
 

 
                                     

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ             MAGYARKANIZSA  
 

            ОПШТИНЕ                                  KÖZSÉG  
 
            КАЊИЖА               HIVATALOS  LAPJA  
 

 

 
 

   Број 19.    30.09.2021. год.   LIV.                   19.  szám     2021.09.30.  LIV.  évf. 
  



Број:  19.                   30.09.2021.                        СТРАНА  123.  OLDAL                         2021. 09.30.           19.  szám 

 

 
A hulladékkezelésről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/2009., 88/2010., 14/2016. és 95/2018. 

szám – másik törvény) 17. szakaszának 3. pontja és 42. szakasza, valamint Magyarkanizsa község alapszabálya 

(Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 40. szakaszának 6. 

pontja alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület, a 2021. szeptember 30-án tartott ülésén meghozta a 

következő 

 

R E N D E L E T E T 

AZ ÉPÍTKEZÉSEK ÉS BONTÁSOK SORÁN KELETKEZŐ INERT ÉS VESZÉLYTELEN HULLADÉKOK 

ELHELYEZÉSÉRŐL MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN 

 

1. szakasz 

E rendelettel a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület meghatározza az építkezések és bontások során 

keletkező inert és veszélytelen hulladékok Magyarkanizsa község területén való elhelyezésének helyeit, feltételeit és 

módját. 

2. szakasz 

 Az inert hulladék olyan hulladék amelynek fizikai, kémiai vagy biológiai tulajdonságai nem változnak, nem 

oldódik fel, nem ég és semmilyen más fizikai vagy kémiai reakcióba nem lép, biológiailag nem lebomló vagy nincs 

káros, a környezetet károsító vagy az emberek egészségét veszélyeztető hatással a vele érintkező más anyagokra, azzal, 

hogy a hulladékban levő szennyező anyagok kiválásának és a kivált anyagok ökotoxicitásának határértéken belül kell 

lenniük, a felszíni és/vagy talajvizeket pedig kiváltképp nem veszélyeztethetik. 

 Az építkezés és bontás során keletkező hulladék olyan hulladék, amely az építkezéseken folyó építkezési 

munkálatok vagy az épületek építését megelőző munkálatok, továbbá az épületek bontása és felújítása során keletkezik 

és az építés vagy bontás során keletkező veszélytelen és veszélyes hulladékot is tartalmaz az alábbiak szerint: 

 - a veszélyes anyagokat nem tartalmazó építkezés vagy bontás során keletkező veszélytelen hulladék, amely 

összetételében a kommunális hulladékkal hasonló (újrahasznosítható, inert és egyéb), 

 - a különleges kezelést igénylő építkezés vagy bontás során keletkező veszélyes hulladék, amely egy vagy 

több, azt veszélyessé tevő, veszélyes jellemzővel rendelkezik (azbesztet tartalmazó hulladék, sok nehézfémet tartalmazó 

hulladék és egyéb) és amelyre külön jogszabályok vonatkoznak. 

 

3. szakasz 

 Az építkezések és bontások során keletkező inert és veszélytelen hulladékok Magyarkanizsa község területén 

való lerakásának helyei a következők szerint kerülnek meghatározásra: 

 1. Magyarkanizsa és Ilonafalu települések lerakóhelyei: 

 - a Magyarkanizsa kataszteri község 5760 hr. sz. bejegyzett, 5,0810 ha térmértékű telke, amely nádas és 

mocsár; 

 - a Magyarkanizsa kataszteri község 5763 hr. sz. bejegyzett, 1,6277 ha térmértékű telke, amely láp. 

 

 2. Horgos település lerakóhelyei: 

 - a Horgos kataszteri község 9062 hr. sz. bejegyzett, 2,2518 ha térmértékű telke, amely IV. osztályú legelő; 

 - a Horgos kataszteri község 2171 hr. sz. bejegyzett, 7,0090 ha térmértékű építkezési telke. 

 

 3. Martonos és Kishomok települések lerakóhelyei: 

 - a Martonos kataszteri község 6015/1 hr. sz. bejegyzett, 4,7535 ha térmértékű telke, amely már meglévő 

hulladéklerakó és 6015/2 hr. sz. bejegyzett, 1,0000 ha építkezési telke. 

 

 4. Kispiac település lerakóhelyei: 

 - a Kispiac kataszteri község 2734/1. hr. sz. bejegyzett telkének része, amely III. osztályú nádas-mocsár – a 

hulladéklerakó a Kispiac kataszteri község 2734 hr. sz. bejegyzett telkének délnyugati részén levő Vásártér 

kerítése és a Martonos kataszteri község 2733 és 2734 hr. sz. bejegyzett  közös telke között helyezkedik el, 

amely a Martonos kataszteri község 2734 hr. sz. bejegyzett telkének északkeleti részén található. A 

hulladéklerakó térmértéke 0,5091 ha. 

 

 5. Adorján település lerakóhelye: 

 - az Adorján kataszteri község 1643 hr. sz. bejegyzett, 0,5000 ha térmértékű telke, épület alatti földterület. 

 

 6. Oromhegyes, Tóthfalu és Velebit lerakóhelyei: 

 - az Oromhegyes kataszteri község 1513 hr. sz. bejegyzett, 14.1771 ha térmértékű telke, amely I. osztályú 

nádas-mocsár. 

 

4. szakasz 
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 Az építkezések és bontások során keletkező inert és veszélytelen hulladékok szállítását zárt járművekben, 

konténerben vagy olyan más megfelelő módon kell végezni, amely megakadályozza a hulladék szállítása, be- és 

kirakodása során való kiszóródását, valamint a környezet szennyezését. 

 A hulladék kiszóródása esetén a hulladékot szállító személy felel annak eltávolításáért és a felület 

megtisztításáért. 

5. szakasz 

 Az építkezések és bontások során keletkező inert és veszélytelen hulladékoknak az e rendelet 3. szakaszában 

meghatározott lerakóhelyeken kívül történő lerakása tilos. 

 Az építkezések és bontások során keletkező veszélyes hulladékoknak, amelyek különleges kezelést igényelnek, 

illetve amelyek egy vagy több veszélyes jellemzőjükből eredően veszélyes hulladéknak tekintendők (azbesztet 

tartalmazó hulladék, nagy mennyiségű nehézfémet tartalmazó hulladék és egyéb), az e rendelet 3. szakaszában 

meghatározott lerakókon történő lerakása tilos. 

 

6. szakasz 

 A hulladéklerakó karbantartásával és a hulladéklerakóban felhalmozott inert hulladék másodlagos 

nyersanyagként oly módon történő felhasználásával, amely biztosítani tudja, hogy a belőle készült termékek nem 

lesznek káros hatással a környezetre, a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat van megbízva. 

 A közvállalat kötelessége az inert hulladék lerakására szánt terület rendezése és látható módon történő 

megjelölése olyan táblákkal, amely az ott lerakható hulladékról közöl adatokat. 

 

7. szakasz 

 Az e rendelet végrehajtásának felügyeletét a községi közigazgatási hivatal felügyeleti ügyekkel megbízott 

szervezeti egysége végzi a környezetvédelmi felügyelőségen és a kommunális felügyelőségen keresztül. 

 

8. szakasz 

120.000,00 dinár rögzített összegű pénzbírsággal sújtandó az a jogi személy, aki az e rendelet 3., 4. és 5. 

szakaszával ellentétesen cselekszik.  

Az e szakasz 1. bekezdésében írt szabálysértésért a jogi személy felelős személye 20.000,00 dinár rögzített 

összegű pénzbírsággal sújtandó. 

50.000,00 dinár rögzített összegű pénzbírsággal sújtandó az a vállalkozó, aki az e rendelet 3., 4. és 5. 

szakaszával ellentétesen cselekszik. 

 25.000,00 dinár rögzített összegű pénzbírsággal sújtandó az természetes személy, aki az e rendelet 3., 4. és 5. 

szakaszával ellentétesen cselekszik. 

 

9. szakasz 

 E rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti Az inert hulladék Magyarkanizsa község területén való 

elhelyezéséről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/2014. szám). 

 

10. szakasz 

Ez a rendelet Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép 

hatályba. 

 

Szerb Köztársaság  

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-177/2021-I  

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

Lackó Róbert s.k. 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – másik 

törvény, 101/2016. – másik törvény és 47/2018. szám) 93. szakaszának 1. bekezdése, Magyarkanizsa község 

alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 10. 

szakasza és 40. szakaszának 66) pontja és a Magyarkanizsa község nyilvános elismeréseiről szóló rendelet 

(Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 9/2014. és 9/2019. szám) 4. szakasza alapján a Magyarkanizsai Községi 

Képviselő-testület 2021. szeptember 30-án tartott ülésén meghozta a következő 

 

 

R E N D E L E T E T 

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRI CÍMÉNEK ODAÍTÉLÉSÉRŐL 
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1. szakasz 

 A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a Magyarkanizsa község számára kiemelt jelentőséggel bíró 

munkájáért és eredményeiért a MAGYARKANIZSA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA címet odaítéli 

 

- Msrg. dr. Pénzes János nyugalmazott püspöknek, a Horgoson plébánosként eltöltött 16 év 

szolgálatáért, valamint az Egyházmegye élén eltöltött 31 év szolgálatért, amely alatt szabadkai püspökként, 

háborús és nehéz időkben állt a bácskai hívek élén. 

 

2. szakasz 

 A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA érdemérem és díszoklevél átadására a Magyarkanizsai 

Községi Képviselő-testület 2021. október 20-án megtartandó díszülésén kerül sor. 

 

3. szakasz 

 Ezt a rendelet Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Magyarkanizsa község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-231/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

 

Lackó Róbert s.k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

A Magyarkanizsa község nyilvános elismeréseiről szóló rendelet 13. szakaszа (Magyarkanizsa Község Hiv. lapja, 

9/2014. és 9/2019. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabályának 40. szakasz, 66. pontja (Magyarkanizsa Község 

Hivatalos Lapja, 2/2020. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-

testület szeptember 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

 

R  E  N  D  E  L  E  T  E  T 

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG 2021. ÉVI NYILVÁNOS ELISMERÉSEINEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL 

 

1. szakasz 

Ez a rendelet megállapítja Magyarkanizsa község 2021. évi nyilvános elismeréseinek kitüntetettjeit.  

 

2. szakasz 

PRO URBE ÉRDEMÉREMBEN részesül:  

-           Velebit település fennállásának 100. évfordulója alkalmából 

-           a martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület fennállásának 130. évfordulója alkalmából 

 

3. szakasz 

КÖSZÖNŐ OKLEVÉLBEN részesül:  

-           dr. Zapletán Géza plébános 

-           Kávai Nagy Erzsébet oromhegyesi lakos és 

-           a magyarkanizsai Egészségház 

 

4. szakasz 

            Pénzjutalommal együtt járó JUVENTUS- PRO URBE ÉRDEMÉREMBEN részesül: 

-           Pletikoszity Árpád oromi lakos. 

 

5. szakasz 

A kitüntetetteknek a nyilvános elismeréseket a Magyarkanizsa község napja kapcsán szervezett ünnepségen 

kell átadni.  

 

6. szakasz 
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Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.  

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Magyarkanizsa község         Lackó Róbert s.k., 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület      Községi Képviselő-testület elnöke 

Szám: 02-271/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa  

 

 

Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 6. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/20. sz.-egységes 

szerkezetbe foglalt szöveg) és az emlékművek és emlékjelek Magyarkanizsa község területén való állításáról és 

karbantartásáról szóló rendelet 4. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/13. és 2/17. sz. – másik rendelet) 

alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2021. szeptember 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

 

R E N D E L E T E T 

DAN REISINGER EMLÉKTÁBLÁJÁNAK KIHELYEZÉSÉRŐL MAGYARKANIZSÁN  

 

1. szakasz 

Dan Reisinger, világhírű művész, grafikus dizájner magyarkanizsai szülőházára, amely a Szabadkai út 2A sz. 

alatt, a magyarkanizsai kataszteri községben 102 sz. ingatlanlapon bejegyzett 934/2 hr. sz. telken található, emléktábla 

kerül kihelyezésre az épület bejáratától balra 

 

2. szakasz 

Az emléktábla márványból készül, mérete 50x43 cm. 

Az emléktábla szövege szerb nyelven, cirill írásmóddal, valamint magyar nyelven kerül kiírásra, mégpedig: 

„У овој кући је рођен Дан Иван Рајзингер (1934-2019) уметник и графички дизајнер 

Ebben a házban született Dan Ivan Reisinger (1934-2019) művész és grafikus tervező” 

 

3. szakasz 

 Az emléktábla elhelyezésének költségei elő vannak látva Magyarkanizsa község költségvetésében. 

 

4. szakasz 

 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: 02-290/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

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

104/2016. – másik törvény, 108/2016., 113/2017., 95/2018. és 153/2020. szám) 27. szakaszának 10. bekezdése, Az 

ingatlanok közvetlen egyezséggel való szerzésének és elidegenítésének, köztulajdonú dolgok bérbeadásának 

feltételeiről, a nyílt árverésről és írásbeli ajánlatok begyűjtésének eljárásáról szóló kormányrendelet (Szerb Köztársaság 

Hivatalos Közlönye, 16/2018. szám) 2. és 19. szakasza, A Magyarkanizsa község tulajdonában levő dolgok szerzéséről, 

használatáról, kezeléséről és a velük való rendelkezésről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

19/2012., 21/2012. – helyesbítés, 16/2013. és 9/2017. szám) 13. szakasza, valamint Magyarkanizsa község alapszabálya 

(Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 40. szakaszának 38. pontja 

alapján a Magyarkanizsa Községi Képviselő-testület 2021. szeptember 30-án tartott ülésén meghozta a következő 
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R E N D E L E T E T 

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ AZ 5574. SZ. TULAJDONI LAPON 

BEJEGYZETT MAGYARKANIZSA KAT. KÖZSÉG 1803/47 HR. SZ. TELKEN LEVŐ INGATLAN NYÍLT 

ÁRVERÉSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁT CÉLZÓ NYÍLT HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL VALÓ 

ELIDEGENÍTÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL  

 

1. 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület MEGINDÍTJA a nyílt árverési eljárás lebonyolítását célzó nyílt 

hirdetmény közzétételével az alábbi ingatlanok Magyarkanizsa község köztulajdonából való elidegenítését szolgáló 

ELJÁRÁST: 

- 6-os számú kétszobás lakás, épület száma: 1, bejárat: 1, emelet: 2., alapterülete 64 m2, amely 1/1 

részarányban Magyarkanizsa község köztulajdona, a Magyarkanizsa kataszteri község 5574 számú tulajdoni 

lapjában vezetve, amely Magyarkanizsán a Fehér Ferenc utca 4. címen az 1803/47 hr. sz. telken helyezkedik 

el, bejegyzés szerint 1a 78 m2 térmértékű, épület által elfoglalt telek, a lakóépületen közös tulajdonjoggal, 

amelyen Magyarkanizsa község közös használati joggal rendelkezik. 

 

2. 

Ezen rendelet alapján nyílt árverési eljárás lebonyolítását célzó nyílt hirdetmény kerül megjelentetésre a jelen 

rendelet 1. pontjában szereplő ingatlan elidegenítéséhez, összhangban Az ingatlanok közvetlen egyezséggel való 

szerzésének és elidegenítésének, köztulajdonú dolgok bérbeadásának feltételeiről, a nyílt árverésről és írásbeli ajánlatok 

begyűjtésének eljárásáról szóló kormányrendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 16/2018. szám) 19. 

szakaszával. 

 

3. 

Az 1. pontban leírt ingatlant piaci feltételek szerint kell elidegeníteni, indulóárát a Pénzügyminisztérium 

Adóhivatala Elkülönített Tevékenységeket Ellenőrző Szabadkai Főosztálya 2021. augusztus 19-ei keltezésű 236-464-

08-00843/2021. számú ügyirata 2.880.793,60 dináros összegben állapította meg. 

 

4. 

Az e rendelet 1. szakaszában leírt ingatlan elidegenítésével kapcsolatos eljárás lebonyolítására a képviselő-

testület az alábbi összetételű BIZOTTSÁGOT ALALKÍTJA: 

1. Nagy Némedi Dániel – elnök, 

2. Körmöci Károly – tag, 

3. Kasza Attila – tag. 

 

A bizottság részére a szakmai, ügyintézési és műszaki teendőket Körmöci Károly, a Magyarkanizsai Községi 

Közigazgatási Hivatal tanácsosa látja el. 

A bizottság feladata, hogy: 

– folytassa le az e rendelet 1. pontjában írt ingatlan nyílt árverés útján történő elidegenítésének eljárását az 

Ingatlanok közvetlen egyezséggel való szerzésének és elidegenítésének, köztulajdonú dolgok bérbeadásának 

feltételeiről, a nyílt árverésről és az írásbeli ajánlatok begyűjtésének eljárásáról szóló kormányrendelet (Szerb 

Köztársaság Hivatalos Közlönye, 16/2018. szám) és a Magyarkanizsa község tulajdonában levő dolgok szerzéséről, 

használatáról, kezeléséről és a velük való rendelkezésről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

19/2012., 21/2012 – javítás, 16/2013. és 9/2017. szám) rendelkezéseivel összhangban; 

– az eljárásról jegyzőkönyvet vezessen; 

– a nyílt árverési eljárás lefolytatását követően megállapítja a határozati javaslatot a köztulajdonú ingatlannak a 

legelőnyösebb ajánlatot tett ajánlattevő részére történő elidegenítéséről, majd a további eljárás érdekében a községi 

képviselő-testület elé terjeszti azt. 

 

5. 

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

szóló rendeletet a nyílt árverési eljárás lebonyolítását követően a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület hozza 

meg. 

 

6. 

Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság  

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa község 

 

 

Lackó Róbert s.k., 
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Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-249/2021-I  

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

 

 

 

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

104/2016. – másik törvény, 108/2016., 113/2017., 95/2018. és 153/2020. szám) 27. szakaszának 10. bekezdése és 29. 

szakaszának 1. bekezdése, 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, 9/2020. és 52/2021. szám) 99. szakaszának 2., 5. és 7. bekezdése, A 

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

szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/2015., 25/2016. és 18/2017. szám) 15. szakaszának 1. 

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

rendelkezésről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/2012., 21/2012. – helyesbítés, 16/2013. és 

9/2017. szám) 13. szakasza, valamint Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

2/2020 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 40. szakaszának 38. pontja alapján a Magyarkanizsa Községi Képviselő-

testület 2021. szeptember 30-án tartott ülésén meghozta a következő 

 

 

R E N D E L E T E T 

A MAGYARKANIZSA KATASZTERI KÖZSÉG 5814 SZÁMÚ TULAJDONI LAPJÁN FÖLVETT, 10663/2 

HR. SZ. INGATLANNAK MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBÓL VALÓ 

ELIDEGENÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ NYÍLT ÁRVERÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL 

 

1. 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület MEGINDÍTJA a nyílt árverési eljárás lebonyolítását célzó 

nyílt hirdetmény közzétételével a Magyarkanizsa kataszteri község 5814 számú tulajdoni lapján fölvett, 10663/2 hr. sz. 

ingatlan 1/1 részének, mely egy épület nélküli építési telek, teljes térmértéke 23a 10m2, Magyarkanizsa község 

köztulajdonából való elidegenítését szolgáló ELJÁRÁST. 

 

2. 

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

szerint a Magyarkanizsa kataszteri község 10663/2 hr. sz. telke Magyarkanizsa település építési területén, a 6-os 

blokkban helyezkedik el és családi lakóépületeknek és üzlethelyiségeknek lett előlátva. A telek megközelítése a Fehér 

Ferenc utca felől (1811/16 hr. sz. telek) lehetséges. A Fehér Ferenc utcában a következő infrastruktúra található: 

gázvezeték, szennyvízcsatorna, csapadékelvezető csatorna, vízvezeték, villanyhálózat, telekommunikációs 

infrastruktúra, aszfaltozott út. Az utca azon részén, ahol a kérdéses telek található, nem épült aszfaltozott út, a telek 

megközelítése zúzott kővel borított úton lehetséges. A lokációs feltételek és az építési engedély kiadásához biztosítani 

kell azon kommunális infrastruktúra csatlakozási pontjait, amelyek elengedhetetlenek az adott rendeltetés szerinti 

normális használat érdekében. A családi lakóépületeknek előlátott építési területen a következők építhetők: 

- főépület: családi lakóépület, családi lakó- és irodaépület, lakó- és irodaépület és olyan irodaépület, melynek 

tevékenysége nem veszélyezteti a lakhatást. A családi lakóépület lehet szabadon álló, megszakítás nélküli sorépület, 

sorépület megszakításokkal és félátriumos; 

- ugyanazon az építkezési telken tervezhető más épület megépítése is: irodaépület vagy olyan segédépületek mint a 

konyha, raktárhelyiség, garázs, kazánház, kutak és emésztőgödrök (átmeneti megoldás a település szennyvízhálózatához 

történő csatlakozásig); 

- kivételes esetekben az építkezési telken engedélyezhető két lakóépület építése, azzal a feltétellel, hogy az megfelel 

minden településrendezési kritériumnak és hogy a másik épülethez biztosítható átjáráshoz való telki szolgalom; 

- a családi lakóépület legfeljebb négy lakóegységgel rendelkezhet. 

 A családi lakóövezetben megengedett kizárólag üzleti célt szolgáló épületek felépítése is. A következő 

területekre vonatkozó üzleti tevékenységek engedélyezhetők: kiskereskedelem, termelő és szolgáltató kisipar, 

vendéglátói és szolgáltatói tevékenység. Kisebb terjedelmű termelési tevékenységek (mezőgazdasági termékeket, 

gyümölcsöket, zöldségeket és hasonlókat feldolgozó kisüzemek) is engedélyezhetők a lakóövezetben, amennyiben azok 

a környezetvédelmi feltételeknek eleget tesznek. A lakóövezetben nem építhetők nagyobb kapacitású termelő és 

raktárépületek (500t befogadóképességnél nagyobb silók), és nem végezhetők zajjal, mérgező gázokkal, sugárzással 

vagy a gépjármű forgalom megnövekedésével járó, illetve a lakhatás minőségét egyéb módon veszélyeztető 

tevékenységek. Ha a lakóövezeten belül található építkezési telek tisztán üzleti/kisipari termelési célra van előlátva, a 

helyszín urbanisztikai-építészeti kidolgozásához kötelező urbanisztikai projektum kidolgozása. Az épületekben folyó 
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tevékenységek sem a környezetet, sem pedig az övezet elsődleges felhasználási módját, azaz a lakhatást nem 

veszélyeztetheti. 

 

3. 

 E rendelet alapján nyílt hirdetmény kerül megjelentetésre a jelen rendelet 1. pontjában szereplő ingatlan nyílt 

árverésen útján történő elidegenítéséhez, összhangban A Magyarkanizsa község köztulajdonában levő építési területtel 

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

119/2015., 25/2016. és 18/2017. szám) 16. szakaszának 3. bekezdésével. 

 

4. 

Az e rendelet 1. pontjában írt ingatlan piaci értéke és egyben az ingatlan induló ára, amely Slađan Jović 

mesterfokozatú építőmérnök, bírósági szakértő és hivatalos ingatlan-értékbecslő az újvidéki Augmentum Kft.-ből 

2021.9.20-ai keltezésű szakvéleménye alapján került meghatározásra, amely szerint a teljes összeg 1.646.000,00 dinár. 

A nyílt árverésen részt venni óhajtónak Magyarkanizsa község letétszámlájára be kell fizetnie az induló ár 

10%-át, azaz 164.600,00 dinárt. 

 

5. 

 Az e rendelet 1. szakaszában írt ingatlan elidegenítésével kapcsolatos eljárás lebonyolítását a Magyarkanizsa 

Község Községi Tanácsának a 2020. január 24-ei keltezésű és 02-17/2020-I. számú határozatával megalakított 

Magyarkanizsa község köztulajdonában levő építési terület elidegenítését és bérbe adását lefolytató bizottság folytatja le 

A Magyarkanizsa község köztulajdonában levő építési területtel való rendelkezés eljárásáról, feltételeiről és módjáról 

szóló rendelet 8. szakaszának 3. bekezdésével és 16. szakaszának 1. bekezdésével összhangban. 

A bizottság részére a szakmai, ügyintézési, műszaki és egyéb teendőket Nagy Némedi Dániel, okleveles jogász 

– a Magyarkanizsa község köztulajdonában levő építési terület elidegenítését és bérbe adását lefolytató bizottság elnöke 

látja el. 

A bizottság feladata, hogy: 

– lefolytassa az e rendelet 1. pontjában írt ingatlan elidegenítésére irányuló nyílt árverést a Magyarkanizsa 

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

rendelettel (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/2015., 25/2016. és 18/2017. szám) összhangban; 

– vegyen föl jegyzőkönyvet; 

–  a nyílt árverés eljárását lezárva készítse el a rendelet javaslatát a köztulajdonú ingatlannak a 

legelőnyösebb ajánlatot tett ajánlattevő részére való elidegenítéséről, és azt további eljárásra terjessze a 

képviselő-testület elé. 

 

6. 

 Az e rendelet 1. szakaszában írt ingatlannak a nyílt árverésen legkedvezőbb ajánlatot tevő résztvevő részére 

történő elidegenítéséről szóló rendeletet, a nyílt árverési eljárás lebonyolítását követően, a Magyarkanizsai Községi 

Képviselő-testület hozza meg. 

 

7. 

Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság  

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-256/2021  

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

Lackó Róbert s.k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

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

másik törvény, 108/2016., 113/2017., 95/2018. és 153/2020. szám) 18. szakaszának 6. bekezdése, a Magyarkanizsa 

község tulajdonában levő dolgok szerzéséről, 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 és 

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

foglalt szöveg) 40. szakaszának 40) pontja alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2021. szeptember 30-

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

A KISPIAC KATASZTERI KÖZSÉG 402. SZ. TULAJDONI LAPJÁN FÖLVETT, MAGYARKANIZSA 

KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ INGATLAN HASZNÁLATI JOGÁNAK KISPIAC HELYI 

KÖZÖSSÉGRE VALÓ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL 

 

1. A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület ÁTRUHÁZZA a Kispiac Helyi Közösségre (székhelye: 

Kispiac, Arany János utca 5., törzsszáma: 08025711) a Kispiac kataszteri község 402. sz. tulajdoni lapján fölvett 4a 

01m2 térmértékű, a helyi önkormányzati egység köztulajdonában és a 415/4 hr. sz. telken levő kispiaci épület használati 

jogát. 

 

 2. Az e rendelet előző pontjában írt, Magyarkanizsa község köztulajdonában levő ingatlan használati jogának 

Kispiac Helyi Közösségre történő átruházása a helyi közösség céltevékenységének gyakorlását szolgálja. 

 

3. A Kispiac Helyi Közösség az e rendelet 1. pontjában írt ingatlant a jellegével és rendeltetésével összhangban 

birtokolni és használni, a köztulajdont szabályozó törvénnyel összhangban pedig kezelni jogosult.  

A község illetékes szerve dönthet úgy, hogy visszaveszi az e rendelet 1. 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.  

 

4. E rendelet alapján az e rendelet 1. pontjában írt ingatlanon fennálló használati jogot az ingatlanokon levő 

jogok bejegyzését szabályozó törvénnyel összhangban be kell jegyezni az ingatlanokról és az ingatlanokon levő 

jogosultságokról vezetett nyilvántartási könyvbe.  

 

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

I n d o k o l á s 

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

104/2016. – másik törvény, 108/2016., 113/2017., 95/2018. és 153/2020. szám) 18. szakasza 6. bekezdésének 

rendelkezései előírják, hogy a helyi közösségek és a helyi önkormányzatok egyéb formái használati joggal 

rendelkezhetnek a helyi önkormányzati egység köztulajdonában levő dolgok felett a törvénnyel és a helyi önkormányzati 

egység előírásával, illetve egyéb aktusával összhangban. 

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

104/2016. – másik törvény, 108/2016., 113/2017., 95/2018. és 153/2020. szám) 22. szakaszának 1. bekezdése előírja, 

hogy a használati joggal rendelkezők jogosultak a dolog jellegével és rendeltetésével összhangban birtokolni és 

használni, a törvénnyel összhangban pedig kezelni azt. 

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

104/2016. – másik törvény, 108/2016., 113/2017., 95/2018. és 153/2020. szám) 24. szakasza előírja, hogy a használati 

joggal rendelkezők kezelik az általuk használt ingóságokat és ingatlanokat. A köztulajdonban levő dolgok kezelése alatt 

azok karbantartása, felújítása és fejlesztése, valamint az e dolgokkal kapcsolatos törvényi és egyéb kötelezettségeknek 

való eleget tevés értendő. 

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

104/2016. – másik törvény, 108/2016., 113/2017., 95/2018. és 153/2020. szám) 25. szakaszának 1. bekezdése előírja, 

hogy a köztulajdon jogát és a köztulajdonban levő ingatlanok használati jogát be kell jegyezni az ingatlanokról és 

azokon levő jogokról vezetett nyilvántartásokba az ingatlanokon levő jogok bejegyzését szabályozó törvénnyel 

összhangban. 

A Magyarkanizsa község tulajdonában levő dolgok szerzéséről, 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. szakaszának rendelkezési előírják, hogy a község köztulajdonában levő dolgok beszerzéséről, 

használatáról, kezeléséről és azok felett való rendelkezésről szóló rendeletet a község alapszabályában meghatározott 

szerv hozza meg. 

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

szerkezetbe foglalt szöveg) 40. szakasza 1. bekezdése 40. pontjának rendelkezései előírják, hogy a képviselő-testület 
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dönt a községi köztulajdonban álló ingatlanok használati jogának helyi közösségekre, intézményekre, ügynökségekre és 

egyéb községi alapítású szervezetekre való átruházásáról és megvonásáról. 

A Kispiac kataszteri község 402. sz. tulajdoni lapján fölvett 415/4 hr. sz. telken felépült ingatlan, amely Kispiacon 

az Arany János utca 5. cím alatt található, Magyarkanizsa község köztulajdonát képezi. Az ingatlan a 351-997/2018-2. 

számú és 2018.12.14-ei keltezésű legalizációról szóló határozattal bejegyzésre került az ingatlanokról és azokon levő 

jogokról vezetett nyilvántartásokba. A Kispiac Helyi Közösség kérelemmel fordult Magyarkanizsa községhez, hogy 

Magyarkanizsa község, mint a köztulajdon jogának birtokosa, ruházza át a kérdéses ingatlan használati jogát Kispiac Helyi 

Közösségre, továbbá a kérelemben megemlíti, hogy a kérdéses ingatlant évtizedek óta a Kispiac Helyi Közösség Tanácsa 

üléseinek megtartására, valamint a választások lebonyolítására és egyéb helyi közösségi hatáskörbe tartozó ügyek 

lebonyolítására használják. 

Az ingatlanokról és azokon levő jogokról vezetett nyilvántartásokba való betekintéssel megállapításra került, 

hogy az ingatlan Magyarkanizsa község köztulajdonát képezi, a Kispiac kataszteri község 402. számú tulajdoni lapján 

lett fölvéve, a helyi önkormányzati egység épülete 4a 01m2 területtel, a 415/4 hr. sz. található, amely Kispiacon az 

Arany János utca 5. címen helyezkedik el, illetve hogy a kérdéses ingatlan évtizedek óta Kispiac Helyi Közösség 

székhelye, amelyet saját hatáskörébe tartozó ügyek lebonyolítására használ. 

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

104/2016. – másik törvény, 108/2016., 113/2017., 95/2018. és 153/2020. szám) 18. szakaszának 6. bekezdése, a 

Magyarkanizsa község tulajdonában levő dolgok szerzéséről, 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 és Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. szám – egységes 

szerkezetbe foglalt szöveg) 40. szakaszának 40) pontja alapján javasoljuk a kérdéses ingatlan használati jogának 

Kispiac Helyi Közösségre való átruházását a helyi közösség tevékenységeinek végzése érdekében. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Magyarkanizsa község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-248/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

 

Lackó Róbert s.k. 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

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

másik törvény, 108/2016., 113/2017., 95/2018. és 153/2020. szám) 18. szakaszának 6. bekezdése, a Magyarkanizsa 

község tulajdonában levő dolgok szerzéséről, 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 és 

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

foglalt szöveg) 40. szakaszának 40) pontja alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2021. szeptember 30-

án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

R E N D E L E T E T 

AZ OROM KATASZTERI KÖZSÉG 274. SZ. TULAJDONI LAPJÁN FÖLVETT, MAGYARKANIZSA 

KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ INGATLANOK HASZNÁLATI JOGÁNAK OROM HELYI 

ÖZÖSSÉGRE VALÓ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL 

 

1. A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület ÁTRUHÁZZA az Orom Helyi Közösségre (székhelye: 

Orom, Elesett harcosok tere 4., törzsszáma: 08025738) az Orom kataszteri község 274. sz. tulajdoni lapján fölvett, a 

Magyarkanizsa község köztulajdonában és az 1664/8 hr. sz. telken levő következő oromi ingatlanok használati jogát: 

- 1-es számú, 83 m2 térmértékű épület; 

- 2-es számú, 49 m2 térmértékű épület; 

- 3-as számú, 26 m2 térmértékű épület; 

- 4-es számú, 400 m2 térmértékű épület; 

- 5-ös számú, 16 m2 térmértékű épület; 

- 6-os számú, 134 m2 térmértékű épület. 
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 2. Az e rendelet előző pontjában írt, Magyarkanizsa község köztulajdonában levő ingatlanok használati 

jogának Orom Helyi Közösségre történő átruházása a helyi közösség céltevékenységének gyakorlását szolgálja. 

 

3. Az Orom Helyi Közösség az e rendelet 1. pontjában írt ingatlanokat a jellegükkel és rendeltetésükkel 

összhangban birtokolni és használni, a köztulajdont szabályozó törvénnyel összhangban pedig kezelni jogosult.  

A község illetékes szerve dönthet úgy, hogy visszaveszi az e rendelet 1. pontjában írt ingatlanok használati 

jogát, amennyiben azok nem szolgálják a jogosult hatáskörének, illetve tevékenységének megvalósítását és amennyiben 

az ingatlanokat a törvénnyel vagy egyéb jogszabállyal ellentétesen vagy az ingatlanok 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.  

 

4. E rendelet alapján az e rendelet 1. pontjában írt ingatlanokon fennálló használati jogot az ingatlanokon levő 

jogok bejegyzését szabályozó törvénnyel összhangban be kell jegyezni az ingatlanokról és az ingatlanokon levő 

jogosultságokról vezetett nyilvántartási könyvbe.  

 

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

 

I n d o k o l á s 

 

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

104/2016. – másik törvény, 108/2016., 113/2017., 95/2018. és 153/2020. szám) 18. szakasza 6. bekezdésének 

rendelkezései előírják, hogy a helyi közösségek és a helyi önkormányzatok egyéb formái használati joggal 

rendelkezhetnek a helyi önkormányzati egység köztulajdonában levő dolgok felett a törvénnyel és a helyi 

önkormányzati egység előírásával, illetve egyéb aktusával összhangban. 

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

104/2016. – másik törvény, 108/2016., 113/2017., 95/2018. és 153/2020. szám) 22. szakaszának 1. bekezdése előírja, 

hogy a használati joggal rendelkezők jogosultak a dolog jellegével és rendeltetésével összhangban birtokolni és 

használni, a törvénnyel összhangban pedig kezelni azt. 

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

104/2016. – másik törvény, 108/2016., 113/2017., 95/2018. és 153/2020. szám) 24. szakasza előírja, hogy a használati 

joggal rendelkezők kezelik az általuk használt ingóságokat és ingatlanokat. A köztulajdonban levő dolgok kezelése alatt 

azok karbantartása, felújítása és fejlesztése, valamint az e dolgokkal kapcsolatos törvényi és egyéb kötelezettségeknek 

való eleget tevés értendő. 

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

104/2016. – másik törvény, 108/2016., 113/2017., 95/2018. és 153/2020. szám) 25. szakaszának 1. bekezdése előírja, 

hogy a köztulajdon jogát és a köztulajdonban levő ingatlanok használati jogát be kell jegyezni az ingatlanokról és 

azokon levő jogokról vezetett nyilvántartásokba az ingatlanokon levő jogok bejegyzését szabályozó törvénnyel 

összhangban. 

A Magyarkanizsa község tulajdonában levő dolgok szerzéséről, 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. szakaszának rendelkezési előírják, hogy a község köztulajdonában levő dolgok beszerzéséről, 

használatáról, kezeléséről és azok felett való rendelkezésről szóló rendeletet a község alapszabályában meghatározott 

szerv hozza meg. 

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

szerkezetbe foglalt szöveg) 40. szakasza 1. bekezdése 40. pontjának rendelkezései előírják, hogy a képviselő-testület 

dönt a községi köztulajdonban álló ingatlanok használati jogának helyi közösségekre, intézményekre, ügynökségekre és 

egyéb községi alapítású szervezetekre való átruházásáról és megvonásáról. 

Az Orom kataszteri község 274. sz. tulajdoni lapján fölvett 1664/8 hr. sz. telken felépült ingatlanok, amelyek 

Oromon a Nagy út sz. n. cím alatt találhatók, Magyarkanizsa község köztulajdonát képezik. Az ingatlanok a 351-

87/2020-2. számú és 2020.2.11-ei keltezésű legalizációról szóló határozattal bejegyzésre kerültek az ingatlanokról és 

azokon levő jogokról vezetett nyilvántartásokba. Az Orom Helyi Közösség kérelemmel fordult Magyarkanizsa 

községhez, hogy Magyarkanizsa község, mint a köztulajdon jogának birtokosa, ruházza át a kérdéses ingatlanok 

használati jogát Orom Helyi Közösségre, amelyek felépítésüktől fogva az Orom Helyi Közösség használatában állnak. 



Број:  19.                   30.09.2021.                        СТРАНА  133.  OLDAL                         2021. 09.30.           19.  szám 

 

 
Az ingatlanokról és azokon levő jogokról vezetett nyilvántartásokba való betekintéssel megállapításra került, 

hogy az e rendelet 1. pontjában írt ingatlanok Magyarkanizsa község köztulajdonát képezik, az Orom kataszteri község 

274. számú tulajdoni lapján lettek fölvéve az 1664/8 hr. számon, Oromon a Nagy út 4. címen találhatók, illetve hogy a 

kérdéses ingatlanokat az előző években Orom Helyi Közösség a saját hatáskörébe tartozó ügyek lebonyolítására 

használta. 

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

104/2016. – másik törvény, 108/2016., 113/2017., 95/2018. és 153/2020. szám) 18. szakaszának 6. bekezdése, a 

Magyarkanizsa község tulajdonában levő dolgok szerzéséről, 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 és Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. szám – egységes 

szerkezetbe foglalt szöveg) 40. szakaszának 40) pontja alapján e rendelettel történik meg a kérdéses ingatlanok 

használati jogának Orom Helyi Közösségre való átruházása a helyi közösség tevékenységeinek végzése érdekében. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Magyarkanizsa község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-255/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

 

Lackó Róbert s.k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 2. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07.,  83/14. sz. – másik 

törvény, 101/2016 – másik törvény és 47/2018 sz.), a kommunális tevékenységekről szóló törvény 2. szakasz 3. 

bekezdésének 5) pontja és 9. szakasz 3. és 7. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 88/11., 104/2016. és 95/2018. sz.), a 

köz- és magánszféra partnerségéről és a koncessziókról szóló törvény 11. szakasz 6) pontja, 13. szakasz 2. 

bekezdésének 3) pontja 22., 29. és 35. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 88/11., 1562016. és 104/2016. sz.) és 

Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 19. és 43. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. sz. 

– egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2021. szeptember 30-án 

tartott ülésén meghozta az alábbi 

 

R E N D E L E T E T 

A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN KONCESSZIÓS ELEMEKKEL FOLYÓ VÁROSI ÉS 

VÁROSKÖRNYÉKI MENETRENDSZERŰ SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGÉNEK 

 ELLÁTÁSÁVAL ÉS AZ AUTÓBUSZ-PÁLYAUDVAR IRÁNYÍTÁSÁVAL VALÓ MEGBÍZÁSRA 

IRÁNYULÓ KÖZ- ÉS MAGÁNSZFÉRA PARTNERSÉGI PROJEKTUM JAVASLATÁNAK 

ELFOGADÁSÁRÓL 

 

 

1. szakasz 

Elfogadja a képviselő-testület a Magyarkanizsa község területén koncessziós elemekkel folyó városi és 

városkörnyéki menetrendszerű személyszállítás kommunális tevékenységének ellátásával és az autóbusz-pályaudvar 

irányításával való megbízásra irányuló köz- és magánszféra partnerségi projektum javaslatát. 

 

2. szakasz 

E rendeletnek elválaszthatatlan része a Magyarkanizsa község területén koncessziós elemekkel folyó városi és 

városkörnyéki menetrendszerű személyszállítás kommunális tevékenységének ellátásával és az autóbusz-pályaudvar 

irányításával való megbízásra irányuló köz- és magánszféra partnerségi projektum javaslata és a Szerb Köztársaság 

Kormánya köz- és magánszféra-partnerségi bizottságának 2021. szeptember 22-én kelt 33/2021. sz. véleményezése.   

 

3. 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 
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Szám: 02-293/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 2. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07.,  83/14. sz. – másik 

törvény, 101/2016 – másik törvény és 47/2018 sz.), a kommunális tevékenységekről szóló törvény 2. szakasz 3. 

bekezdésének 5) pontja és 9. szakasz 3. és 7. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 88/11., 104/2016. és 95/2018. sz.), a 

köz- és magánszféra partnerségéről és a koncessziókról szóló törvény 11. szakasz 6) pontja, 13. szakasz 2. 

bekezdésének 3) pontja 22., 29. és 35. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 88/11., 1562016. és 104/2016. sz.) és 

Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 19. és 43. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. sz. 

– egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2021. szeptember 30-án 

tartott ülésén meghozta az alábbi 

 

R E N D E L E T E T 

A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN KONCESSZIÓS ELEMEKKEL FOLYÓ VÁROSI ÉS 

VÁROSKÖRNYÉKI MENETRENDSZERŰ SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGÉNEK 

ELLÁTÁSÁVAL ÉS AZ AUTÓBUSZ-PÁLYAUDVAR IRÁNYÍTÁSÁVAL VALÓ MEGBÍZÁS KÖZ- ÉS 

MAGÁNSZFÉRA PROJEKTUMÁRA VONATKOZÓ AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSÉRE IRÁNYULÓ NYÍLT 

FÖLHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉRŐL 

 

 

1. szakasz 

A Magyarkanizsa község területén  területén koncessziós elemekkel folyó városi és városkörnyéki 

menetrendszerű személyszállítás kommunális tevékenységének ellátásával és az autóbusz-pályaudvar irányításával való 

megbízás köz- és magánszféra projektumára vonatkozó ajánlatok nyílt eljárásban való begyűjtésére a Szerb Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében, a Dnevnik napilapban, a magyarkanizsai önkormányzat világhálós honlapján és a 

közbeszerzési portálon – a nyílt fölhívásnak a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében való közzététele napjának 

feltüntetésével – nyílt fölhívást kell közzétenni. 

 

2. szakasz 

E rendeletnek elválaszthatatlan része a Magyarkanizsa község területén koncessziós elemekkel folyó városi és 

városkörnyéki menetrendszerű személyszállítás kommunális tevékenységének ellátásával és az autóbusz-pályaudvar 

irányításával 

 való megbízás köz- és magánszféra projektumára vonatkozó ajánlatok nyílt eljárásban való begyűjtésére irányuló nyílt 

fölhívás. 

 

3. 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: 02-292/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 2. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07.,  83/14. sz. – másik 

törvény, 101/2016 – másik törvény és 47/2018 sz.), a kommunális tevékenységekről szóló törvény 2. szakasz 3. 

bekezdésének 5) pontja és 9. szakasz 3. és 7. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 88/11., 104/2016. és 95/2018. sz.), a 

köz- és magánszféra partnerségéről és a koncessziókról szóló törvény 11. szakasz 6) pontja, 13. szakasz 2. 

bekezdésének 3) pontja 22., 29. és 35. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 88/11., 1562016. és 104/2016. sz.) és 

Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 19. és 43. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. sz. 

– egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2021. szeptember 30-án 

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

A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN KONCESSZIÓS ELEMEKKEL FOLYÓ VÁROSI ÉS 

VÁROSKÖRNYÉKI MENETRENDSZERŰ SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGÉNEK 

ELLÁTÁSÁVAL ÉS AZ AUTÓBUSZ-PÁLYAUDVAR IRÁNYÍTÁSÁVAL VALÓ MEGBÍZÁSRÓL SZÓLÓ 

NYILVÁNOS SZERZŐDÉS VÉGLEGES TERVEZETÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

1. szakasz 

Jóváhagyja a képviselő-testület a Magyarkanizsa község területén koncessziós elemekkel folyó városi és 

városkörnyéki menetrendszerű személyszállítás kommunális tevékenységének ellátásával és az autóbusz-pályaudvar 

irányításával való megbízásról szóló nyilvános szerződés végleges tervezetét. 

 

2. szakasz 

E rendeletnek elválaszthatatlan része a Magyarkanizsa község területén koncessziós elemekkel folyó városi és 

városkörnyéki menetrendszerű személyszállítás kommunális tevékenységének ellátásával és az autóbusz-pályaudvar 

irányításával való megbízásról szóló nyilvános szerződés végleges tervezete. 

 

3. 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: 02-291/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

A közvállalatokról szóló törvény 22. szakasza (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/16. és 88/19. sz.) és a 

szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról szóló 2016. 11. 

30-án kelt szerződés 14. szakasz 9) pontja és 15. szakasz 8. bekezdése (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2021. szeptember 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

 

R E N D E L E T E T 

A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT 

FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2020. ÉVI NYERESÉGÉNEK ELOSZTÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

 

I. 

            Jóváhagyja a képviselő-testület a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt 

Felelősségű Társaság taggyűlése által a 2020. évi nyereség elosztásáról a 2020. június 29-én tartott ülésen hozott 

VIII/2021-17 sz. döntést. 

 

 

II. 

            Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 02-197/2021-I  

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

  

Lackó Róbert s.k.,  

a Községi Képviselő-testület elnöke 
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A közvállalatokról szóló törvény 22. szakasza (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/16. és 88/19. sz.) és a 

HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság alapító okirata 30. szakasz 

4). pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2021. szeptember 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

 

R E N D E L E T E T 

A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. GAZDASÁGI 

TÁRSASÁG VESZTESÉGEINEK FEDEZÉSÉRŐL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

 

I. 

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

gazdasági társaság felügyelő bizottsága által a 2020. évi a rendes éves pénzügyi beszámoló szerinti veszteség 

fedezéséről és a korábbi évek föl nem osztott nyereségének elosztásáról a 2021. június 15-én tartott ülésen hozott 5-

0007-3 sz. döntést. 

 

II. 

            Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa Község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 02-181/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

  

Lackó Róbert s.k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

 

A közvállalatokról szóló törvény 22. szakasza (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/16. és 88/19. sz.) és a 

magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat működésének a közvállalatokról szóló törvénnyel 

való egybehangolásáról szóló rendelet 43. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/17. sz. – 

egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2021. szeptember 30-án 

tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

 

R E N D E L E T E T 

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 

NYERESÉGÉNEK ELOSZTÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

 

I. 

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

bizottsága által a 2020. évi nyereség elosztásáról a 2021. június 10-én tartott ülésen hozott 13-11/2021-ОPŠ sz. döntést. 

 

 

II. 

 Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa Község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 02-164/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

 

  

Lackó Róbert s.k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 
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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. – másik törvény, 101/2016. – másik törvény és 47/2018. szám)  20. szakasza 1. bekezdésének 1. 

pontja és 32. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja, valamint Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község 

Hivatalos Lapja, 2/2020. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 40. szakaszának 4. pontja alapján a 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2021. szeptember 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

R E N D E L E T E T 

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG 2021–2027. IDŐSZAKRA VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI TERVE 

KIDOLGOZÁSI ELJÁRÁSÁNAK MEGINDÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

1. szakasz 

A Magyarkanizsa község 2021–2027. időszakra vonatkozó fejlesztési terve kidolgozási eljárásának 

megindításáról szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 32/2020. szám) címében a „2021–2027. 

időszakra” kifejezések a következő kifejezésekre módosulnak: „2022–2030. időszakra”. 

 

2. szakasz 

 A 6. szakaszban a „2021–2027. időszakra” kifejezések a következő kifejezésekre módosulnak: „2022–2030. 

időszakra”. 

 

3. szakasz 

 Ez a rendelet Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép 

hatályba. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Magyarkanizsa község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-247/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

Lackó Róbert s.k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasz 3. bekezdése (A Szerb Köztársaság 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 és 103/15., 99/16., 113/17.   

95/18., 31/19, 72/19. és 149/2020. sz.) és  Magyarkanizsa község alapszabálya 21. szakasz 2. és 3. bekezdése 

(Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, és a 2021. évi 

Magyarkanizsai Községi Költésgvetésről szóló rendelet 18. szakaszával (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 

32/2020. sz.) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2021. szeptember 30-án tartott ülésén 

meghozta az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS 

A 2021. JANUÁR–JÚNIUSI TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL 

 

 

I. 

ELFOGADJA a képviselő-testület a magyarkanizsai községi költségvetés 2021. január–júniusi teljesítéséről 

szóló jelentést. 

 

 

II. 

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

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Magyarkanizsa község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 02-285/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

 

  

 

Lackó Róbert s.k. 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 57. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – 

egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2021. szeptember 30-án 

tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

 A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 2022. ÉVI MUNKAP JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

 Jóváhagyja a képviselő-testület a Zentai Történelmi Levéltár 2021. évi munkaprogramját, amelyet a Zentai 

Történelmi Levéltár igazgatóbizottsága 2020. július 20-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: 02-193/2021-I                            

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

A művelődésről szóló törvény 74. szakasz 5. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09, 13/16, 30/16 – javítás, 

6/20., 47/2021. és 78/2021. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 11. pontja (Magyarkanizsa Község 

Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Magyarkanizsai Regionális Kreatív Műhely 

alapszabálya 12. és 22. szakasza alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2021. szeptember 30-án tartott 

ülésén meghozta az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

 A MAGYARKANIZSAI REGIONÁLIS KREATÍV MŰHELY 2022. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK ÉS 

PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

 

I. 

 Jóváhagyja a képviselő-testület a Magyarkanizsai Regionális Kreatív Műhely 2022. évi munkaprogramját és 

pénzügyi tervét, amelyet a műhely igazgatóbizottsága 2021. július 8-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 
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Szám: 02-196/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

A művelődésről szóló törvény 74. szakasz 5. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09, 13/16, 30/16 – javítás, 

6/20., 47/2021. és 78/2021. sz.), 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 19. szakasz 14. pontja. alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2021. szeptember 30-án 

tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

 A MAGYARKANIZSAI JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR 2022. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK ÉS 

PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

 

I. 

 Jóváhagyja a képviselő-testület a magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2022. évi munkaprogramját és 

pénzügyi tervét, amelyet a magyarkanizsai József Attila Könyvtár igazgatóbizottsága 2021. június 29-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: 02-180/2021-I  

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

A művelődésről szóló törvény 74. szakasz 5. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09, 13/16, 30/16 – javítás, 

6/20., 47/2021. és 78/2021. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 11. pontja (Magyarkanizsa Község 

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

Művelődési Intézmény alapszabálya 20. szakaszával összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

2021. szeptember 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 

2022. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

 

I. 

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

2022. évi munkaprogramját és pénzügyi tervét, amelyet a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 

igazgatóbizottsága 2021. július 15-én tartott ülésén fogadott el.  

 

 

II. 

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

Vajdaság Autonóm Tartomány               Lackó Róbert s.k.,  

Magyarkanizsa község            a Községi Képviselő-testület elnöke 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-178/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

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

egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2021. szeptember 30-án 

tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI ALAPFOKÚ ZENEISKOLA  2020/2021. TANÉVBEN 

FOLYTATOTT MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ ÉVES JELENTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

 

I. 

A képviselő-testület jóváhagyja a Magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola 2020/2021. tanévben folytatott 

működéséről szóló jelentést, amelyet a Magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola igazgatóbizottsága a 2021. szeptember 15-

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: 02-258/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

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

egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 62. szakaszával 

(Az SZK Hiv. Közlönye, 88/17., 27/18. sz – másik törvény, 10/19. és 6/20. sz.) összefüggésben a Magyarkanizsai 

Községi Képviselő-testület 2021. szeptember 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI ALAPFOKÚ ZENEISKOLA 

2021/2022. TANÉVRE SZÓLÓ ÉVES MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

 

I. 

A képviselő-testület jóváhagyja a Magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola 2021/2022. tanévre szóló éves 

munkatervét, amelyet a Magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola igazgatóbizottsága a 2021. szeptember 15-én tartott 

ülésén hozott meg. 

 

II. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 
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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: 02-259/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

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

egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2021. szeptember 30-án 

tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A GYÖNGYSZEMEINK ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNYBEN A 2020/2021. MŰKÖDÉSI ÉVBEN 

FOLYTATOTT MUNKÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 

A képviselő-testület jóváhagyja a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézményben a 2020/2021. működési 

évben folytatott munkáról szóló jelentést, amelyet a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsága a 

2021. szeptember 10-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: 02-241/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

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

egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 62. szakaszával 

(Az SZK Hiv. Közlönye, 88/17., 27/18. – másik törvény, 10/19. és 6/20.sz.)  összefüggésben a Magyarkanizsai Községi 

Képviselő-testület 2021. szeptember 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A TO T 

A GYÖNGYSZEMEINK ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 2021/2022. MŰKÖDÉSI ÉVRE SZÓLÓ 

ÉVES MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

 

I. 

A képviselő-testület jóváhagyja a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény 2021/2022. működési évre 

szóló éves munkatervét, amelyet a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatóbizottsága a 2021. szeptember 

10-én tartott ülésén hozott meg. 

 

 

II. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 
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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: 02-242/2021 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

Az iskoláskor előtti nevelésről és oktatásról szóló törvény 30. szakasz 6. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 

18/10.,101/17., 113/17 – másik törvény, 95/18 – másik törvény, 10/19, 86/19 – másik törvény és 157/20 – másik 

törvény), és a nevelőcsoportonkénti kisebb, illetve nagyobb gyermeklétszám megállapításának mércéiről szóló 

szabályzat 2. és 3. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 44/11. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 

2021. szeptember 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI GYÖNGYSZEMEINK ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 

NEVELŐCSOPORTJAIBAN ENGEDÉLYEZETT NAGYOBB, ILLETVE KISEBB GYERMEKLÉTSZÁM 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

 

 

I. 

A magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézményben a 2021/22. működési évben 

nevelőcsoportonként az alábbi nagyobb létszámú nevelőcsoportok alakulnak: 

 

Sor-

szám 
Épület neve és helysége Nevelőcsoport 

Törvény szerinti 

gyermeklétszám 

Beíratott 

gyermeklétszám 

 

1. Gyöngyszemeink, 

Magyarkanizsa  

3–4 évesek (magyar nyelven) 20 21 

2. Gyöngyszemeink, 

Magyarkanizsa  

iskolaelőkészítő program 

(magyar nyelven) 

26 29 

3. Gyöngyszemeink, 

Magyarkanizsa  

4–5,5 évesek (magyar 

nyelven) 

24 28 

4. Pitypang, Magyarkanizsa   4–5,5 évesek (magyar 

nyelven) 

24 28 

5. Pitypang, Magyarkanizsa   4–5,5 évesek (magyar 

nyelven) 

24 28 

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

7. Napsugár, Magyarkanizsa  2–3 évesek (bölcsőde) 16 17 

8. Fehér gólya, Kispiac 4–5,5 évesek (magyar 

nyelven) 

24 25 

9. Napraforgó, Horgos  4–5,5 évesek (bölcsőde) 24 25 

 

 

A magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézményben a 2021/22. működési évben nevelőcsoportonként 

az alábbi kisebb létszámú nevelőcsoportok alakulnak: 

 

Sor-

szám 
Épület neve és helysége Nevelőcsoport 

Törvény 

szerinti 

gyermeklét-

szám 

Beíratott 

gyermeklét-

szám 

 

1. Pitypang, Magyarkanizsa  iskolaelőkészítő program (magyar 

nyelven) 

26 24 
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2. Szivárvány, Martonos iskolaelőkészítő program (magyar 

nyelven) 

26 15 

3. Bambi, Velebit iskolaelőkészítő program (szerb 

nyelven) 

26 7 

4. Liliput, Orom iskolaelőkészítő program (magyar 

nyelven) 

26 9 

3–4 évesek (magyar nyelven) 20 17 

5. 

 

Futrinka, Oromhegyes 3–4 évesek (magyar nyelven) 20 17 

3–4 évesek (magyar nyelven) 20 17 

6. Kuckó, Tóthfalu 3–4 évesek (magyar nyelven) 20 19 

 

 

II 

Ez 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: 02-243/2021-I                            

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

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

törvény és 101/16. sz. – másik törvény és 47/18. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 69. pontja 

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

Községi Képviselő-testület 2021. szeptember 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 ÜZLETVITELI PROGRAMJA TELJESÍTÉSÉNEK FOKÁRÓL 

SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL 

 

I. 

ELFOGADJA a képviselő-testület a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2020. évi üzletviteli programja teljesítésének fokáról szóló jelentést, amelyet a Regionális 

Hulladéktároló Kft. taggyűlése 2021. július 16-án tartott ülésén fogadott el. 

 

II. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Magyarkanizsa község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 02-189/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 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 és a közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszával (Az SZK Hivatalos 

Közlönye, 15/16. és 88/19. sz.) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2021. szeptember 30-án 

tartott ülésén meghozta az alábbi  



Број:  19.                   30.09.2021.                        СТРАНА  144.  OLDAL                         2021. 09.30.           19.  szám 

 

 
 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT 

FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2021. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

 

I. 

Jóváhagyja a képviselő-testület a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2021. évi üzletviteli programjának első módosítását, amelyet a szabadkai Regionális 

Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése 2021. április 22-én tartott ülésén 

fogadott el. 

 

II. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa Község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 02-187/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 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 és 101/16. sz. – másik törvény és 47/2018) és Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 69. pontja 

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

Községi Képviselő-testület 2021. szeptember 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 2020. 

 ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL 

 

 

I.  

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

gazdasági társaság 2020. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentést, amelyet a HORGOSI POTISKI 

VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaság felügyelő bizottsága 2021. július 15-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: 02-183/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

 

Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 10. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. sz. – 

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



Број:  19.                   30.09.2021.                        СТРАНА  145.  OLDAL                         2021. 09.30.           19.  szám 

 

 
15/16. és 88/19. sz.) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2021. szeptember 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 PROGRAMJA 2. MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

 

I. 

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

gazdasági társaság 2021. évi üzletviteli programjának 2. módosítását, amelyet a gazdasági társaság felügyelő bizottsága 

a 2020. szeptember 20-án tartott ülésén fogadott el. 

 

 

II. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa Község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 02-264/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 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.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 69. pontja 

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

Községi Képviselő-testület 2021. szeptember 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 

 2020. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL 

 

I.  

ELFOGADJA a képviselő-testület a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2020. 

évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentést, amelyet a magyarkanizsai Komunalac Kommunális 

Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottsága 2021. június 12-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: 02-163/2021-I  

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

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 (Az SZK Hiv. Közlönye, 

15/16. és 88/19. sz.) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2021. szeptember 30-án tartott 

ülésén meghozta az alábbi  
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H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 2021. ÉVI 

ÜZLETVITELI PROGRAMJA I. MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

 

I. 

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

üzletviteli programjának I. módosítását, amelyet a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő 

bizottsága a 2021. szeptember 14-én tartott ülésén fogadott el. 

 

 

II. 

 Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány  

Magyarkanizsa Község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  

Szám: 02-254/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

Lackó Róbert s.k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

 

A szociális védelemről szóló törvény 124. szakasz 2. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 24/11. sz.), helyi 

önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 9. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. 83/14. – másik törvény, 

101/16. sz. – másik törvény és 47/18. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasza 13. pontja (Magyarkanizsa 

Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-

testület 2021. szeptember 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI SZOCIÁLIS KÖZPONT IGAZGATÓJÁNAK FÖLMENTÉSÉRŐL 

 

I. 

TELEK KRISZTINA okl. pszichológus magyarkanizsai lakost a képviselő-testület a kinevezési idejének 

letelte miatt a Magyarkanizsai Szociális Központ igazgatójának tisztségéből FÖLMENTI.  

 

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 a 2017. szeptember 28-án kelt 02-299/17–I/B sz. határozattal 

Telek Krisztina okl. pszichológus magyarkanizsai lakost négy évre a Magyarkanizsai Szociális Központ igazgatójává 

nevezte ki. 

 A szociális védelemről szóló törvény 124. szakasz 2. bekezdésében (Az SZK Hivatalos Közlönye, 24/11. sz.) 

foglaltak úgy rendelkeznek, hogy szociális központ igazgatójának megbízatási ideje négy év és ugyanazt a személyt ki 

lehet igazgatóvá újból nevezni.  

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 9. pontjában (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. 83/14. 

– másik törvény, 101/16. – másik törvény és 47/18. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 13. 

pontjában (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17 sz.  – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) előírja hogy a 

törvénnyel összhangban a községi képviselő-testület nevezi ki és menti föl az általa alapított intézmények, szervezetek 

és szolgálatok igazgató- és felügyelő bizottságát és igazgatóját valamint jóváhagyást ad az alapszabályukra.  

A fentiekkel összhangban a Magyarkanizsai Községi Tanács megerősítette a Telek Krisztina okl. pszichológus 

magyarkanizsai lakosnak a Magyarkanizsai Szociális Központ igazgatója tisztségéből kinevezési idejének lejárta miatt 

való fölmentéséről szóló határozat javaslatát, az ügyintézési és mandátumügyi bizottság kedvezően véleményezte e 

határozat javaslatát, majd a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a rendelkező részben írt határozatot hozta.  
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Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány        Lackó Róbert s.k., 

Magyarkanizsa község     a Községi Képviselő-testület elnöke  

Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-192/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa  

 

 

A szociális védelemről szóló törvény 124. szakasz 2. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 24/11. sz.), a helyi 

önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 9. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. 83/14. – másik törvény, 

101/16. sz. – másik törvény és 47/18. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasza 13. pontja (Magyarkanizsa 

Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-

testület 2021. szeptember 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI SZOCIÁLIS KÖZPONT IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I. 

TELEK KRISZTINA okl. pszichológus magyarkanizsai lakost a képviselő-testület négy évre a 

Magyarkanizsai Szociális Központ igazgatójává nevezi ki. 

 

II. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

I  n  d  o  k  o  l  á  s 

 

A szociális védelemről szóló törvény 124. szakaszában (Az SZK Hivatalos Közlönye, 24/11. sz.) foglaltak úgy 

rendelkeznek, hogy szociális központ igazgatójává az nevezhető ki, aki a Szerb Köztársaság állampolgára, második 

szintű képzésben (akadémiai mesterképzés, akadémiai szakképzés, szakosított szakképzés), illetve legalább négy 

évfolyamos alapképzésben felsőfokú végzettséget és a jogi, közgazdasági, pszichológiai, pedagógiai, andragógiai és 

szociológiai tudományok terén megfelelő akadémiai, illetve szakképzettséget, illetve okleveles szociális munkás 

szakképzettséget szerzett, és legalább öt év szakmai munkatapasztalata van, továbbá hogy a szociális központ 

igazgatóját nyílt pályázat kiírásával és a szociális központ igazgatóbizottságától beszerzett véleményezés nyomán a 

helyi önkormányzati egység hatáskörrel rendelkező szerve nevezi ki, valamint a szociális központ igazgatójának 

kinevezését a szociális védelmi ügyekben hatáskörrel rendelkező minisztérium, az autonóm tartomány területén levő 

székhelyű szociális központ igazgatójának kinevezését pedig az autonóm tartomány hatáskörrel rendelkező szerve 

hagyja jóvá. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 9. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. 83/14. – 

másik törvény, 101/16. – másik törvény és 47/18. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz  13. pontja 

(Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) előírja hogy, a törvénnyel 

összhangban a községi képviselő-testület nevezi ki és menti föl az általa alapított közvállalatok, intézmények, 

szervezetek és szolgálatok igazgató- és felügyelő bizottságát és igazgatóját valamint jóváhagyást ad az alapszabályukra.  

 A Magyarkanizsai Szociális Központ alapszabályának 25. szakaszával összhangban az intézmény 

igazgatóbizottsága kiírta és lebonyolította az igazgató megválasztására irányuló pályázatot, kiválasztotta az 

igazgatójelöltet, és az igazgató kinevezésére tett javaslatát megküldte a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testületnek. 

A Magyarkanizsai Községi Tanács megerősítette a Telek Krisztina okl. pszichológus magyarkanizsai lakosnak négy 

évre a Magyarkanizsai Szociális Központ igazgatójává való kinevezéséről  szóló határozat javaslatát. A Tartományi 

Népjóléti, Népesedési és Nemi Egyenjogúsági Titkárság 2021. szeptember 6-én kelt 022-607/2021 számú határozatával 

jóváhagyta Telek Krisztina okl. pszichológusnak a Magyarkanizsai Szociális Központ igazgatójává való kinevezését. 

Az ügyintézési és mandátumügyi bizottság kedvezően véleményezte e határozat javaslatát, 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- 175/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa  
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A közvállalatokról szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 15/16. és 88/2019. sz.) és Magyarkanizsa 

község alapszabálya 40. szakasz 12. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt 

szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2021. szeptember 30-án tartott ülésén meghozta az 

alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 

IGAZGATÓJÁNAK FÖLMENTÉSÉRŐL  

 

 

I.  

 PÁLFI ERVIN okleveles mezőgazdasági mérnök magyarkanizsai lakost a képviselő-testület FÖLMENTI a 

magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat igazgatójának tisztségéből kinevezési idejének letelte 

miatt.  

 

II.  

 Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.  

 

Indokolás  

 

 A közvállalatokról szóló törvény 46. szakasz 1. bekezdésében (Az SZK Hiv. Közlönye, 15/16. és 88/2019. sz.) 

és a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat alapszabályának 45. szakaszában foglaltak 

előírják, hogy az igazgató megbízatása a kinevezése szerinti időszak leteltével, lemondással és fölmentéssel szűnik meg. 

A hivatkozott törvény 46. szakasz 2.  bekezdésében foglaltak úgy rendelkeznek, hogy az igazgató kinevezésének 

eljárását a kinevezése szerinti időszak letelte előtt hat hónappal, illetve a lemondást vagy fölmentést követő 30 napon 

belül kell megindítani.  

 A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2017. szeptember 28-án kelt 02–294/2017–I/B  sz. határozattal 

Pálfi Ervin okleveles mezőgazdasági mérnök magyarkanizsai lakost nevezte ki négy évre a magyarkanizsai Komunalac 

Kommunális Szolgáltató Közvállalat igazgatójává. A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2021. május 27-én 

tartott ülésén rendeletet hozott a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat igazgatójának 

megválasztására irányuló nyílt pályázat lebonyolításáról, és megállapított a nyílt pályázat szövegét. A Magyarkanizsa 

községben levő közvállalatok igazgatójának megválasztására irányuló pályázatokat lebonyolító bizottság a törvényben, 

a mellékjogszabályokban, a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat alapító okiratában és 

alapszabályában foglaltaknak megfelelően lebonyolította a választási eljárást, és a Magyarkanizsai Községi Tanácsnak 

megküldte a választási eljárás lebonyolításáról fölvett jegyzőkönyvet és a közvállalati igazgató megválasztására előírt 

mércéket teljesítő jelöltek rangsorát.  

 A Magyarkanizsa község alapszabálya 44. szakasz 12. pontjában (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/20. sz. 

– egységes szerkezetbe foglalt szöveg) foglaltak rögzítik, hogy a képviselő-testület nevezi ki és menti föl a község által 

alapított közvállalat felügyelő bizottságát, igazgatóját, és a törvénnyel összhangban jóváhagyja a közvállalat 

alapszabályát és gyakorolja az alapító egyéb jogait a törvénynek és az alapító okiratnak megfelelően. 

 Amint a kinevezett igazgató hivatali ideje lejár a Magyarkanizsai Községi Tanács megerősítette a Pálfi Ervin 

magyarkanizsai lakosnak a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat igazgatójának tisztségéből 

való fölmentéséről szóló határozat javaslatát, az ügyintézési és mandátumügyi bizottság a határozati javaslatot 

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

megfelelően meghozta a határozatot.  

 

 

Szerb Köztársaság  

Vajdaság Autonóm Tartomány          Lackó Róbert s.k., 

Magyarkanizsa község               a Községi Képviselő-testület elnöke  

Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-283/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 9. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 83/14 – másik törvény 

és 101/16. sz. – másik törvény és 47/2018. sz.), a közvállalatokról szóló törvény 24. szakasz 3. bekezdése (Az SZK Hiv. 

Közlönye, 15/16. és 88/2019. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 12. pontja (Magyarkanizsa 
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Község Hiv. Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-

testület a 2021. szeptember 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 

IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL  

 

I. 

 PÁLFI ERVIN okleveles mezőgazdasági mérnök magyarkanizsai lakost a képviselő-testület négy évre a 

magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat igazgatójává nevezi ki.  

 

II.  

 A kinevezett igazgató az itteni határozatnak a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében való közzétételét 

követő nyolc napon belül köteles elfoglalni tisztségét.  

 

III.  

 Ez a határozat végleges.  

 

IV.  

 A határozatot az indokolásával együtt közzé kell tenni a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében, 

Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában és a magyarkanizsai önkormányzat világhálós honlapján.  

 

Indokolás 

 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 9. pontjában (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 83/14 – 

másik törvény és 101/16. sz. – másik törvény és  47/2018. sz.) foglaltak előírják, hogy a képviselő-testület nevezi ki és 

menti föl a közvállalatok, intézmények, az általa alapított szervezetek és szolgálatok igazgató- és felügyelő bizottságát, 

nevezi ki és menti föl az igazgatójukat, és a törvénnyel összhangban jóváhagyja az alapszabályukat. A közvállalatokról 

szóló törvény 24. szakasz 3. bekezdésében (Az SZK Hiv. Közlönye, 15/16. és 88/2019. sz.) foglaltak úgy rendelkeznek, 

hogy a helyi önkormányzat által alapított közvállalat igazgatóját négy évre, nyílt pályázat lebonyolítása alapján a helyi 

önkormányzat alapszabályában arra kijelölt szerv nevezi ki. A Magyarkanizsa község alapszabálya 44. szakasz 12. 

pontjában (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) foglaltak rögzítik, hogy 

a képviselő-testület nevezi ki és menti föl a község által alapított közvállalat felügyelő bizottságát, igazgatóját, és a 

törvénnyel összhangban jóváhagyja a közvállalat alapszabályát és gyakorolja az alapító egyéb jogait a törvénynek és az 

alapító okiratnak megfelelően. A magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat alapszabálya 38. 

szakasz 1. bekezdésében foglaltak megállapítják, hogy a vállalat igazgatóját négy évre, nyílt pályázat lebonyolítása 

alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület nevezi ki.  

 A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2021. május 27-ei ülésén rendeletet hozott a magyarkanizsai 

Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat igazgatójának megválasztására irányuló nyílt pályázat 

lebonyolításáról, és megállapította a nyílt pályázat szövegét. A nyílt pályázat az SZK Hivatalos Közlönyének 2021. 

június 2-i 55/2021. számában jelent meg, és a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében való közzétételét 30 napig volt 

nyitva. A nyílt pályázat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat működésének a 

közvállalatokról szóló törvénnyel való egybehangolásáról szóló rendelet 48. szakaszában (Magyarkanizsa Község Hiv. 

Lapja, 20/16. és 23/16. sz.) és a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat alapszabálya 39. 

szakaszában foglaltaknak megfelelően megállapította, hogy az igazgatójelöltnek milyen feltételeket kell teljesítenie:  

 1) nagykorú és cselekvőképes; 

 2) legalább négy évfolyamos alapképzésben, illetve legalább 240 kreditpontos akadémiai alapképzésben, 

akadémiai mesterképzésben, szakmai mesterképzésben, akadémiai szakképzésben vagy szakosított szakképzésben 

szerzett felsőfokú végzettsége van; 

 3) a 2) pontban írt felsőfokú végzettséget megkövetelő munkakörben legalább öt év munkatapasztalattal 

rendelkezik; 

 4) a közvállalat tevékenységéhez kapcsolódó munkakörben legalább három év munkatapasztalattal 

rendelkezik; 

 5) társaságirányítási ismeretekkel rendelkezik; 

 6) munkaszervezési és üzletirányítási tapasztalattal rendelkezik; 

 7) politikai pártszervnek nem tagja, illetve politikai pártszervben betöltött tisztségét szünetelteti; 

 8) nem ítélték legalább 6 hónap időtartamú börtönbüntetésre; 

 9) a bűncselekményeket megállapító törvénnyel összhangban nem szabták ki rá az alábbi biztonsági 

intézkedések valamelyikét: egészségügyi intézményben őrizet mellett végzendő kötelező pszichiátriai gyógykezelés, 
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szabadlábon végzett kötelező pszichiátriai gyógykezelés, kábítószerfüggők kötelező gyógykezelése, alkoholisták 

kötelező gyógykezelése, hivatás, tevékenység és tisztség gyakorlásának tilalma.  

 A Magyarkanizsa községben működő közvállalatok igazgatójának megválasztására irányuló pályázatot 

lebonyolító bizottság (a továbbiakban: bizottság) a jelentkezési határidő letelte után megállapította, hogy a határidőn 

belül egy jelentkezés érkezett. A jelentkezést és a pályázó jelentkezéséhez csatolt bizonyítékokat áttekintve a bizottság a 

2021. szeptember 14-án tartott ülésén a közvállalatokról szóló törvény 40. szakasz 1. bekezdésében (Az SZK Hiv. 

Közlönye, 15/16. sz.) foglaltakkal összhangban összeállította azoknak a jelölteknek a listáját, akik között le kell 

bonyolítani a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat igazgatójának kinevezésére irányuló 

választási eljárást. A listán egy jelölt kapott helyet: Pálfi Ervin okleveles mezőgazdasági mérnök magyarkanizsai lakos. 

 A bizottság a közvállalati igazgatók kinevezésének mércéiről szóló kormányrendeletben (Az SZK Hiv. 

Közlönye, 65/16. sz.) megállapított mércék alkalmazásával lebonyolította a választási eljárást, melynek során a 

jelentkezésben foglalt adatok, a benyújtott iratanyag megtekintése és a jelölttel lefolytatott szóbeli beszélgetés alapján 

értékelte a jelöltlistán szereplő szakmai felkészültségét, ismereteit és készségeit, majd a lebonyolított választási 

eljárásról jegyzőkönyvet állított össze. A választási eljárásban a bizottság a 2021. szeptember 14-én tartott ülésén a 

jelölt szakmai felkészültségének, ismereteinek és készségeinek értékelése alapján az előírt mércék szerinti 

átlagosztályzat kiszámításával megállapította és számszakilag kimutatta a jelöltlistán szereplő jelölt eredményét. 

Ugyanezen az ülésen összeállította a jelöltek rangsorát, amelyre azt a jelöltet sorolta be, aki teljesíti is a nyílt 

pályázatban foglalt feltételeket és a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat igazgatójának 

kinevezésére előírt mércéket, ez pedig: Pálfi Ervin okleveles mezőgazdasági mérnök, átlagosztályzata: 2,56.  

 A magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat igazgatójának megválasztására irányuló 

választási eljárás lebonyolításáról megküldött 2021. szeptember 14-én kelt jegyzőkönyv és a magyarkanizsai 

Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat igazgatójának megválasztására összeállított 2021. szeptember 14-ei 

rangsor alapján az ügyintézési és mandátumügyi bizottság megerősítette a határozati javaslatot, amely a magyarkanizsai 

Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat igazgatójává négy évre a rangsorban szereplő jelölt, Pálfi Ervin 

okleveles mezőgazdasági mérnök magyarkanizsai lakost nevezi ki.  

 A közvállalatokról szóló törvény 42. szakaszában foglaltak úgy rendelkeznek, hogy a közvállalati igazgató 

kinevezéséről szóló aktust A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében és az igazgató kinevezésében illetékes szerv 

világhálós honlapján kell közzétenni, ugyanezen szakasz 2. bekezdése pedig előírja, hogy a helyi önkormányzat által 

alapított közvállalat igazgatójának kinevezéséről szóló aktust indokolással együtt közzé kell tenni a helyi önkormányzat 

közlönyében is.  

 A közvállalati igazgatók kinevezéséről szóló határozat a közvállalatokról szóló törvény 41. szakasz 4. 

bekezdésében (Az SZK Hiv. Közlönye, 15/16. és 88/19. sz.) foglaltaknak megfelelően végleges.  

 A közvállalatokról szóló törvény 41. szakasz 3. bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Magyarkanizsai 

Községi Képviselő-testület a rendelkező részben írt határozatot hozta.  

 

 

Szerb Köztársaság  

Vajdaság Autonóm Tartomány         Lackó Róbert s. k, 

Magyarkanizsa község     a Községi Képviselő-testület elnöke  

Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-284/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017.,  27/18. – más 

törvények, 10/19. és 6/20. sz.) 121. szakaszával összhangban és a Községi szülői tanácsról szóló szabályzat (Az SZK 

Hivatalos Közlönye, 72/18. szám) 3. szakaszának 4. bekezdése, valamint Magyarkanizsa Község alapszabályának 

(Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 40. szakasza alapján, a 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2021. szeptember 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T 

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG HELYI SZÜLŐI TANÁCSÁNAK TAGJAI ÉS AZOK HELYETTESEINEK 

KINEVEZÉSÉRŐL A 2021/2022. MUNKAÉVRE VONATKOZÓAN 

 

I. 

 

KINEVEZI Magyarkanizsa község Helyi szülői tanácsának tagjait és azok helyetteseit a 2021/2022. 

munkaévre, az alábbiak szerint: 

1. Domonkos Anikó, Magyarkanizsa, tag, 
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Molnár Sátai Adrien, Magyarkanizsa, helyettes tag, 

a magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény képviselői, 

 

2. Csanádi Bertalan, Magyarkanizsa, tag, 

Sörös Rudolf, Magyarkanizsa, helyettes tag, 

a magyarkanizsai Jovan Jovnović Zmaj Általános Iskola képviselői, 

 

3. Terényi Renáta, Tóthfalu, tag, 

Kalapáti Timea, Oromhegyes, helyettes tag, 

az oromhegyesi Arany János Általános Iskola képviselői, 

 

4. Balázs Piri Gábor, Horgos, tag, 

Papdi Nándor, Királyhalom, helyettes tag, 

a horgosi Kárász Karolina Általános Iskola képviselői, 

 

5. Erdélyi Tóth Edit, Magyarkanizsa tag, 

Kávai Bózsó Ildikó, Kispiac, helyettes tag, 

 a magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola képviselői, 

 

6. Csubriló Éva, Magyarkanizsa, tag, 

Bimbó Gabriella, Magyarkanizsa, helyettes tag, 

a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont képviselői. 

 

II. 

A helyi szülői tanács feladata: 

1) véleményez, cselekményeket kezdeményez és intézkedéseket javasol a gyermeki jogok érvényesítésére, a 

gyermekek és tanulók oktatásának, nevelésének és biztonságának előmozdítására, 

2) részt vesz a gyermekek oktatása, nevelése és biztonsága megvalósításának tekintetében jelentős községi tervek 

és programok meghatározásában,  

3) követi és megvitatja a gyermekek és tanulók oktatásához és neveléséhez való azonos hozzáállás és elérhetőségi 

feltételek előmozdításának lehetőségeit, 

4) támogatást nyújt a község területén működő összes intézmény szülői tanácsának a hatásköri kérdéseikkel 

kapcsolatban, 

5) a község gyermekeinek és tanulóinak érdekképviselete az oktatásuk, nevelésük, biztonságuk és jólétük 

előmozdítása tekintetében jelentős helyzetekben a község területén,  

6) együttműködik az oktatás-nevelés, az egészségvédelem, a szociális védelem, a művelődés, a gyermeki jogok és 

emberi jogok védelme és előmozdítása terén működő szervezetekkel, 

7) a község területén folytatott oktatással és neveléssel kapcsolatos egyéb teendők ellátása. 

 

III. 

Munkájáról a helyi tanács féléves jelentést készít, amit megküld azoknak az intézményeknek, amelyekre 

vonatkozóan azt a Községi Tanácsot kinevezték és a Községi Képviselő testületnek. 

 

IV. 

A helyi szülői tanács kinevezett tagjainak és helyettes tagjainak megbízatási ideje a 2021/2022. munkaév 

végén szűnik meg.  

V. 

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: 02-287/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

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

SZK Hivatalos Közlönye, 88/17., 27/18. – másik törvény, 10/19. és 6/20. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi 

Képviselő-testület 2021. szeptember 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi 

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A HORGOSI KÁRÁSZ KAROLINA ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKE KÉT TAGJÁNAK 

FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I. 

A képviselő-testület idő előtt FÖLMENTI a horgosi Kárász Karolina Általános Iskola iskolaszéke alábbi 

tagját: 

 

             a helyi önkormányzat képviseletében 

- Danyi Zita horgosi lakost 

 

   a szülők képviseletében 

 – Sors Róbert horgosi lakost. 

 

II. 

A képviselő-testület a horgosi Kárász Karolina Általános Iskola iskolaszékének tagjaivá NEVEZI KI: 

 

             a helyi önkormányzat képviseletében 

- Sors Róbert horgosi lakost 

 

 

a szülők képviseletében 

– Radetić Laura horgosi lakost. 

 

III. 

Az újonnan kinevezett iskolaszéki tagok megbízatása a horgosi Kárász Karolina Általános Iskola 2020. 

november 26-án kelt 02-400/2020-I sz. magyarkanizsai községi képviselő-testületi határozattal kinevezett iskolaszéki 

tagjai megbízatásának leteltéig tart. 

 

IV. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

I  n  d  o  k  o  l  á  s 

 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. november 26-án kelt 02-400/2020-I sz. határozatával 

Danyi Zita horgosi lakost a helyi önkormányzati szerv által delegált képviselőként a horgosi Kárász Karolina Általános 

Iskola iskolaszékének tagjává nevezte ki, Sors Róbert horgosi lakost a szülők igazgatási szervbe delegált 

képviselőjeként a horgosi Kárász Karolina Általános Iskola iskolaszékének tagjává nevezte ki. 

Danyi Zita horgosi lakos kérelemmel fordult a Magyarkanizsai Képviselő-testülethez hogy lemond a horgosi 

Kárász Karolina Általános Iskola iskolaszékének a helyi önkormányzati szerv által delegált képviselőként erről a 

tagságáról, mivel külföldre költözik. 

Sors Róbert horgosi lakos gyermeke már nem tanulója a horgosi Kárász Karolina Általános Iskolának.  

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

Hivatalos Közlönye, 88/17.,  27/18. – másik törvény, 10/19. és 6/20. sz.) foglaltak értelmében a horgosi Kárász 

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

a helyi önkormányzat képviseletében Danyi Zita és az iskola igazgatási szervébe delegált szülői képviselő Sors Róbert 

horgosi lakos fölmentésére és Radetić Laura horgosi lakosnak az iskola igazgatási szervébe delegált szülői 

képviselőként történő kinevezésére. A Magyar Nemzeti Tanács mint meghatalmazott javaslattevő az oktatási és 

nevelési rendszer alapjairól szóló törvénnyel   (Az SZK Hivatalos Közlönye, 88/17.,  27/18. – másik törvény, 10/19. és 

6/20. sz.) összhangban megküldte javaslatát Sors Róbert horgosi lakos kinevezését a helyi önkormányzat képviseletében 

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

Hivatalos Közlönye, 88/17.,  27/18. – másik törvény, 10/19. és 6/20. sz.) foglaltak értelmében a helyi önkormányzat 

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

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

fölmentését, illetve ha megszűnt az a jogalap, amely szerint az igazgatási szervbe a kinevezését kapta.   
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Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasz 13. pontjában Az SZK Hivatalos 

Közlönye, 88/17.,  27/18. – másik törvény, 10/19. és 6/20. sz.) foglaltak úgy rendelkeznek, hogy a helyi önkormányzat 

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

Képviselő-testület a rendelkező részben írt határozatot hozta. 

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

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

ellene. 

            

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Magyarkanizsa község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-257/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

 

Lackó Róbert s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

 

 

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

SZK Hivatalos Közlönye, 88/17., 27/18. – másik törvény, 10/19. és 6/20. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi 

Képviselő-testület 2021. szeptember 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi 

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

AZ OROMHEGYESI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKE EGY TAGJÁNAK 

FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I. 

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

tagját: 

 

               a szülők képviseletében 

 

 – Sándor Mikus Anita oromi lakost. 

 

II. 

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

 

– Juhász Lívia oromi lakost. 

 

III. 

Az újonnan kinevezett iskolaszéki tag megbízatása az oromhegyesi Arany János Általános Iskola 2020. 

november 26-án kelt 02-402/2020-I sz. magyarkanizsai községi képviselő-testületi határozattal kinevezett iskolaszéki 

tagjai megbízatásának leteltéig tart. 

 

IV. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

I  n  d  o  k  o  l  á  s 

 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. november 26-án kelt 02-402/2020-I sz. határozatával 

Sándor Mikus Anita oromi lakost a szülők igazgatási szervbe delegált képviselőjeként az oromhegyesi Arany János 

Általános Iskola iskolaszékének tagjává nevezte ki. 

Sándor Mikus Anita kérelmezte felmentését az oromhegyesi Arany János Általános Iskola iskolaszékének 

tagságából elköltözés miatt. 

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

Hivatalos Közlönye, 88/17.,  27/18. – másik törvény, 10/19. és 6/20. sz.) foglaltak értelmében az oromhegyesi Arany 

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

szülői képviselő, Sándor Mikus Anita oromi lakos fölmentésére és Juhász Lívia oromi lakosnak az iskola igazgatási 

szervébe delegált szülői képviselőként történő kinevezésére. 



Број:  19.                   30.09.2021.                        СТРАНА  154.  OLDAL                         2021. 09.30.           19.  szám 

 

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

Hivatalos Közlönye, 88/17.,  27/18. – másik törvény, 10/19. és 6/20. sz.) foglaltak értelmében a helyi önkormányzat 

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

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

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

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

Közlönye, 88/17.,  27/18. – másik törvény, 10/19. és 6/20. sz.) foglaltak úgy rendelkeznek, hogy a helyi önkormányzat 

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

Képviselő-testület a rendelkező részben írt határozatot hozta. 

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

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

ellene. 

             

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Magyarkanizsa község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-288/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

Lackó Róbert s. k., 

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

 

 

Magyarkanizsa község alapszabálya 44. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes 

szerkezetbe foglalt szöveg) és a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület ügyrendi szabályzata 48. és 51. szakasza 

(Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 9/19. és 30/20. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2021. 

szeptember 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

AZ INGATLANOK ÉS JOGOK FORGALMI ÉRTÉKÉT FÖLBECSÜLŐ ÉS MEGÁLLAPÍTÓ BIZOTTSÁG 

EGY TAGJÁNAK FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL 

 

 

I. 

 A képviselő-testület FÖLMENTI Bohata József magyarkanizsai lakost,  az ingatlanok és jogok forgalmi 

értékét fölbecsülő és megállapító bizottság tagját a Vajdasági Magyar Szövetség magyarkanizsai községi képviselő-

testületi képviselőcsoportjának javaslatára 

 

II. 

 A képviselő-testület KINEVEZI Gutási László magyarkanizsai lakost, az ingatlanok és jogok forgalmi értékét 

fölbecsülő és megállapító bizottság tagjává a Vajdasági Magyar Szövetség magyarkanizsai községi képviselő-testületi 

képviselőcsoportjának javaslatára 

 

III. 

Az ingatlanok és jogok forgalmi értékét fölbecsülő és megállapító bizottság újonnan kinevezett elnökének 

megbízatása, a 2020. szeptember 17-i 02-278/2020-I sz. határozattal kinevezett bizottság megbízatásáig szól.  

 

IV. 

Ezt a határozatot 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: 02-252/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

Magyarkanizsa község alapszabálya 44. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes 

szerkezetbe foglalt szöveg) és a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület ügyrendi szabályzata 47., 48. és 63. 
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szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 9/19. és 30/20. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

2021. szeptember 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T 

GAZDASÁGI ÉS VÁLLALKOZÁSÜGYI TANÁCS EGY TAGJÁNAK FÖLMENTÉSÉRŐL ÉS 

KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I. 

 A képviselő-testület FÖLMENTI Bohata József magyarkanizsai lakost,  a gazdasági  és vállalkozásügyi 

tanács tagját a Vajdasági Magyar Szövetség magyarkanizsai községi képviselő-testületi képviselőcsoportjának 

javaslatára 

 

II. 

 A képviselő-testület KINEVEZI Bús István magyarkanizsai lakost, a gazdasági  és vállalkozásügyi tanács 

tagjává a Vajdasági Magyar Szövetség magyarkanizsai községi képviselő-testületi képviselőcsoportjának javaslatára 

 

III. 

A gazdasági  és vállalkozásügyi tanács újonnan kinevezett elnökének megbízatása, a 2020. szeptember 17-i 02-

271/2020-I sz. határozattal kinevezett bizottság megbízatásáig szól.  

 

IV. 

Ezt a határozatot 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: 02-253/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

 

 

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

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

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

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

Képviselő-testület a 2021. szeptember 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

 

H A T Á R O Z A T O T 

A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG EREDETI HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK FELÜGYELŐSÉGI 

ELLENŐRZÉSÉT EGYEZTETŐ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

1. 

A Magyarkanizsa község eredeti hatáskörébe tartozó ügyek felügyelőségi ellenőrzését egyeztető bizottság 

megalakításáról szóló határozat (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/18. és 17/19. és 5/21. sz.) 2. alpontja helyébe az 

alábbi lép:  

 

2. 

 Az 5. pont helyébe az alábbi lép: 

 

„5. 

 A bizottságba a az alábbiakat nevezik ki:  

            - elnök  

            Bajtai Balázs, a felügyelőségi főosztály vezetője 

 

            - elnökhelyettes  

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

            1. Sáfrány Attila, környezetvédelmi felügyelő,  

            2. Gazdag Miklós, kommunális felügyelő, 

            3. Papdancsó Igor, építésügyi felügyelő 

 

            - taghelyettesek:  

            1. Apró Ottó, tanfelügyelő 

            2. Nagy Némedi Dániel, az építésügyi főosztály vezetője,   

            3. Bošković Jovanka, városrendezési ügyek.”  

             

3. 

 Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Magyarkanizsa község 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-233/2021-I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 

Lackó Róbert s.k.,    

a Községi Képviselő-testület elnöke 

 

 

A politikai tevékenységek pénzellátásáról szóló törvény 16. és 17. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 43/11., 123/14. és 

88/19. sz.) és a 2021. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet 12. szakasza (Magyarkanizsa Község 

Hivatalos Lapja,  32/2020. és 9/2021. sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T 

A POLITIKAI SZEREPLŐK RENDES MŰKÖDÉSÉRE SZOLGÁLÓ PÉNZESZKÖZÖK 

ELOSZTÁSÁRÓL 

 

1. 

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

közgazdasági osztály terhére engedélyezem 48.417,95 dinár átutalását a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testületben 

választott tagokkal rendelkező politikai szereplők rendes működésének támogatására. 

 

2. 

А politikai szereplőknek 2021 augusztus hónapra járó pénzeszközöket a politikai szereplők által szerzett – az 

eszközelosztás alapjául szolgáló – szavazatszám arányában kell elosztani. 

 

3. 

Az 1. pont szerinti pénzeszközöket a jelen határozat 2. pontja szerinti mércének megfelelően a következő 

politikai szereplők részére kell elosztani: 

 

Ssz. Választási lista neve 

A 

választási 

listára 

leadott 

szavazat 

szám 

Együtt-

ható 
 Százalék Havi összeg 

1 2 3 4 5 (3*4) 6 7 

1. 
ALEKSANDAR VUČIĆ – 

GYERMEKEINKÉRT  
2.104 1,0 2.104 17,65 8.545.77 

2. 
VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – 

PÁSZTOR ISTVÁN –  
7.452 1,0 7.452 62,52 30.270,91 

3. 
UKROK – KÖZSÉGI ÖSSZEFOGÁS – 

TANDARI  
938 1,0 938 7,87 3.810,50 
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4. 
IVICA DAČIĆ – SZERBIAI SZOCIALISTA 

PÁRT  
696 1,0 696 5,84 2.827,61 

5. 
KOALÍCIÓ: VAJDASÁGI FRONT  

 
486 1,5 729 6,12 2.963,18 

 Összesen: 11.676  11.919 100,00% 48.417,97 

 

 

4. 

A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyi és költségvetési osztálya a politikai szereplőknek 

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

 

5. 

A politikai szereplők rendes működésére szolgáló pénzeszközök a politikai tevékenységek pénzellátásáról 

szóló törvény 19. szakaszával (Az SZK Hiv. Közlönye, 43/11., 123/14. és 88/19. sz.) összhangban használhatók föl. 

 

6. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Magyarkanizsa község 

Мagyarkanizsai polgármester 

Szám: 400-40/2021-I-kieg. 1/7 

Kelt: 2021. 09. 10-én 

Magyarkanizsa 

  

 

Fejsztámer Róbert s. k. 

magyarkanizsai polgármester 

 
 

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

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

törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/16. és 88/19. sz.) 63. szakaszának 2. bekezdése és 64. 

szakaszának 2. bekezdése és  Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. 

szám) 40. szakaszának 10. pontja és 71. szakaszának 8. pontja alapján a Magyarkanizsai községi Képviselő-testület 

2021. szeptember 30-án tartott ülésén meghozza az alábbi 

 

V É G Z É S T 

 

I 

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

programjában a 2021. január 1-jétől 2021. június 30-áig terjedő időszakra tervezett és teljesült tevékenységek 

egybehangoltságának fokáról szóló községi tanácsi jelentést (a továbbiakban: jelentés). 

 

II 

 A jelentés ezen végzés részét képezi. 

 

III 

 Ezt a végzést és a II. pontban leírt jelentést közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány                                         Lackó Róbert s.k.,              

Magyarkanizsa község                               a Községi Képviselő-testület elnöke 

Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 

Szám: 02-286/2021–I 

Kelt: 2021. szeptember 30-án 

Magyarkanizsa 
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JELENTÉS 

 A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ KÖZVÁLLALATOK ÜZLETVITELI  

PROGRAMJÁBAN A 2021. JANUÁR 1-JÉTŐL 2021. JÚNIUS 30-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA TERVEZETT  

ÉS TELJESÜLT TEVÉKENYSÉGEK EGYBEHANGOLTSÁGÁNAK FOKÁRÓL 

 

 

 

ÁLTALÁNOS RÉSZ  

 

A közvállalatokról szóló törvény 63. szakaszában (Az SZK Hivatalos Közlönye, 15/16. és 88/2019. sz.) 

foglaltak előírják, hogy az autonóm tartomány vagy helyi önkormányzat által alapított közvállalat az éves, illetve 

hároméves üzletviteli programja teljesítéséről szóló negyedéves jelentését az autonóm tartomány, illetve helyi 

önkormányzat illetékes szervéhez a negyedév lejártát követő 30 napon belül küldi meg. 

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

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

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

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

jelentést tesz a képviselő-testületnek. 

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

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

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

szóló törvény 63. szakaszában (Az SZK Hiv. Közlönye, 15/16. és 88/2019. sz.) foglaltakkal összhangban a 

Magyarkanizsai Községi Tanácsnak a törvényben megállapított határidőn belül megküldte a 2021. január 1-jétől június 

30-ig terjedő időszakra tervezett és teljesült tevékenységek egybehangoltsági fokáról szóló, előzetesen a vállalat, illetve 

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

Községi Tanács elkészítette a 2021. január 1. és június 30. közötti időszakra a közvállalatok tervezett és teljesült 

tevékenységeinek egybahangoltsági fokáról szóló jelentést. 

 

I. KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 

 

I. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK 

A cég hivatalos neve: Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 

Székhely: Népkert 5.,24420 Magyarkanizsa 

Fő tevékenység: 8130 

Törzsszám: 08411131 

Adószám: 100870764 

Illetékes minisztérium: Gazdasági minisztérium 

A vállalat tevékenységei:  

 

A füstelvezető és tüzelőberendezések, valamint szellőzőcsatornák és berendezések tisztításának és 

ellenőrzésének kéményseprői szolgáltatásai. 

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

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

igények rendszeres kielégítéséről, különösen az alábbiakról: 

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

nem kategorizált utak melletti sávban,esővíz elvezető elemek karbantartása. 

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

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

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

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

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

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

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

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

toalettek karbantartása. 

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

helyreállítása. 

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

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

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

területről a gyűjtő építménybe való veszélytelen eltávolítása, állati eredetű hulladék feldolgozása vagy megsemmisítése, 
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a káros organizmusok, rágcsálók és rovarok populációjának ellenőrzését és csökkentését célzó intézkedések 

végrehajtása közrendeltetésű területeken végzett fertőtlenítéssel, rovar- és rágcsálóírtással. 

 

Éves üzletviteli terv:  

 A 2021-еs évre vonatkozó üzletviteli tervet a Magyarkanizsai Képviselő-testület 2020.december 30-án tartott 

ülésén fogadták el,  a 02-419/2020-I  számú végzés alapján. 

 

II. ÜZLETVITEL INDOKLÁSA 

 

1. EREDMÉNYMÉRLEG 

 Bevételi pozíciók/ csoport: 604- áru eladásból származó bevételek, 3,353.000,00 dinár értékben lettek tervezve, 

a  megvalósulás pedig 4,500.000,00 dinárt tesz ki, ami 134%-ot jelent a tervezetthez képest. Ezek a bevételek a 

temetkezési kellékek eladásából származnak. A 2020-as év azonos időszakához viszonyítva több temetés volt, átlagban 

29 havonta. 

Csoport 614 – termékek eladásából és szolgáltatásokból származó bevételek a hazai piacon, 29,320.000,00 

dinárban lettek megállapítva, a megvalósulás  107% a tervezetthez képest, azaz 31,453.000,00 dinárt jelent. Ennél a 

pozíciónál szintén a temetkezési szolgáltatások valósultak meg nagyobb mértékben. Ezek a bevételek a temetkezési, 

kertészeti, függőleges útjelzők karbantartási, zoohigiéniai, kéményseprői, gépi szolgáltatásokból, illetve a mérnöki és 

építészeti szolgáltatásokból valósult meg. A vállalat továbbá a határátkelők közterületeinek tisztántartását és 

zöldfelületeinek karbantartását is végzi. 

Csoport 65 -  más ügyviteli bevételek, melyek 2,454.000,00 dinárban lettek tervezve, a megvalósulás  pedig 

2,640.000,00 dinár, vagyis 108% a tervezetthez viszonyítva. Ezek a bevételek a piaci helyek kiadásából származnak, 

melyek éves szinten valósulnak meg.  Ebben az évben június hónap folyamán kötötték  meg a szerződéseket egy évre. 

A tavalyi évben a szükségállapot kihirdetése miatt a szerződéskötések június elejéig meg lettek hosszabbítva, így ebben 

az évben a szerződéskötések júniusban kezdődtek meg. 

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

1,796.000,00 dinárt látott elő, a megvalósulás 2,451.000,00 dinár, ami a tervezett összeg 136%-a. Ez a 2021-es évben a 

megnövekedett temetkezési szám miatt van, mivel megnövekedett temetkezési kellékek raktáratállása. 

Csoport 51- anyagköltség, a tervezett összeg 1,571.000,00 dinár, a megvalósulás összege 1,953.000,00 dinár, 

ami a terv 124%  -át teszi ki. Itt a víztisztító területének zöldesítése valósult meg. 

Csoport 513 – üzemanyag és energiaköltség, a tervezett érték a folyó negyedévre 2,061.000,00 dinár, a 

megvalósulás az adott időszakra  100% , ami 2,071.000,00 dinárt jelent.  

Csoport 52 -  bérek, juttatások és egyéb személyi kiadások, a tervezett összeg 24,500.000,00 dinár, a 

magvalósulás összege 25,153.000,00 dinár,vagyis a terv 103%-a.  A fizetésre szánt keret a tervezett összegen belül van, 

az időszakos munkáknál a második és harmadik negyedévre volt betervezve, hogy a megnövekedett munka miatt 

angazsálni fogunk embereket, de mivel az év elején egy munkás 30 napon túl elhúzódó betegszabadságon volt, egy 

másik munkás pedig másik munkaadóhoz ment el, már az év elején megkezdtük használni ezeket az eszközöket. Éves 

szinten nem léptük át az erre szánt keretet. 

Csoport 53 – termelési szolgáltatások költségei,a tervezett összeg ebben a csoportban 2,245.000,00 dinár,a 

megvalósulás 2,325.000,00 dinár,vagyis a tervezett összeg 104% -a. Ezek a költségek az eszközök és épületek 

karbantartására vonatkoznak. 

Csoport 54- amortizációs költségek,a tervezett összeg 1,900.000,00 dinár,a megvalósulás 1,900.000,00 dinár, 

vagyis  100% -os.  

Csoport 55- nem anyagi jellegű költségek, tervezett összeg 1,357.000,00 dinár, a megvalósulás 1,477.000,00 

dinár, vagyis 109%. Ez a csoport az egyéb szolgáltatások mellett a biztosítást, a járművek éves regisztrációját valamint 

a felelősségbiztosítást foglalja magába. 

 A vállalat a 2021.01.01.-2021.06.30. közötti időszakban  1,311.000,00 dináros adózás előtti  nyereséget 

mutatott ki, a nettó nyereség, illetve a megadóztatást követően 1,114.000,00 dinárt tesz ki. 

 

2. ÁLLAPOTMÉRLEG 

 Az állapotmérleg az előző év változásainak összhangjában lett megtervezve. Egyes mérlegpozíciókat azonban 

nehéz előre meghatározni és előlátni, figyelembe véve hogy gyakran és nem előreláthatóan változnak, mivel az 

állapotmérleg egy adott napon mutatja meg az állást és nem egy adott periódusban, mint a többi mérleg esetében. A 

fontosabb pozíciók a következők: a vállalat az AOP 051-es pozíción előlátott 10,899.000,00 dinár kintlevőséget, a 

megvalósulás pedig 8,948.000,00 dinár és így a megvalósulás a tervhez képest 82%. Az állapotmérlegben a az AOP  

456-os, Beszállítók pozíción 3,940.000,00 dinár lett a terv, a megvalósulás 2,388.000,00 dinár, vagyis 61% a tervhez 

viszonyítva. A vállalatnak nincs lejárt és nem kifizetett kötelezettsége. 

 

3. JELENTÉS A KÉSZPÉNZÁRAMLÁSRÓL 



Број:  19.                   30.09.2021.                        СТРАНА  160.  OLDAL                         2021. 09.30.           19.  szám 

 

 
 Ami a készpénzáramlást illeti, az össz készpénzbefizetés összege 42,306.000 dinár és a terv 111%-át teszi ki, а 

készpénzkifizetés pedig 41,909.000 dinár  és a terv 118%-át teszi ki. A készpénzállás az elszámolási periódus végén a 

tervezett összeg 108% -át teszi ki.  

 

4. DOLGOZÓK KÖLTSÉGEI 

 Az üzletviteli tervben 41 munkavállaló van előlátva. Jelenleg  20 személy dolgozik meghatározatlan 

munkaidővel. Az első negyedévben egy munkás hosszabb ideig betegszabadságon volt. Egy munkás másik 

munkaadóhoz szerződött. Egy munkás szülésszabadságon van. Amíg nem találtunk megfelelő munkást a helyettesítésre 

és a megnövekedett munkára, addig az időszakon munkákon foglalkoztattunk 2 embert.  Horgosra is felvettünk egy 

munkást, mivel ott a tevékenység kibővült a zöldterületek karbantartásával. Annak a munkavállalónak a helyére, aki 

másik munkaadóhoz szerződött a második negyedévben felvettünk egy munkást meghatározott időre. 

 A vállalat a tervezett értékeken belül mozog úgy a felügyelőbizottsági tagoknak szánt kifizetéseknél, illetve a 

napidíjak és hivatalos utak kifizetésére vonatkozólag. Az időszakos szerződéseknél egy munkás helyett kettőt 

alkalmaztunk. Mindkettőnek lejárt a szerződése március közepén. A második negyedévben viszont két majd három 

munkást alkalmaztunk a közmunka megkezdéséig. 

 

5. DOLGOZÓK SZÁMÁNAK VÁLTOZÁSA 

 A munkavállalók számáról szóló határozatban  41 állandó foglalkoztatott van előlátva. Ez helyett jelenleg 20 

munkás áll alkalmazásban határozatlan  munkaidőre  és minden hónapban kérvényezzük a meghatalmazott köztársasági 

Bizottságnál új munkások felvételének engedélyezését.  

 

6. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRMOZGÁSA 

 A vállalatnak 2020 január 1-től új árjegyzékei vannak. 8%-kal növekedtek meg az árak. A mérnöki 

szolgáltatások árjegyzékében változtak a közbeszerzésekre vonatkozó tételek az új Közbeszerzési torvény miatt, de az 

árak nem változtak. 

 

7. SZUBVENCIÓK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 

 A vállalat nem kap sem önkormányzati sem pedig állami szubvenciókat. Minden bevétel gazdasági 

tevékenységből valósul meg. 

 

8. KÜLÖNÖS RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK 

 Vállalatunk  a különös rendeltetésű eszközöknél 120.000 dinárt látott elő  reprezentációra, melyből 118,000.00 

dinárt használt fel. Ez az összeg a  terv 98,33%-át teszi ki. Sport aktivitásra 50.000 dinár lett előlátva támogatás címszó 

alatt, ami az első negyedévben lett elosztva. 

 

 

9. BEFEKTETÉSEKRŐL SZÓLÓ JELENTÉS 

 A vállalat а második negyedévben egy könnyű tehergépjárművet szerezett be,  saját eszközökből, 2,890.000 

dinár értékben. A kertészeti szolgálat fogja használni. 

  

III  MEGJEGYZÉSEK ÉS  ÉSZREVÉTELEK 

 A vállalat a 2021-es év folyamán közmunkaprogramban való részvételre is pályázott. A munkamennyiség 

megnövekedése miatt a nyári szezonban,valamint a munkaerőhiány következtében a szolgáltató-termelő szektorban, a 

vállalat olyan munkanélküli személyek alkalmazását vesz igénybe, melyek munkavállalását a Nemzeti 

Foglalkoztatásügyi Szolgálat pályázat útján hirdet meg. Sikeresen foglalkoztatunk 3 munkást a csökkent 

munkaképességűek foglalkoztatására nyert pályázaton, valamint 6 embert a munkaközvetítő listáján szereplő emberek 

foglalkoztatására irányuló pályázaton. 

 

 

III. POTISKI VODOVODI- TISZA MENTI VÍZMŰVEK KTF HORGOS 

 

I. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK 

Adóhivatali azonosító szám: 100787707 

Illetékes minisztérium: Gazdasági Minisztérium 

Nyilvántartásszám: 08025355 

Székhely: HORGOS, VASÚT UTCA 22 

Tevékenység: 36.00 –Vízgyűjtés, szennyvíz  tisztítás, a tiszta víz eljuttatása a fogyasztóig 

Ügyviteli név: POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT HORGOS 
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A vállalat fő tevékenysége: víz gyűjtése, áttisztítása és elosztása, az újrahasznosítható anyagok felhasználása, szanáció, 

újrahasznosítás és más szolgáltatások a hulladékgazdálkodás területéről, vízvezeték csőrendszer kiépítése, 

hidrotechnikai szerkezetek építése, vízvezeték, kanalizáció, fűtés és klimatizációs rendszerek kiépítése. Ezek mellet a 

következő tevékenységeket is végzi: különleges munkálatok a talajvíz szintjének csökkentésén, acélcsövek átnyomása 

utak és vasutak alatt, Magyarkanizsa község területén a nemosztályozott utak és az utcák téli karbantartása, utcai árkok 

vízáteresztők és szegélyek karbantartása és a községi utak mentén árkok, szegélyek karbantartása, közterületek: járdák, 

zöld felületek, földes és egyéb utak rendezése és karbantartása, tervezési dokumentáció és stratégiai tervek 

tanulmányozása vízvezeték, valamint szennyvízelvezető rendszer és a csapadéki vizek levezetésére a község egész 

területén és harmadik személyeknek is. 

 

A 2021-es évi Ügyviteli terv: 

A  2021 –es Ügyviteli tervet a Magyarkanizsa Községi Képviselő-testülete hagyta jóvá 02-411/2020-I 

határozata alapján 2020. december 30.-án.  

 

                              II. АZ ÜZLETVITEL MAGYARÁZATA 

 

1. EREDMÉNYMÉRLEG 

Az eredménymérleg megmutatja megvalósított jövedelmeket és költségeket a vállalatban a megfigyelt időszakra a 

2021-es Üzletviteli tervben a meghatározottakkal összhangban, amely a 383-0001-es számon szerepel 2020. november 

27.-i dátummal. 

614- számla csoport – Az eladott kész termékek és szolgáltatások után származó jövedelem belföldön, a 

2021.01.01.-2021.03.31.-i időszakban a tervezett érték  62.579.000 dinár, míg a megvalósított 29.523.000 dinár, vagyis 

a megvalósítás 47% -a a tervezettnek. 

A megvalósított jövedelmeket a vízépítészeti részleg (27%) és a vízi közműszolgálat (73%) valósította meg. Az 

első negyedévben mindkét szektor veszteséget könyvelhetett el, amire az időjárási viszonyok miatt számítani lehetett. A 

sok esős nap miatt a vízépítési részlegben nem volt lehetőség terepmunkákra. A vállalat szerződést írt alá 

szennyvízcsatorna építéséről Kishegyes községben, de nem lehetett munkálatokat végezni, mivel a talajvíz szintje 

jelentősen megemelkedett a gyakori csapadék miatt ebben az időszakban. Téli szolgálat nem volt sok beavatkozása  

ebben az időszakban, mivel nem volt rá szükség, a szennyvízcsatorna karbantartására vonatkozó szerződés még nem lett 

alá írva, amely  csak június elején várható.  

Ugyanakkor a közbeszerzési  portálon nem volt pályázat a vízépítés területén végzett munkák elvégzésére. 

Mindezek befolyásolták a vízépítészeti részleg  üzleti eredményét.   

A vízközmű szolgálatban a vízfogyasztás és ezáltal a csatornázási szolgáltatások a tavalyi évhez képest 5% -kal 

alacsonyabb szinten vannak. A szennyvíztisztító üzembe helyezésével jelentősen megemelkedtek a költségek, ami 

negatív üzleti tevékenységhez vezetett ebben az szolgálatban. Ugyanakkor az esős napok nagyobb száma is hozzájárult 

a víz- és szennyvízcsatlakozásokból származó bevételek csökkenéséhez. 

51 – es számla csoport -  Anyagköltségek – a 2021.01.01. – 2021.03.31.-i időszakban a tervezett érték 

9.881.000 dinár a megvalósított érték ennek a 34% -a vagyis 3.311.000 dinár, érthető okok miatt, mivel a jövedelmek 

sem valósultak meg a tervezett szinten. 

513- as számla csoport – Üzemanyag és energia költségek – A tervezett érték 2021.01.01. – 2021.03.31.-i 

időszakra 7.888.000 dinár, míg a megvalósított érték erre az időszakra 72% - a  tervezettnek, vagyis 5.655.000 dinár. A 

elektromos áram költsége, mint már említettük a magyarkanizsai szennyvíztisztító üzembe helyezése miatt emelkedett 

meg jelentősen. 

 52 – es számla csoport – Bérköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések – a tervezett érték 

2021.01.01. – 2021.03.31. –i időszakban 30.036.000 dinár, a megvalósított érték erre az időszakra 24.228.000 dinár, 

vagyis 81% -a a tervezett értéknek.  

53 – as számla csoport – Termelési szolgáltatások költségei – a tervezett érték a 2021.01.01. – 2021.03.31. –i 

időszakban 6.886.000 dinár, még a megvalósított érték 3.257.000 dinár, vagyis 47% -a a tervezett értéknek. A tervezett 

érték nem lett megvalósítva összhangban a vízépítészeti részleg megvalósított jövedelmével. 

540 –es számla csoport – Értékcsökkenési leírások – a tervezett érték a 2021.01.01. -2021.03.31. – i időszakra 

3.925.000 dinár, a megvalósított érték 3.384.000 dinár, vagyis 86%. 

55 – ös számla csoport – Nem anyagi költségek – tervezett érték a 2021.01.01. – 2021.03.31. – i időszakra 

3.728.000 dinár, a megvalósított érték 3.046.000 dinár, vagyis 82%. 

662 – es számla csoport – Kamat bevételek harmadik személytől – tervezett érték a 2021.01.01. – 2021.03.31. 

– i időszakra 150.000 dinár, a megvalósított érték 74.000 dinár, vagyis 49%. 

67 –es és 68 –as számla csoport – Egyéb bevételek – tervezett érték  a 2021.01.01. – 2021.03.31. – időszakra 

363.000 dinár a megvalósított érték 56.000. dinár vagyis 15%.  

57- es és 58- as számla csoport – Egyéb kiadások – tervezett érték a 2021.01.01. -2021.03.31. – i időszakra 

225.000 dinár, mig a megvalósitott érték 964.000 dinár, vagyis 428%. Az egyéb kiadások a nem üzleti költségekre 

vonatkoznak. 

A vállalat a 2021.01.01. – 2021.03.31.- i időszakban veszteséget mutat ki 14.934.000 dinár értékben.  
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2. ÁLLAPOTMÉRLEG   

Az állapotmérleg megmutatja a pillanatnyi állást az eszközök nagyságáról, szerkezetéről, valamint a vállalat eszköz 

forrásairól. 

Az állapotmérleg a 2021.01.01.- 2021.03.31-es időszakra az eszközök tervezett mozgásával összhangban lett 

tervezve. Azonban néhány pozicióba mint a követelések a belföldi vevőktól nehéz megtervezni és előre látni, mivel az 

év elején még nincs minden szerződés megkötve az elvégzendő munkákra.  

Aktiva 

Az aktiva az állandó vagyonból és a forgó eszközökből áll. 

Az aktiva össz értéke 308.719.000 dinár, ami a tervezett érték 95%-a. Az össz aktiva 80% -át képezi az állandó 

vagyon (246.114.000 dinár), még a forgó eszközök a 20%-át (62.605.000 dinár). 

204 –es számla csoport – Belföldi vevők – a tervezett érték 2021.01.01. – 2021.03.31. –ig 30.500.000 dinár, még a 

megvalósitott érték 15.772.000 dinár, vagyis 52%. Ez a nagy eltérés a nem megvalósított, de tervezett munkák 

következménye. 

Passzíva 

A passziva a tőkéből valamint a hosszú lejártú tartalékok és kötelezettségekből áll. 

Az össz passzíva értéke 308.719.000 dinár, vagyis a tervezett 95%- a. A passziva össz értékét képezi a tőke 88%-

ban (271.100.000 dinár), még az 12%-át a hosszú lejáratú tartalékok és kötelezettségek adják (37.619.000 dinár). 

404-es számla csoport – Tartalékok a munkások költségtérítéseire és benificióra – tervezett érték 2021.01.01.-

2021.03.31.-ig 1.350.000 dinár, a megvalósított érték 3.560.000 dinár vagyis 264%.  Az eltérés a tervezett összegtől 

azért van, mert 2021 évre többet kellett tervezni a munkavállalók nyugdíjba vonulásakor a végkielégítésre, mivel kisebb 

a munkaerő elvándorlása a vállalatban az eddigi évekhez képest. 

430- as számla csoport – Beérkezett előlegek, letétek és kauciók – a tervezett érték 2021.01.01.- 2021.03.31.-ig 

500.000 dinár, a megvalósított érték 47.000 dinár.  

Az Állapotmérleg többi tételénél nincs nagyobb eltérés a tervezetthez képest a 2021.01.01. – 2021.03.31-ig történő 

időszakban. 

 

3. KÉSZPÉNZÁRAMLÁS 

A készpénzáramlás az információ fő forrása a készpénz ki és be áramlásának. Attól függően, hogy a vállalat mely 

tevékenységei járulnak hozzá a  készpénz ki és be áramlásához, analizáljuk a következő tevékenységeket: 

- a működési készpénzáramlást, 

- a befektetési készpénzáramlást, 

- a finanszírozási készpénzáramlást. 

A működési készpénz beáramlása 4.811.000 dinár. 

A befektetési készpénz kiáramlás 13.892.000 dinár. 

A finanszírozási készpénz kiáramlás 762.000 dinár. 

Összehasonlítva a készpénz ki és be áramlását a 2021 január-március időszakra, megállapíthatjuk, hogy a készpénz 

beáramlás 9.843.000 dinár volt. A 2020. december 31. – i állást ami 32.250.000 dinár volt, növeljük a készpénz 

beáramlással, valamint figyelembe vesszük a negatív árfolyamkülönbséget, akkor megkapjuk a 22.407.000 dinárt, ami 

egyezik az Állapotmérleg AOP 0068-as tételével ami a „Készpénz ekvivalens és készpénz” tétel. 

 

4. A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI  

A foglalkoztatottak költségei nagy jelentőséggel bir egy vállalat működésében, mivel a keresetek, az adók és 

járulékok valamint az egyéb személyi jellegű kifizetések nagy részét képezik a költségeknek. A bérköltségek nettó és 

bruttó összegben a tervezett kereteken belül lett kifizetve, a tervezett összeg 90%-a. A bér járulékok és egyéb személyi 

jellegű kifizetések szintén a tervezett szinten lettek kifizetve, bizonyitékként a vállalat racionális működésére a 

foglalkoztatáspolitikában valamint a jövedelmek kifizetésében is. Ugyanúgy megjegyezhető , hogy a munkahelyekre 

utazók útiköltségei a tervezett költségek 52% -át teszik ki, a napidijak a hivatalos útra, valamint a hivatali úton 

keletkezett költségek a tervezett érték 35% - a. A nyugdíj végkielégítés a tervezettnél magasabb 145%, mivel egy 

alkalmazott rokkantsági nyugdíjba ment. 

 

5.  A FOGLALKOZTATÁS DINAMIKÁJA 

A 2021.01.01. – 2021.03.31.- i időszakban a következő változások voltak az alkalmazottak számában : 

- egy foglalkoztatott adott be felmondást, aki meghatározott időre volt alkalmazva, 

- egy foglalkoztatott idő előtti nyugdíjba ment, 

- egy foglalkoztatott öregségi nyugdíjba ment, 

- egy foglalkoztatott rokkantsági nyugdíjba ment, 

- egy foglalkoztatott közös megegyezés alapján mondott fel,  

- egy foglalkoztatott meghalt, 
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- két foglalkoztatott kapott munkaszerződést meghatározott időre, a növekvő munka mennyiség miatt a víz 

közmű szolgálat részlegben, 

- két foglalkoztatott kapott munkaszerződést meghatározott időre, a növekvő munka mennyiség miatt a 

vízépítészeti részlegben. 

 

6. A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRÁNAK MOZGÁSA   

A Magyarkanizsa Községi Közgyűlésének 2020. december 30.-án hozott 02-427/2020-I határozata alapján a 

vállalat 2021.01.01.-től kezdte alkalmazni a kommunális szolgáltatások   új árjegyzékét, amely értelmében az ivóvíz, a 

szennyvízelvezetés valamint a havi állandó térítmény egy vízórára 12% -kal, a 25m3 feletti vízfogyasztás 5%-kal 

drágult a polgárok  részére, az intézmények részére 10% -kal , míg a vállalatoknak 5% volt a drágulás mértéke. A havi 

átalánydíj vízóránként 12%-kal drágult , még eltörölték a 3%-os engedményt, azoknak a fogyasztóknak akik időben 

teljesítették a kötelezettségüket. 

 

7.  TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉBB BEVÉTELEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 

A vállalat nem kap semmilyen eszközt a szerbiai, a tartományi, valamint a Magyarkanizsai Önkormányzattól sem. 

Minden jövedelmet kereskedelmi tranzakciókon keresztül valósít meg. 

 

8. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK 

A vállalat a 2021-es Ügyviteli tervében a reklám és propaganda célokra 300.000 dinárt látott elő, a 2022.01.01.- 

2021.03.31. – i időszakra 75.000 dinárt, a megvalósítás nem volt. 

A 2021- es Ügyviteli tervben a Reprezentációs költségekre összesen 990.000 dinár lett előlátva, míg 2021.01.01. – 

2021.03.31- i időszakra 247.500 dinár, a megvalósítás értéke 201.944 dinár, vagyis 82%. 

 

9. BERUHÁZÁSI TERV 

A vállalatban 2021.március 31.-ig 15.597.000 dinár értékben volt beruházás, - Kombinált építőipari gép  ( a 2020-

as tervben volt előre látva, ahol a közbeszerzés 2020.11.18-án ki lett írva pénzügyi lízingre), tehergépjármű Iveko 

kamion ( a 2020-as tervben volt előre látva, a közbeszerzés 2020. december 2-án lett kiírva).  

Földmunkáknál használatos dúcolatok beszerzése ( a 2020-as tervben volt előre látva, a közbeszerzés 2020. 12. 23-

án volt kiírva), kút és szennyvíz szivattyúk,  vibrolemezek, műhely felszerelések és informatikai eszközök. 

 

                                           III. ZÁRÓ ÉSZREVÉTELEK ÉS MEGJEGYZÉSEK 

A negyedéves jelentésformák elemzése alapján az Ügyviteli tervhez viszonyított megvalósításban a POTISKI 

VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK KFT a 2021.01.01. -2021.03.31. –i időszakban megállapíthatjuk, hogy a 

vállalat veszteséget mutatott ki 14.934.000 dinár értékben. Ezt az időszakot és az ebből eredő veszteséget elemezve arra 

a következtetésre juthatunk, hogy az az összes üzleti szegmensben jelenleg fennálló komplex helyzet miatt következett 

be, részben a korona vírus világjárvány (beruházások hiánya), részben az az időjárási helyzet miatt, amely kihatott a 

terepi munkálatokra (Kishegyesen – ahol sok volt az esős napok száma  és ezáltal a talajvízszint megemelkedett), a téli 

karbantartásra vonatkozó szerződések megvalósításának alacsony százaléka az időjárási helyzet miatt, a  

szennyvízcsatorna karbantartási szerződéséhez kapcsolódó munkák hiánya, az  alacsonyabb vízfogyasztása ebben az 

időszakban, a vízellátási és szennyvízcsatlakozási munkák elvégzésének lehetetlensége, a magyarkanizsai 

szennyvíztisztító  üzembe helyezése miatt.  

A következő negyedévben már jobb üzleti eredmény várható. Pályázatot írtak ki a vízépítési ágazatban (Zenta és 

Horgos szennyvízcsatornák, valamint tárgyalunk Topolya kapcsán is).  

Jobb időjárási viszonyok miatt az építkezéseken is gyorsabban halad majd a munka, ami szintén hozzájárul a jobb 

eredményhez. A hőmérséklet emelkedésével minden területen fokozott a vízfelhasználás, ami szintén magasabb 

jövedelmet eredményez.         

 

        A Községi Tanács elnöke 

                   Fejsztámer Róbert s.k. 
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