköz 

forrásairól. 

Az állapotmérleg a 2019.01.01–2019.12.31-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 353.221.000 dinár, ami a tervezett érték 89%-a. Az össz aktíva 70%-át képezi az állandó vagyon 

(245.396.000 dinár), még a forgó eszközök a 30%-át (107.825.000 dinár). 

 

24 –es számla csoport – Készpénz ekvivalens és készpénz – a tervezett értéktől alacsonyabb 80%. 

 

204 –es számla csoport – Belföldi vevők – a tervezett érték 2019.01.01–2019.12.31–ig 70.000.000 dinár, még a 

megvalósított érték 34.247.000 dinár, vagyis 49%. 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 353.221.000 dinár, vagyis a tervezett 89%-a. A passzíva össz értékét képezi a tőke 91%-ban 

(321.105.000 dinár), még az 9%-át a hosszú lejáratú tartalékok és kötelezettségek adják (32.116.000 dinár). 

416-os számla csoport – Lízing alapú kötelezettségek – a tervezett érték 2019.01.01–2019.12.31-ig 3.561.000 dinár, a 

megvalósított érték 57.000 dinár, vagyis 2%. A lízingre tervezett összeg nem lett realizálva ebben az időszakban. 

430-as számla csoport – Kapott előlegek – a tervezett érték 2019.01.01–2019.12.31-ig 600.000 dinár volt, még a 

megvalósított érték 10.184.000 dinár, vagyis 6789%. Ezt az előleget az oroszlámosi vízvezeték felújítására fizették be.  

Az Állapotmérleg többi tételénél nincs nagyobb eltérés a tervezetthez képest a 2019.01.01. – 2019.12.31.-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 11.057.000 dinár. 

A befektetési készpénz beáramlás 3.390.000 dinár. 

A finanszírozási készpénz kiáramlás 1.683.000 dinár. 

Összehasonlítva a készpénz ki és be áramlását a 2019 január-december időszakra, megállapíthatjuk, hogy a készpénz 

kiáramlás 9.350.000 dinár volt. A 2018. december 31-ei állást, ami 14.986.000 dinár volt, csökkentjük a készpénz 

kiáramlással, valamint figyelembe vesszük a negatív árfolyamkülönbséget, akkor megkapjuk a 5.631.000 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 89%-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 
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utazók útiköltségei a tervezett költségek 96%-át teszik ki, a napidíjak a hivatalos útra, valamint a hivatali úton keletkezett 

költségek a tervezett érték 54%-a. 

 

5. A FOGLALKOZTATÁS DINAMIKÁJA 

A 2019.07.01–2019.12.31-i időszakban a következő változások voltak az alkalmazottak számában: 

- három foglalkoztatott kapott munkaszerződést meghatározott időre, a növekvő munkamennyiség miatt a 

Vízépítészeti részlegben, 

- egy foglalkoztatott kapott munkaszerződést meghatározott időre, a növekvő munkamennyiség miatt a Vízközmű 

szolgálatban. 

6. A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRÁNAK MOZGÁSA   

A Magyarkanizsa Községi Képviselő-testületnek 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. Ezek az árak voltak érvényben a 2019-es évben. 

 

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉBB 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. 

 

7. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK 

A vállalat a 2019-es Üzletviteli tervében a reklám és propaganda célokra 150.000 dinárt látott elő, a 2019.01.01.- 

2019.12.31. – i időszakra, a megvalósítás értéke 190.584 dinár volt, vagyis 127%. 

A 2019- es Üzletviteli i tervben a Reprezentációs költségekre összesen 1.195.000 dinár lett előlátva a 2019.01.01. – 

2019.12.31.- i időszakra, a megvalósítás értéke 975.810 dinár, vagyis 82%. Adomány címen 10.000 dinár lett kifizetve a 

„Gyöngyszemeink” Iskoláskor Előtti Intézménynek a gyermeknap alkalmából. 

 

8. BERUHÁZÁSI TERV 

A vállalatban 2019. december 31.-ig 15.351.000 dinár értékben volt beruházás, amely informatikai eszközökre, 

informatikai programra a távleolvasós vízórákra, felszerelésre a szennyvízelvezető rendszerhez, vízvezeték veszteség 

érzékelő berendezés programmal együtt, út aláfúró berendezés áramfejlesztővel együtt valamint detektor a földalatti 

vezetékek megtalálására vonatkozott, mint ahogy ez már a tervben is előre volt látva.  

 

  III. ZÁRÓ ÉSZREVÉTELEK ÉS MEGJEGYZÉSEK 

 

A negyedéves jelentésformák elemzése alapján az Üzletviteli tervhez viszonyított megvalósításban a POTISKI 

VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK KFT a 2019.01.01. -2019.12.31. –i időszakban megállapíthatjuk, hogy a 

vállalatnak 23.914.000 dinár vesztesége volt.  

Fontos megemlíteni, hogy a 2019-es év elejére kritikusan lecsökkent a munkavállalók száma a vállalatban, amely komoly 

fenyegetést jelentett a munkafolyamat megzavarására minden szegmensben. A vállalatban a törvényes lehetőségek 

keretein belül sürgős intézkedéseket tett a munkavállalók szociális helyzetének javítására (a munkabér emelése 2019 

januártól, a szolidáris segély kifizetése a törvénnyel összhangban, a jubileumi jutalmak kifizetése a Kollektív szerződéssel 

összhangban, a munkahelyi teljesítmény stimulálása) ezzel megszűnt a munkavállalók elvándorlása. 2018-ban a 

foglalkoztatottak átlagos száma 76, még 2019-ben 71. A bruttó keresetek összege 2018-ban 67.249.680,00 dinár volt, 

még 2019-ben 76.633.117,00 dinár volt. A terv 2020-ra 80 munkást lát elő, amelyre a vállalatnak nagy szüksége van, 

vannak érdekelt munkavállalók is, mivel a munkafeltételek jelentősen javultak. A kedvező időjárási helyzet és az aláirt 

szerződések (vízvezeték építése Oroszlámoson, melynek értéke 38 millió dinár) jó előjel, hogy a következő évre lesz 

elegendő munka és sikeresebb lesz, mint az előző év.    

 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. 

A vízhálózaton való veszteség keresése meghozta a várt eredményt. A tél beállta előtt volt egy kis idő és sikerült 

Horgoson a veszteséget felmérni, melynek az eredményei láthatók. 2018-hoz viszonyítva a nem leszámlázott víz 

mennyisége 1,95% -kal csökkent. A csökkenés igaz, hogy nem nagy, de a 2019. január 1-től 2019 július 31-ig a vízvezeték 
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hálózaton történő veszteség 170.000 m3 volt, addig a 2019 augusztus 1-től december 31-ig 47.000 m3 alá esett. 2020. 

február végétől folytatjuk a veszteség feltárását, amely jelentősen csökkenteni fogja a „kitermelt, de nem leszámlázott 

víz” mennyiségét és ez hozzájárul a jobb év végi eredményhez. 

Kezdeményeztük a kisfogyasztók és vállalatok egy részének a rákapcsolódását a szennyvízelvezető rendszerre, 

amely szintén jövedelmet eredményezett ebben a kategóriában, amely és a Vízközmű szolgáltatás jövedelmét növelte. 

Figyelembe véve azt a tényt, hogy a lakosság száma évről évre csökken, a foglalkoztatottak elkötelezettsége miatt meg 

tudjuk tartani a termelés fizikai mennyiségét és némely szegmensben még növelni is tudjuk. 

A számlázási és fogyasztókkal való kapcsolati osztály a részletfizetési szerződések aláírásával sikerült a már 

elévült tartozásokat visszahozni a nem elévült tartozásokhoz, amely szintén hozzájárul a jobb eredményhez. 

A vállalat minden kötelezettségének időben eleget tett. 

 

 

          A Községi Tanács elnöke 

              Fejsztámer Róbert s. k. 
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 A költségvetési rendszerről szóló törvény 69. szakasza (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., 99/16. és 113/17. 95/18., 31/19. és 72/19. 

sz.) és a 2020. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet 20. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos 

Lapja, 19/19. sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester meghozza az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T 

A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ESZKÖZEINEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL  

 

I. 

 A 2020. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelettel a 4. költséghelyrend, 1. fejezet, 15. 

program, 0602-0009 PT, 112-es jogcímcsoport, 203-as tétel, 499121-es közgazdasági osztályozás alatt a folyó 

költségvetési tartalék keretében megállapított eszközökből 319.020,00 dinár összértékű eszköz átcsoportosítását 

engedélyezem.  

 

II. 

Az e határozat 1. pontja szerinti eszközökkel a következő költségvetési tétel növekszik: 

• a 4.  költséghelyrend, 6.1. fejezet, 13. program, 120–0001 - Helyi művelődési intézmények 

működtetése, 820-as jogcímcsoport, 512-es közgazdasági osztályozás, 342. tétel, 01-es pénzforrás 

319.020,00 dinárral. 

III. 

Az eszközök szigorúan céleszközök. 

 

IV. 

E határozat végrehajtásáról a Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyi és költségvetési főosztálya fog 

gondoskodni. 

 

V. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

      

      Fejsztámer Róbert s. k. 

      magyarkanizsai polgármester  

 



Број:  3.                   20.02.2020.                      СТРАНА  145.  OLDAL                               2020. 02.20.           3.  szám 

 

 
 

TARTALOM 

RENDELET A VÁROSI ÉS PEREMVÁROSI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRÓL, MINT KOMMUNÁLIS 

TEVÉKENYSÉGRŐL ................................................................................................................................................... 96 

RENDELET A TEMETŐK ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS A TEMETKEZÉSRE VONATKOZÓ KOMMUNÁLIS 

TEVÉKÉNYSÉG VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL ............................................................. 103 

RENDELET A KÉMÉNYSEPRŐI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KOMMUNÁLIS 

TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL ....................................................................................................... 112 

RENDELET A GYEPMESTERI KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL ÉS 

MÓDJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL .......................................... 114 

RENDELET A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL SZERVEZETÉRŐL SZÓLÓ 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL ................................................................................ 117 

RENDELET A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ HELYI KÖZÖSSÉGEKRŐL SZÓLÓ 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL ................................................................................ 118 

HATÁROZAT A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2020. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ................................................................................................................................................. 119 

HATÁROZAT A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK 

FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÜLÖNPROGRAMJA JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ............................ 119 

HATÁROZAT A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. GAZDASÁGI 

TÁRSASÁG KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSÉHEZ CSATOLT II. SZ. FÜGGELÉK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ...... 120 

HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI VÖRÖSKERESZT 2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ................................................................................................................................................. 120 

HATÁROZAT A TISZA MENTI INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSI KÖZPONT 2020. ÉVI 

MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL .......................................................................................................... 121 

HATÁROZAT  A MAGYARKANIZSAI  REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ 

KÖZPONT 2020. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ....................................................... 121 

HATÁROZAT A МAGYARKANIZSA KÖZSÉGBELI SZOCIÁLIS VÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 

2020. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ............................................................................ 122 

HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI SPORTSZÖVETSÉG 2020. ÉVI 

MUNKAPROGRAMJÁNAK ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL......................... 122 

HATÁROZAT A МAGYARKANIZSAI EGÉSZSÉGHÁZ MAGYARKANIZSA KÖZSÉGET ÉRINTŐ 

EGÉSZSÉGVÉDELEM VÉGREHAJTÁSÁRA IRÁNYULÓ 2020. ÉVI PROGRAMJÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ................................................................................................................................................. 123 

HATÁROZAT A MAGYARKANIZSAI SZOCIÁLIS KÖZPONT 2020. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ................................................................................................................................................. 123 

HATÁROZAT A RENDKÍVÜLI HELYZETEK MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI TÖRZSKARA 2020. ÉVRE 

SZÓLÓ MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ........................................................................................... 124 

HATÁROZAT A 2020. ÉVI MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI HELYI FOGLALKOZTATÁSI CSELEKVÉSI 

TERV ELFOGADÁSÁRÓL ........................................................................................................................................ 124 

HATÁROZAT A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ ÉPÍTÉSI TERÜLET 

ELIDEGENÍTÉSÉNEK ÉS BÉRBEADÁSÁNAK ELJÁRÁSÁT LEBONYOLÍTÓ BIZOTTSÁG 

MEGALAKÍTÁSÁRÓL .............................................................................................................................................. 125 

HATÁROZAT AZ ÁLLANDÓ ÖSSZETÉTELŰ MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁG FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL .................................................................................. 125 

HATÁROZAT A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ HELYI KÖZÖSSÉGEK 

TANÁCSTAGJAINAK VÁLASZTÁSÁT LEBONYOLÍTÓ VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL

 ........................................................................................................................................................................................ 127 



Број:  3.                   20.02.2020.                      СТРАНА  146.  OLDAL                               2020. 02.20.           3.  szám 

 

 
HATÁROZAT A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ HELYI KÖZÖSSÉGEK 

TANÁCSTAGJAINAK VÁLASZTÁSÁT LEBONYOLÍTÓ MÁSODFOKÚ VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

KINEVEZÉSÉRŐL ...................................................................................................................................................... 129 

HATÁROZAT A TISZA MENTI INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJÁNAK 

FÖLMENTÉSÉRŐL .................................................................................................................................................... 130 

HATÁROZAT A TISZA MENTI INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJÁNAK 

KINEVEZÉSÉRŐL ...................................................................................................................................................... 131 

HATÁROZAT A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. GAZDASÁGI 

TÁRSASÁG MEGBÍZOTT ÜGYVEZETŐJÉNEK FÖLMENTÉSÉRŐL ............................................................ 132 

HATÁROZAT A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT.  GAZDASÁGI 

TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL ....................................................................................... 132 

VÉGZÉS (a Magyarkanizsai Községi Tanács 2019. október 1. és december 31. között végzett munkájáról) ..... 134 

VÉGZÉS (а Мagyarkanizsa község területén működő közvállalatok üzletviteli programjában a 2019. január 1-

jétől 2019. december 31-ig terjedő időszakra tervezett és teljesült tevékenységek egybehangoltságának fokáról)

 ........................................................................................................................................................................................ 135 

JELENTÉS A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI TANÁCS 2019. OKTÓBER 1. ÉS DECEMBER 31. KÖZÖTT 

VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL ....................................................................................................................................... 135 

JELENTÉS A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ KÖZVÁLLALATOK ÜZLETVITELI 

PROGRAMJÁBAN A 2019. JANUÁR 1-JÉTŐL 2019. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA 

TERVEZETT ÉS TELJESÜLT TEVÉKENYSÉGEK EGYBEHANGOLTSÁGÁNAK FOKÁRÓL ................. 137 

HATÁROZAT A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ESZKÖZEINEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ....... 144 

 
 

 

Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint. 

Kiadó: Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület, Magyarkanizsa, Fő tér 1., Telefon: 875-166 

Felelős szerkesztő: Rác Major Diána képviselő-testületi titkár  

Készíti: Községi szervek ügyeit ellátó főosztály 

 

 


