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A tervrendszerről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 20/2018. szám) 5. szakasza 2. bekezdésének 4. 

pontja, 9. szakaszának 1. és 8. bekezdése és 53. szakaszának 2. bekezdése, Az autonóm tartomány és a helyi 

önkormányzatok fejlesztési tervének kötelező elemeiről szóló rendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 

107/2020. szám) 3. szakasza, A helyi önkormányzatokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 

129/2007, 83/2014., 101/2016. és 47/2018. szám) 20. szakasz 1. bekezdésének 1. pontja és 32. szakasza 1. bekezdésének 

4. pontja és Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. szám – egységes 

szerkezetbe foglalt szöveg) 40. szakaszának 4. pontja alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. 

december 30-án megtartott ülésén meghozta a következő 

 

R E N D E L E T E T 

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG 2021–2027. IDŐSZAKRA VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI 

TERVE KIDOLGOZÁSI ELJÁRÁSÁNAK MEGINDÍTÁSÁRÓL 

 

Általános rendelkezések 

 

1. szakasz 

 A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület megindítja a Magyarkanizsa község 2021–2027. időszakra 

vonatkozó fejlesztési tervének (a továbbiakban: fejlesztési terv) kidolgozási eljárását A helyi önkormányzatok fejlesztési 

tervei kidolgozásának irányelveivel összhangban, amelyet a Szerb Köztársaság Kormányának Köztársasági Közpolitikai 

Titkársága hozott meg. 

 

2. szakasz 

 Az e rendelet 1. szakaszában írt fejlesztési terv kidolgozásának célja, hogy a jelenlegi állapot elemzése és minden 

érdekelt fél párbeszéde alapján folytatott átlátható folyamatban meghatározásra kerüljenek a társadalmi és gazdasági 

fejlesztési politika, valamint a környezetvédelmi és területi fejlesztési politika kulcsfontosságú elemeit magukba foglaló 

víziók, prioritások, célok és intézkedések/tevékenységek, összhangban az ide vonatkozó és a köztársasági szinten 

ratifikált nemzetközi dokumentumokkal, a költségvetési eszközök optimális felhasználása és a község fenntartható 

növekedésének és fejlődésének biztosítása mellett. 

 

A fejlesztési terv kidolgozásáért felelős alanyok 

 

3. szakasz 

 A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület felhatalmazza a község polgármesterét, hogy az hozza a létre a 

fejlesztési terv kidolgozásának koordinálását vezető csapatot és tematikus alcsapatokat külön határozatokkal, amelyek 

meghatározzák a csapatok összetételét és hatáskörét is. 

 A Koordinációs Testület szakmai és adminisztrációs feladatait a Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési 

Főosztály fogja ellátni. Minden érdekelt fél részvétele biztosításának céljából a terv kidolgozása folyamán a dokumentum 

tervezetéről szóló fórumok és közviták kerülnek megszervezésre. 

 

A kidolgozás szakaszai 

 

4. szakasz 

 A minőségi fejlesztési tervnek a felsorolt jogszabályokkal összhangban átlátható módon történő kidolgozása a 

következő szakaszokból áll: 

1. felkészülés és a folyamat megszervezése; 

2. a jelenlegi állapot áttekintése és elemzése; 

3. a víziók és a legjelentősebb célok meghatározása; 

4. a legjelentősebb fejlesztési célok megvalósításához szükséges intézkedések áttekintése és leírása; 

5. a fejlesztési terv végrehajtásának és végrehajtása nyomon követésének módja; 

6. a fejlesztési terv tervezetének közszemlére tétele; 

7. közvita lefolytatása a fejlesztési terv tervezetéről; 

8. a fejlesztési tervnek a Községi Képviselő-testület általi meghozatala és kihirdetése. 

A fejlesztési terv kidolgozása teljes folyamatának során különösen fontosak a tanácskozások, valamint az adatok 

begyűjtése és feldolgozása, mivel ezek olyan állandó folyamatok, amelyek a fejlesztési terv kidolgozásának több 

szakaszára is kiterjednek. 

 

Közvita 



Број:  32.                30.12.2020.                        СТРАНА  489.  OLDAL                         2020. 12.30.           32.  szám 

 
 

5. szakasz 

 A fejlesztési terv tervezetéről szóló közvita A közvitákról szóló rendelettel (Magyarkanizsa Község Hivatalos 

Lapja, 1/2020. szám) összhangban kerül lefolytatásra. 

 

Határidők 

 

6. szakasz 

Magyarkanizsa község 2021–2027. időszakra vonatkozó fejlesztési tervét legkésőbb 2021. december 31-ig kell 

kidolgozni. 

 

Átmeneti és záró rendelkezések 

 

7. szakasz 

 E rendelet Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való megjelentetésének másnapján lép hatályba. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Magyarkanizsa község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-422/2020-I 

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

Lackó Róbert s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

Az egészségvédelemről szóló törvény 13. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 25/19. sz.), a helyi önkormányzatról 

szóló törvény 20. szakasz 16. pontja és 32. szakasz 6. pontja (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/14. 

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

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

Képviselő-testület 2020. december 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

R E N D E L E T E T 

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL A MAGYARKANIZSAI 

EGÉSZSÉGHÁZNAK A VÉNYRE ADHATÓ GYÓGYSZEREK ÉS VISZONTELADÁSRA 

SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK UTÁNI TARTOZÁS CÍMÉN BESZÁLLÍTÓKKAL 

SZEMBEN FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉRE 2021-BEN 

FOLYÓSÍTANDÓ TÁMOGATÁSRÓL 

 

1. szakasz 

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

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

kötelezettségek teljesítésére 2021-ben folyósítandó támogatás megvalósítását szabályozza. 

 

2. szakasz 

            Az e rendelet 1. szakaszában írt folyó támogatás megvalósításához szükséges eszközöket a 2021. évi 

magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet 25.649.000,00 összegben irányozza elő. 

 

3. szakasz 

            Az e rendelet 1. szakasza szerinti támogatást a 2021. évi magyarkanizsai községi költségvetés fizetőképességével 

összhangban havonkénti összegekben a 464112-es közgazdasági osztály – Egészségügyi intézményeknek juttatott folyó 

adományok – Magyarkanizsai Egészségház soron kell folyósítani. 

 

4. szakasz 

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

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

szolgáló árukészletek utáni tartozás címén beszállítókkal szemben fennálló kötelezettségek teljesítésére felhasználni. 
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 A Magyarkanizsai Egészségház mint az e rendelet 1. szakasza szerint folyósítandó támogatás kedvezményezettje 

a magyarkanizsai községi költségvetésből e rendeltetésre irányuló minden egyes eszközátutalás iránti kérelemhez köteles 

csatolni annak bizonyítékát, hogy az azt megelőzően kapott eszközöket rendeltetésszerűen használta fel.  

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

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

 

5. szakasz 

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

hatályba.  

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa Község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 02-423/2020-I 

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa  

  

Lackó Róbert s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

 

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

101/10., 101/11.,  93/2012., 62/13., 63/013 – javítás, 108/13., 142/14., 68/15. – másik törvény, 103/15., 99/16. és 113/17., 

95/18., 31/19. és 72/19. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 

2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. december 

30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

 

R E N D E L E T E T 

A 2020. ÉVI MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 

KÖNYVVIZSGÁLATÁRA KÜLSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ BEVONÁSÁRÓL 

 

I. 

A képviselő-testület jóváhagyja, hogy a 2020. évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadásának külső 

könyvvizsgálatára Magyarkanizsa község külső könyvvizsgálót vonjon be. 

 

II. 

A 2020. évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadásának külső könyvvizsgálatát olyan személy 

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

könyvvizsgálatot szabályozó törvényben előírt feltételeket.  

A 2020. évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadásának könyvvizsgálatával kapcsolatos szolgáltatás 

közbeszerzési eljárását a közbeszerzésekről szóló törvénnyel összhangban kell lebonyolítani.  

 

III. 

Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

  

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány                                     Lackó Róbert s. k., 

Magyarkanizsa község                                a Községi Képviselő-testület elnöke 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-424/2020-I 

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

A köztulajdonról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2011., 88/2013., 105/2014., 104/2016. – 

másik törvény, 108/2016., 113/2017. és 95/2018. szám) 18. szakaszának 6. bekezdése, 22. szakasza és 27. szakaszának 

10. bekezdése, Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. szám – egységes 

szerkezetbe foglalt szöveg) 40. szakaszának 40. pontja és a Magyarkanizsa község tulajdonában levő dolgok szerzéséről, 
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használatáról, kezeléséről és a velük való rendelkezésről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

19/2012., 21/2012. – javítás, 16/2013. és 9/2017. szám) 13. szakasza alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

2020. december 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

R E N D E L E T E T 

A MARTONOS KATASZTERI KÖZSÉG 18. SZ. INGATLANLAPJÁN FÖLVETT 1155 ÉS 

1156 HR. SZ. INGATLAN HASZNÁLATI JOGÁNAK A MAGYARKANIZSAI JOVAN 

JOVANOVIĆ ZMAJ ÁLTALÁNOS ISKOLÁRA VALÓ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL 

 

I. 

ÁTRUHÁZZA a képviselő-testület a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolára (székhelye: 

Magyarkanizsa, Iskola tér 1., törzsszáma: 08114307) a Martonos kataszteri község 18. sz. ingatlanlapján fölvett 7a 28m2 

teljes térmértékű, Magyarkanizsa község köztulajdonában lévő ingatlan használati jogát, amely a következőkből áll: 1155 

hr. sz. telek, amely 4 ár 37 m2 térmértékű épület és egyéb épület körüli földterület, és 1156. hr. sz. telek, amely 2a 73m2  

térmértékű I. osztályú kert és 18m2 térmértékű épület és egyéb épület körüli földterület. 

 

II. 

Az e rendelet I. pontjában írt ingatlan használati jogának átruházása térítésmentes, és az intézmény alapítói 

okiratával összhangban a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola tevékenységének gyakorlását szolgálja.  

 

III. 

A magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola az e rendelet I. pontjában írt ingatlant a jellegével és 

rendeltetésével összhangban birtokolni és használni, a köztulajdont szabályozó törvénnyel összhangban pedig kezelni 

jogosult.  

 

IV. 

A község illetékes szerve dönthet úgy, hogy visszaveszi az e rendelet I. pontjában írt ingatlan használati jogát, 

amennyiben az nem szolgálja a jogosult hatáskörének, illetve tevékenységének megvalósítását és amennyiben az ingatlant 

a törvénnyel vagy egyéb jogszabállyal ellentétesen vagy az ingatlan természetével és rendeltetésével ellentétes módon 

használja. 

A községi tulajdonban levő ingatlanok használati joga a használati jog jogosultjának akaratától függetlenül 

megszűnik, ha azokat az arra illetékes szerv döntése községi köztulajdonból elidegeníti, továbbá a használati jog 

élvezőjének megszűnésével, valamint a törvényben megállapított egyéb esetekben.  

 

V. 

E rendelet alapján a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolának az e rendelet I. pontjában írt 

ingatlanokon fennálló használati jogát az ingatlanokon levő jogok bejegyzését szabályozó törvénnyel összhangban be kell 

jegyezni az ingatlanokról és az ingatlanokon levő jogosultságokról vezetett nyilvántartási könyvekbe.  

 

VI. 

Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány                                     Lackó Róbert s. k., 

Magyarkanizsa község                                a Községi Képviselő-testület elnöke 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-456/2020-I 

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

A helyi önkormányzat pénzellátásáról szóló törvény 6. és 9. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06., 47/11., 93/12., 

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

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

egybehangolása 89/18. – dinárösszegek egybehangolása és 95/18. – másik törvény, 86/19 – dinárösszegek 

egybehangolása és 126/20 – dinárösszegek egybehangolása), a helyi önkormányzatról szóló törvény 20. és 32. szakasza 

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

rendszerről szóló törvény 25. szakasz 1. bekezdés 1. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010. , 101/2010., 

101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. – javítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. – másik törvény, 103/15., 99/16. és 

113/17., 95/18., 31/19. és 72/19. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 3. pontja (Magyarkanizsa Község 
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Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

2020. december 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi 

R E N D E L E T E T 

A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

1. szakasz 

A községi közigazgatási illetékekről szóló rendeletben (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/17., 18/18. 

és 19/19. sz.) A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEK DÍJSZABÁSA helyébe az alábbi lép: A 6. díjtétel helyébe 

a következő lép: 

6. díjtétel 

Reklámalapok elhelyezésére vonatkozó kérelem                                                                                                       700 

MEGJEGYZÉS: 

A nyílt tereken történő reklámozás eszközei: hirdetőtábla (óriásplakát), célirányos hirdetőtábla, poszter, kijelző, világító 

jelzések, konzolos védjegy, reklámtábla, hirdetési eszköz, reklámvászon, transzparens - szalaghirdetés és más 

hirdetőeszközök. 

 

2. szakasz 

             A 8. díjtétel helyébe a következő lép:  

„8. díjtétel 

Könnyűszerkezetes garázsok ideiglenes felállításának kérelme után             300” 

  

3. szakasz 

          A 17. díjtétel helyébe a következő lép:  

„17. díjtétel 

Házasságkötés hivatali helyiségen kívül                                                              12.000 

Házasságkötés hivatali helyiségben                                                                                                                    1.000“ 

  

4. szakasz 

A 21. díjtétel 2. pontja törlődik:  

5. szakasz  

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

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány                                     Lackó Róbert s.k., 

Magyarkanizsa község                                a Községi Képviselő-testület elnöke 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-420/2020–I  

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 

 

A helyi önkormányzat pénzellátásáról szóló törvény 6., 7. és 11. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 62/06., 47/11., 93/12., 

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

egybehangolása, 104/16. – másik törvény, 96/17.– dinárösszegek egybehangolása,89/18. sz.  – dinárösszegek 

egybehangolása és 86/19 dinárösszegek egybehangolása) és 126/20 – dinárösszegek egybehangolása),  a helyi 

önkormányzatról szóló törvény 20. és 32. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007., 83/14. sz. – másik törvény és 

101/16. sz. – másik törvény), a költségvetési rendszerről szóló törvény 25. szakasz 1. bekezdés 2. pontja (Az SZK Hiv. 

Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. – javítás,  108/13., 142/14., 68/15. sz. – másik 

törvény,103/15., 99/16. és 113/17., 95/18., 31/19. és 72/19. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 3. 

pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. 

március 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  
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R E N D E L E T E T 

A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

 

1. szakasz 

 A helyi kommunális illetékekről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 22/12., 19/14., 19/15., 

27/16., 19/17., 18/18. és 19/19. sz.) A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEK DÍJSZABÁSA fejezetében a 2. számú 

díjtétel helyébe az alábbi lép: 

 

„2. díjtétel 

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

 

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

éves összegben fizetendő illeték: 

 

1. N kategória – tehergépjárművek teherbírás szerint 

 

– 2 tonnáig 1.780 dinár 

– 2 tonna és 5 tonna között 2.370 dinár 

– 5 tonna és 12  tonna között 4.130 dinár 

– 12 tonna fölött 5.900 dinár 

                          

2.  teher- és üzemi utánfutók (személygépkocsihoz valók)                    590 dinár 

 

3. M kategória – személygépkocsik – személyszállító járművek lökettérfogat szerint  

 

– 1.150 cm³-ig 590 dinár 

– 1.150 cm³ és 1.300 cm³ között 1.170 dinár 

– 1.300 cm³ és 1.600 cm³ között 1.770 dinár 

– 1.600 cm³ és 2.000 cm³ között 2.370 dinár 

– 2.000 cm³  és  3.000 cm³ között 3.570 dinár 

– 3.000 cm³ fölött 5.900 dinár 

 

4. L kategória – motorkerékpárok lökettérfogat szerint 

 

– 125 cm³-ig 470 dinár 

– 125 cm³ és 250 cm³ között 700 dinár 

– 250 cm³ és 500 cm³ között 1.170 dinár 

– 500 cm³ és 1.200 cm³ között 1.440 dinár 

– 1.200 cm³ fölött 1.770 dinár 

 

5. M kategória – személyszállító járművek    

 

– autóbusz és kombibusz bejegyzett ülőhelyenként  50 dinár 

 

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

célteherpótkocsi) teherbírás szerint 

 

– 1 tonnáig 480 dinár 

– 1 tonna és 5 tonna között 820 dinár 

– 5 tonna és 10  tonna között 1.120 dinár 

– 10 tonna és 12 tonna között 1.550 dinár 

– 12 tonna fölött  2.370 dinár 

 

7. N kategória – vonatójárművek (vontatók) motorteljesítmény szerint 

 

– 66 kW-ig 1.770 dinár 

– 66 kW és 96 kW között  2.370 dinár 
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– 96 kW és 132 kW között 2.980 dinár 

– 132 kW és 177 kW között  3.570 dinár 

– 177 kW fölött 4.740 dinár 

   

8. Különleges járművek (üzemjárművek, utazó szórakoztatás,  

    üzlet kellékeinek szállítására különlegesen átalakított, méhek  

    szállítására kiképzett, műbizonylattal ellátott járművek)   

 

1.170 dinár 

 

MEGJEGYZÉSEK:  

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

kötelezett járművet tulajdonoló, illetve használó jogi vagy természetes személy. 

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

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

helyezésekor az e díjtételben megállapított illeték 10%-át fizetik. 

A kommunális vállalatok által kizárólag a városi utcákon a kommunális tevékenység ellátására használt közúti 

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

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

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

illetéknek 15%-a fizetendő. 

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

engedélyének meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor egyszeri pénzösszegben a magyarkanizsai községi 

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

és illetékkötelezetti adóazonosító szám szerinti ellenőrzőszámra hivatkozással.” 

 

2. szakasz 

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

hatályba. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány                                     Lackó Róbert s. k., 

Magyarkanizsa község                                a Községi Képviselő-testület elnöke 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-426/2020–I  

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

Az autonóm tartományok és a helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvény 77. szakasza (Az SZ 

Hivatalos Közlönye, 21/201.6, 113/2017., 95/2018., 113/2017. – másik törvény és 95/2018. – másik törvény) és 

Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 18. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020 sz. – 

egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. december 30-án tartott 

ülésén meghozta az alábbi 

 

  

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÉS A 

MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG 2021. ÉVI 

SZAKEMBERTERVÉT 

 

I. A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2021. ÉVI SZAKEMBERTERVE 

 

 

1. A köztisztségviselők és közalkalmazottak 2020. 12. 15-én érvényes, minden szakcsoportba, minden rangfokozatba és 

munkakörbe besorolt alkalmazotti létszáma: 

 

– határozatlan idejű munkaviszonyban 

 

 

Köztisztségviselői munkakörök 
Alkalmazottak száma 
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I. szakcsoportba tartozó vezető köztisztviselő 1 

II. szakcsoportba tartozó vezető köztisztviselő / 

Önálló tanácsos 9 

Tanácsos 14 

Másodtanácsos / 

Munkatárs 7 

Másodmunkatárs / 

Főelőadó 17 

Előadó / 

Másodelőadó / 

Közalkalmazotti munkakörfajták  

Első fokú munkakör / 

Második fokú munkakör / 

Harmadik fokú munkakör 1 

Negyedik fokú munkakör 7 

Ötödik fokú munkakör / 

 

– határozott idejű munkaviszonyban a megemelkedett feladatmennyiség miatt 2020. 12. 15-én 

 

 

 

Közalkalmazotti munkakörök 

 

 

Alkalmazottak száma 

Önálló tanácsos / 

Tanácsos 1  

Másodtanácsos / 

Munkatárs / 

Másodmunkatárs / 

Főelőadó / 

Előadó / 

Másodelőadó 1  

Közalkalmazotti munkakörfajták  

Első fokú munkakör / 

Második fokú munkakör / 

Harmadik fokú munkakör / 

Negyedik fokú munkakör 1  

Ötödik fokú munkakör / 

– a polgármesteri kabinetben meghatározott idejű munkaviszonyban 2020. 12. 15-én 

Képzettségfajták  Alkalmazottak száma 

Felsőfokú végzettség (240 kreditpont terjedelmű akadémiai alapképzés)  3 

Felsőfokú végzettség (180 kreditpont terjedelmű akadémiai alapképzés) / 

Középfokú végzettség  4 

– gyakornokok létszáma szakképzettségi fokok szerin 2020. 12. 15-én 

Gyakornokok képzettségfajták szerint Alkalmazottak száma 
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Felsőfokú végzettség (240 kreditpont terjedelmű akadémiai alapképzés)  / 

Felsőfokú végzettség (180 kreditpont terjedelmű akadémiai alapképzés) / 

Középfokú végzettség  / 

 

II.  A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2021-RE TERVEZETT 

ALKALMAZOTTAINAK LÉTSZÁMA 

 

- a köztisztségviselők és közalkalmazottak minden szakcsoportban, minden rangfokozatban és minden munkakörben 

2021-re meghatározatlan időre tervezett létszáma  

  

 

Köztisztségviselői munkakörök 

 

 

Alkalmazottak száma 

I. szakcsoportba tartozó vezető köztisztviselő 1 

II. szakcsoportba tartozó vezető köztisztviselő / 

Önálló tanácsos 9 

Tanácsos 21 

Másodtanácsos 1 

Munkatárs 13 

Másodmunkatárs / 

Főelőadó 13 

Előadó / 

Másodelőadó 1 

Közalkalmazotti munkakörök 

 

 

Első fokú munkakör 1 

Második fokú munkakör / 

Harmadik fokú munkakör 2 

Negyedik fokú munkakör 9 

Ötödik fokú munkakör / 

 

– a köztisztségviselők és közalkalmazottak minden rangfokozatban, és minden munkakörben 2021-re meghatározott időre 

megemelkedett feladatmennyiség miatt tervezett létszáma  

 

Köztisztségviselői megnevezés 

 
Alkalmazottak száma 

Önálló tanácsos / 

Tanácsos 1  

Másodtanácsos / 

Munkatárs / 

Másodmunkatárs / 

Főelőadó / 

Előadó / 

Másodelőadó 1  

Közalkalmazotti munkakörfajták 

 

 

Első fokú munkakör / 

Második fokú munkakör / 

Harmadik fokú munkakör 1 

Negyedik fokú munkakör 1 

Ötödik fokú munkakör / 

– a polgármesteri kabinetben a 2021-es évben tervezett meghatározott idejű munkaviszony létesítése, képzettség szerinti 

alkalmazotti létszáma 
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Képzettségfajták  Alkalmazottak száma 

Felsőfokú végzettség (240 kreditpont terjedelmű akadémiai alapképzés)  3 

Felsőfokú végzettség (180 kreditpont terjedelmű akadémiai alapképzés) / 

Középfokú végzettség  4 

– 2021-re tervezett gyakornokok létszáma képzettség szerint 

Gyakornokok képzettségfajták szerint  Alkalmazottak száma 

Felsőfokú végzettség (240 kreditpont terjedelmű akadémiai alapképzés)  / 

Felsőfokú végzettség (180 kreditpont terjedelmű akadémiai alapképzés) / 

Középfokú végzettség  / 

   

III. A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG 2021. ÉVI 

SZAKEMBERTERVE 

 

 

1. A Magyarkanizsai Községi Vagyonjogi Ügyészség alkalmazottainak létszáma 2020.12.15-én 

 

Tisztségviselők munkaköre   Alkalmazottak száma 

Községi vagyonjogi ügyész  1  

2. A Magyarkanizsai Községi Vagyonjogi Ügyészség alkalmazottainak 2021-re tervezett létszám 

Tisztségviselők munkaköre   Alkalmazottak száma 

Községi vagyonjogi ügyész 1  

 

 

IV. 

A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal és a Magyarkanizsai Községi Vagyonjogi Ügyészség 2021. 

évi szakemberterve megjelenik Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.  

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány Lackó Róbert s.k., 

Magyarkanizsa község a Községi Képviselő-testület elnöke 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 02-457/2020-I 

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

 

Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 10. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes 

szerkezetbe foglalt szöveg) alapján és a közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszával (Az SZK Hivatalos Közlönye, 

15/16. sz.) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. december 30-án tartott ülésén meghozta 

az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T 

A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 
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KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2020. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA ELSŐ 

MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

Jóváhagyja a képviselő-testület a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2020. évi üzletviteli programjának első módosítását, amelyet a szabadkai Regionális Hulladéktároló 

Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése 2020. december 7-én tartott rendkívüli ülésén fogadott 

el. 

 

II. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa Község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 02-466/2020-I 

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 

 

  

 

Lackó Róbert s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

 

Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 10. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes 

szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, a közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszával (A Szerb Köztársaság Hiv. 

Közlönye, 15/16. sz.) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2020. december 30-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 ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

Jóváhagyja a képviselő-testület a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2020. évi költségvetési eszközök felhasználásával kapcsolatos különprogramjának első 

módosítását, amelyet a Regionális Hulladéktároló taggyűlése 2020. december 7-én tartott ülésén fogadott el. 

 

II. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány                                                            Lackó Róbert s. k.,      

Magyarkanizsa község                                                          a Községi Képviselő-testület elnöke 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-467/2020-I  

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 

 

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

közvállalatokról szóló törvény 22. szakasz 3. bekezdésével (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 15/16. sz.) 

összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. december 30-án  tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 
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2017–2021. ÉVI KÖZÉPTÁVÚ ÜZLETSTRATÉGIAI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE HARMADIK 

MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

A képviselő-testület jóváhagyja a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2017-2021. 

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

Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottsága 2020. november 30-án tartott ülésén hozott meg. 

 

II. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa Község 

Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete  

Szám: 02-418/2020-I 

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa  

  

Lackó Róbert s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

 

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

törvény, 101/16. – másik törvény és 47/18. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 57. pontja 

(Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a magyarkanizsai Komunalac 

Kommunális Szolgáltató Közvállalat üzletvitelének a közvállalatokról szóló törvénnyel való egybehangolásáról szóló 

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

Képviselő-testület 2020. december 30-án  tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 

2021. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I.  

Jóváhagyja a képviselő-testület a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2021. évi 

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

2020. november 30-án tartott ülésén fogadott el. 

 

 

II. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa Község 

Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete  

Szám: 02-419/2020-I 

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 

 

Lackó Róbert s. k., 

   a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

 

Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 10. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes 

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

24/05., 61/05., 54/09., 32/13., 75/14., 13/17. –AB határozat, 113/17. és 95/18. sz. – hiteles értelmezés) összefüggésben a 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. december 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 



Број:  32.                30.12.2020.                        СТРАНА  500.  OLDAL                         2020. 12.30.           32.  szám 

 
H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 2. SZ. FÜGGELÉKÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

 

I. 

JÓVÁHAGYJA a képviselő-testület a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 

kollektív szerződésének 2. számú függelékét.  

 

II.  

Fejsztámer Róbert magyarkanizsai polgármester FELHATALMAZÁST KAP, hogy Magyarkanizsa község 

mint a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat alapítója nevében aláírja a magyarkanizsai 

Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat kollektív szerződésének 2. sz. függelékét.  

 

III. 

 Ez a határozatot közzé kell tenni a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság  

Vajdaság Autonóm Tartomány Lackó Róbert s. k., 

Magyarkanizsa község a Községi Képviselő-testület elnöke 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-445/2020-I 

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

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

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

szerkezetbe foglalt szöveg)  alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. december 30-án tartott ülésén 

meghozta az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 

GYEPMESTERI SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJSZABÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

 Jóváhagyja a képviselő-testület a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat gyepmesteri 

szolgáltatásainak díjszabásáról a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő 

bizottságának 2020. december 4-i ülésén hozott 158-7/2020-OPŠ sz. döntést. 

 

II. 

Az e határozat I. pontjában írt döntés 2021. január 1-jétől alkalmazható.  

 

III. 

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

Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa Község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 02-434/2020-I 

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 

  

Lackó Róbert s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

 



Број:  32.                30.12.2020.                        СТРАНА  501.  OLDAL                         2020. 12.30.           32.  szám 

 



Број:  32.                30.12.2020.                        СТРАНА  502.  OLDAL                         2020. 12.30.           32.  szám 

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

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

szerkezetbe foglalt szöveg)  alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. december 30-án tartott ülésén 

meghozta az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 

PIACI SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJSZABÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

 Jóváhagyja a képviselő-testület a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat piaci 

szolgáltatásainak díjszabásáról a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő 

bizottságának 2020. december 4-i ülésén hozott 158-8/2020-OPŠ sz. döntést. 

 

II. 

Az e határozat I. pontjában írt döntés 2021. január 1-jétől alkalmazható.  

 

III. 

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

Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa Község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 02-435/2020-I  

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 

  

Lackó Róbert s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

 

  



Број:  32.                30.12.2020.                        СТРАНА  503.  OLDAL                         2020. 12.30.           32.  szám 

 



Број:  32.                30.12.2020.                        СТРАНА  504.  OLDAL                         2020. 12.30.           32.  szám 

 



Број:  32.                30.12.2020.                        СТРАНА  505.  OLDAL                         2020. 12.30.           32.  szám 

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

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

szerkezetbe foglalt szöveg)  alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. december 30-án tartott ülésén 

meghozta az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJSZABÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

 Jóváhagyja a képviselő-testület a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat temetkezési 

szolgáltatásainak díjszabásáról a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő 

bizottságának 2020. december 4-i ülésén hozott 158-6/2020–OPŠ sz. döntést. 

 

II. 

Az e határozat I. pontjában írt döntés 2021. január 1-jétől alkalmazható.  

 

III. 

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

Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa Község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 02-433/2020-I  

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 

  

Lackó Róbert s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

 

  



Број:  32.                30.12.2020.                        СТРАНА  506.  OLDAL                         2020. 12.30.           32.  szám 

 



Број:  32.                30.12.2020.                        СТРАНА  507.  OLDAL                         2020. 12.30.           32.  szám 

 

  



Број:  32.                30.12.2020.                        СТРАНА  508.  OLDAL                         2020. 12.30.           32.  szám 

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

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

szerkezetbe foglalt szöveg)  alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. december 30-án tartott ülésén 

meghozta az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 

GÉPI SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJSZABÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

 

I. 

 Jóváhagyja a képviselő-testület a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat gépi 

szolgáltatásainak díjszabásáról a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő 

bizottságának 2020. december 4-i ülésén hozott 158-4/2020–OPŠ sz. döntést. 

 

II. 

Az e határozat I. pontjában írt döntés 2021. január 1-jétől alkalmazható.  

 

III. 

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

Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa Község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 02-431/2020-I 

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 

  

Lackó Róbert s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

 

  



Број:  32.                30.12.2020.                        СТРАНА  509.  OLDAL                         2020. 12.30.           32.  szám 

 



Број:  32.                30.12.2020.                        СТРАНА  510.  OLDAL                         2020. 12.30.           32.  szám 

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

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

szerkezetbe foglalt szöveg)  alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. december 30-án tartott ülésén 

meghozta az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 

KÉMÉNYSEPRŐI SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJSZABÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

 Jóváhagyja a képviselő-testület a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 

kéményseprői szolgáltatásainak díjszabásáról a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 

felügyelő bizottságának 2020. december 4-i ülésén hozott 158-3/2020-OPŠ sz. döntést. 

 

II. 

Az e határozat I. pontjában írt döntés 2021. január 1-jétől alkalmazható.  

 

III. 

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

Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa Község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 02-430/2020-I 

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 

 

  

Lackó Róbert s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

 

  



Број:  32.                30.12.2020.                        СТРАНА  511.  OLDAL                         2020. 12.30.           32.  szám 

 



Број:  32.                30.12.2020.                        СТРАНА  512.  OLDAL                         2020. 12.30.           32.  szám 

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

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

szerkezetbe foglalt szöveg)  alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. december 30-án tartott ülésén 

meghozta az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 

ÁLTAL A MAGYARKANIZSAI SZABADTÉRI MEDENCE SZOLGÁLTATÁSAINAK 

DÍJSZABÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

 Jóváhagyja a képviselő-testület a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat által a 

magyarkanizsai szabadtéri medence szolgáltatásainak díjszabásáról a magyarkanizsai Komunalac Kommunális 

Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottsága 2020. december 4-i ülésén meghozott 158-2/2020-OPŠ sz. döntést. 

 

II. 

Az e határozat I. pontjában írt döntés 2021. január 1-jétől alkalmazható.  

 

III. 

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

Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa Község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 02-429/2020-I  

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 

 

  

Lackó Róbert s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

  



Број:  32.                30.12.2020.                        СТРАНА  513.  OLDAL                         2020. 12.30.           32.  szám 

 



Број:  32.                30.12.2020.                        СТРАНА  514.  OLDAL                         2020. 12.30.           32.  szám 

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

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

szerkezetbe foglalt szöveg)  alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. december 30-án tartott ülésén 

meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 

KÖZTERÜLET-TAKARÍTÁSI DÍJSZABÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

 Jóváhagyja a képviselő-testület a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat közterület-

takarítási díjszabásáról a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottsága 

2020.december 4-i ülésén hozott 158-9/2020-OPŠ sz. döntést. 

 

II. 

Az e határozat I. pontjában írt döntés 2021. január 1-jétől alkalmazható.  

 

III. 

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

Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 02-436/2020-I 

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 

 

  

Lackó Róbert s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

 

  



Број:  32.                30.12.2020.                        СТРАНА  515.  OLDAL                         2020. 12.30.           32.  szám 

 



Број:  32.                30.12.2020.                        СТРАНА  516.  OLDAL                         2020. 12.30.           32.  szám 

 

  



Број:  32.                30.12.2020.                        СТРАНА  517.  OLDAL                         2020. 12.30.           32.  szám 

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

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

szerkezetbe foglalt szöveg)  alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. december 30-án tartott ülésén 

meghozta az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 

ÁLTAL MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN VÉGZETT ZÖLDTERÜLET- 

KARBANTARTÁS DÍJSZABÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

 

I. 

 Jóváhagyja a képviselő-testület a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat által 

Magyarkanizsa község területén végzett zöldterület-karbantartás díjszabásáról a magyarkanizsai Komunalac Kommunális 

Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottsága 2020. december 4-i ülésén hozott 158-10/2020-OPŠ sz. döntést. 

 

II. 

Az e határozat I. pontjában írt döntés 2021. január 1-jétől alkalmazható.  

 

III. 

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

Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa Község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 02-437/2020-I  

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 

 

  

Lackó Róbert s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

 

 

  



Број:  32.                30.12.2020.                        СТРАНА  518.  OLDAL                         2020. 12.30.           32.  szám 

 



Број:  32.                30.12.2020.                        СТРАНА  519.  OLDAL                         2020. 12.30.           32.  szám 

 



Број:  32.                30.12.2020.                        СТРАНА  520.  OLDAL                         2020. 12.30.           32.  szám 

 

  



Број:  32.                30.12.2020.                        СТРАНА  521.  OLDAL                         2020. 12.30.           32.  szám 

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

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

szerkezetbe foglalt szöveg)  alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. december 30-án tartott ülésén 

meghozta az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 

ÁLTAL MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN VÉGZETT ÚTÖVEZET-KARBANTARTÁSI 

MUNKÁLATOK DÍJSZABÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

 Jóváhagyja a képviselő-testület a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat által 

Magyarkanizsa község területén végzett útövezet-karbantartási munkálatok díjszabásáról a magyarkanizsai Komunalac 

Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottsága 2020. december 4-i ülésén hozott 158-5/2020-OPŠ sz. döntést. 

 

II. 

Az e határozat I. pontjában írt döntés 2019. január 1-jétől alkalmazható.  

 

III. 

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

Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa Község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 02-432/2020-I  

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 

 

  

Lackó Róbert s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 
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A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 8. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/14.  – másik 

törvény, 101/16.– másik törvény és 47/18. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 57. pontja 

(Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a HORGOSI POTISKI 

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

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

testület a 2020. december 30-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 2021. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I.  

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

gazdasági társaság 2021. évi üzletviteli programját, amelyet a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI 

VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság felügyelő bizottsága 2020. november 30-án tartott ülésén fogadott el. 

 

 

II. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány                     Lackó Róbert s. k.,  

Magyarkanizsa község                a Községi Képviselő-testület elnöke 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-411/2020-I 

Kelt: 2020. 12. 30-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. december 30-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 III. SZ. FÜGGELÉK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

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

gazdasági társaság kollektív szerződéséhez csatolt III. 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 III. sz. függeléket. 

 

III. 

            Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány                                                            Lackó Róberts. k., 

Magyarkanizsa község                                                            a Községi Képviselő-testület elnöke 
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Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-453/2020-I 

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

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

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

szerkezetbe foglalt szöveg) alapján а  Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2020. december 30-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 IVÓVÍZ-ELLÁTÁSI, SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI 

 SZOLGÁLTATÁSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

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

gazdasági társaság ivóvíz-ellátási, szennyvíz-elvezetési és szennyvíztisztítási díjairól a HORGOSI POTISKI 

VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaság felügyelő bizottsága által 2020. december 4-én 

hozott 15-0012-2 sz. döntést. 

 

II. 

Az e határozat I. pontjában írt döntés 2021. január 1-jétől alkalmazható. 

 

III. 

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

Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa Község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 02-427/2020-I 

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 

 

  

Lackó Róbert s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 
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A kommunális tevékenységekről szóló törvény 28. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 88/11. és 104/16. és 95/18. sz.) és 

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

szerkezetbe foglalt szöveg)  alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. december 30-án  tartott ülésén 

meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T 

A KOMMUNÁLIS HULLADÉK MAGYARKANIZSA KÖZSÉGBEN VÉGZETT 

ÖSSZEGYŰJTÉSÉVEL ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KOMMUNÁLIS 

SZOLGÁLTATÁS 2021. ÉVRE SZÓLÓ DÍJÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

            Jóváhagyja a képviselő-testület a kommunális hulladék Magyarkanizsa községben végzett összegyűjtésével és 

elszállításával kapcsolatos kommunális szolgáltatás 2021-re vonatkozó díjáról a törökbecsei Brantner 

Hulladékgazdálkodási Kft. gazdasági társaság ügyvezetése által 2020. november 20-án hozott döntést.  

 

II. 

Az e határozat I. pontjában írt döntést 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.  

 

III. 

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

Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány                                                                                  Lackó Róbert s. k., 

Magyarkanizsa község                                                                              a Községi Képviselő-testület elnöke 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-391/2020-I  

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 11. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes 

szerkezetbe foglalt szöveg) és a magyarkanizsai József Attila Könyvtár alapszabálya 45. szakasza alapján a 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2020. december 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR ALAPSZABÁLYÁNAK 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I.  

Jóváhagyja a képviselő-testület a magyarkanizsai József Attila Könyvtár alapszabályának módosításáról és 

kiegészítéséről a könyvtár igazgatóbizottsága által a 2020. december 14-i ülésén hozott döntést. 

 

II. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány Lackó Róbert s. k.,   

Magyarkanizsa község a Községi Képviselő-testület elnöke 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület                       

Szám: 02-449/2020-I                            

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 
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Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 11. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes 

szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2020. december 30-án tartott ülésén 

meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI CNESA OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 

ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ DÖNTÉS 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I.  

Jóváhagyja a képviselő-testület a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény alapszabályának 

módosításáról és kiegészítéséről a könyvtár igazgatóbizottsága által a 2020. december 17-i ülésén hozott döntést. 

 

II. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány Lackó Róbert s. k.,   

Magyarkanizsa község a Községi Képviselő-testület elnöke 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület                       

Szám: 02-451/2020-I                            

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

A művelődésről szóló törvény 39. szakasz 2. bekezdés 1) pontja (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 72/09., 13/16. és 

30/16. – javítás és 6/20. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 13. pontja (Magyarkanizsa Község 

Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési 

Intézmény alapszabálya 20. szakasza alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. december 30-án tartott 

ülésén meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T 

 A MAGYARKANIZSAI CNESA OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 

IGAZGATÓJÁNAK FÖLMENTÉSÉRŐL  

 

 

I. 

 NADRLJANSKI TORNAI ERIKA magyar nyelv és irodalom szakos tanár magyarkanizsai lakost – személyes 

kérésére a kinevezési idejének letelte előtt – a képviselő-testület a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési 

Intézmény igazgatójának tisztségéből FÖLMENTI. 

 

II. 

 Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.  

 

I  n  d  o  k  o  l  á  s 

 

A művelődésről szóló törvény 39. szakasz 2. bekezdés 1) pontja (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 72/09., 

13/16., 30/16. – javítás és 6/20. sz.) és a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény alapszabálya 20. 

szakasza megállapítja, hogy az intézmény alapítója fölmentheti az igazgatót személyes kérésére megbízatása idejének 

letelte előtt. 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2017. szeptember 28-án kelt 02-323/2017-I/B sz. határozatával 

Nadrljanski Tornai Erika magyar nyelv és irodalom szakos tanár magyarkanizsai lakost négy évre a magyarkanizsai Cnesa 

Oktatási és Művelődési Intézmény igazgatójává nevezte ki.  

A kinevezett személy 2020. december 17-én átadta írásbeli lemondását a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési 

Intézmény igazgatójának tisztségéről.  

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

foglalt szöveg) 40. szakasz 13. pontjában foglaltak rendelkeznek a képviselő-testületnek arról a hatásköréről, hogy a 
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törvénnyel összhangban kinevezze és fölmentse az általa alapított intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgató- és 

felügyelő bizottságát, valamint igazgatóját, és jóváhagyja a törvénnyel összhangban azok alapszabályát. 

A Magyarkanizsai Községi Tanács megerősítette a Nadrljanski Tornai Erika magyarkanizsai lakosnak a 

magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény igazgatói tisztségéből kinevezési idejének letelte előtt 

személyes kérésére való fölmentésérő szóló határozat javaslatát. Az ügyintézési és mandátumügyi bizottság kedvezően 

véleményezte ezt a határozati javaslatot, majd a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a rendelkező részben írt 

határozatot hozta.   

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány                       Lackó Róbert s. k., 

Magyarkanizsa község                 a Községi Képviselő-testület elnöke  

Községi Képviselő-testület 

Szám: 02–450/2020-I 

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 

 

  

A művelődésről szóló törvény 37. szakasza (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09., 13/16., 30/16. sz. – јаvítás 

és 6/20. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 13. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/20. sz. – 

egységes szerkezetbe foglalt szöveg), a magyarkanizsai Cnesa OMI alapszabálya 21. szakasza és a Magyar Nemzeti 

Tanács 2020. 12. 21-én-én kelt MNT-V/Z/299/2020 sz. előzetes jóváhagyása alapján a Magyarkanizsai Községi 

Képviselő-testület 2020.december 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T 

 A MAGYARKANIZSAI CNESA OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 

MEGBÍZOTT IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I. 

SARNYAI KÁROLY okleveles közgazdász magyarkanizsai lakost a képviselő-testület egy évre a 

magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény megbízott igazgatójává NEVEZI KI.  

 

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 2017. szeptember 28-án kelt 02-323/2017-I/B sz. határozatával  

Nadrljanski Tornai Erika magyar nyelv és irodalom szakos tanárt magyarkanizsai lakost négy évre a magyarkanizsai 

Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény igazgatójává nevezte ki. A kinevezett személy 2020. december 17-én 

benyújtotta a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testületnek írásos lemondó nyilatkozatát a Cnesa Oktatási és 

Művelődési Intézmény igazgatói tisztségéről, ezért a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület meghozta Nadrljanski 

Tornai Erika, a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény igazgatójának fölmentéséről szóló határozatot. 

A művelődésről szóló törvény 37. szakaszában (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09., 13/16., 30/16. 

sz. – јаvítás és 6/20. sz.) foglaltak úgy rendelkeznek, hogy az alapító megbízott igazgatót nevezhet ki előzetes nyilvános 

hirdetményi eljárás lefolytatása nélkül abban az esetben, ha az igazgató megbízatása megszűnik a mandátum lejárta előtt, 

vagy ha az igazgatói nyilvános hirdetmény nem volt sikeres, hogy a megbízott igazgató a tisztséget legfeljebb egy évig 

gyakorolhatja, hogy egyanazon személyt nem lehet kétszer kinevezni megbízott igazgatónak, hogy a megbízott 

igazgatónak eleget kell tennie ugyanazon feltételeknek, amelyek az igazgató jelöltre vonatkoznak és hogy a megbízott 

igazgató ugyanazon jogokkal, kötelezettségekkel és megbízatásokkal rendelkezik, mint az igazgató. 

Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 13. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/20. sz. – 

egységes szerkezetbe foglalt szöveg) úgy rendelkezik, hogy a Községi Képviselő-testület kinevezi és fölmenti az általa 

alapított intézmény, szervezet és szolgálat igazgatóbizottságát, felügyelő bizottságát és igazgatóját, és a törvénnyel 

összhangban jóváhagyja az alapszabályukat; 

A fentiekkel összhangban a Magyarkanizsai Községi Tanács megerősítette a határozati javaslatot, amely a 

magyarkanizsai Cnesa  Oktatási és Művelődési Intézmény megbízott igazgatójává Sarnyai Károly okleveles közgazdász 

magyarkanizsai lakos kinevezését irányozza elő, az ügyintézési és mandátumügyi bizottság a határozati javaslatot 

kedvezően véleményezte, a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület pedig a rendelkező részben írtaknak megfelelően 

meghozta a határozatot.  
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Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány                                                                      Lackó Róbert s. k., 

Magyarkanizsa Község                                                                  a Községi Képviselő-testület elnöke 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-468/2020-I 

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

А Magyarkanizsa község területén levő helyi közösségekről szóló rendelet 26. szakasz 1. bekezdésének 11. pontja 

(Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 7/19. és 3/20. sz) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2020. 

december 30-án tartott  ülésén meghozta az alábbi  

 

  

V É G Z É S T  

 MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ HELYI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSTAGJAI 

VÁLASZTÁSÁNAK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL 

 

I. 

 Elfogadjuk a Helyi Közösségek Tanácstagjainak Megválasztását Levezető Választási Bizottság 2020. október 

12-én kelt, 013-241/2020-I sz. jelentését a  Magyarkanizsa község területén levő helyi közösségek tanácstagainak  2020. 

szeptember 27-én lebonyolított választásáról. 

 

II. 

Ezt a végzést közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány       

Magyarkanizsa község        Lackó Róbert s. k., 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület      a Községi Képviselő-testület elnöke 

Szám: 02-1/2021-I         

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

A tervezés- és építésügyi törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09 – javítás, 64/10. – AB döntés, 

24/11., 121/12., 42/13. – AB döntés, 50/13. – AB döntés, 98/13. – AB döntés, 132/14., 145/14., 83/18., 31/19., 37/19 – 

másik törvény és 9/2020. szám) 94 szakaszának 1. bekezdése, A telekrendezési program tartalmáról és meghozatalának 

eljárásáról és módjáról szóló szabályzat (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 27/15. szám) 7. szakasza, 

Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. szám – egységes szerkezetbe 

foglalt szöveg) 40. szakaszának 4. pontja, valamint Az építési terület 2021–2025. évi középtávú magyarkanizsai községi 

rendezési programja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 32/2020. szám) alapján a Magyarkanizsai Községi 

Képviselő-testület 2020. december 30-án megtartott ülésén meghozta  

 

AZ ÉPÍTÉSI TERÜLET 2021. ÉVI MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI ÉVES RENDEZÉSI 

PROGRAMJÁT 

−  

1. A középtávú programban felölelt munkálatok kivitelezésének állapota 

 

Telekelőkészítés 

 A telkek előkészítésére tervezett munkálatok egy részét előirányozza az építési terület 2021–2025. évi középtávú 

magyarkanizsai községi rendezési programja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 32/2020. szám) (a továbbiakban: 

középtávú program), emellett folyamatos a többféle helyszínen található telkek megszerzésével kapcsolatos tevékenység. 

 Előkészítő munkálatok: 

– az előkészítő munkák keretében ki kell dolgozni a magyarkanizsai Wellness-központ városrendezési tervét. 
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Szanálási munkálatok: 

– az inert hulladék elhelyezésére kijelölt terület folyamatos karbantartása Magyarkanizsa és Horgos területén. 

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

 

A telkek közművesítése 

 

 A középtávú programban a telkek rendezésére előirányzott, folyamatosan kivitelezett egyes munkálatok: 

– csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása Magyarkanizsa község egész területén; 

– közvilágítás karbantartása; 

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

karbantartása; 

– a zöldterületek karbantartása, a közterületek takarítása; 

– közterületi játszóterek karbantartása; 

– vízvezeték-hálózat átépítése több helyszínen. 

 

2. A középtávú programban szereplő munkálatok kiválasztásának szempontja 

 

– elsőbbséget a meglevő közművek karbantartására irányuló munkálatok élveznek; 

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

kapott helyet; 

– 2021-ben folytatódnak azok a munkálatok, amelyekkel kapcsolatban 2020-ban le lett folytatva 

közbeszerzési eljárás, és a munkálatok kivitelezéséről a felek szerződést kötöttek; 

– az építési terület 2021. évi magyarkanizsai községi éves rendezési programjának összeállításakor az adott 

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

kell igazítani a tényleges pénzügyi lehetőségekhez. 

 

3. A középtávú program esetlegesen tervbe vett módosításának jellege és következményei 

 

 Az építési terület 2021. évi magyarkanizsai községi éves rendezési programja az építési terület középtávú 

magyarkanizsai községi rendezési programjához viszonyítva nem vesz tervbe módosítást. 

 

4. Az építési terület rendezésére előirányzott munkálatok ismertetése 

 

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

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

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

és más munkálatokat ölelt fel. 

 A terület közművesítése a közművek építését, valamint a közrendeltetésű terület kiépítését és rendezését öleli 

fel. 

 

A terület előkészítése 

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

Aminek megszerzése a program készítése során már bizonyos: 

 

Sor-

szám 
Kat. község Helyrajzi szám Térmérték (m2) Helyszín 

1. Orom 713/2 618 m2 Fehér Ferenc utca 

2. Orom 712/2 197 m2 Fehér Ferenc utca 

3. Orom 711/4 49 m2 Fehér Ferenc utca 

4. Orom 708/2 205 m2 Fehér Ferenc utca 

5. Orom 689/2 167 m2 Fehér Ferenc utca 

6. Orom 517 373 m2 Fehér Ferenc utca 

7. Orom 509/2 359 m2 Fehér Ferenc utca 

8. Orom 508/2 488 m2 Fehér Ferenc utca 

9. Orom 507/3 195 m2 Fehér Ferenc utca 

10. Orom 506/2 154 m2 Fehér Ferenc utca 
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11. Orom 505/2 414 m2 Fehér Ferenc utca 

12. Orom 504/2 590 m2 Fehér Ferenc utca 

13. Orom 500/2 1272 m Fehér Ferenc utca 

14. Orom 142/5 1277 m2 Kodály Zoltán utca 

15. Orom 129/35 1833 m2 Kodály Zoltán utca 

16. Orom 124/2 344 m2 Nikola Tesla utca 

17. Orom 142/3 1282 m2 Nikola Tesla utca 

18. Orom 124/4 349 m2 Nikola Tesla utca 

19. Orom 123/7 638 m2 Móra Ferenc utca 

20. Orom 363/3 1723 m2 Móra Ferenc utca 

21. Orom 361/2 741 m2 Móra Ferenc utca 

22. Orom 359/4 683 m2 Móra Ferenc utca 

23. Orom 359/8 206 m2 Móra Ferenc utca 

24. Orom 359/9 206 m2 Móra Ferenc utca 

25. Orom 359/10 212 m2 Móra Ferenc utca 

26. Orom 353/3 414 m2 Móra Ferenc utca 

27. Orom 345/4 1125 m2 Móra Ferenc utca 

28. Orom 345/3 229 m2 Móra Ferenc utca 

29. Orom 371/2 1802 m2 Szarvas Gábor utca 

30. Orom 371/7 900 m2 Szarvas Gábor utca 

31. Orom 363/5 1717 m2 Szarvas Gábor utca 

32. Orom 361/4 775 m2 Szarvas Gábor utca 

33. Orom 360/2 425 m2 Szarvas Gábor utca 

34. Orom 359/2 487 m2 Szarvas Gábor utca 

35. Orom 358/2 380 m2 Szarvas Gábor utca 

36. Orom 353/5 418 m2 Szarvas Gábor utca 

37. Orom 351/2 1341 m2 Szarvas Gábor utca 

38. Orom 343/6 413 m2 Szarvas Gábor utca 

39. Orom 371/12 156 m2 Ivo Andrić utca 

40. Orom 371/6 1026 m2 Ivo Andrić utca 

41. Orom 371/8 5425 m2 Ivo Andrić utca 

42. Orom 371/14 697 m2 Ivo Andrić utca 

43. Orom 363/7 1713 m2 Ivo Andrić utca 

44. Orom 361/6 790 m2 Ivo Andrić utca 

45. Orom 360/6 722 m2 Ivo Andrić utca 

46. Orom 360/3 564 m2 Ivo Andrić utca 

47. Orom 353/7 427 m2 Ivo Andrić utca 

48. Orom 352/2 1392 m2 Ivo Andrić utca 

49. Orom 158/2 64 m2 Bartók Béla utca 

50. Oromhegyes 3799/36 8589 m2 osztályba nem sorol út 

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

nyomvonala 

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

nyomvonala 

53. Velebit 3609/37 

A kút 

elhelyezéséhez 

szükséges 

telekrész 

Új kút fúrásához a velebiti 

vízkivételi helynél 

 

Tervdokumentáció 

 Kidolgozásra előirányzott tervdokumentációk: 

– A vízkivételi helyek körüli közegészségvédelmi övezet terve. A tervdokumentáció kidolgozásához 

szükséges eszközök becsült összege: 4.000.000,00 RSD. 

 

Földméréstani és térképészeti alapok kidolgozása 

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

földméréstani és térképészeti alapok biztosításához szükséges eszközök becsölt értéke: 500.000,00 RSD. 
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Szanálási munkálatok 

 A tervezett szanálási munkálatok: 

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

 

Telek-közművesítés 

 

A/ Vízellátó rendszer 

 

Sor-

szám 
A beruházás megnevezése 

A beruházás 

becsült értéke 

(RSD) 

A szolgáltatások 

igénybevételének 

módja szerinti 

besorolás 

Működési szint 

szerinti 

besorolás 

1. Vízvezetékhálózat átépítése több 

helyszínen 

30.000.000,00 kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

2. Háztartási csatlakozások átépítése 3.000.000,00 kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

másodlagos 

hálózat 

3. Műszaki dokumentáció kidolgozása 

új kút fúrásáról az adorjáni 

vízkivételi helyen 

 

2.000.000.00 kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

4. Új kút fúrása a velebiti vízkivételi 

helyen 

7.000.000.00 kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

5. Vízvezetékhálózat kiépítése a Nušić 

utcában Magyarkanizsán  

1.800.000,00 kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

     

 ÖSSZESEN (1-6.): 43.800.000,00   

6. Műszaki tervdokumentáció 

kidolgozásának, szakértői 

felügyelet ellátásának költségei és 

egyéb kapcsolódó költségek 

2.000.000,00   

 ÖSSZESEN (1-5 +6): 45.800.000,00   

 A középtávú programban 

előirányzott összeg: 

300.000.000,00   

 A középtávú programhoz 

viszonyított teljesülési arány 

15,3% 

 

  

 

Csatornarendszer 

 

B/ Szennyvízcsatornázás 

 

Sor-

szám 
A beruházás megnevezése 

A beruházás 

becsült értéke 

(RSD) 

A szolgáltatások 

igénybevételének 

módja szerinti 

besorolás 

Működési szint 

szerinti 

besorolás 

1. Szennyvízhálózat szakaszos 

kiépítése több helyszínen 

Magyarkanizsa község területén 

50.000.000,00 kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

2. A magyarkanizsai szennyvíztisztító 

berendezés bővítése 2. fázisának 

befejezése – a szivattyúállomás és a 

homokcsapda kiépítése a 

szennyvíztisztító berendezésen 

14500 LE kapacitással  

67.000.000.000 

 

kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 



Број:  32.                30.12.2020.                        СТРАНА  538.  OLDAL                         2020. 12.30.           32.  szám 

 
 ÖSSZESEN: 117.000.000,00   

3. Szakértői felügyelet ellátásának 

költségei és egyéb kapcsolódó 

költségek 

2.000.000,00 

 

  

 ÖSSZESEN: (1-2+3-ig) 119.000.000,00   

 Középtávú programban előirányzott 

összeg: 

300.000.000,00   

 A középtávú programhoz 

viszonyított teljesülési arány 

39,7%   

 

C/ Csapadékvíz-elvezetés 

 Csapadékvíz-elvezető rendszert karbantartó és építő tervezett munkálatok 

 

Sor-

szám 
A beruházás megnevezése 

A beruházás 

becsült értéke 

(RSD) 

A szolgáltatások 

igénybevételének 

módja szerinti 

besorolás 

Működési szint 

szerinti 

besorolás 

1. Csapadékvíz-elvezető rendszer 

karbantartása Magyarkanizsa 

község egész területén 

 

9.000.000,00 

kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

2. Csapadékvíz-elvezető rendszer 

kiépítése a magyarkanizsai Nušić 

utcában  

6.000.000,00 kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

 ÖSSZESEN (1-2.): 15.000.000,00   

3.  Szakértői felügyelet ellátásának 

költségei és egyéb kapcsolódó 

költségek 

 

500.000,00 

  

 ÖSSZESEN (1-2+3): 15.500.000,00   

 Középtávú programban előirányzott 

összeg: 

177.000.000,00   

 A középtávú programhoz 

viszonyított teljesülési arány 

8,7%   

 

D/ Villamosenergia-hálózat 

 

Sor-

szám 
A beruházás megnevezése 

A beruházás 

becsült értéke 

(RSD) 

A szolgáltatások 

igénybevételének 

módja szerinti 

besorolás 

Működési szint 

szerinti 

besorolás 

1. A 27-5 és a 27-4 önkormányzati 

utak és a 2A rendű 102-es 

országos közút 

kereszteződésének 

megvilágítása 

 

500.000,00 

kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

 

2. 

 

Közvilágítás karbantartása 

 

3.000.000,00 

kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

3. Villanyvezeték kiépítése a 

magyarkanizsai Nušić utca egy 

részén 

2.000.000,00 kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

4. Közvilágítás fejlesztése több 

helyszínen 

1.000.000,00 kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

 ÖSSZESEN (1-4): 6.500.000,00   

5. Szakértői felügyelet ellátásának 

költségei és egyéb kapcsolódó 

költségek 

300.000,00   
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 ÖSSZESEN (1-4+5): 6.800.000,00   

 Középtávú programban 

előirányzott összeg: 

47.000.000,00   

 A középtávú programhoz 

viszonyított teljesülési arány 

14,5%   

 

KÖZLEKEDÉSI FELÜLETEK 

 

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 

 

A község közlekedési helyzetének általános jellemzői 

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

útközművek – köztük az I. A rendű országos közutak, az A1 rendű autópálya, a II. A rendű 100 és 102 jelű országos 

közút, az I. B rendű 13 jelű országos közutak, a II. B rendű 300 és 301 jelű országos közutak – megfelelő összeköttetést 

biztosítanak ennek a térségnek a környezetével. 

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

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

 

Úthálózat 

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

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

alkotják. 

 

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

 

Sor-

szám 
A beruházás megnevezése 

A beruházás becsült 

értéke (RSD) 

A szolgáltatások 

igénybevételének 

módja szerinti 

besorolás 

Működési szint 

szerinti 

besorolás 

1. Aszfaltburkolatú úttest építése a 

horgosi Pince utcában 

2.900.000,00 kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

2. Aszfaltburkolatú úttest építése a 

horgosi Szent Száva és Vuk 

Karadžić utcában 

7.000.000,00 kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

3. A horgosi Kanizsai úton a 

kerékpárút-építés I. ütemének 

befejezése és II. ütemének építése 

25.000.000,00 kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

4. A 27-6 jelű önkormányzati út egy 

részének építése (Tóthfalu–

Völgyes szakasz) 

18.000.000,00 kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

5. A 27-4 jelű önkormányzati út egy 

részének helyreállítása (adorjáni 

bekötőút szakasz) 

77.000.000,00 kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

6. A 27-3 jelű önkormányzati út 

helyreállítása (a Martonosra 

vezető bekötőút szakasz) 

53.000.000,00 kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

7. A Magyarkanizsát elkerülő út I. 

építési ütemének elkezdése 

0+000,00 km-től 5+082,65 km-ig; 

részletezve: 

600.000.000,00 kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

8. Kerékpárutak tervének 

kidolgozása Magyarkanizsa 

község területére 

 

2.500.000,00 

kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 
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9. Rendszeres úttestkarbantartás, 

földútkarbantartás, útpadka és út 

menti földsáv karbantartása, gépi 

fű- és gyomnyírás, útjelek és 

úttartozékok rendszeres 

karbantartása, közúti jelzőtáblák 

karbantartása, útburkolati jelek 

megújítása, úttartozékok 

karbantartása, téli útkarbantartás, 

közutak vasúti kereszteződéseinek 

karbantartása, az utak vízelvezető 

rendszerének karbantartása 

45.000.000,00 

kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

10. Aszfaltburkolatú úttest építése a 

magyarkanizsai Nušić utca és a 

Cigány út részein 

16.000.000,00 kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

11. Mezei utak karbantartása 14.000.000,00 kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

12. Járdák építése és helyreállítása 

különböző helyszíneken 

3.000.000,00 kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

13. Aszfaltburkolatú úttest építése 

Orom–Csantavér (Magyarkanizsa 

község területén l~670 m szakasz) 

50.000.000,00 kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

 ÖSSZESEN (1-13): 913.400.000,00   

14. A következőkre vonatkozó 

műszaki tervdokumentációk 

kidolgozásának költségei: 

- kerékpárutak Magyarkanizsa 

község területén  

- a Fehér Ferenc utca országos 

úttal való összeköttetése  

- aszfaltburkolatú úttest építése a 

magyarkanizsai Nušić utca és a 

Cigány út részein 

- a 27-2 jelű önkormányzati út 

helyreállítása (Kispiac–Ludas) 

- aszfaltburkolatú úttest építése 

Nosza település irányába 

Szabadka város és Magyarkanizsa 

község kataszteri községeinek 

határán  

(2,2+1,0+0,6+3,8+3,9)= 

11.500.000,00 din. 

(ebből Szabadka város költségei: 

1,32+1,90= ~3,22 millió dinár) 

 

11.500.000,00 

  

15. Szakértői felügyelet ellátásának 

költségei és egyéb kapcsolódó 

költségek 

12.000.000,00   

 ÖSSZESEN (1-13+14 ls 15): 936.900.000,00   

 Középtávú programban 

előirányzott összeg: 

1.892.500.000,00   

 A középtávú programhoz 

viszonyított teljesülési arány 

49,5%   

 

F/ Szabad felületek rendezése 
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Sor-

szám 
A beruházás megnevezése 

A beruházás 

becsült értéke 

(RSD) 

A szolgáltatások 

igénybevételének 

módja szerinti 

besorolás 

Működési szint 

szerinti 

besorolás 

1. Zöldfelületek karbantartása, 

közterületek takarítása 

20.000.000,00 kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

2. Közterületi játszóterek 

karbantartása 

600.000,00 kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

másodlagos 

hálózat 

3. Közterületi térbútorok 

karbantartása 

500.000,00 kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

másodlagos 

hálózat 

 ÖSSZESEN (1-3): 21.100.000,00   

4. Szakértői felügyelet ellátásának 

költségei és egyéb kapcsolódó 

költségek 

200.000,00   

 ÖSSZESEN (1-3+4): 21.300.000,00   

 Középtávú programban előirányzott 

összeg: 

103.500.000,00   

 A középtávú programhoz 

viszonyított teljesülési arány 

20,6%   

 

H/ Gázvezetékek 

 

Sor-

szám 
A beruházás megnevezése 

A beruházás 

becsült értéke 

(RSD) 

A szolgáltatások 

igénybevételének 

módja szerinti 

besorolás 

Működési szint 

szerinti 

besorolás 

1. Gázvezetékhálózat kiépítése a 

magyarkanizsai Nušić utcában 

750.000,00 kommunális 

közfogyasztási 

közművek 

elsődleges 

hálózat 

 ÖSSZESEN (1): 750.000,00   

2. Szakértői felügyelet ellátásának 

költségei és egyéb kapcsolódó 

költségek 

50.000,00   

 ÖSSZESEN (1+2): 800.000,00   

 Középtávú programban előirányzott 

összeg: 

11.200.000,00   

 A középtávú programhoz 

viszonyított teljesülési arány 

7,1%   

 

A telkek közművesítésének összegzése 

 

Sor-

szám 
A beruházás megnevezése A beruházás becsült értéke (RSD) 

1. Vízellátó rendszer 45.800.000,00 

2. Szennyvízcsatornázás 119.000.000,00 

3. A csapadékvíz-elvezető rendszert karbantartó és építő tervezett 

munkálatok 

15.500.000,00 

4. Villamosenergia-hálózat 6.800.000,00 

5. Közlekedési felületek 936.900.000,00 

6. Szabad felületek rendezése 21.300.000,00 

7. Távközlési hálózat 0,00 

8. Gázvezetékek 800.000,00 
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 ÖSSZESEN (1-8.): 1.146.100.000,00 

 Középtávú programban előirányzott összeg: 2.835.400.000,00 

 A középtávú tervhez viszonyított teljesülési arány  

  40,4% 

 

A program az alábbiakban felsoroltakra vonatkozó munkálatokat is ismerteti: 

– közművek és vonalas infrastruktúra építési helyszínei; 

– közrendeltetésű létesítmények építési helyszínei; 

– területrendezési helyszínek; 

– lakásépítési helyszínek; 

– ipari és más termelőtevékenységre szolgáló létesítmények építési helyszínei; 

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

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

– kisvállalkozói és iparos tevékenységre szolgáló létesítmények építési helyszínei; 

– jelentősebb közművek (főutak, víztisztítók stb.); 

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

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

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

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

 

5. A munkálatok finanszírozásának feltételezett körülményei és forrásai 

 

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

finanszírozási lehetőségekhez kell igazodnia. 

 

6. A telekrendezésre előirányzott munkálatok finanszírozási forrásainak és körülményeinek bemutatása 

 Az építési terület rendezésének pénzforrása a magyarkanizsai községi költségvetés alábbiakból befolyt 

eszközeiből származik: 

– telekrendezési járulék; 

– telekbérleti díj; 

– telek elidegenítése vagy cseréje után fizetett térítmény; 

– bérleti jog tulajdonjogra váltása után fizetett térítmény; 

– magasabb kormányzati szintű címkézett eszközök; 

– a törvénnyel összhangban más forrásokból. 

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

 

7. A program végrehajtását célzó intézkedések 

 

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

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

térítményekből származó bevétel alakulását a helyi önkormányzat közigazgatási hivatalának költségvetéssel megbízott 

szervezeti egysége követi, és szükség szerint tájékoztatja a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalatot a 

programban előirányzott munkálatok terjedelmét, szerkezetét és értékét befolyásoló céleszköz-beáramlásban 

bekövetkezett lényeges változásokról. A jelen programban előirányzott munkálatok tervezett terjedelmének, 

szerkezetének és értékének módosulásáról való tudomásszerzés esetén a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 

tájékoztatja erről a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési ügyekben illetékes szervezeti egységét. 

A közvállalat minden naptári év elején köteles elkészíteni az alapítónak benyújtandó előző évi üzletviteli beszámoltót. 

 

8. A program módosítása és kiegészítése 

 

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

érdekelt beruházók javaslatára módosítható és egészíthető ki. 

 

9. Zárórendelkezés 

 

 Az építési terület 2021. évi magyarkanizsai községi éves rendezési programját közzé kell tenni Magyarkanizsa 

Község Hivatalos Lapjában és Magyarkanizsa község hivatalos honlapján. 
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Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Magyarkanizsa község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-469/2020-I 

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

Lackó Róbert s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

A tervezés- és építésügyi törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09 – javítás, 64/10. – AB döntés, 

24/11., 121/12., 42/13. – AB döntés, 50/13. – AB döntés, 98/13. – AB döntés, 132/14., 145/14., 83/18., 31/19., 37/19 – 

másik törvény és 9/2020. szám) 99 szakaszának 5. bekezdése, A Magyarkanizsa község köztulajdonában álló építési 

területtel való rendelkezés eljárásáról, feltételeiről és módjáról szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

19/2015., 25/2016. és 18/2017. szám) 41. szakaszának 3. bekezdése, Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa 

Község Hivatalos Lapja, 2/2020. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 40. szakaszának 21. pontja, valamint a 

Magyarkanizsa község tulajdonában álló építési területtel foglalkozó bizottság javaslata alapján a Magyarkanizsai 

Községi Képviselő-testület 2020. december 30-án tartott ülésén meghozta 

 

A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN ÁLLÓ ÉPÍTÉSI TERÜLET 

ELIDEGENÍTÉSÉNEK 2021. ÉVI 

P R O G R A M J Á T 

 

I. 

 A Magyarkanizsa község köztulajdonában álló építési terület elidegenítésének 2021. évi programja (a 

továbbiakban: program) táblázatosan ismerteti azon helyszíneket és azoknak a kataszteri helyrajzi számát, közművekkel 

való ellátottságát és területrendezési mutatóit, amelyek a tervdokumentáció alapján és a törvényben, a törvényt kísérő 

mellékjogszabályokban foglalt feltételek mellett Magyarkanizsa község köztulajdonából elidegeníthetők. 

 

II. 

 Építési terület köztulajdonból a jelen programban megállapított helyszíneken idegeníthető el: 

 

Szám 
Kataszteri 

község 

Helyrajzi 

szám 

Térmérték 

(m2) 
Helyszín (utca) 

Közművekkel való ellátottság és 

területrendezési mutatók 

1. 
Magyar-

kanizsa 
1811/36 626  Fehér Ferenc 

Magyarkanizsa település általános szabályozási 

terve (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

6/13. szám), 

A telek Magyarkanizsa település beépítésre 

szánt területén található 

Rendeltetése: üzleti tevékenységgel társuló 

családi lakhatás 

Infrastruktúra: földút, vízvezeték, csapadékvíz-

elvezetés, szennyvízelvezetés, villamos vezeték 

2. 
Magyar-

kanizsa 
1811/37 597  Fehér Ferenc 

Magyarkanizsa település általános szabályozási 

terve (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

6/13. szám), 

A telek Magyarkanizsa település beépítésre 

szánt területén található 

Rendeltetése: üzleti tevékenységgel társuló 

családi lakhatás 

Infrastruktúra: földút, vízvezeték, csapadékvíz-

elvezetés, szennyvízelvezetés, villamos vezeték 

3. 
Magyar-

kanizsa 
1811/46 4225  Fehér Ferenc 

Magyarkanizsa település általános szabályozási 

terve (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

6/13. szám), 

A telek Magyarkanizsa település beépítésre 
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szánt területén található 

Rendeltetése: üzleti tevékenységgel társuló 

családi lakhatás 

Infrastruktúra: földút, vízvezeték, csapadékvíz-

elvezetés, szennyvízelvezetés, villamos vezeték 

4. 
Magyar-

kanizsa 
1811/47 1273  

A Hajduk Stanko és a 

Svetozar Miletić utca 

sarkán 

Magyarkanizsa település általános szabályozási 

terve (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

6/13. szám), 

A telek Magyarkanizsa település beépítésre 

szánt területén található 

Rendeltetése: tervezett üzemi övezet 

Infrastruktúra: földút, vízvezeték, csapadékvíz-

elvezetés, szennyvízelvezetés 

5. 
Magyar-

kanizsa 
1811/39 5842  Hajduk Stanko 

Magyarkanizsa település általános szabályozási 

terve (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

6/13. szám), 

A telek Magyarkanizsa település beépítésre 

szánt területén található 

Rendeltetése: tervezett üzemi övezet 

Infrastruktúra: földút, vízvezeték, csapadékvíz-

elvezetés, szennyvízelvezetés 

6. 
Magyar-

kanizsa 
1820/1 17513 

A Fehér Ferenc és a 

majdani Kisvasút 

utca között 

Magyarkanizsa település általános szabályozási 

terve (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

6/13. szám), 

A telek Magyarkanizsa település beépítésre 

szánt területén található 

Rendeltetése: tervezett üzemi övezet 

Infrastruktúra: földút, vízvezeték, csapadékvíz-

elvezetés, szennyvízelvezetés rákapcsolódásra 

való lehetőség, villamosvezeték a Horgosi útról 

– 102 sz. II. A rendű országos közút 

7. 
Magyar-

kanizsa 
809/32 106  Tavasz 

Magyarkanizsa település általános szabályozási 

terve (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

6/13. szám), 

A telek Magyarkanizsa település beépítésre 

szánt területén található 

Rendeltetése: üzleti tevékenységgel társuló 

családi lakhatás 

Infrastruktúra: aszfaltburkolat, vízvezeték, 

csapadékvíz-elvezetés, szennyvízelvezetés, 

villamosvezeték, gázvezeték, telefon, 

kábeltelevízió 

8. 
Magyar-

kanizsa 
827/2 

79, 

elidegenítésre: 

4 m2 az épület 

alatt 

Gál László 

Magyarkanizsa település általános szabályozási 

terve (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

6/13. szám), 

A telek Magyarkanizsa település beépítésre 

szánt területén található 

Rendeltetése: üzleti tevékenységgel társuló 

családi lakhatás 

Infrastruktúra: aszfaltburkolat, vízvezeték, 

csapadékvíz-elvezetés, szennyvízelvezetés, 

villamosvezeték, gázvezeték, telefon, 

kábeltelevízió 

A telken meglevő infrastruktúra: csapadékvíz-

elvezetés 



Број:  32.                30.12.2020.                        СТРАНА  545.  OLDAL                         2020. 12.30.           32.  szám 

 

9. 
Magyar-

kanizsa 
809/27 39  Nyár 

Magyarkanizsa település általános szabályozási 

terve (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

6/13. szám), 

A telek Magyarkanizsa település beépítésre 

szánt területén található 

Rendeltetése: üzleti tevékenységgel társuló 

családi lakhatás 

Infrastruktúra: aszfaltburkolat, vízvezeték, 

csapadékvíz-elvezetés, szennyvízelvezetés, 

villamosvezeték, gázvezeték, telefon, 

kábeltelevízió 

10. 
Magyar-

kanizsa 
1935 92  Dubrovnik 

Magyarkanizsa település általános szabályozási 

terve (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

6/13. szám), 

A telek Magyarkanizsa település beépítésre 

szánt területén található 

Rendeltetése: üzleti tevékenységgel társuló 

családi lakhatás 

Infrastruktúra: murvaborítású úttest, vízvezeték, 

csapadékvíz-elvezetés, szennyvízelvezetés, 

villamosvezeték, gázvezeték, telefon, 

kábeltelevízió 

11. Horgos 2649/11 105979  Kenderes 

Magyarkanizsa település általános szabályozási 

terve (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

8/2009. szám), 

A telek Horgos település beépítésre szánt 

területén található 

Rendeltetése: tervezett üzemi övezet 

Infrastruktúra: aszfaltburkolat, részlegesen: 

vízvezeték, csapadékvíz-elvezetés, 

szennyvízelvezetés 

12. Horgos 2649/13 24080  Kenderes 

Magyarkanizsa település általános szabályozási 

terve (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

8/2009. szám), 

A telek Horgos település beépítésre szánt 

területén található 

Rendeltetése: tervezett üzemi övezet 

Infrastruktúra: aszfaltburkolat, részlegesen: 

vízvezeték, csapadékvíz-elvezetés, 

szennyvízelvezetés 

13. Horgos 2648 52391  Kenderes 

Magyarkanizsa település általános szabályozási 

terve (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

8/2009. szám), 

A telek Horgos település beépítésre szánt 

területén található 

Rendeltetése: tervezett üzemi övezet 

Infrastruktúra: aszfaltburkolat, részlegesen: 

vízvezeték, csapadékvíz-elvezetés, 

szennyvízelvezetés 

14. Horgos 968 421  Kanizsai út 

Magyarkanizsa település általános szabályozási 

terve (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

8/2011. és 12/2011. szám).  

A telek Horgos település beépítésre szánt 

területén található 

Rendeltetés: központi tartalmak Infrastruktúra: 

aszfaltburkolat, vízvezeték, csapadékvíz-

elvezetés, szennyvízelvezetés, villamosvezeték, 
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gázvezeték, telefon, kábeltelevízió 

15. 
Magyar-

kanizsa 
5140/2 5000  

Magyarkanizsai ipari 

övezet 

Magyarkanizsa település általános szabályozási 

terve (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

6/13. szám), 

A telek Magyarkanizsa település beépítésre 

szánt területén található 

Rendeltetése: tervezett üzemi övezet 

Infrastruktúra: murvaborítású úttest, lehetőség 

van a Horgosi útról (102 sz. II. A rendű 

országos közút) rákapcsolódni a következő 

közművekre: optikai kábel, villamosvezeték, 

vízvezeték és gázvezeték. 

16. 
Magyar-

kanizsa 
1176 426 Szent István utca 20. 

Magyarkanizsa település általános szabályozási 

terve (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

6/13. szám). 

Rendeltetés: a történelmi és kulturális egység 

határain belüli központi övezetben való családi 

lakhatás. Az épület védelem alatt áll.  

Infrastruktúra (Szent István utca 20.): 

aszfaltburkolat, gyalogjárda, 

szennyvízelvezetési és vízvezeték közhálózat, 

alacsony nyomású elosztó gázvezeték, 

távközlési vezeték, villamosenergia hálózat. 

17. Oromhegyes 5010/2 1628 Zentai út 

Magyarkanizsa település általános szabályozási 

terve (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

19/2012. szám); 

Rendeltetés: a település építési területén kívül, 

egyéb mezőgazdasági földterületnek előlátva.  

Infrastruktúra: A tárgyat képező osztályba nem 

sorolt, nagyjából 4,0 m szélességű út – 

hierarchiai besorolása alapján bekötő mezőút, 

amely rakápcsolódik osztályba nem sorolt útra 

(5009 hr. sz.) és a 300 sz. II. B rendű országos 

közútra (8553 hr. sz.) 

 

III. 

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

érdekelt beruházók javaslatára módosítható és egészíthető ki. 

 

IV. 

 A Magyarkanizsa község köztulajdonában álló építési terület elidegenítésének 2021. évi programját közzé kell 

tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Magyarkanizsa község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-470/2020-I  

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

Lackó Róbert s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

A tervezési és építésügyi törvény 94. szakaszának 1. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09 – 

javítás, 64/10. – AB döntés, 24/11., 121/12., 42/13. – AB döntés, 50/13. – AB döntés, 98/13. – AB döntés, 132/14., 
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145/14., 83/18., 31/19., 37/19 – másik törvény és 9/2020. szám), Az építési területrendezés programjának tartalmáról, 

folyamatáról és meghozatalának módjáról szóló szabályzatának (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 27/2015 szám) 

6. szakasza, valamint Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. szám – 

egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 40. szakaszának 4. pontja alapján Magyarkanizsa Község Képviselő- testülete a 

2020. december 30-án tartott ülésén meghozza  

 

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG 2021–2025. ÉVI KÖZÉPTÁVÚ TELEKRENDEZÉSI 

P R O G R A M J Á T 

  

1. BEVEZETŐ  

 

1.1 Általános adatok a program kidolgozásának módjáról és megszervezéséről  

A Magyarkanizsa község építési területének rendezésére vonatkozó középtávú program kidolgozása (a 

továbbiakban: program) A tervezési és építésügyi törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09 – javítás, 

64/10. – AB döntés, 24/11., 121/12., 42/13. – AB döntés, 50/13. – AB döntés, 98/13. – AB döntés, 132/14., 145/14., 

83/18., 31/19., 37/19 – másik törvény és 9/2020. szám) 94. szakaszának 1. bekezdése, Az építési területrendezés 

programjának tartalmáról, folyamatáról és meghozatalának módjáról szóló szabályzat (Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye, 27/2015 szám), Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. szám – 

egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és Magyarkanizsa község 2021–2025. évi középtávú területrendezési programjának 

kidolgozásáról szóló határozat alapján, melyet Magyarkanizsa község polgármestere hozott 2020. november 9-én 02-

369/2020-I sz., alapján került kidolgozásra.  

A középtávú program lefedi Magyarkanizsa község egész területét.  

A középtávú program ötéves periódust foglal magába; 2021-től 2025-ig, amely alapul szolgál az említett 

időszakban meghozandó éves programok kidolgozásához.  

A Magyarkanizsa község építési területeinek rendezéséről szóló középtávú programról szóló határozat 

megállapítja a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalatának kötelességét, hogy elkészítse a 

középtávú program tervezetét és eljuttassa azt Magyarkanizsa Község Közigazgatási Hivatalának. A magyarkanizsai 

Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat (a továbbiakban: közvállalat), melynek alapítója Magyarkanizsa 

község, gondoskodik Magyarkanizsa község területén az építési területek rendezéséről és elvégzi az építési területek 

rendezési, fejlesztési és területvédelmi munkálatait. 

Magyarkanizsa Község Közigazgatási Hivatala 2020. november 23-án megjelentette világhálós honlapján a 

középtávú területrendezési programot, felhívással minden érdeklődő iránt, hogy a megjelenéstől számított 10 napon belül 

adják le javaslataikat ill. megjegyzéseiket a tervezettel kapcsolatban. 

A munkacsoport, amely Magyarkanizsa építési területrendezéséről szóló középtávú programjának határozata 

alapján alakult meg, és melynek tagjai: Kövesdi János okleveles építőmérnök, a magyarkanizsai Komunalac Kommunális 

Szolgáltató Közvállalat alkalmazottja, Igor Paodančo okleveles építőmérnök, Magyarkanizsa Község Közigazgatási 

Hivatalának alkalmazottja és Nagy Némedi Dániel okleveles jogász, Magyarkanizsa Község Közigazgatási Hivatalának 

alkalmazottja; elkészítette jelentését a programtervezettel kapcsolatos vitáról, melyben megállapítja, hogy a megadott 

határidőn belül egyetlen észrevétel/javaslat/megjegyzés sem érkezett.  

 

1.2. A program kidolgozásának információs alapja  

Az építési földterületek rendezése a már meglévő tervdokumentumok, műszaki dokumentációk, stratégiai terv, 

prioritások, valós szükségletek és fejlesztési tervek alapján történik, összhangban a a magyarkanizsai Komunalac 

Kommunális Szolgáltató Közvállalat szakszolgálatának ajánlásaival, a helyi önkormányzattal és a helyi közösségekkel 

való egyeztetés alapján.  

 

 

Tervdokumentumok/területrendezési tervek: 

 

Magyarkanizsa község: 

  

• Magyarkanizsa község területrendezési terve (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/2012 szám); 

• A Magyarkanizsa község Kispiac kataszteri községében a Kispiac Szélpark komplexumának részletes szabályozási 

terve (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 21/2012. szám); 

• A Martonos kataszteri község Hat út elvezető csatornájának részletes szabályozási terve (Magyarkanizsa Község 

Hivatalos Lapja, 22/2013. szám); 

• Az oromi turisztikai, sport- és rekreációs központ részletes szabályozási terve (Magyarkanizsa Község Hivatalos 

Lapja, 26/2020. szám). 

 

Horgos település: 
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• Horgos település általános rendezési terve (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/2011. és 12/2011. szám); 

• A horgosi tiszta ipar övezetének részletes szabályozási terve, Magyarkanizsa község (Magyarkanizsa Község 

Hivatalos Lapja, 8/2009. szám); 

• A Horgos komplexum E-75 jelzésű Szabadka–Belgrád autóút infrastrukturális főútvonalának 2+000 km részletes 

szabályozási terve (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 14/2004. szám) –  

a Szabadka-Belgrád E-75 jelzésű autóút infrastrukturális főútvonalának területrendezési tervével összehangolva; 

• A magyarkanizsai elkerülő infrastrukturális főútvonal részletes szabályozási terve (II. rendű országos közút) 

(Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/2007. szám) – változni fog részben és összehangolásra kerül 

Magyarkanizsa község területrendezési tervével; 

• A tervezett horgosi turisztikai és rekreációs terület részletes szabályozási terve (Magyarkanizsa Község Hivatalos 

Lapja, 21/2012. szám). 

 

Magyarkanizsa település  

• Magyarkanizsa település általános szabályozási terve (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 6/2013. szám); 

• Magyarkanizsán a 8-as blokk egy részének részletes szabályozási terve (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

8/2006. szám); 

• Magyarkanizsán sport- és rekreációs központ részletes szabályozási terve (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

8/2004. szám); 

• Magyarkanizsán a Haterem részletes szabályozási terve (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 11/2011. és 

12/2011. szám); 

• Magyarkanizsán az üzemi övezetben a 24-es blokk egy részének részletes szabályozási terve (Magyarkanizsa 

Község Hivatalos Lapja, 13/2007. szám); 

• A magyarkanizsai elkerülő infrastrukturális főútvonalának részletes szabályozási terve (II. rendű országos közút) 

(Hivatalos lap – üzemi övezet Magyarkanizsa településen (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/2007. szám). 

 

Városrendezési-műszaki dokumentumok/rendezési tervek 

 

Magyarkanizsa kataszteri község> 

 

• 112/2008 sz. RT: Telekcsoport-újraosztási rendezési terv, Kračun-trans, Néphősök útja számozatlan 

(Magyarkanizsa kataszteri község 4033, 4034 hr. sz. telek). 

• 42/2009 sz. RT: Magyarkanizsai ivóvízkutak – 350-41/2009-IV számon hitelesítve; 

• 18/2004 sz. RT: A magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj iskolakomplexuma (Magyarkanizsa kataszteri község 

973 hr. sz. telek); 

• 67/2006-06/39 sz. RT: A magyarkanizsai Mostar utcai játszótér rendezése (Magyarkanizsa kataszteri község 3228, 

3239 és 4994 hr. sz. telek); 

• 30/2007 sz. RT: A magyarkanizsai Tisza-parti sétányon a sport- és szabadidőzóna egy része (Magyarkanizsa 

kataszteri község 16 hr. sz. telek); 

• 28/2008 sz. RT: A magyarkanizsai Karađorđe utca 30. sz. alatti iskoláskor előtti intézmény (Magyarkanizsa 

kataszteri község 853, 855, 856, 857 hr. sz. telek); 

• 1/2009 sz. RT: A magyarkanizsai, Népkert számozatlan címen levő Abella komplexum (Magyarkanizsa kataszteri 

község 2774/1 és 2474/2 hr. sz. telek); 

• 100/2010 sz. RT: A magyarkanizsai Vásártér (Magyarkanizsa kataszteri község 5759/1 hr. sz. telek); 

• 35/2011 sz. RT: A magyarkanizsai Népkert számozatlan címen levő Aquapannon üdülőtelep (Magyarkanizsa 

kataszteri község 2782/1 hr. sz. telek); 

• 119/2010 sz. RT: A magyarkanizsai Gyógyfürdő sor 44/a alatti raktár (Magyarkanizsa kataszteri község 2996 hr. 

sz. telek); 

• EU-26/2007 sz. RT: A magyarkanizsai FIM építményegyüttesének tervezett fölépítéséhez, valamint városrendezési 

építészeti megoldásához szükséges telekcsoport-újraosztás (Magyarkanizsa kataszteri község 7017, 7018, 7019, 

7020, 7021, 7022, 7023, 7024, 7025, 7026, 7027, 7028, 7029, 7030, 7031, 7032, 7033 és 7034 hr. sz. telek); 

• E-1794 sz. RT: A magyarkanizsai Keramika komplexum (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 9/1997. szám); 

• E-1966 sz. RT: A magyarkanizsai Potisje Kanjiža gyárkomplexum (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

1/2002. szám); 

• A magyarkanizsai III. sz. agyagbánya agyagkitermelő mező RT (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/1996 

szám); 

• 12/2009 sz. RT: A magyarkanizsai Malom, Szabadkai út 72., (Magyarkanizsa kataszteri község 105 hr. sz. telek); 

• 24/2009-06/73 sz. RT: A magyarkanizsai I. sz. belgrádi zóna üzemi övezet, Szabadkai út 72., (Magyarkanizsa 

kataszteri község 105 hr. sz. telek); 
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• 24/2009-06/73 sz. RT: A magyarkanizsai 5113 hr. sz. telken levő Rosan raktárépületének városrendezési építészeti 

megoldása – 350-2/2008-III számon hitelesítve; 

• A Magyarkanizsa kataszteri község 5114 hr. sz. telke területrendezési építészeti kidolgozásának rendezési terve 

(Rosan) a meglévő komplexum bővítésének érdekében – hitelesítve 2015.05.18-án a 350-26/2015-1.1.1 számon; 

• 14-U/2010 sz. RT: A magyarkanizsai Néphősök útja számozatlan címen létesülő üzemanyagtöltő állomás és 

autóalkatrész-gyártó gépsor megépítése (Magyarkanizsa kataszteri község 4041/2 hr. sz. telek); 

• E-327/2006 sz. RT: benzin- és gáztöltő állomás (Magyarkanizsa, Horgosi út sz. n., Magyarkanizsa kataszteri 

község 2012/2 hr. sz. telek); 

• 3/2011-06 sz. RT: Magyarkanizsai csapadékvíz-tisztitó berendezés – hitelesítve 2012.03.21-én a 350-10/2012-III 

számon; 

• 33/2013-06 sz. RT: A magyarkanizsai autóbusz-pályaudvar és parkoló rendezési terve – 2013.0527-én a 350-

13/2013-III számon hitelesítve; 

• A Magyarkanizsa kataszteri község 23. hr. sz. telkén található üzleti épület rendezésének 47/2015-06. számú terve 

– 2015.08.21-én a 350-41/2015-1.1.1 számon bevezetve; 

• A Magyarkanizsa kataszteri község 6118 és részben a 6095 hr. sz. telken található halastó melletti terület rendezési 

terve – 2017.12.18-án a 350-29/2017-1.2 számon hitelesítve; 

• A Magyarkanizsa kataszteri község 4364/1 és 4364/2 hr. sz. telkén található Geneza Kft. szárítóüzem-

komplexumának UP-4/2018 számú rendezési terve és 2018.04.17-ei keltezésű 350-2/2018-2 számú jóváhagyás; 

• A Magyarkanizsa kataszteri község 17/1 és 17/2 hr. sz. telkén található sport- és rekreációs övezet 2019 júniusában 

meghozott E-0619/14 számú rendezési terve a magyarkanizsai Ifjúsági Tábor rekreációs és vendéglátó tartalmakkal 

ellátott parkában. 

 

Ilonafalu (Magyarkanizsa kataszteri község): 

 

• Az ilonafalui fűrésztelep RT: (2/03-06/89 szám); 

• A Fejes Kft. RT: E-1/2017 szám és 2017.04.26-ai keltezésű 350-17/2017-1.2 szám; 

• A Magyarkanizsai kataszteri község 9446/3, 9446/2, 9444 és 6805 hr. sz. telkén levő ilonafalui Fejes Kft. 

szárítóüzem-komplexumának 2019 májusában meghozott UP-84/2018 számú rendezési terve. 

 

Horgos kataszteri község: 

 

• A horgosi új határátkelő RT (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 1/2002 szám); 

• A Horgos kasztszeri község 3032, 3033 és 3034 hr. sz. telkén levő benzintöltő állomás komplexuma és 

kísérőlétesítményei építésének RT (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, U117/98 szám és 350-4/98- I szám); 

• Gabrić kecskefarmkomplexum RT (E-24/13-UP és 350-33/2013-III). 

 

Martonos kataszteri község: 

 

• A martonosi Paprika Egyéni Kisipari Vállalkozás paprikafeldolgozó üzemének RT (Magyarkanizsa Község 

Hivatalos Lapja, 4/2002 szám) (E-2042/2002); 

• A martonosi Telekpaprika RT (53/2006-06/79 szám); 

• A martonosi Paprika Egyéni Kisipari Vállalkozás paprikafeldolgozó üzeme városrendezési tervének részbeni 

kiegészítése és módosítása (E-2042 sz. RT), valamint a Martonos kataszteri község 656 hr. sz. telek-újraosztása és 

rendezése (53/2006-06/79 sz. RT) (15/2015-06 szám) – 2018.05.18-án a 350-27/2015-1.1.1 számon hitelesítve; 

• A martonosi Telekpaprika paprikafeldolgozó üzemének U-12/2016 számú RT (módosítás és kiegészítés) – 

2017.01.27-én a 350-6/2017-1.2 számon hitelesítve; 

• A martonosi Telekpaprika paprikafeldolgozó üzeme rendezési tervének módosítása és kiegészítése, Martonos 

kataszteri község 7209 és 653 hr. sz. – 2018 márciusában U-014/2018 szám alatt meghozva 2018.04.30-ai 

keltezésű 350-4/2018-2 jóváhagyással; 

• A martonosi SD, Eper út sz. n. telek-újraosztásának 2005 májusában meghozott 14/2005-06/19 számú rendezési 

terve; 

• A martonosi TNG fa- és szolgáltató telep RT (Horgosi út 9–11) (43/2007-06/19 szám); 

• A martonosi Tandari-tanyán az Új Európa horgásztó létesítéséhez szükséges telekcsoport-újraosztás és 

városrendezési építészeti megoldás terve (EU-46/2008 számú RT); 

• A martonosi Horgásztó idegenforgalmi és sport/rekreációs komplexum RT (EU-10/2013 és 350-5/2014-III); 

• A Martonos település szennyvíztisztítójának RT (Martonos kataszteri község 3591/2 hr. sz. telek) (2/2012-06 szám 

és 350-6/2013-III); 
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• A martonosi Envigas Delta Kft. ároksiló-építési RT, Martonos kataszteri község 3292/4 hr. sz. telek (E-125/14 és 

350-20/2014-1.1.1.); 

• A martonosi Envigas delta Kft. által létesítendő biomassza-erőmű és kogeneratív gázüzemi komplexuma 

építésének RT (Martonos kataszteri község 3292/6 hr. sz. telek, E-124/14 és 350-19/2014-1.1.1.); 

• A martonosi Envigas delta Kft. által létesítendő biomassza-erőmű és kogeneratív gázüzemi komplexuma 

építésének RT (Martonos kataszteri község 3292/7 hr. sz. telek, E-124/14 és 350-19/2014-1.1.1.); 

• A Martonos kataszteri község 3292/6 hr. sz. telke területrendezési építési kidolgozásának 2018 májusában 

meghozott E-11/2018 számú RT a tervezett biogáz-üzem palettázó egységeinek kiépítése érdekében – a martonosi 

ENVIGAS BETA Kft. 2018.07.02-ai keltezésű 350-5/2018-2 számú bizonylatával; 

• Átrakóállomás építésének és a komplexum területrendezésének RT (Martonos kataszteri község 6015/2 hr. sz. 

telek, 31-160/14 és 350-28/2014-1.1.1.). A szabadkai tavak és puszták különös rendeltetésének területrendezési 

tervének (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 10/2016. szám) meghozatalával hatályát veszti az: 

Magyarkanizsai községi újrahasznosító udvarral rendelkező átrakóállomás területrendezésének településrendezési 

terve (350- 32/2013-III), a terv 442. oldálán írja vagy a .pdf fájl 105. oldalán. 

 

Tóthfalu kataszteri község: 

 

• Templomközpont RT, Tóthfalu, (15/2008-06/97 szám); 

• A templomközpont rendezési terve részbeni módosítása és kiegészítése, Oromhegyes kataszteri község 1306/3 

és 4282 hr. sz. telek, 15/2008-06/97 szám (2/2013-06 szám és 350-5/2013-III). 

 

Oromhegyes kataszteri község: 

 

• Bata Kft. üzleti komplexum RT, Oromhegyes, Partizán út 2. (26/2007-06 sz.) ; 

• Bata Kft. üzemi komplexum építési és szabályozási RT, Oromhegyes kataszteri község 3113/1 és 3113/2 hr. sz. 

telek – 2017.12.18-án a 350-28/2017-1.2 számon bevezetve; 

• Az oromhegyesi csapadékvíz-tisztitó berendezés RT, Oromhegyesi kataszteri község 1755 hr. sz. telek (1/2012-06 

és 350-7/2013-III szám). 

 

Adorján kataszteri község: 

 

• Az adorjáni Arany János utcai játszótér RT (76/2008-06/88 sz.); 

• Az adorjáni kísérőtartalmakkal ellátott gabonatározó komplexum 32/2015-06 számú RT – 2016.01.21-én 350-

2/2016-1.1.1 számon hitelesítve; 

• Az Adorján kataszteri község 1801 hr. sz. telkének (amely a 4781/5, 4784/1, 4784/2, 4784/3,4784/4, 

4785/1,4786/1, 4786/3, 4786/4, 4787/1 és 4787/2 hr. sz. telkek tagosításával jött létre) településrendezési építészeti, 

2019 szeptemberében E-018/2019 számon meghozott RT futballpálya, öltözők és nézőtér építése céljából. 

 

Velebit kataszteri község: 

 

• Művelődési ház RT, Velebit, Đura Mandarić utca 5. (85/2007-06/94 szám).  

 

Kispiac kataszteri község: 

 

• Rekreációs központ RT, Kispiac, Testvériség-egység utca (27/2006-06 szám); 

• Vadászház RT, Kispiac (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 7/2003 szám, 47/2001-06/84 szám) 

• Császár-farm 1. és 2. baromfitenyésztő telep RT, Kispiac, E-1/2008; 

• MARHAFARM mezőgazdasági gazdaság E-34/14 számú RT (Kovács I.), Kispiac kataszteri község 2869/1, 

2866/2, 2864, 2866/1,2868/2 és 2865 hr. sz. – 2015.07.09-ei 350-35/2015-1.1.1 számú jóváhagyással. 

 

1.3. A program megvalósításának legfontosabb feltételei  

A helyi önkormányzat aktivitásait új munkahelyek létesítésére, a már meglévő gazdasági kapacitások bővítésére, 

az oktatásra, a kultúrára, az egészségügyi és szociális védelemre, a turisztikai és sportkínálat fejlesztésére, valamint a 

polgároknak a kommunális infrastruktúra biztosításának területén jelentkező igényeinek kielégítésére koncentrálta, 

figyelembe véve a környezet védelmét. 

A felsorolt célok, mint általános célok lettek meghatározva, a Középtávú programban előlátott tevékenységek pedig 

összhangban vannak ezekkel az általános célokkal. 

 

2. A PROMGRAM ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG CÉLJAINAK  

ÖSSZEHANGOLTSÁGA  
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2.1. A program és a helyi önkormányzati egység területfejlesztési céljainak összehangoltsága  

Magyarkanizsa község törekszik a kommunális infrastruktúra objektumaiba való ésszerű befektetésekre, valamint a helyi 

önkormányzati egység további fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtésére.  

A tervezett munkálatok kivitelezése hozzájárul majd a települések kommunális infrastruktúrájának minőségi 

felszereltségéhez és a környezet védelméhez. 

 

2.2. A program és a különböző területek fejlődési céljainak összehangoltsága  

A program kivitelezésétől várt hatások:  

- a települések kommunális infrastruktúrájának minőségi felszereltsége (korszerű utak kiépítése, egészséges 

ivóvíz, szennyvízelvezetés)  

- a már meglévő kommunális rendszerek minőségének javítása és bővítése  

- ipari parkok kommunális infrastruktúrával történő felszerelése, amely által lehetőség nyílik új termelői 

kapacitás létrehozására és új munkahelyek teremtésére 

- az oktatási, művelődési és egészségügyi intézmények működési feltételeinek javulása, a turisztikai kapacitások 

növelése, jobb feltételek biztosítása a sport és rekreáció fejlesztéséhez, minőségi környezetvédelem, a biztonság növelése 

a civil védelem területén. 

 

3. AZ ÉPÍTÉSI TERÜLETRENDEZÉSHEZ SZÜKSÉGES ELŐLÁTOTT MUKÁLATOK BEMUTATÁSA  

 

Az építési földterületek rendezésének munkálatai magukba foglalják a földterület előkészítését és kommunális 

felszerelését.  

A földterület előkészítése magába foglalja a különböző kutatási munkálatokat, geodéziai, geológiai és más 

alapok kidolgozását, terv- és technikai dokumentumok kidolgozását, földterület rendezési programot, szükség szerint 

objektumok eltávolítását, terület szanálását és más munkálatokat.  

A földterület felszerelése magába foglalja a kommunális infrastruktúra épületeinek kiépítését, közfelhasználásra 

szánt területek kiépítését és rendezését. 

 

3.1. Földterület előkészítése  

Az előlátott középtávú időszakban szükség mutatkozik földterületek megszerzésére különböző lokációkon. A 

Program kidolgozásakor már bizonyossá váltak a következő szükségletek:  

- földterület szerzése közfelhasználásra Magyarkanizsán a Bikaistálló utcában; 

- földterület szerzése közfelhasználásra Magyarkanizsán a Hateremben levő utcák bővítésére; 

- földterület szerzése közfelhasználásra Orom különböző helyszínein; 

- földterület szerzése közfelhasználásra Velebiten szennyvíztisztító megépítése céljából; 

- földterület szerzése Magyarkanizsán a Fehér Ferenc utcában (24-es blokk) szivattyúállomás elhelyezésére és 

csapadékvizes visszatartó medence elhelyezésére; 

- földterület szerzése Magyarkanizsán wellness központ kiépítésére. 

 

A vagyonjogi viszonyok rendezéséhez szükséges pénzeszközök megközelítő értéke: 20.000.000,00 RSD.  

 

3.1.2. Az előkészületi munkálatok magukba foglalják:  

Tervdokumentáció kidolgozása:  

- Magyarkanizsán wellness központ kiépítéséhez részletes szabályozási terv kidolgozása 

- a lelőhelyek szanitáris védelmi övezetei projektjeinek kidolgozása 

- különböző tervdokumentáció kidolgozása mely Magyarkanizsa község területrendezési tervében, ill. 

Magyarkanizsa és Horgos települések általános szabályozási terveiben vannak előlátva.  

A tervdokumentációkhoz szükséges előlátott pénzeszközök becsült értéke: 6.000.000,00 RSD.  

 

Földmérői-topográfiai alap kidolgozása  

- minden befektetés előkészítésének kezdetekor szükség van földmérői-topográfiai térkép elkészítésére  

Ezen térképek kidolgozásához szükséges pénzeszközök megközelítő értéke: 4.000.000,00 RSD.  

 

 

3.1.3. Szanációs munkák és a földterület tisztítása 

 

Szanációs munkálatok  

 

1. Magyarkanizsán a Belgrád utca végén a terep állandó feltöltése a szükséges tengerszint feletti magasság eléréséhez, 

valamint a inert-hulladéklerakó helyszínének feltöltése Horgoson. 

A munkálatok becsült értéke 2.000.000,00 RSD. 
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2. A 24-es Blokkban a Fehér Ferenc utcában szükséges kihelyezni a K-IX-0 kanális egy részét. 

A munkálatok becsült értéke: 20.000.000,00 RSD. 

  

 

3.2. A földterületek kommunális felszerelése  

Vízvezetékrendszer 

 

Sor-

szám 
A beruházás megnevezése 

A beruházás 

becsült 

értéke (RSD) 

A szolgáltatások 

felhasználásának módja 

szerinti besorolás 

Működési szint 

szerinti besorolás  

1. Különböző helyszíneken a 

vízvezeték rendszer 

rekonstrukciója 

 közös felhasználású 

kommunális objektumok 

elsődleges hálózat  

2. Házi csatlakozások rekonstrukciója  egyéni felhasználású 

kommunális objektumok 

másodlagos hálózat 

3. Kutak számának növelése: Velebit 1 kút 

és 2-2 kút Magyarkanizsán, Horgoson 

és Adorjánon 

 közös felhasználású 

kommunális objektumok 

elsődleges hálózat 

4. Új vízkivételi hely és arzén- és 

vasmentesítő berendezés kialakítása 

Martonos településen 

 közös felhasználású 

kommunális objektumok 

elsődleges hálózat 

5. A vízvezeték 

komplexumok 

veszteségét csökkentő rendszer 

további kiépítése 

 közös felhasználású 

kommunális objektumok 

elsődleges hálózat 

6. A horgosi tisztaipari zónában 

vízvezeték- és tűzcsaphálózat 

kiépítése 

 közös felhasználású 

kommunális objektumok 

elsődleges hálózat 

7. A magyarkanizsai és horgosi 

arzénmentesítő létesítmény építési 

tevékenységének megkezdése  

 közös felhasználású 

kommunális objektumok 

elsődleges hálózat 

8. Műszaki tervdokumentációk 

kidolgozásának és szakmai felügyelet 

ellátásának költségei 

és más kísérő 

költségek 

 közös felhasználású 

kommunális objektumok 

elsődleges hálózat 

 ÖSSZESN (előlátott összeg): 200.000.000,00   

 

Csatornahálózat 

Szennyvízhálózat 

 

Sor-

szám 
A beruházás megnevezése 

A beruházás 

becsült 

értéke (RSD) 

A szolgáltatások 

felhasználásának módja 

szerinti besorolás 

Működési szint 

szerinti besorolás  

1. Tervdokumentáció kidolgozása a 

községi szennyvíz elvezetésének 

megoldására 

 közös felhasználású 

kommunális objektumok 

elsődleges hálózat 

2. Magyarkanizsa község 

településein csatornahálózat 

szakaszos kiépítése 

 közös felhasználású 

kommunális objektumok 

elsődleges hálózat 

3. A fekális szivattyúállomás kihelyezése 

a magyarkanizsai Szent János utcába 

(Boris Kidrič)  

 közös felhasználású 

kommunális objektumok 

elsődleges hálózat 
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4. A horgosi szennyvíztisztító berendezés 

8500 LE kapacitásra való bővítési 

munkálatainak megkezdése 

 közös felhasználású 

kommunális objektumok 

elsődleges hálózat 

5. A magyarkanizsai szennyvíztisztító 

berendezés bővítése 2. fázisa – a 

szivattyúállomás és a homokcsapda 

kiépítése a szennyvíztisztító 

berendezésen 14500 LE kapacitással 

 közös felhasználású 

kommunális objektumok 

elsődleges hálózat 

6. Szennyvízhálózat kiépítése 

Horgoson a tiszta ipar számára 

 közös felhasználású 

kommunális objektumok 

elsődleges hálózat 

7. Műszaki tervdokumentációk 

kidolgozásának és szakmai felügyelet 

ellátásának költségei 

és más kísérő 

költségek 

   

 ÖSSZESEN (előlátott összeg): 300.000.000,00   

 

Csapadékvíz elvezetés  

Csapadékvíz-elvezető rendszer állapotának bemutatása 

 

Település Nyitott csatorna 

hossza 

Csapadékvíz-hálózat 

csőrendszerének 

hossza 

Lefolyók 

száma 

Betonelemekkel 

borított csatornák 

hossza 

A folyóka 

hossza 

ADORJÁN 3.390         

Adorján HK összesen 3.390         

MAGYARKANIZSA 38.147 10.188 305 1.400 16.740 

ILONAFALU 3.460         

Magyarkanizsa HK 

összesen 

44.997 10.188 305 1.400 16.740 

HORGOS 33.570 2.500 21 50 490 

Horgos HK összesen 33.570 2.500 21 50 490 

KISPIAC 11.060 100     60 

Kispiac HK összesen 11.060 100     60 

MARTONOS 14.460 50 2     

KISHOMOK 1.030         

Martonos HK összesen 15.490 50 2     

OROM 4.820         

VÖLGYES 140         

ÚJFALU           

Orom HK összesen 4.960         

OROMHEGYES 6.928 561 4   1.240 

Oromhegyes HK 

összesen 

6.928 561 4   1.240 

TÓTHFALU 650         

Tóthfalu HK összesen 650         

VELEBIT 500       3.155 

Velebit HK összesen 500       3.155 

MAGYARKANIZSA 

KÖZSÉG ÖSSZESEN 

121.545 13.399 332 1.450 21.685 

 

A csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítéséhez és karbantartásához szükséges előlátott munkálatok 

Sor-

szám 
A beruházás megnevezése 

A beruházás becsült 

értéke (RSD) 

A szolgáltatások 

felhasználásának 

Működési szint 

szerinti besorolás  
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módja szerinti 

besorolás 

1. Csapadékvíz 

elvezető rendszer 

karbantartása Magyarkanizsa 

község egész területén 

50.000.000,00 közös felhasználású 

kommunális 

objektumok 

elsődleges hálózat 

2. A meglévő és a tervezett 

csapadékvíz-elvezető rendszer 

műszaki tervdokumentációjának 

kidolgozása (szakaszos kidolgozás 

településenként)  

4.000.000,00 közös felhasználású 

kommunális 

objektumok 

elsődleges hálózat 

3. Csapadékvíz-elvezető 

rendszer 

kiépítése a horgosi tiszta ipar 

számára 

38.000.000,00 közös felhasználású 

kommunális 

objektumok 

elsődleges hálózat 

4. Csapadékvíz-elvezető rendszer 

kiépítése a Kőrös részen a Fehér Ferenc 

utcában – 8-as blokk, Magyarkanizsa, 

valamint zsilip, szivattyúállomás és 

akkumulációs tó kialakítása 

37.000.000,00 közös felhasználású 

kommunális 

objektumok 

elsődleges hálózat 

5. Magyarkanizsán a Kőrös III zónában a 

K-IX-0 csatorna áthelyezése  

20.000.000,00 közös felhasználású 

kommunális 

objektumok 

elsődleges hálózat 

6. Csapadékelvezető-rendszer szanálása 

Magyarkanizsán a Hunyadi János 

utcában, az úttest rekonstrukciójával és 

parkoló kiépítésével együtt 

20.000.000,00 közös felhasználású 

kommunális 

objektumok 

elsődleges hálózat 

 Csapadékvízelvezető csatorna kiépítésе 

a magyarkanizsai Nušić utcában 

6.000.000,00   

7. Műszaki tervdokumentációk 

kidolgozásának és szakmai felügyelet 

ellátásának költségei 

és más kísérő 

költségek 

2.000.000,00   

 ÖSSZESEN: 177.000.000,00   

 

Villamosenergia-hálózat 

 

Sor-

szám 
A beruházás megnevezése 

A beruházás becsült 

értéke (RSD) 

A szolgáltatások 

felhasználásának 

módja szerinti 

besorolás 

Működési szint 

szerinti besorolás  

1. Magyarkanizsa községben 

közvilágítás kiépítése és 

kiegészítése több helyszínen 

5.000.000,00 közös felhasználású 

kommunális 

objektumok 

elsődleges hálózat 

2. Horgoson a tisztaipari parkban 

könnyűszerkezetű beton trafóállomás 

kiépítése 

8.000.000,00 közös felhasználású 

kommunális 

objektumok 

elsődleges hálózat 

3. További égők beszerelése a közvilágítás 

különböző helyszínein 

1.500.000,00 közös felhasználású 

kommunális 

objektumok 

elsődleges hálózat 

4. Díszkivilágítás beszerzése és beépítése 3.000.000,00 közös felhasználású 

kommunális 

elsődleges hálózat 
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objektumok 

5. A feszültség szükség szerinti feljavítása, 

különféle vezetékek kiépítése 

4.000.000,00 közös felhasználású 

kommunális 

objektumok 

elsődleges hálózat 

6. Közvilágítás karbantartása és 

pótalkatrészek beszerzése 

25.000.000,00 közös felhasználású 

kommunális 

objektumok 

elsődleges hálózat 

7. Műszaki tervdokumentációk 

kidolgozásának és szakmai felügyelet 

ellátásának költségei 

és más kísérő 

költségek 

500.000,00   

 ÖSSZESEN: 47.000.000,00   

 

Távközlési hálózat 

 

Sor-

szám 
A beruházás megnevezése 

A beruházás becsült 

értéke (RSD) 

A szolgáltatások 

felhasználásának 

módja szerinti 

besorolás 

Működési szint 

szerinti besorolás  

1. Távközlési hálózat 

kiépítése Horgoson a tisztaipari 

övezetben 

4.000.000,00 közös felhasználású 

kommunális 

objektumok 

elsődleges hálózat 

2. Műszaki tervdokumentációk 

kidolgozásának és szakmai felügyelet 

ellátásának költségei 

és más kísérő 

költségek 

200.000,00   

 ÖSSZESEN: 4.200.000,00   

 

Közlekedési hálózat 

 

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS  

 

A község közlekedési helyzetének általános jellemzői  

Magyarkanizsa község geoközlekedési helyzete ill. az alábbiakban felsorolt úthálózatok jó összeköttetést 

biztosítanak ennek a területnek a környező területekkel: I. A rendű országos közutak, A1 jelzésű autóút, 100 és 102 jelzésű 

II. A rendű országos közutak, 13-as jelzésű I. B rendű országos közutak, 300 és 301 jelzésű II. B rendű országos közutak.  

 

Úthálózat  

Magyarkanizsa község területileg a következő szerkezetű úthálózattal van lefedve: I. és II. rendű országos közutak részei, 

A1-es autóút, községi utak, osztályba nem sorolt utak, a települések utcáinak úthálózata. 

 

Magyarkanizsa község úthálózata állapotának táblázatos kimutatása: 

Út megnevezése Földút Utcakő Beton Aszfalt Kiépített Összesen* 

Magyarkanizsa utcái 11 033,00 m  0,00 m 3 530,00 m 35 602,00 m 39 132,00 m 50 165,00 m 

Horgos utcái 15 850,00 m  620,00 m  390,00 m 10 443,00 m 11 453,00 m 27 303,00 m 

Martonos utcái 9 055,00 m  0,00 m  0,00 m 2 620,00 m 2 620,00 m 11 675,00 m 

Oromhegyes utcái 6 265,00 m  0,00 m  0,00 m 2 578,00 m 2 578,00 m 8 843,00 m 

Adorján utcái  2 270,00 m  0,00 m  260,00 m 2 813,00 m 3 073,00 m 5 343,00 m 

Kispiac utcái  7 260,00 m  0,00 m  250,00 m 3 212,00 m 3 462,00 m 10 722,00 m 

Velebit utcái 2 640,00 m  0,00 m  0,00 m 1 975,00 m 1 975,00 m 4 615,00 m 

Ilonafalu utcái  2 480,00 m  0,00 m  0,00 m 1 440,00 m 1 440,00 m 3 920,00 m 

Tóthfalu utcái 2 020,00 m  0,00 m  0,00 m 2 430,00 m 2 430,00 m 4 450,00 m 
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Völgyes utcái  620,00 m  0,00 m  0,00 m  0,00 m  0,00 m  620,00 m 

Orom utcái 6 035,00 m  200,00 m  0,00 m 3 050,00 m 3 250,00 m 9 285,00 m 

Újfalu utcái 1 910,00 m  470,00 m  0,00 m  0,00 m  470,00 m 2 380,00 m 

Kishomok utcái 1 700,00 m  0,00 m  0,00 m  0,00 m  0,00 m 1 700,00 m 

Községi utak  0,00 m  0,00 m  0,00 m 59 600,00 m 59 600,00 m 59 600,00 m 

13-as jelzésű I. B rendű 

országos közút   0,00 m  0,00 m  0,00 m 19 100,00 m 19 100,00 m 19 100,00 m 

102-es jelzésű II. A rendű 

országos közút   0,00 m  0,00 m  0,00 m 15 700,00 m 15 700,00 m 15 700,00 m 

301-es jelzésű II. B rendű 

országos közút  0,00 m  0,00 m  0,00 m 6 500,00 m 6 500,00 m 6 500,00 m 

300-as jelzésű II. B rendű 

országos közút  4 800,00 m  0,00 m  0,00 m 8 500,00 m 8 500,00 m 13 300,00 m 

100-as jelzésű II. A rendű 

országos közút   0,00 m  0,00 m  0,00 m 12 800,00 m 12 800,00 m 12 800,00 m 

A1-es jelzésű I. A rendű 

országos közút (autóút)   0,00 m  0,00 m  0,00 m 9 100,00 m 9 100,00 m 9 100,00 m 

Összesen: 73 938,00 m 1 290,00 m 4 430,00 m 198 663,00 m 204 383,00 m 278 321,00 m 

 

*Megjegyzés: A települések utcáinak teljes hosszába nincsenek beleszámolva azok az utcák melyeken keresztül I. és II. 

rendű országos közutak és községi utak haladnak át. 

 

 

A Programban előlátott munkálatok – úthálózat kiépítése, teljeskörű és rendszeres karbantartása: 

 

Sor-

szám 
A beruházás megnevezése 

A BERUHÁZÁS 

ÖSSZKÖLTSÉGE 

A szolgáltatások 

felhasználásának 

módja szerinti 

besorolás 

Működési szint szerinti 

besorolás 

1 Aszfaltozott utak kiépítése 

Magyarkanizsa község 

településeinek utcáiban 

400.000.000,00 közös felhasználású 

kommunális 

objektumok 

elsődleges hálózat 

2 Községi utak átépítése és felújítása  200.000.000,00 közös felhasználású 

kommunális 

objektumok 

elsődleges hálózat 

3 Aszfaltozott utak átépítése és felújítása a 

község településeinek több helyszínén  

120.000.000,00 közös felhasználású 

kommunális 

objektumok 

elsődleges hálózat 

4 A majdani magyarkanizsai elkerülőút 

országos közutakra való csatlakozásainak 

kiépítése  

 

125.000.000,00 

közös felhasználású 

kommunális 

objektumok 

elsődleges hálózat 

5 A magyarkanizsai elkerülőút kiépítésének 1. 

fázisa a 0+000,00 km-től a 5+082,65 km-ig 

 

650.000.000,00 

közös felhasználású 

kommunális 

objektumok 

elsődleges hálózat 

6 A 27-2 jelzésű községi út nagyjából 3400 

méteres szakaszának átépítése (Kispiac–

Ludas)  

123.000.000,00 közös felhasználású 

kommunális 

objektumok 

elsődleges hálózat 

7 Aszfaltozott út megépítése Nosza irányába 

Szabadka város és Magyarkanizsa község 

kataszteri községeinek határán  

24.500.000,00 közös felhasználású 

kommunális 

objektumok 

elsődleges hálózat 

6 Kerékpárutak kiépítése 25.000.000,00 közös felhasználású 

kommunális 

objektumok 

elsődleges hálózat 

7 Járdák kiépítése és javítása különböző 

helyszíneken 

20.000.000,00 közös felhasználású 

kommunális 

objektumok 

elsődleges hálózat 

8 Utak rendszeres karbantartása 

Földutak karbantartása 

200.000.000,00 közös felhasználású 

kommunális 

elsődleges hálózat 
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Útszegélyek és földsávok karbantartása  

A fű és gyom gépi nyírása 

Közlekedési jelzések és 

felszerelések rendes karbantartása  

Vertikális közlekedési jelek karbantartása 

Horizontális közlekedési jelek 

felújítása  

Utak felszerelésének karbantartása 

Téli útkarbantartás 

Vasúti átjárók 

karbantartása 

Utak vízelvezető rendszerének 

karbantartása 

objektumok 

9 Műszaki tervdokumentációk kidolgozásának 

és szakmai felügyelet ellátásának költségei 

és más kísérő 

költségek  

5.000.000,00   

 ÖSSZESEN: 1.892.500.000,00   

 

 

Szabadon lévő területek rendezése 

 

Sorszám A beruházás megnevezése 
A beruházás becsült 

értéke (RSD) 

A szolgáltatások 

felhasználásának 

módja szerinti 

besorolás 

Működési szint 

szerinti besorolás  

1 Zöldfelületek karbantartása és a 

közterületek takarítása  

100.000.000,00 közös felhasználású 

kommunális 

objektumok 

elsődleges hálózat 

2 Közterületi játszóterek 

karbantartása 

3.500.000,00 közös felhasználású 

kommunális 

objektumok 

másodlagos hálózat 

 ÖSSZESEN: 103.500.000,00   

 

Gázvezetékek 

 

Sorszám A beruházás megnevezése 
A beruházás becsült 

értéke (RSD) 

A szolgáltatások 

felhasználásának 

módja szerinti 

besorolás 

Működési szint 

szerinti besorolás  

1 Gázvezeték-hálózat kiépítése a 

horgosi tisztaipari övezetben és a 

magyarkanizsai 8-as blokkban 

10.000.000,00 közös felhasználású 

kommunális 

objektumok 

elsődleges hálózat 

2 Gázvezeték-hálózat kiépítése a 

magyarkanizsai Nušić utca egy 

szakaszán 

800.000,00 közös felhasználású 

kommunális 

objektumok 

elsődleges hálózat 

3 Műszaki tervdokumentációk 

kidolgozásának és szakmai 

felügyelet ellátásának költségei 

és más kísérő 

költségek 

400.000,00   

 ÖSSZESEN: 11.200.000,00   

 

Földterületek kommunális felszerelésének összegzése 
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Sorszám A beruházás megnevezése 
A beruházás becsült 

értéke (RSD) 

1 Vízvezetékrendszer 300.000.000,00 

2 Szennyvízhálózat 300.000.000,00 

3 Csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítéséhez és karbantartásához 

előlátott munkálatok 

177.000.000,00 

4 Villamosenergia-hálózat 47.000.000,00 

5 Távközlési hálózat 4.200.000,00 

6 Közlekedésre használt felületek 1.892.500.000,00 

7 Szabadon lévő területek rendezése 103.500.000,00 

8 Gázvezetékek 11.200.000,00 

 ÖSSZESEN: 2.835.400.000,00 

 

Megjegyzés: A beruházások becsült értéke dinárban van kifejezve. A program kidolgozásakor az 1 EUR~ 120,00 dinár 

arány lett figyelembe véve. 

 

 

A programban előlátott munkálatok melyek az alábbiakban vannak felsorolva: 

- lokációk a kommunális és vonalas infrastruktúra objektumainak kiépítéséhez; 

- lokációk közfelhasználásra szánt objektumok kiépítéséhez; 

- területrendezésre szánt lokációk; 

- lakóépületek kiépítésére szánt lokációk; 

- ipari és más termelési objektumok kiépítésére szánt lokációk; 

- üzleti, vendéglátóipari, kereskedelmi és más hasonló objektumok kiépítéséhez szánt lokációk; 

- lokációk középületek objektumainak kiépítésére (oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális védelmet és egyéb 

célokat szolgáló épületek); 

- kisipari tevékenység objektumainak kiépítéséhez szánt lokációk; 

- jelentősebb kommunális létesítmények (fő közlekedési útvonalak, víztisztító létesítmények és hasonlók); 

- specifikus kommunális létesítmények (temetők, parkok, nyilvános fürdők, nyilvános illemhelyek, 

szeméttelepek és hasonlók); 

- a tervdokumentációkban szereplő munkálatok. 

 

A munkálatok előrelátható feltételei és pénzelési forrásai: 

A munkálatok költségeinek finanszírozása Magyarkanizsa Község költségvetéséből történik. A munkálatok 

mértékét, az ötéves periódusban, minden naptári évben a pénzügyi lehetőségekhez kell igazítani. 

 

4. AZ ÉPÍTÉSI TERÜLETRENDEZÉS ELŐLÁTOTT MUNKÁLATIAHOZ SZÜKSÉGES 

PÉNESZKÖZÖK FORRÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSI FELTÉTELEI 

A területrendezéshez szükséges pénzeszközök Magyarkanizsa község költségvetéséből származó következő eszközökből 

kerülnek biztosításra:  

- építési területek rendezési járulékai,  

- építési terület bérbeadása, 

- építési terület cseréje vagy elidegenítése, 

- bérleti jog tulajdonjoggá való átalakítása, 

- felsőbb hatalmi szervektől származó céleszközök, 

- más források a törvénnyel összhangban.  

Az építési területek rendezésének finanszírozása az erre a célra szánt bevételek megvalósulásával összhangban 

történik. 

 

5. A PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK 

A program végrehajtásának megszervezését alapvetően a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató 

Közvállalat végzi a helyi önkormányzat illetékes szerveivel együttműködve. 

A földterületek rendezésének járulékaiból, ill. az építési területek elidegenítéséből származó bevételek 

megvalósulását a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatalnak Költségvetési, Pénzügyi és Helyi Adóigazgatási 

Osztálya végzi, amely havonta tesz jelentést a pénzeszközök állásáról a magyarkanizsai Komunalac Kommunális 

Szolgáltató Közvállalatnak. 
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Amennyiben a programban előrelátott munkálatok terjedelmének, struktúrájának, ill. értékének változásáról 

tudomást szerez, a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat értesíti erről a Községi 

Közigazgatási Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Helyi Adóigazgatási Osztályát. 

Minden naptári év elején a közvállalat jelentést készít a program előző évi megvalósulásáról, melyet benyújt az 

alapítónak. 

 

 

A program módosításának és kiegészítésének módja 

A program a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat javaslata alapján, vagy a helyi 

közösségek, községi szervek és az érdekelt befektetők kérvénye alapján módosítható és egészíthető ki. 

 

 

ZÁRÓRENDELKEZÉS 

Magyarkanizsa község 2021–2025. évi középtávú telekrendezési programját közzé kell tenni Magyarkanizsa 

Község Hivatalos Lapjában és Magyarkanizsa község hivatalos honlapján. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Magyarkanizsa község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-387/2020-I 

Kelt: 2020. 12. 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

Lackó Róbert s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány       

Magyarkanizsa község              

Polgármester    

Szám: 400-412/2020-I 

Kelt: 2020. 12. 23-án  

Magyarkanizsa 

 

 

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. 31/2019 и 72/19sz.) 

és a 2020. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet 20. szakasza  (Magyarkanizsa Község Hivatalos 

Lapja,  19/19. és 26/20. 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 507.475,26 dinár összértékű eszköz átcsoportosítását engedélyezem.  

 

II. 

Az e határozat 1. pontja szerinti eszközökkel megnyitódik / megemelkednek a következő költségvetési tételek: 

• 4.  költséghelyrend, 1. fejezet, 15. program – Helyi önkormányzat, 0101–0001 -szociális segély, 421-

es funkcionális osztályozás, 482-es közgazgazdasági osztályozás, 841. tétel, 01 pénzforrás alatt 

1.801,06 dinárral. 

• 4.  költséghelyrend, 1. fejezet, 15. program – Helyi önkormányzat, 0602-0001 – helyi önkormányzat 

működtetése, 130-as funkcionális osztályozás, 463-as közgazgazdasági osztályozás, 117. tétel, 01 

pénzforrás alatt 3.501,11 dinárral. 

• 4.  költséghelyrend, 1. fejezet, 15. program – Helyi önkormányzat, 0602-0001 – helyi önkormányzat 

működtetése, 130-as funkcionális osztályozás, 614-es közgazgazdasági osztályozás, 199. tétel, 01 

pénzforrás alatt 40.507,91 dinárral. 
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• 4.  költséghelyrend, 1. fejezet, 15. program – Helyi önkormányzat, 0602-0001 – helyi önkormányzat 

működtetése, 130-as funkcionális osztályozás, 614-es közgazgazdasági osztályozás, 799. tétel, 01 

pénzforrás alatt 42.215,77 dinárral. 

• 4.  költséghelyrend, 1. fejezet, 2. program – kommunális tevékenység, 1102-P3 PT– Szivattyútelep 

építése villanyszereléssel a vízellátás bekötésére szolgáló nyomás növelésére Kispiac HK és Nosza HK, 

630-as funkcionális osztályozás, 511-es közgazgazdasági osztályozás, 992. tétel, 01 pénzforrás alatt 

54.897,61 dinárral  

• 4.  költséghelyrend, 1. fejezet, 13. program – Művelődésfejlesztés, 1201-0001 – a helyi kulturális 

intézmények működése, 820-as funkcionális osztályozás, 515-ös közgazgazdasági osztályozás, 359. 

tétel, 01 pénzforrás alatt 20.570,16 dinárral. 

• 4.  költséghelyrend, 8.3. fejezet, 15. program – Helyi önkormányzat 0602-0002 – a helyi közösségek 

működtetése, 160-as funkcionális osztályozás, 421-es közgazgazdasági osztályozás, 463. tétel, 01 

pénzforrás alatt 83.501,59 dinárral. 

• 4.  költséghelyrend, 8.3. fejezet, 15. program – Helyi önkormányzat 0602-0002 – a helyi közösségek 

működtetése, 160-as funkcionális osztályozás, 426-os közgazgazdasági osztályozás, 512. tétel, 01 

pénzforrás alatt 209.162,01 dinárral. 

• 4.  költséghelyrend, 8.3. fejezet, 15. program – Helyi önkormányzat 0602-0002 – a helyi közösségek 

működtetése, 160-as funkcionális osztályozás, 423-as közgazgazdasági osztályozás, 592. tétel, 01 

pénzforrás alatt 51.318,04 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 

 

 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület ügyrendi szabályzata 69. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. 

Lapja, 9/19. sz. és 30/20. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület jogszabály-, folyamodvány- és 

indítványügyi bizottsága 2020. december 23-án tartott ülésén megerősítette a magyarkanizsai József Attila Könyvtár 

alapításáról szóló rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 

A magyarkanizsai József Attila Könyvtár alapításáról szóló rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege az 

alábbiakat egyesíti: 

1. A magyarkanizsai József Attila Könyvtár alapításáról 2011. március 22-én kelt 02-105/2011-I/B  sz. egységes 

szerkezetbe foglalt szövegű  rendeletet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 3/2011. sz.) a rendelet hatálybalépéséről 

szóló 21.  szakasz kivételével; 

2. A magyarkanizsai József Attila Könyvtár alapításáról szóló rendelet  módosításáról és kiegészítéséről 2011. 

november 24-én kelt 02-278/2011-I/B  sz.  rendeletet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 17/2011. sz.) a 

zárórendelkezéseket tartalmazó 11. és 12.  szakasz kivételével;  

3. A magyarkanizsai József Attila Könyvtár alapításáról szóló rendelet módosításáról 2011. december 26-án kelt 

02-332/2011-I/B   sz. rendeletet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 20/11. sz.) a zárórendelkezéseket tartalmazó 3, 

4. és 5.  szakasz kivételével;  

4. A magyarkanizsai József Attila Könyvtár alapításáról szóló rendelet  módosításáról és kiegészítéséről 2016. 

szeptember  8-án kelt 02-373/2016-I/B  sz.  rendeletet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 20/2016. sz.) a 

zárórendelkezéseket tartalmazó 12. és 13.  szakasz kivételével; 

5. A magyarkanizsai József Attila Könyvtár alapításáról szóló rendelet  módosításáról és kiegészítéséről 2020. 

november 26-án kelt 02-372/2020-I  sz.  rendeletet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 30/2020. sz.) a 

zárórendelkezéseket tartalmazó 6., 7. és 8.  szakasz kivételével; 

 

R E N D E L E T 

A MAGYARKANIZSAI JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR ALAPÍTÁSÁRÓL  
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(egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 

 

1. szakasz 

 Ez a rendelet megalapítja a magyarkanizsai József Attila Könyvtárat (a továbbiakban: könyvtár).  

2. szakasz 

A könyvtár alapítói:  

- Magyarkanizsa község (székhelye: Magyarkanizsa, Damjanich u. 2) 50%-ban 

- A Magyar Nemzeti Tanács (székhelye: Szabadka, Ago Mamužić u. 11) (a továbbiakban: nemzeti tanács) 50%-

ban. 

3. szakasz 

 Az intézmény neve: Библиотека „József Attila”, Кањижа, – József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa 

 A könyvtár székhelye: Magyarkanizsa, Damjanich utca 2. 

 

4. szakasz 

 A könyvtár jogi személy, amely a törvény szerint őt megillető jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.  

Jogalanyiságát a könyvtár az alapítás cégbírósági jegyzékbe vételével nyeri el.  

 Harmadik személyekkel folytatott jogforgalomban a könyvtár saját nevében és saját számlájára jár el.  

 Kötelezettségeiért a jogforgalomban a könyvtár saját vagyonával felel. 

 A könyvtárnak egyszámlája van.  

A könyvtárnak folyószámlája és adóazonosító száma van. 

 

5. szakasz 

 A könyvtár az alábbi tevékenységeket végzi:  

18.11 napilapnyomás 

18.12 nyomás (kivéve: napilap) 

18.13 nyomdai előkészítő tevékenység 

18.14 könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 

18.20 egyéb sokszorosítás 

46.90 vegyes termékkörű nagykereskedelem 

47.42 telekommunikációs termék kiskereskedelme 

47.61 könyv-kiskereskedelem 

47.79 használtcikk bolti kiskereskedelme 

47.99 egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 

58.11 könyvkiadás 

58.13 napilapkiadás 

58.14 folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

58.19 egyéb kiadói tevékenység 

59.14 filmvetítés 

59.20 hangfelvétel készítése, kiadása 

63.11 adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 

74.30 fordítás, tolmácsolás 

82.19 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

91.01 könyvtári, levéltári tevékenység 

91.02 múzeumi tevékenység 

91.03    történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése. 

 

6. szakasz 

 Az alapításkor az intézmény rendelkezésére álló eszközök összege a 2001. 07. 30-ai bontómérleg szerint 

58.686,00 dinár. 

7. szakasz 

 A könyvtár teljes vagy részbeni pénzellátása a magyarkanizsai községi költségvetésből (a továbbiakban: községi 

költségvetés) és a törvényben, valamint a magyarkanizsai József Attila Könyvtár alapítói jogainak részbeni átruházásáról 

Magyarkanizsa község és a Magyar Nemzeti Tanács között kötött szerződés rendelkezéseiben előirányzott egyéb 

forrásokból folyik.  

 A könyvtár programjainak teljes, illetve résztámogatására szánt eszközök mértékét a stratégiai terv és a könyvtár 

előterjesztett éves működési programja alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület (a továbbiakban: képviselő-

testület) állapítja meg. 

A könyvtár éves működési programjának javaslata magában foglalja a programtevékenységek pénzellátásához 

szükséges, külön kimutatott eszközöket, valamint a napi kiadások és ráfordítások pénzellátásához szükséges eszközöket. 

A könyvtár a következő évre legkésőbb a folyó évi július hó 20. napjáig a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási 

hivatalhoz (a továbbiakban: közigazgatási hivatal) benyújtja az éves működési program javaslatát. 
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A közigazgatási hivatal megállapítja, hogy a könyvtár mely művelődési programjait illetve programrészeit, napi 

kiadásait és ráfordításait kell községi költségvetési eszközökből finanszírozni. 

A közigazgatási hivatal vezetője a törvénnyel összhangban dönt a könyvtár által benyújtott művelődési 

programok és programrészek pénzellátására szánt eszközök, valamint az adott programok teljesítéséhez szükséges 

költségek előirányzatának mértékéről. 

A közigazgatási hivatal az engedélyezett programok és programrészek pénzellátásáról a könyvtárral éves 

szerződést köt. 

A könyvtár részére a községi költségvetési eszközök eszközátutalási határozat alapján, a költségvetési rendszert 

szabályozó jogszabályokkal összhangban fizethetők ki. 

 

7a. szakasz 

 A könyvtár szervezeti fölépítéséről és munkaköreinek besorolásáról szóló aktust jóváhagyásra meg kell küldeni 

a Községi Tanácshoz. 

 

8. szakasz 

 Az alapítónak jogában áll: 

- a könyvtár igazgatójának és igazgatóbizottságának intézkedéseket javasolni a tevékenység megvalósítása 

érdekében, 

- a törvénnyel összhangban olyan intézkedéseket foganatosítani, amelyek biztosítják a könyvtár 

funkciójának és feladatainak gyakorlásához szükséges feltételeket.  

- az éves jelentésen kívül egyéb jelentések megtételét kérni a könyvtár működéséről és üzletviteléről. 

A könyvtár alapítójaként a nemzeti tanács a könyvtárban történő minden jogállásbeli változás, név- vagy 

tevékenységváltoztatás jóváhagyási eljárásában részt vesz. 

Az előző bekezdésben írt nemzeti tanácsi jóváhagyást a könyvtárban történő jogállásbeli változás, név- vagy 

tevékenységváltoztatás jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala előtt a Községi Tanács köteles beszerezni. 

9. szakasz 

 A számára átutalt pénzeszközöket a könyvtár köteles rendeltetésszerűen felhasználni, majd a községi 

költségvetésből támogatott programok, illetve projektumok befejeztét követő 30 napon belül a közigazgatási hivatal elé 

a művelődési programok és projektek teljesítéséről köteles a pénzeszközök rendeltetésszerű felhasználásának 

bizonyítékaival ellátott beszámolót terjeszteni. 

 Az e szakasz 1. bekezdésében írt beszámoló elválaszthatatlan része annak az iratanyagnak, amellyel a könyvtár 

igazolja a rendeltetésszerű eszközköltést. 

A könyvtár az előző évi működéséről és pénzügyviteléről legkésőbb a folyó évi március hó 15. napjáig köteles 

jelentést terjeszteni a képviselő-testület elé. 

 

10. szakasz 

 A könyvtár szervei: 

− igazgató,  

− igazgatóbizottság 

− felügyelő bizottság. 

 

11. szakasz 

A könyvtár igazgatóját az alapító nevezi ki és menti föl, kinevezése négy évre szól, és a kinevezés ismételhető. 

Az intézmény igazgatójának kinevezése nyílt pályázati eljárás lefolytatásával történik. 

 Az igazgató kinevezésére irányuló nyílt pályázatot az intézmény Igazgatóbizottsága írja ki legalább 60 nappal 

az igazgató megbízatásának lejárta előtt. 

 Az e szakasz előző bekezdésében írt nyílt pályázatot a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján, az 

intézmény hirdetőtábláján vagy helyiségeiben és legalább egy, a Szerb Köztársaság egész területén megjelenő napilapban 

kell megjelentetni. 

 Az Igazgatóbizottságnak a nyílt pályázatra beérkezett pályázatokkal a közigazgatási eljárást szabályzó 

törvénnyel összhangban kell eljárnia. 

 Az intézmény igazgatóbizottsága beszélgetést folytat a pályázati feltételeknek megfelelő jelöltekkel, majd a nyílt 

pályázat lezárásának napjától számított 30 napon belül eljuttatja az alapítónak a jelöltek listájának javaslatát (a 

továbbiakban: lista), amely tartalmazza az igazgatóbizottság véleményét minden jelölt szakmai és szervezési képességéről 

és a lefolytatott beszélgetés jegyzőkönyvét. 

 Az alapító az intézmény igazgatóját a listáról nevezi ki. 

A nyílt pályázat sikertelennek tekintendő, amennyiben az igazgatóbizottság megállapítja, hogy nincs olyan, a 

feltételeket teljesítő jelölt, aki bekerülhetne a választási eljárásba, amelyről értesítenie kell az alapítót, amennyiben az 

alapító az intézmény alapítóját nem nevezi ki a listáról. 
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Ha az igazgatóbizottság az e szakasz 3. bekezdésében meghatározott határidőn belül nem írja ki a nyílt 

pályázatot, köteles az alapítót értesíteni a nyílt pályázat nem megjelentetésének okairól. 

A Községi Tanács, az alapítói jogok átruházásáról szóló szerződés rendelkezéseivel összhangban, a Nemzeti 

Tanács előzetes jóváhagyását kéri az intézmény igazgatójának kinevezésére. 

  

11а. szakasz 

 A könyvtárigazgató-jelöltnek egyetemi végzettséggel és legalább ötéves kultúrában szerzett munkatapasztalattal 

kell rendelkeznie. 

 A könyvtárigazgató-jelölt kiválasztásában való részvétel egyéb feltételeit a könyvtár alapszabálya állapítja meg. 

 A könyvtárigazgató-jelöltnek a pályázati iratanyag elválaszthatatlan részeként elő kell terjesztenie az intézmény 

működési és fejlesztési programját. 

 

11b. szakasz 

A könyvtár igazgatója: 

 1) megszervezi és irányítja a könyvtár működését;  

 2) a törvénnyel és a könyvtár alapszabályával összhangban meghozza a könyvtár szervezetéről és munkaköreinek 

besorolásáról szóló aktust és egyéb általános aktusokat;  

 3) végrehajtja a könyvtár igazgatóbizottságának döntéseit;  

 4) képviseli a könyvtárt;  

 5) gondoskodik a könyvtár működésének törvényességéről;  

 6) felel a könyvtár működési programjának végrehajtásáért;  

 7) felel a könyvtár anyagi és pénzügyviteléért;  

 8) a törvényben és a könyvtár alapszabályában megállapított egyéb teendőket lát el. 

 

11c. szakasz 

 A könyvtárigazgató tisztsége a megbízatás leteltével és fölmentéssel szűnik meg. 

 A községi képviselő-testület a megbízatás letelte előtt mentheti föl az igazgatót: 

 1) személyes kérésére;  

 2) ha tisztségét törvényi rendelkezésekbe ütközően látja el;  

 3) ha szakszerűtlen, szabályszegő vagy hanyag munkavégzéssel a könyvtárnak jelentősebb kárt okoz, vagy 

kötelezettségeit elhanyagolja, vagy hanyagul látja el, ami a könyvtár működésében jelentősebb zavart okozott vagy 

okozhat;  

 4) ha olyan cselekményért, amely őt méltatlanná teszi az igazgatói tisztség ellátására, büntetőeljárás indul ellene, 

illetve olyan bűncselekményért, amely őt az igazgatói tisztség gyakorlására méltatlanná teszi, jogerős bírósági határozat 

elmarasztalta;  

 5) törvényben vagy a könyvtár alapszabályában megállapított egyéb okból. 

  

12. szakasz 

Nyílt pályázat előzetes lefolytatása nélkül megbízott igazgatót nevezhet ki a könyvtár élére a képviselő-testület, 

ha az igazgató megbízatása a mandátumának letelte előtt szűnt meg, vagy az igazgatóra kiírt nyílt pályázat 

eredménytelennek bizonyult. 

 A megbízott igazgató ezt a tisztséget legföljebb egy évig láthatja el, és nem nevezhető ki kétszer az intézmény 

megbízott igazgatójának. 

A megbízott igazgatónak meg kell felelnie a törvényben és az intézmény alapszabályában előírt, az igazgató 

megválasztásához szükséges feltételeknek, és rendelkezik minden, igazgatót illető joggal, kötelezettséggel és 

felhatalmazással. 

A könyvtár megbízott igazgatójának kinevezésével kapcsolatos eljárásban a nemzeti tanács a könyvtár 

alapítójaként véleményt nyilvánít. 

Az előző bekezdésben írt nemzeti tanácsi véleményezést a könyvtár megbízott igazgatójának kinevezéséről szóló 

aktus meghozatala előtt a Községi Tanács köteles beszerezni. 

 

13. szakasz 

Az igazgatóbizottság a könyvtár igazgatási szerve.  

Az igazgatóbizottsági tagokat az alapító a művelődési tevékenység kiemelkedő szakemberei és ismerői köréből 

négyéves időszakra nevezi ki és menti föl; ugyanaz a tag legföljebb kétszer kaphat kinevezést. 

Az igazgatóbizottság elnökét az alapító az igazgatóbizottsági tagok köréből nevezi ki. 

Az intézmény igazgatóbizottsága kilenc tagból áll, akik közül ötöt az alapító javaslatára kell kinevezni, ketten – 

az intézmény reprezentatív szakszervezetének javaslatára, illetve ha reprezentatív szakszervezet nincs, úgy az intézmény 

alkalmazottai többségének javaslatára – az alkalmazottak köréből kapnak kinevezést, két tagot pedig a Magyar Nemzeti 

Tanács nevez ki. 

A Magyar Nemzeti Tanács véleményezi az intézmény igazgatóbizottsági tagjaira tett javaslatot. 
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Az igazgatóbizottság összetételében gondoskodni kell arról, hogy a kevésbé képviselt nem legalább 30%-ban 

képviselve legyen. 

Az igazgatóbizottság elnökét és tagjait munkájukért – az alapító aktusában megállapított feltételek és mércék 

szerint – megilletheti díjazás. 

Az igazgatóbizottsági elnök akadályoztatása esetén az igazgatóbizottsági ülést a legidősebb igazgatóbizottsági 

tag hívhatja össze, és elnökölhet rajta. 

Ha az igazgatóbizottság elnökének, illetve tagjának megbízatása a mandátum letelte előtt megszűnik, az 

igazgatóbizottsági elnök és tag kinevezéséig az alapító – legföljebb egyéves időszakra – a könyvtár igazgatóbizottságába 

megbízott elnököt és tagot nevezhet ki. 

 

13а. szakasz 

 Az igazgatóbizottsági tagi tisztség a megbízatás leteltével és fölmentéssel szűnik meg.  

 A képviselő-testület az igazgatóbizottsági tagot a megbízatás letelte előtt fölmentheti:  

 – személyes kérésére, 

 – ha tisztségét a törvény, e rendelet vagy egyéb általános aktus rendelkezéseibe ütközően látja el,  

 – a törvénnyel összhangban a munkaviszony megszűnéséhez előírt valamely feltétel bekövetkezésekor,  

 – ha szakszerűtlen, szabályszegő vagy hanyag munkavégzéssel a könyvtárnak jelentősebb kárt okoz, vagy 

kötelezettségeit elhanyagolja, vagy hanyagul látja el, ami a könyvtár működésében jelentősebb zavart okozott vagy 

okozhat, 

– ha olyan cselekményért, amely őt méltatlanná teszi az igazgatóbizottsági tag tisztségének gyakorlására 

méltatlanná teszi, jogerős bírósági határozat elmarasztalta, és 

– törvényben vagy a könyvtár alapszabályában megállapított egyéb okból. 

 

14. szakasz 

 Az igazgatóbizottság az alábbi teendőket látja el:  

1. meghozza az alapszabályt 

2. meghozza a törvényben és alapszabályban előirányzott egyéb általános aktusokat 

3. meghatározza az üzlet- és fejlesztési politikát 

4. dönt az intézmény üzletviteléről 

5. az igazgató javaslatára az alapító jóváhagyásával meghozza az intézmény munkaprogramját 

6. az alapító jóváhagyásával meghozza az éves pénzügyi tervet 

7. elfogadja az éves elszámolást 

8. elfogadja a működésről és üzletvitelről szóló éves jelentést 

9. a törvénnyel összhangban jogállásbeli változásokra tesz javaslatot 

10. az alapítónak megküldi az igazgatójelölt-lista indokolással ellátott javaslatát, amely tartalmazza az 

igazgatóbizottságnak az egyes jelöltek szakmai és szervezési képességeiről alkotott véleményét és a lefolytatott 

beszélgetés jegyzőkönyvét 

11. kiválasztja az igazgatójelöltet, és a törvényben megállapított határidőn belül javaslatát megküldi az 

alapítóhoz 

12. az igazgatóval a megválasztása szerinti határidő leteltéig, illetve a fölmentéséig szóló határozott időre 

munkaszerződést köt, ha pedig már határozatlan időre a könyvtárban alkalmazásban álló személyt neveztek ki igazgatóvá, 

a munkáról szóló törvénnyel összhangban szerződésfüggeléket köt vele 

13. a törvényben és az alapszabályban megállapított egyéb kérdésekről dönt. 

 

14a. szakasz 

Írásbeli kérésre a nemzeti tanács az könyvtár igazgatóbizottságától és igazgatójától jogosult megkapni a könyvtár 

működésével, pénzügyvitelével, alkalmazottaival, fejlesztési programjaival és terveivel kapcsolatos adatokat. 

15. szakasz 

A felügyelő bizottság felügyeli a könyvtár üzletvitelét. 

A felügyelő bizottsági tagokat az alapító négyéves időszakra nevezi ki és menti föl; ugyanaz a tag legföljebb 

kétszer kaphat kinevezést. 

A felügyelő bizottság elnökét az alapító a felügyelő bizottsági tagok köréből nevezi ki. 

A könyvtár felügyelő bizottsága 3 tagból áll, akik közül egyet az alapító javaslatára kell kinevezni, egyet – a 

könyvtár reprezentatív szakszervezetének javaslatára, illetve ha reprezentatív szakszervezet nincs, úgy a könyvtár 

alkalmazottai többségének javaslatára – az alkalmazottak köréből, egy tagot pedig a nemzeti tanács nevez ki. 

A felügyelő bizottság összetételében gondoskodni kell arról, hogy a kevésbé képviselt nem legalább 30%-ban 

képviselve legyen.  

A felügyelőbizottság tagjának nem nevezhető ki az a személy, aki tagja az igazgatóbizottságnak. 

A felügyelő bizottsági elnök akadályoztatása esetén a felügyelő bizottsági ülést a legidősebb felügyelő bizottsági 

tag hívhatja össze, és elnökölhet rajta. 
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A felügyelő bizottság elnökét és tagjait az alapító aktusában megállapított feltételek és mércék szerint 

munkájukért megilletheti díjazás. 

Ha a felügyelő bizottság elnökének, illetve tagjának megbízatása a mandátum letelte előtt megszűnik, a felügyelő 

bizottsági elnök és tag kinevezéséig az alapító – legföljebb egyéves időszakra – az intézmény felügyelő bizottságába 

megbízott elnököt és tagot nevezhet ki. 

 

15а. szakasz 

 A felügyelő bizottsági tagi tisztség a megbízatás leteltével és fölmentéssel szűnik meg.  

 A képviselő-testület a felügyelő bizottsági tagot a megbízatás letelte előtt fölmentheti:  

 - személyes kérésére, 

 - ha tisztségét a törvény, e rendelet vagy egyéb általános aktus rendelkezéseibe ütköző módon látja el,  

 - a törvénnyel összhangban a munkaviszony megszűnéséhez előírt valamely feltétel bekövetkezésekor,  

 - ha szakszerűtlen, szabályszegő vagy hanyag munkavégzéssel a könyvtárnak jelentősebb kárt okoz, vagy 

kötelezettségeit elhanyagolja, vagy hanyagul látja el, ami a könyvtár működésében jelentősebb zavart okozott vagy 

okozhat, 

- ha olyan cselekményért, amely őt a felügyelő bizottsági tagtisztségének gyakorlására méltatlanná teszi, jogerős 

bírósági határozat elmarasztalta, és 

- törvényben vagy a könyvtár alapszabályában megállapított egyéb okból. 

 

16. szakasz 

A felügyelő bizottság a munkájáról évente legalább egyszer jelentést terjeszt az alapító elé. 

 

17. szakasz 

 A felügyelő bizottság a hatásköre keretében az alábbi teendőket végzi: 

− felügyeli a törvények és egyéb jogszabályok végrehajtását, 

− felügyeli az igazgatóbizottság határozatainak végrehajtását, 

− felügyeli az eszközök rendeltetésszerű felhasználását, 

− felügyeli a felügyelőségi szervek által az üzletvitelben észlelt hiányosságok kiküszöbölésére kiadott 

meghagyások végrehajtását, 

− a törvényben megállapított egyéb teendőket végez. 

 

18. szakasz 

 A könyvtár alapszabályát a könyvtár cégbírósági jegyzékbe vételét követő 2 (két) hónapon belül kell meghozni. 

 A könyvtár kollektív szerződésének és egyéb általános aktusainak meghozatali határidejét a könyvtár 

alapszabálya szabályozza. 

19. szakasz 

 A könyvtár igazgatóbizottságát és felügyelő bizottságát a törvénnyel összhangban a cégbírósági jegyzékbe vételt 

követő két hónapon belül kell kinevezni. 

 

20. szakasz 

 A könyvtár megszűnése után vagyona az alapítóra száll. 

 

21. szakasz 

 Ez a rendelet a Magyarkanizsai Községi Hivatalos Lapban való közzététele napján lép hatályba. 

 

 

Szerb Köztársaság  

Vajdaság Autonóm Tartomány Utasi Jenő s. k.,                            

Magyarkanizsa község a jogszabály-, folyamodvány-                       

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület és indítványügyi bizottság elnöke                                

Jogszabály-, folyamodvány- és indítványügyi bizottság    

Szám: 02-439/2020-I 

Kelt: 2020. 12. 23-án 

Magyarkanizsa 

 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület ügyrendi szabályzata 69. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. 

Lapja, 9/19. sz. és 30/20. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület jogszabály-, folyamodvány- és 

indítványügyi bizottsága 2020. december 23-án tartott ülésén megállapította a magyarkanizsai Cnesa OMI alapításáról 

szóló rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 
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A magyarkanizsai Cnesa OMI alapításáról szóló rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege az alábbiakat 

egyesíti:  

1. A magyarkanizsai Cnesa OMI alapításáról 2015. augusztus 25-én kelt 02-166/2015–I/B  sz. egységes 

szerkezetbe foglalt szövegű  rendeletet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 12/15. sz.) a rendelet hatálybalépéséről 

szóló 24.  szakasz kivételével; 

2. A magyarkanizsai Cnesa OMI alapításáról szóló rendelet  módosításáról és kiegészítéséről 2016. szeptember 

25-én kelt 02-374/2016-I//B  sz.  rendeletet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 20/16. sz.) a zárórendelkezéseket 

tartalmazó 12. és 13.  szakasz kivételével;  

3. A magyarkanizsai Cnesa OMI alapításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről 2020. november 

26-án kelt 02-371/2020-I sz. rendeletet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 30/20. sz.) a zárórendelkezéseket 

tartalmazó 11, 12. és 13.  szakasz kivételével;  

 

R E N D E L E T  

A MAGYARKANIZSAI CNESA OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÁSÁRÓL  

(egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 

 

1. szakasz 

 Ez a rendelet megalapítja a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény nevet viselő oktatási-

nevelési intézményt, amelynek székhelye: Magyarkanizsa, Fő tér 9 (a továbbiakban: intézmény). 

 Az intézmény alapítói:  

 – Magyarkanizsa község (székhelye: Magyarkanizsa, Fő tér 1) 50%-ban 

 – A Magyar Nemzeti Tanács (székhelye: Szabadka, Ago Mamužić u. 11) (a továbbiakban: nemzeti tanács) 

50%-ban. 

2. szakasz 

Az intézmény cégneve: 

Образовно-културна установа „Cnesa“, Кањижа. 

 Obrazovno-kulturna ustanova „Cnesa“ Kanjiža. 

 CNESA Oktatási és Művelődési Intézmény, Magyarkanizsa. 

 Az intézmény rövidített cégneve:  

 ОКУ „CNESA Кањижа 

 OKU „CNESA“ Kanjiža 

 CNESA OMI, Magyarkanizsa. 

3. szakasz 

 Az intézmény az alábbi tevékenységeket végzi: 

  18.12 nyomás (kivéve: napilap) 

  18.20 egyéb sokszorosítás 

  58.14 folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

  58.19 egyéb kiadói tevékenység 

  59.13 film-, videó- és televízióműsor terjesztése 

  59.14 filmvetítés  

  59.20 hangfelvétel készítése, kiadása 

  61.20 vezeték nélküli távközlés 

  63.11 adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 

  73.11 reklámügynöki tevékenység 

  74.30 fordítás, tolmácsolás 

  77.39 egyéb gép, tárgyi, eszköz kölcsönzése 

  85.20 alapfokú oktatás 

  85.31 általános középfokú oktatás 

  85.32 szakmai középfokú oktatás 

  85.42 felsőfokú oktatás 

  85.53 járművezető-oktatás 

  85.59 еgyéb oktatás  

  90.01 előadó-művészet 

  90.02 előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 

  91.02 múzeumi tevékenység 

  93.29 máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység. 

 

4. szakasz 

Az intézményt a CNESA Oktatási és Művelődési Intézmény alapításáról 1991. 10. 09-én hozott 020–3/91–I sz. 

határozatával a Kanizsai Községi Képviselő-testület alapította. 
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Az intézmény a »Раднички универзитет« са п.о. Кањижа – Munkásegyetem t. f. Oktatási-művelődési 

Munkaszervezet, Kаnizsa nevű intézmény jogutódja. 

Az intézményt a Szabadkai Körzeti Gazdasági Bíróság Fi–2027/91 számon 1991. 10. 23-án vette jegyzékbe. 

 

5. szakasz 

Az intézmény 6.215.340,00 dinár összegű alapítótőkéjét az alapító teljes egészében befizette. 

 

6. szakasz 

Az intézmény teljes vagy részbeni pénzellátása a magyarkanizsai községi költségvetésből (a továbbiakban: 

községi költségvetés) és a törvényben, valamint a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény alapítói 

jogainak részbeni átruházásáról Magyarkanizsa község és a Magyar Nemzeti Tanács között kötött szerződés 

rendelkezéseiben előirányzott egyéb forrásokból folyik.  

 Az intézmény programjainak teljes, illetve résztámogatására szánt eszközök mértékét a stratégiai terv és az 

intézmény előterjesztett éves működési programja alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület (a továbbiakban: 

képviselő-testület) állapítja meg. 

Az intézmény éves működési programjának javaslata magában foglalja a programtevékenységek pénzellátásához 

szükséges, külön kimutatott eszközöket, valamint a napi kiadások és ráfordítások pénzellátásához szükséges eszközöket. 

Az intézmény a következő évre legkésőbb a folyó évi július hó 20. napjáig a Magyarkanizsai Községi 

Közigazgatási Hivatalhoz (a továbbiakban: közigazgatási hivatal) benyújtja az éves működési program javaslatát. 

A közigazgatási hivatal megállapítja, hogy az intézmény mely művelődési programjait illetve programrészeit, 

napi kiadásait és ráfordításait kell községi költségvetési eszközökből finanszírozni. 

A közigazgatási hivatal vezetője a törvénnyel összhangban dönt az intézmény által benyújtott művelődési 

programok és programrészek pénzellátására szánt eszközök, valamint az adott programok teljesítéséhez szükséges 

költségek előirányzatának mértékéről. 

A közigazgatási hivatal az engedélyezett programok és programrészek pénzellátásáról a intézménnyel éves 

szerződést köt. 

Az intézmény részére a községi költségvetési eszközök eszközátutalási határozat alapján, a költségvetési 

rendszert szabályozó jogszabályokkal összhangban fizethetők ki. 

 

7. szakasz 

Az alapítónak törvényben előírt jogai és kötelezettségei vannak az intézménnyel szemben. 

A nemzeti tanács – mint az intézmény alapítója – az intézmény minden jogállásbeli változásának, név- vagy 

tevékenységváltoztatásának jóváhagyási eljárásában részt vesz. 

Az előző bekezdésben írt nemzeti tanácsi jóváhagyást az intézményben történő jogállásbeli változás, név- vagy 

tevékenységváltoztatás jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala előtt a Községi Tanács köteles beszerezni. 

 

8. szakasz 

Az intézmény szervei: 

− igazgató,  

− igazgatóbizottság, 

− felügyelő bizottság. 

 

9. szakasz 

Az igazgatóbizottság a magyarkanizsai Cnesa OMI igazgatási szerve.  

Az igazgatóbizottsági tagokat az alapító a művelődési tevékenység kiemelkedő szakemberei és ismerői köréből 

négyéves időszakra nevezi ki és menti föl; ugyanaz a tag legföljebb kétszer kaphat kinevezést. 

Az igazgatóbizottság elnökét az alapító az igazgatóbizottsági tagok köréből nevezi ki. 

Az intézmény igazgatóbizottsága kilenc tagból áll, akik közül ötöt az alapító javaslatára kell kinevezni, ketten – 

az intézmény reprezentatív szakszervezetének javaslatára, illetve, ha reprezentatív szakszervezet nincs, úgy az intézmény 

alkalmazottai többségének javaslatára – az alkalmazottak köréből kapnak kinevezést, két tagot pedig a Magyar Nemzeti 

Tanács nevez ki. 

A Magyar Nemzeti Tanács véleményezi az intézmény igazgatóbizottsági tagjaira tett javaslatot. 

Az igazgatóbizottság összetételében gondoskodni kell arról, hogy a kevésbé képviselt nem legalább 30%-ban 

képviselve legyen. 

Az igazgatóbizottság elnökét és tagjait munkájukért – az alapító aktusában megállapított feltételek és mércék 

szerint – megilletheti díjazás. 

Az igazgatóbizottság elnökének akadályoztatása esetén az igazgatóbizottság ülését az igazgatóbizottság 

legidősebb tagja is összehívhatja és elnökölhet azon. 

 Az igazgatóbizottsági elnök és tag kinevezéséig az alapító az igazgatóbizottságba megbízott elnököt és tagot 

nevezhet ki. 
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 Az alapító az intézmény igazgatóbizottságába megbízott elnököt és tagot nevezhet ki akkor is, ha az 

igazgatóbizottsági elnök, illetve tag megbízatása a megbízatás letelte előtt szűnt meg. 

 A megbízott igazgatóbizottsági elnök, illetve tag ezt a tisztséget legföljebb egy évig gyakorolhatja. 

 

10. szakasz 

Az igazgatóbizottság az alábbi teendőket látja el: 

1. meghozza az alapszabályt 

2. meghozza a törvényben és alapszabályban előirányzott egyéb általános aktusokat 

3. meghatározza az üzlet- és fejlesztési politikát 

4. dönt az intézmény üzletviteléről 

5. az igazgató javaslatára az alapító jóváhagyásával meghozza az intézmény munkaprogramját 

6. az alapító jóváhagyásával meghozza az éves pénzügyi tervet 

7. elfogadja az éves elszámolást 

8. elfogadja a működésről és üzletvitelről szóló éves jelentést 

9. a törvénnyel összhangban jogállásbeli változásokra tesz javaslatot 

10. az alapítónak megküldi az igazgatójelölt-lista indokolással ellátott javaslatát, amely tartalmazza az 

igazgatóbizottságnak az egyes jelöltek szakmai és szervezési képességeiről alkotott véleményét és a lefolytatott 

beszélgetés jegyzőkönyvét. 

11. kiválasztja az igazgatójelöltet, és a törvényben megállapított időn belül javaslatát megküldi az alapítóhoz 

12. az igazgatóval a megválasztása szerinti határidő leteltéig, illetve a fölmentéséig szóló határozott időre 

munkaszerződést köt, ha pedig már határozatlan időre az intézményben alkalmazásban álló személyt neveztek ki 

igazgatóvá, a munkáról szóló törvénnyel összhangban szerződésfüggeléket köt vele. 

13. a törvényben és az alapszabályban megállapított egyéb kérdésekről dönt. 

 

10a szakasz 

Az intézmény igazgatóbizottsági tagjának megbízatása mandátumának lejártával vagy felmentéssel ér véget. 

Az intézmény alapítója az igazgatóbizottsági tag mandátumának letelte előtt felmenti a tagot: 

1) az ő személyes kérésére; 

2) ha a törvényi előírásoktól eltérően végzi feladatát; 

3) ha olyan bűncselekmény miatt indult ellene bűntető eljárás, amely méltatlanná teszi őt az igazgatóbizottsági 

tagjának posztjára, illetve ha olyan bűncselekményért ítélik el jogerősen, amely méltatlanná teszi őt az intézmény 

igazgatóbizottsági tagjának posztjára; 

4) egyéb törvényben vagy az intézmény alapszabályában meghatározott esetekben. 

 

11. szakasz 

Írásbeli kérésre a nemzeti tanács az intézmény igazgatóbizottságától és igazgatójától jogosult megkapni az 

intézmény működésével, pénzügyvitelével, alkalmazottaival, fejlesztési programjaival és terveivel kapcsolatos adatokat. 

 

12. szakasz 

A felügyelő bizottság felügyeli az intézmény üzletvitelét. 

A felügyelő bizottsági tagokat az alapító négyéves időszakra nevezi ki és menti föl; ugyanaz a tag legföljebb 

kétszer kaphat kinevezést. 

A felügyelő bizottság elnökét az alapító a felügyelő bizottsági tagok köréből nevezi ki. 

Az intézmény felügyelő bizottsága 3 tagból áll, akik közül egyet az alapító javaslatára kell kinevezni, egyet – az 

intézmény reprezentatív szakszervezetének javaslatára, illetve ha reprezentatív szakszervezet nincs, úgy az intézmény 

alkalmazottai többségének javaslatára – az alkalmazottak köréből, egy tagot pedig a nemzeti tanács nevez ki. 

A felügyelő bizottság összetételében gondoskodni kell arról, hogy a kevésbé képviselt nem legalább 30%-ban 

képviselve legyen.  

A felügyelőbizottság tagjává nem nevezhető ki olyan személy, aki már tagja az intézmény igazgatóbizottságának. 

A felügyelőbizottság elnökének akadályoztatása esetén a felügyelőbizottság ülését az felügyelőbizottság 

legidősebb tagja is összehívhatja és elnökölhet azon. 

A felügyelő bizottság elnökét és tagjait az alapító aktusában megállapított feltételek és mércék szerint 

munkájukért megilletheti díjazás. 

 A felügyelő bizottsági elnök és tag kinevezéséig az alapító a felügyelő bizottságba megbízott elnököt és tagot 

nevezhet ki. 

 Az alapító az intézmény felügyelő bizottságába megbízott elnököt és tagot nevezhet ki akkor is, ha a felügyelő 

bizottsági elnök, illetve tag megbízatása a megbízatás letelte előtt szűnt meg. 

 A megbízott felügyelő bizottsági elnök, illetve tag ezt a tisztséget legföljebb egy évig gyakorolhatja. 

 

13. szakasz 

A felügyelő bizottság a munkájáról évente legalább egyszer jelentést terjeszt az alapító elé. 
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14. szakasz 

A felügyelő bizottság:  

1. felügyeli az intézmény üzletvitelét, 

2. áttekinti az éves beszámolókat, és megállapítja, hogy a jogszabályokkal összhangban készültek-e,   

3. megállapítja, hogy az intézmény üzleti könyveit és egyéb okmányait szabályosan és a jogszabályokkal 

összhangban vezetik-e,   

4. áttekinti és véleményezi az intézmény üzletviteléről és üzletpolitikájáról az igazgatóbizottsághoz benyújtandó 

beszámolókat, az alapítóhoz benyújtandó éves pénzügyi kimutatásokat és az intézmény üzletviteléről szóló 

beszámolókat, 

5. működéséről évente legalább egyszer beszámol az alapító illetékes szervének, 

6. a törvényben, az alapító okiratban, ebben az alapszabályban és egyéb általános aktusokban megállapított egyéb 

ügyeket is ellát. 

 

14a szakasz 

Az intézmény felügyelőbizottsági tagjának megbízatása mandátumának lejártával vagy felmentéssel ér véget. 

Az intézmény alapítója a felügyelőbizottsági tag mandátumának letelte előtt felmenti a tagot: 

1) az ő személyes kérésére; 

2) ha a törvényi előírásoktól eltérően végzi feladatát; 

3) ha olyan bűncselekmény miatt indult ellene bűntető eljárás, amely méltatlanná teszi őt a felügyelőbizottsági 

tagjának posztjára, illetve ha olyan bűncselekményért ítélik el jogerősen, amely méltatlanná teszi őt az intézmény 

felügyelőbizottsági tagjának posztjára; 

4) egyéb törvényben vagy az intézmény alapszabályában meghatározott esetekben. 

 

15. szakasz 

A könyvtár igazgatóját az alapító nevezi ki és menti föl, kinevezése négy évre szól, és a kinevezés ismételhető. 

 Az intézmény igazgatójának kinevezése nyílt pályázati eljárás lefolytatásával történik. 

 Az igazgató kinevezésére irányuló nyílt pályázatot az intézmény Igazgatóbizottsága írja ki legalább 60 nappal 

az igazgató megbízatásának lejárta előtt. 

 Az e szakasz előző bekezdésében írt nyílt pályázatot a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján, az 

intézmény hirdetőtábláján vagy helyiségeiben és legalább egy, a Szerb Köztársaság egész területén megjelenő napilapban 

kell megjelentetni. 

 Az Igazgatóbizottságnak a nyílt pályázatra beérkezett pályázatokkal a közigazgatási eljárást szabályzó 

törvénnyel összhangban kell eljárnia. 

 Az intézmény igazgatóbizottsága beszélgetést folytat a pályázati feltételeknek megfelelő jelöltekkel, majd a nyílt 

pályázat lezárásának napjától számított 30 napon belül eljuttatja az alapítónak a jelöltek listájának javaslatát (a 

továbbiakban: lista), amely tartalmazza az igazgatóbizottság véleményét minden jelölt szakmai és szervezési képességéről 

és a lefolytatott beszélgetés jegyzőkönyvét. 

 Az alapító az intézmény igazgatóját a listáról nevezi ki. 

A nyílt pályázat sikertelennek tekintendő, amennyiben az igazgatóbizottság megállapítja, hogy nincs olyan, a 

feltételeket teljesítő jelölt, aki bekerülhetne a választási eljárásba, amelyről értesítenie kell az alapítót, amennyiben az 

alapító az intézmény alapítóját nem nevezi ki a listáról. 

Ha az igazgatóbizottság az e szakasz 3. bekezdésében meghatározott határidőn belül nem írja ki a nyílt 

pályázatot, köteles az alapítót értesíteni a nyílt pályázat nem megjelentetésének okairól. 

A Községi Tanács, az alapítói jogok átruházásáról szóló szerződés rendelkezéseivel összhangban, a Nemzeti 

Tanács előzetes jóváhagyását kéri az intézmény igazgatójának kinevezésére. 

 

15а. szakasz 

 Az intézményigazgató-jelöltnek egyetemi végzettséggel és legalább ötéves a kultúrában  munkatapasztalattal 

kell rendelkeznie. 

 Az intézményigazgató-jelölt kiválasztásában való részvétel egyéb feltételeit az intézmény alapszabálya állapítja 

meg. 

 Az intézményigazgató-jelöltnek a pályázati iratanyag elválaszthatatlan részeként elő kell terjesztenie az 

intézmény működési és fejlesztési programját. 

 

15b. szakasz 

Az intézmény igazgatója: 

 1) megszervezi és irányítja az intézmény működését;  

 2) a törvénnyel és az intézmény alapszabályával összhangban meghozza az intézmény szervezetéről és 

munkaköreinek besorolásáról szóló aktust és egyéb általános aktusokat;  

 3) végrehajtja az intézmény igazgatóbizottságának döntéseit;  
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 4) képviseli az intézményt;  

 5) gondoskodik az intézmény működésének törvényességéről;  

 6) felel az intézmény működési programjának végrehajtásáért;  

 7) felel az intézmény anyagi és pénzügyviteléért;  

 8) a törvényben és az intézmény alapszabályában megállapított egyéb teendőket lát el. 

 

15c. szakasz 

 Az intézményigazgató tisztsége a megbízatás leteltével és fölmentéssel szűnik meg. 

 A községi képviselő-testület a megbízatás letelte előtt mentheti föl az igazgatót: 

 1) személyes kérésére;  

 2) ha tisztségét törvényi rendelkezésekbe ütközően látja el;  

 3) ha szakszerűtlen, szabályszegő vagy hanyag munkavégzéssel az intézménynek jelentősebb kárt okoz, vagy 

kötelezettségeit elhanyagolja vagy hanyagul látja el, ami az intézmény működésében jelentősebb zavart okozott vagy 

okozhat;  

 4) ha olyan cselekményért, amely őt méltatlanná teszi az igazgatói tisztség ellátására, büntetőeljárás indul ellene, 

illetve olyan bűncselekményért, amely őt az igazgatói tisztség gyakorlására méltatlanná teszi, jogerős bírósági határozat 

elmarasztalta;  

 5) törvényben vagy az intézmény alapszabályában megállapított egyéb okból. 

 

16. szakasz 

 Nyílt pályázat előzetes lefolytatása nélkül megbízott igazgatót nevezhet ki az intézmény élére a képviselő-

testület, ha az igazgató megbízatása a mandátumának letelte előtt szűnt meg, vagy az igazgatóra kiírt nyílt pályázat 

eredménytelennek bizonyult. 

 A megbízott igazgató ezt a tisztséget legföljebb egy évig láthatja el. 

Ugyanazon személy nem nevezhető ki kétszer az intézmény megbízott igazgatójának. 

A megbízott igazgatónak meg kell felelnie a törvényben és az intézmény alapszabályában előírt, az igazgató 

megválasztásához szükséges feltételeknek, és rendelkezik minden, igazgatót illető joggal, kötelezettséggel és 

felhatalmazással. 

Az intézmény megbízott igazgatójának kinevezésével kapcsolatos eljárásban a nemzeti tanács az intézmény 

alapítójaként véleményt nyilvánít. 

Az előző bekezdésben írt nemzeti tanácsi véleményezést az intézmény megbízott igazgatójának kinevezéséről 

szóló aktus meghozatala előtt a Községi Tanács köteles beszerezni. 

 

16a szakasz 

 Az intézmény igazgatója: 

 1) megszervezi és irányítja az intézmény munkáját 

2) meghozza a munkahelyek megszervezéséről és besorolásáról szóló aktust és egyéb általános aktusokat a 

törvénnyel és az intézmény alapszabályával összhangban 

3) végrehajtja az intézmény igazgatóbizottságának döntéseit 

4) képviseli az intézményt 

5) ügyel az intézmény törvényes működésére 

6) felel az intézmény munkatervének megvalósításáért 

7) felel az intézmény pénzügyi ügyviteléért 

8) egyéb, törvényben és az intézmény alapszabályában meghatározott feladatokat végez. 

 

17. szakasz 

Az intézmény igazgatójának tisztsége a megbízatás leteltével és fölmentéssel szűnik meg. Megbízatásának letelte 

előtt fölmenti az igazgatót az intézmény alapítója: 

1) személyes kérésére;  

2) ha tevékenységét törvényi rendelkezésekbe ütköző módon gyakorolja;  

3) ha szakszerűtlen, szabályszegő vagy hanyag munkavégzéssel az intézménynek jelentősebb kárt okoz, vagy 

kötelezettségeit elhanyagolja vagy rosszhiszeműen látja el, ami az intézmény működésében jelentősebb zavart okozott 

vagy okozhat;  

4) ha olyan cselekményért, amely őt méltatlanná teszi az igazgatói tisztség ellátására, büntetőeljárás indult ellene, 

illetve olyan bűncselekményért, amely őt az intézmény igazgatói tisztségének gyakorlására méltatlanná teszi, jogerős 

bírósági határozat elmarasztalta;  

5) törvényben vagy az intézmény alapszabályában megállapított egyéb okból. 

 

18. szakasz 

Az intézmény szervezeti fölépítéséről és munkaköreinek besorolásáról szóló aktust jóváhagyásra meg kell 

küldeni a Községi Tanácshoz. 
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19. szakasz 

A számára átutalt pénzeszközöket az intézmény köteles rendeltetésszerűen felhasználni, majd a községi 

költségvetésből támogatott programok, illetve projektumok befejeztét követő 30 napon belül a közigazgatási hivatal elé 

a művelődési programok és projektek teljesítéséről köteles a pénzeszközök rendeltetésszerű felhasználásának 

bizonyítékaival ellátott beszámolót terjeszteni. 

 Az e szakasz 1. bekezdésében írt beszámoló elválaszthatatlan része annak az iratanyagnak, amellyel az 

intézmény igazolja a rendeltetésszerű eszközköltést. 

Az intézmény az előző évi működéséről és pénzügyviteléről legkésőbb a folyó évi március hó 15. napjáig köteles 

jelentést terjeszteni a képviselő-testület elé. 

Az intézmény a következő évre szóló éves munkaprogram javaslatát és pénzügyi tervének javaslatát, valamint a 

következő két évre szóló terveit legkésőbb a folyó év július hónapjának 20. napjáig nyújtja be az alapítóhoz 

20. szakasz 

 Az intézmény a törvény és e rendelet alapján őt megillető jogokkal, kötelezettségekkel és felelősséggel 

rendelkező jogi személy. 

 A jogforgalomban reá háruló kötelezettségekért az intézmény a teljes vagyonával felel.  

 Az intézménynek a Kincstári Hivatalnál számlája, illetve adószáma van. 

 

21. szakasz 

 Az intézmény köteles: 

- tevékenységének gyakorlásában az alapító javaslatait követve eljárni; 

- az előző év munkáról szóló jelentését és pénzügyi jelentését az alapítóhoz benyújtani legkésőbb folyó év 

március 15-éig; 

- székhelyének és cégnevének megváltoztatásához előzetesen kikérni az alapító jóváhagyását; 

- tevékenységének megváltoztatásához előzetesen kikérni az alapító jóváhagyását; 

- az intézmény éves működési programjára és pénzügyi tervére jóváhagyást kérni az alapítótól. 

 Az alapító köteles: 

- gondoskodni az intézmény tevékenységének zavartalan gyakorlásához szükséges anyagi és egyéb feltételekről; 

- a tevékenység gyakorlását felügyelni és ellenőrizni; 

- a tevékenységgyakorlás előmozdítására intézkedéseket tenni.  

 

22. szakasz 

Az alapító és az intézmény azon kölcsönös viszonyait illetően, amelyeket ez a rendelet nem szabályoz, a törvényi 

és egyéb érvényes jogszabályok az irányadóak. 

 

23. szakasz 

 Az intézmény megszűnhet: 

1)  ha nem teljesíti a tevékenység gyakorlásához törvényben előírt feltételeket; 

2)  ha a tevékenységének gyakorlásához szükséges feltételek nem állnak fönn. 

 Az intézmény tevékenységének gyakorlásához szükséges feltételek akkor nem állnak fönn, ha: 

1)  a tevékenysége iránt nem áll fönn igény; 

2)  az intézmény tevékenysége iránti igény ésszerűbb és gazdaságosabb módon elégíthető ki; 

3)  a törvényben megállapított célokat és feladatokat nem teljesíti. 

 Az intézmény megszüntetésére az alapító vagy az intézmény működésének törvényességét ellenőrizni illetékes 

szerv indít eljárást. 

Az intézmény megszüntetéséről szóló aktust az alapító hozza meg, a megszüntető aktus alapján pedig a 

törvénnyel összhangban le kell folytatni a rendes felszámolási eljárást. 

 

24. szakasz 

Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 8. napon lép hatályba. 
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