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A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület ügyrendi szabályzat 84. szakasz 4. bekezdése és 7. 

bekezdése (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 9/19.  és 30/20. sz.) alapján 

 

Ö S S Z E H Í V O M 

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET IV. RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉT, 

AMELY ELEKTRONOKUS ÚTON KERÜL MEGTARTÁSRA  

  2021. NOVEMBER 17-ÉN (SZERDA) 12 ÓRAKOR 

 

 

Erre az ülésre javaslom a következő  

 

N A P I R E N D E T:   

1. Véleményjavaslat a BordoLine Slobodna zona Doline DOO Doline részére szabad vámövezet 

létesítésének indokoltságáról (felhatalmazott javaslattevő: Jovanka Bošković, e-mail cím: 

jovankaboskovic@kanjiza.rs ) 

 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület ügyrendi szabályzata 101a szakasza 

(Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 9/19. és 30/20 sz.) alapján értesítem Önöket, hogy a 

napirendi pontokkal kapcsolatos kérdéseiket 2021. november 15-én 12 óráig küldhetik el a 

napirendi pontok után zárójelben megadott e-mail címre. A felhatalmazott javaslattevőknek a 

meghívóban a szavazásra megadott határidő lejárta előtt legfeljebb 24 órával választ és 

magyarázatot kell adniuk a képviselő által feltett kérdésre. 

 

A szavazásra vonatkozó űrlapot, amely a csatolmányban található, a községi képviselőknek 

2021. november 17-én (szerda) 12 óráig kell elküldeniük a mdiana@kanjiza.rs e-mail címre.  

 

 

 

Indokolás 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület ügyrendi szabályzata 84. szakasz 4. bekezdése 

(Magyarkanizsai Község Hiv. Lapja, 9/19. és 30/20. sz.) előlátja, hogy a képviselő-testület ülés 

összehívásának sürgősségét alátámasztó helyzetben a képviselő-testületi elnök az erre vonatkozó 

kérelem kézhezvételét követő 24 óránál nem rövidebb határidőre hívhat össze ülést, ugyanezen 

szakasz 7. bekezdése pedig megállapítja, hogy a Képviselő-testület üléseinek összehívása elektronikus 

úton, a meghívó, az ülés anyagának és a szavazólap a képviselők elektronikus kézbesítési címére való 

megküldésével történik. A Képviselő-testület ülésének elektronikus úton történő megtartásának 

indokoltságáról a Képviselő-testület elnöke dönt. 

A szabad vámövezetekről szóló törvény 4. szakasza előírja, hogy az övezet területének 

meghatározása a Kormány jóváhagyásával történik és, hogy az övezet területének meghatározásáról 

szóló jóváhagyást az övezetet irányító gazdasági társaság nyújtja be a Kormánynak a pénzügyekért 

felelős minisztériumon keresztül. Az említett törvény 6. szakaszának 1. bekezdése előjrja, hogy a 4. 

szakaszban említett kérvénynek tartalmaznia kell: 

1. Az övezet alapítójának elnevezését, székhelyét és adóazonosító számát, 

2. Az övezetet irányító gazdasági társaság elnevezését, székhelyét és adóazonosító számát, 

3. Adatokat az övezetet irányító gazdasági társaság alapító tőkéjéről, 

4. Az övezet elnevezését és az övezet területét a megállapított határaival, 

5. Adatokat az átszervezésről, amennyiben az övezetben átszervezés alatt álló gazdasági alany 

van jelen, 
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6. Tanulmányt az övezet területének meghatározásának gazdasági indokoltságáról, különös 

tekintettel a külföldi befektetések felmérésére, a várt hatások felmérésére, de különösen az áru 

előállítás és szolgáltatás nyújtás, foglalkoztatás és korszerű technológiák transzferének tekintetében, 

az övezetben végzendő tevékenység feltüntetésével, 

7. Egyéb adatokat, amelyeket a kérvényező fontosnak vél a döntés meghozása érdekében. 

A 2. bekezdés előírja, hogy a kérvényhez mellékelni kell a bizonyítékokat, többek között a 

helyi önkormányzat szervének véleményezését az övezet létesítésének indokoltságáról. 

A szabad vámövezetekről szóló törvény 7. szakasza előírja, hogy a pénzügyekért felelős 

minisztérium mérlegeli a kérvény gazdasági indokoltságát és véleményezését megküldi a 

Kormánynak, valamint, hogy az övezet területének meghatározása gazdaságilag indokolt, amennyiben 

a melléket tanulmány és az egyéb mellékelt bizonyítékok alapján megállapítható, hogy pozítiv 

hatások érhetőek el a külföldi tőke bevonzásának,  az áru előállítás és szolgáltatás nyújtás, a 

foglalkoztatás, a korszerű technológiák transzfere, a gazdasági átszervezés tekintetében és 

amennyiben az övezetben való tevékenység hozzájárul a Kormány gazdaságpolitikai intézkedéseinek 

és fejlesztési stratégiájának megvalósulásához. 

A BordoLine Slobodna zona Doline DOO Doline gazdasági társaság kérvényt nyújtott be 

véleményezés kiadására a völgyesi, Petőfi Sándor u. 89. sz., 131.000 m² alapterületű, az oromi 

kataszteri községben 2597. sz. ingatlan lapon bejegyzett, amelyet a 4740/1.-4740/14. és 4741/15. sz. 

telkek képeznek, amely az említett területen szabad vámövezet megnyitásának indokoltságára 

vonatkozik. A beruházás értéke 5.800.000 euró, az előlátott foglalkoztatottak száma 130. Az említett 

területen, szennyvízből és egyéb szerves mezőgazdasági hulladékból származó iszap feldolgozására 

szolgáló üzemet terveznek építeni, amelyből a korszerű sűrítés, vízkezelés és termolízis technológia 

alkalmazásával a végtermék magas nitrogén-, foszfor- és káliumtartalmú bioszén lenne, amely a hazai 

és a külföldi piacra is kijutna. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bioszénnel kezelt szántók 

hozama 10-15%-kal nő. A kérvény tartalmazza, hogy a Völgyes településen lévő szabad 

vámövezetben való tevékenység folytatására több alany is érdekelt lenne. 

 

 

 
 

 Lackó Róbert s.k., 

A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 

 

 

Az ülésre meghívást kapnak: 

1. A képviselő-testület tagjai  

2. Dencs Valéria, a kkt elnökhelyettese 

3. Fejsztámer Róbert polgármester 

4. Nebojša Rakić polgármester-helyettes 

5. Kónya Róbert polgármesteri tanácsnok  

6. Barát Zsolt polgármesteri tanácsnok 

7. Marija Milovanović, a Községi 

Közigazgatási Hivatal vezetője 

8. Rácz Major Diána kkt-titkár 

 

 

1. Az ülésről értesítést kapnak: 

1. A Községi Tanács tagjai (1-7) 
2. Az akkreditált közszolg. tájékoztatási eszközök képviselői 
3. A felhatalmazott javaslattevők 

 


