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22. 

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény ( SZK 62/06- os, 65/08-as és 41/09-es számú Hivatalos Közlönye ) 60. szakasza  
alapján, a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági Kereskedelmi, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumának  320-11-583/2014-14–es 
számú 2013.05.15-i keltezésű jóváhagyásával 

 Csóka község Képviselő – testülete 2014.05.21 -én tartott ülésén meghozta 

 

 

CSÓKA KÖZSÉG  MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEI VÉDELMÉNEK, RENDEZÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK 2014-ES ÉVI 

P R O G R A M Á T 
 

 Ez a Program kataszteri községenként, osztályonként és művelési ágazatonként áttekinti a Szerb Köztársaság tulajdonában 

lévő, mezőgazdasági terület védelmének és rendezésének helyzetét, megállapítja a mezőgazdasági terület védelmével és rendezésével 

kapcsolatos munkálatok programját és használatának tervét.  

BEVEZETŐ 

1. Csóka község földrajzi fekvése és domborzati jellemzői  

Csóka község domborzatára jellemző minden olyan jellegű tényező, melyek közösek az egész észak -Bánát domborzatában.                           

Ez a terület síkság, kis magasság különbségekkel. A terep lejtésének alapiránya észak – dél irányú illetve a Tisza folyásának irányába.  

Csóka község területén két – domborzati egység választható el: löszterasz valamint hordalékos alluviális tiszai és arankai 

síkság.  

A löszterasz magasabb lépcsőfokot képez, amely nem egységes terület, ugyanis a Tisza bal mellékfolyóinak 

hordalékos alluviális síkságai osztják fel.  

2. Földrengéstan 

Földrengéstani szempontból makroszeizmikus körzetek térképe szerint, Csóka község területe, a 7MCS intenzitású 

lehetséges talajelmozdulásnak kitett szeizmikus területhez tartozik.  

3. Talajtan  

A legjelentősebb területeket a csernozjom – a talajtípus különböző fajtái fedik 34,18% - ban. Általánosan nézve a csernozjom 

– típusú talajok a legtermékenyebbek, a legmagasabb termelési tartalékokkal, a felső rétegekben a legtöbb humusz található, amely 

nagy mennyiségben tartalmaz vizet és levegőt, ugyanakkor jó mechanikai összetételű. Löszteraszokon és – platókon helyezkedik el és 

a talajvíz – tevékenységgel jön létre, melynek során a terméktelen földben – löszben változások jelentkeznek. Ez a csernozjom főleg a 

mélyebben húzódó és tágas mélyedéseket fedi, míg alaki tulajdonságai szerint, humusz – halmozó képessége hasonló más csernozjom 

– képződményekhez. A szikes talajok ( a nehéz réti televény és szurokföld ) hidromorf szerkezetűek, az alluviális síkság és a lösztersz 

érintkezésénél fordulnak elő.  

A különféle mechanikai összetételű allúvium a Tisza közvetlen partvidékén található és a tiszai áradási rend közvetlen hatása 

alatt áll.  

4. Éghajlat  

Éghajlati jellegzetességek  

Csóka község területén az éghajlati jellegzetességek elemzéséhez alapként szolgálnak a kikindai meteorológiai állomás 

adatai.  

A levegő hőmérséklete – a levegő évi átlaghőmérséklete 10,9C.  

A levegő nedvességtartalma – Csóka szélesebb területére a levegő relatív átlag nedvességtartalma 76% -ot tesz ki, amely 

relatív száraz időt jelent.  

Felhőzet és napsütés – Csókán és környékén a felhőzet évi középértéke 55% - ot tesz ki. A felhősödés, a téli hónapoktól, a 

nyári hónapok felé haladva, csökken.  

Csapadék – E területre lehulló csapadék évi átlagmennyisége 558 mm. A csapadék maximális mennyisége júniusban hullik 

75mm, míg a minimális októberben, 28mm.  

Szeles idő – A legközelebb lévő, kikindai meteorológiai állomás adatai szerint az évi előfordulás összetételében dominálnak      

a délkeletről ( 184 % ) és északnyugatról ( 153 % ) fújó szelek, míg  legkisebb mértékben képviseltek az északról  ( 50 % ) és a 

délnyugatról   ( 77 % ) fújó szelek. Évszakok szerint vizsgálva legtöbbször a délkeletről fújó szelek ( a tél folyamán, tavasszal és  

ősszel ) és az északnyugati  ( nyáron ) szelek fújnak.  
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5. Vízrajzi és víztani jellemzők  

Felszíni vizek  

Csóka község területének vízrajzát a Tisza folyó, a DTD csatornahálózat és a halastavak képezik. 

Ezen a területen a legnagyobb természetes vízfolyás a Tisza folyó, amely Csóka község nyugati perifériáján folyik és 30 km 

hosszúságban természetes határt képez a zentai és adai községgel. Ezen a területen a Tisza szélessége különböző.  

A község területén másik vízfolyás az Aranka, amely valójában a Tisza bal mellékfolyója. Községünk területén 23,5 km 

hosszúságban folyik át. Széles, alluviális, sík medre és számos, átszelt és elhagyatott kanyarulatai arról tanúskodnak, hogy az Aranka 

régebben vadon folyt. 

Csóka község veszélyeztetett területeiről a fölös vízmennyiség lecsapolását néhány lecsapolási rendszerre osztották fel. Ezek 

csatornahálózatával 30.000 ha –t csapolnak le.  

Csóka község területén számos tó, mocsár és láp van. Egyik ilyen tó a Holt Tisza, melyet a Bátka határrész vesz körül, 

hossza pedig 2,5 km, átlagos szélessége kb. 120 méter, felülete pedig 0,3 km2. 

A Jama tó Szanádtól északra helyezkedik el, létrejötte szerint úgynevezett áttöréses tó, amely a töltés átszakadásával jött 

létre és az óriási mennyiségű víz kimélyítette a tó medencéjét.  

Hódegyháza közelében van egy mesterséges tó is ( halastó ), melynek felülete kb. 620ha. 
 

Talajviz   

Az első rétegekben található talajvíz mozgása Csóka község területén döntően befolyásolja a teljes terület lecsapolási 

viszonyait. Csóka község topográfiai felülete vízáteresztő talajból áll, melyen keresztül átszűrődik a víz és eljut egészen az első 

viznemáteresztő rétegig.  

Csóka községet hét kataszteri község képezi, nyolc településsel: Csóka, Feketetó, Kanizsamonostora, Hódegyháza, 

Tiszaszentmiklós, Egyházaskér, Padé és Szanád. Kanizsamonostora település Feketetó k.k. keretébe tartozik. 

Csóka község programa felöleli az összes kataszteri község területét az adminisztratív Csóka községben, melynek 

összterülete 32.143 ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET RENDEZÉSE 
 

Csóka község területén a felmérést még 1904-1914 között végezték el. A felmérés felújitását Egyházaskér és Padé kataszteri 
községekben végezték el. Egyházaskér k.k. – ben a felmérés felújitását 1939-ben végezték, de nem az egész területen. Padé k.k. – ben 
a felmérés felújitása 1957-ben történt. E két k.k. terveit 1 : 2500 arányban dolgozták ki.  

Hódegyháza, Tiszaszentmiklós, Szanád, Feketetó és Csóka k.k. a régi felmérés szerint maradtak. Ezeket a k.k. a XIX. végén 
és    a XX. század elején mérték fel. A tervek 1 : 2880 –as arányban készültek.  

A térképek nagyon rossz állapotban vannak és a mérés valamint a tagositás felújitásának halogatása kérdésessé teszi a 
felmérés elvégzését és az ingatlan – nyilvántartás alapjának kialakitását Csóka község egész területén. Aktualizálni kell a 
mezőgazdasági földek gyorsabb rendezését, tagositással.  

 
Az ingatlan – kataszter Egyházaskér k.k. területén lépett életbe, melyen elvégezték a felmérés felújitását valamint                          

Padé k.k. – ben.          A többi k.k.- ben még használatban van a földmérés és a telekkönyv. 
Az öntöző és lecsapoló csatornarendszer kiépitett, de a nem megfelelő karbantartás miatt működtetése nehézkes.  Az 

öntőzőkanális használata korlátozott az öntözőrendszer állapota miatt. A csatornahálózat állapotának problémája  a magas talajviz állás 
időszakában és a nagy mennyiségű légköri csapadék esetén jut kifejezésre, igy a nagy kiterjedésű mezőgazdasági földterületeket 
ebben az időszakban elönti a viz, vagy kiszáradnak, amikor öntözni kell őket. Emiatt szükséges a csatornahálózat működőképessé 
tétele, ki kell épiteni a hiányzó kanálisokat és rendszeresen karbantartani őket.  

Csóka község területén még 340 ha –on terveztek csatornahálózatot, azonban nem lett végrehajtva, vagyis nem működik. 
Figyelembe véve Csóka község területén elöntött, elmocsarasodott területeket, szükséges a lecsapolás még 8400 ha területen.  

A mezei utak jelentős mértékben károsultak, nagy számuk teljesen megsemmisült ( felszántották, stb. ).A mezei utak nagy 
területét a földek tulajdonosai és használói bitorolják. A pillanatnyi állapotokat figyelembe véve jelentős eszközöket kell befektetni a 
mezei utak kiépitésébe, rendezésébe és karbantartásába.  
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A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET VÉDELME 
 

Csóka községben a mezőgazdasági terület pillanatnyi állapota mindenekelőtt mezővédő sávoknak a telepítése és gondozása 

terén kíván megfelelő intézkedéseket.  

Szükséges a tagosítás végrehajtása, a területek önkéntes csoportosítása a kataszteri parcellák elaprózása miatt valamint a 

mezőgazdasági területek használata érdekében.  

Az erdősítést és mezővédő övezetek létesítését a Szerb Köztársaság Területi terve szerint látják elő és összhangban kell 

lennie az erdőgazdálkodás alapjaival. A Tervvel előlátják Csóka község erdős területeinek 1,5%- ról, 10,1% -ra való növelését.  

Lehetetlenné kell tenni a megmaradt erdők és erdőültetvények kivágását. Ugyanakkor, szükséges megakadályozni a 

mezőgazdasági területek nem mezőgazdasági célokra való használatát, kivéve a törvénnyel megengedett esetekben.  

A megművelhető mezőgazdasági területek használói kötelesek területeiket rendszeresen megművelni és végezni a parlagfű 

szisztematikus irtását.  

Legkevesebb öt évenként szükséges a megművelhető mezőgazdasági területek termékenységének valamint a földbe bevitt 
műtrágya és rovarirtó szerek mennyiségének ellenőrzése.  

A mezőgazdasági területek védelme céljából Csóka község intézkedéseket fog foganatosítani a mezőőri szolgálat, az aratási 

törzskar és a jégvédelem szolgálatainak zavartalan működéséhez.  

 

A KEDVEZMÉNYES BÉRLETI JOG HASZNÁLÓJÁRA VONATKOZÓ NYILVÁNOS FELHÍVÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS 

 

 Csóka község mezőgazdasági földterületei védelmének, rendezésének és használatának évi Programát kidolgozó Bizottsága 

2013.08.16-án Nyilvános pályázatot irt ki, 2014-es évben az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek kedvezményes bérleti 

jogának megszervezéséről szóló adatokra vonatkozóan.  

 

Csóka községben a mezőgazdasági földterület védelmének, rendezésének és használatának 2014-es évi programa – 

módositásáról és kiegészitéséről szóló  javaslatot kidolgozó bizottság az ingatlan – nyilvántartás adatait használta, pontosságukért 

teljes büntető és anyagi felelősséggel felel. 

 A Programot a bizottság alábbi tagjai állították össze: 

 Kószó Róbert  s.k.    - elnök 

 Jankovits Roland s.k.   - tag 

 Hajnal Attila s.k.   - tag  

 Popov Svetlana s.k.   - tag   

 Kenđur Duško  s.k.   - tag   
 

Ezt a Programot közzéteszik Csóka község Hivatalos Lapjában. 
 

SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT                             Csóka KKT elnöke 

C S Ó K A     K Ö Z S É G             Marjanov Mirjana  s.k.  

CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ - TESTÜLETE                          

Szám: 016 – 1 /2014-05 – XVII.         

Kelt:  2014.05.21. 

C S Ó K A   

 
 

* * * М e g j e g y z é s: 

- Csóka község mezőgazdasági területei védelmének,                                                                                     

rendezésének és használatának 2014-es évi Programa táblázatos része                                                  

a mellékelt CD-n található, és Csóka község 2014/04-es számú Hivatalos Lapja                             

összetevő részét képezi. 
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23. 

A közvállalatokról szóló törvény ( SZK 119/12-es számú Hivatalos Közlönye ) 26. szakaszának                          

2. bekezdése, A Regionális Hulladéklerakó kft megalakitásáról szóló Szerződés 18. szakaszának 4. bekezdése 

és Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/2011-es sámú Hivatalos Lapja – Letisztázott szöveg )                              

77. szakasza 1. bekezdésének 30. pontja alapján,  

 Csóka község Képviselő – testülete  2014.05.21-én  tartott ülésén  

 

V É G Z É S T  
hozott 

 A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓ kft IGAZGATÓJA KINEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ 

PÁLYÁZATI BIZOTTSÁG TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL  

 

I. 

 KINEVEZZÜK, a Regionális Hulladéklerakó kft Igazgatója kinevezésére vonatkozó Bizottság                                    

( a további szövegben: Bizottság ) tagjává, mint a szabadkai Regionális Hulladéklerakó kft igazgatója 

kinevezésére vonatkozó nyilvános pályázat lefolytatására Csóka és Zenta községek által közösen kinevezett 

személyt:  

 SUHAJDA IZABELLA  okleveles biológust Zentáról, Vojislav Ilić utca 19-es szám. 
 

II. 

 A Bizottság tagját három eves időtartamra nevezzük ki.  

 

III. 

 A Bizottság tagjának feladata, hogy a szabadkai Regionális Hulladéklerakó kft megalakitásáról                    

szóló Szerződés rendeleteivel összhangban részt vegyen a szabadkai Regionális Hulladéklerakó kft igazgatója 

kinevezésének eljárásában.  

 

IV.  

 E Végzés Csóka község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba. 

  

SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT                 Csóka KKT elnöke 

C S Ó K A     K Ö Z S É G                      Marjanov Mirjana,  s.k.  

CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ - TESTÜLETE                          

Szám: 016 - 1 /2014-05 – XVII.        

Kelt:  2014.05.21. 

C S Ó K A   
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24. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye )  32. szakasza                     

és Csóka község Statútumának ( Csóka község  3/11-es számú Hivatalos Lapja – letisztázott szöveg )                       

77. szakasza alapján  

Csóka község Képviselő- testülete  2014.05.21-én tartott  ülésén  

 

 

 

H A T Á R O Z A T O T 
hozott 

HUMANITÁRIUS PÉNZSEGÉLY NYÚJTÁSÁRÓL, AZ ÁRVÍZ SÚLYTOTTA TERÜLETEK SZÁMÁRA 

 

 

1. szakasz 
E Határozattal humanitárius pénzsegélyt határoztunk meg az árvíz sújtotta területek számára.  

 

2. szakasz 
Csóka község Képviselő – testületének tanácsnokai szolidaritás céljából lemondanak az április hónapra 

jogosult pénztérítményük egy részéről  4.500,00 dinár nettó összegben.  

 

3. szakasz 
A csókai Községi Közigazgatás számviteli osztályát kötelezzük, hogy e Határozat 2. szakaszában 

említett pénzeszközöket befizesse a Szerb Kormány dinár értékű: 840–3546721-89-es számú, az 

árvízkárosultaknak nyújtott segélyre szolgáló zsírószámlára. Fizetés célja: ,,A rendkívüli helyzet – árvíz 

következményének elhárítása’’.  

 

4. szakasz 
Ezt a Határozatot közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában és meghozatala napján lép hatályba.  

 

 

SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT                 Csóka KKT elnöke 

C S Ó K A     K Ö Z S É G                      Marjanov Mirjana,  s.k.  

CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ - TESTÜLETE                          

Szám: 016-1/2014–05-  XVII.         

Kelt:  2014.05.21. 

C S Ó K A   
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25. 

Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú 

Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község Biztonsági Tanácsának 

megalakulásáról szóló Határozat ( Csóka község 3/07-es számú Hivatalos Lapja ) és Csóka község Biztonsági 

Tanácsának megalakításáról szóló Határozat módosításáról szóló Határozat ( Csóka község 2/13-as számú 

Hivatalos Közlönye ) és Csóka község Biztonsági Tanácsa Munkarendjének 7. szakasza alapján,  

 Csóka község Biztonsági Tanácsa 2014.04.24-én tartott ülésén meghozza 

 

 

CSÓKA KÖZSÉGBEN 2014-BEN A KÖZLEKEDÉSI BIZTONSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY ALAPJÁN, 

AZ UTAKON ELKÖVETETT SZABÁLYSÉRTÉSÉRT MEGFIZETTETETT  

ÉS ÁTUTALT PÉNZBIRSÁGOK KÖLTÉSÉRE VONATKOZÓ  

P R O G R A M O T 

 
1. szakasz 

Ezzel a Programmal meghatározzuk Csóka község területén 2014-ben a közlekedési biztonságról szóló 

törvény alapján az utakon elkövetett szabálysértésért megfizettetett és átutalt pénzbírságok költését.  

 

2. szakasz 
E Program 1. szakaszában említett eszközöket az alábbiak szerint osztjuk el:  

- 50%- át a közlekedési infrastruktúra javítására, 
- 50%- át pedig az alábbiak szerint osztjuk el: - 90%-át a közlekedési rendőrség                                                       

és a közlekedési biztonságra illetékes más szervek felszerelésére, 10%-át oktatási célokra.  
 

3. szakasz 
Az eszközök elosztásában 2014-ben elsőbbséget határozunk meg a közlekedési rendőrség 

felszerelésére vonatkozó eszközök keretén belül, éspedig:  

- a közlekedési rendőrök részére terepjáró beszerzésére. 
 

4. szakasz 
E Program a Községi Tanács által adott jóváhagyás napján lép hatályba és közzétesszük Csóka község 

Hivatalos Lapjában.  

 

Szerb Köztársaság – Vajdasági AT              Csóka község Biztonsági Tanácsának elnöke 
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4.  szám   50.  oldal   2014.05.21. 

26. 

А környеzetvédelemről szóló törvény ( SZK 135/04-es, 36/09-es, 72/09-es és 43/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 100. szakasza                 

4. bekezdése, Csóka községben A környezetvédelmi költségvetési alap megalakításáról szóló Határozat  ( Csóka község 11/10-es számú                       

Hivatalos Lapja ) 7.szakasza, Csóka községben A környezetvédelmi alap megalakításáról szóló határozat módosításáról szóló Határozat                                   

( Csóka község 13/12-es számú Hivatalos Lapja ), valamint az Energetika, fejlődési és környezetvédelmi Minisztériumtól 2014.04.18-án kapott                                          

401-00-417/2014-01-es számú jóváhagyás alapján,  Csóka község Községi Tanácsa 2014.05.15-én  tartott ülésén  meghozta 
 

A 2014-ES ÉVRE CSÓKA KÖZSÉGBEN A KÖRNYЕZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI ALAP  

ESZKÖZEINEK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ 

P R O G R A M O T  
 

 Csóka községben a környezetvédelmi költségvetési alap eszközeinek felhasználására vonatkozó Programmal  ( a további szövegben: 

Program ) megtervezzük a 2014-es évre Csóka községben a környezetvédelemre és fejlesztésre vonatkozó tervek, programok és más tevékenységek 

megvalósítására és kidolgozására szükséges bevételi és kiadási eszközöket. 

I. 

 A Program megvalósításához a bevételi eszközöket  409.530,00 dinár összegben tervezzük, a következők alapján:  

 A környezetvédelemre szolgáló külön térítményekből   140.000,00 dinár 

 Csóka község költségvetéséből átutalt eszközökből 269.530,00 dinár.  
 

II. 

 A Program I. bekezdésében említett eszközöket a helyi önkormányzat környezetvédelmi törvénnyel meghatározott kötelezettségeinek 

pénzelésére használjuk:  

1. Ösztönző, megelőző és szanációs programokra és projektekre 280.000,00 dinár  
Ebből a tételből tervezzük a projektek és tervek végrehajtását, melyek a következőkre vonatkoznak:  

1. A rendezetlen hulladék lerakóhely szanálására   280.000,00 dinár.  
Az említetteken kívül, ezeket az eszközöket használni fogjuk azokra a tevékenységekre, melyeket  A környezetvédelmi törvényből  

származó határozatokkal és kötelezettségekkel összhangban hajtunk végre, Csóka község területén lévő más intézményekkel együttműködve. 

E bekezdésben említett eszközöket a községi elnök egyedi aktusa alapján fogjuk elosztani, Csóka község területén lévő illetékes vállalatok 

által benyújtott kérvények alapján valamint,  Csóka község községi Közigazgatásának illetékes ügyosztálya javaslatára.  
 

2. Oktatási programokra és tevékenységekre, valamint a környezetvédelem jelentősége  tudatosításának megerősítésére  
129.530,00 dinár 

Az oktatás szintjének növelése céljából, a környezetvédelem jelentősége tudatosításának erősítésére és népszerűsítésére Csóka község 

községi Közigazgatása, a Gazdasági, mezőgazdasági, fejlődési, városrendezési és lakásügyi-kommunális tevékenységek illetékes ügyosztálya más 

alanyokkal együttműködve megszervezi vagy részt vesz a környezetvédelemmel és fejlesztéssel kapcsolatos előadásokon, szemináriumokon, 

fórumokon és rendezvényeken valamint a jelentős dátumok és események megjelölésén 

 környezetvédelmi kiállítások 

 tisztítsuk meg községünket elnevezésű akció 
E bekezdésben említett eszközöket a községi elnök egyedi aktusa alapján fogjuk elosztani, Csóka község községi Közigazgatásának 

illetékes ügyosztálya javaslatára.  

III. 

 E Programban lévő tevékenységek pénzelését vagy közös pénzelését A környezetvédelemről szóló törvénnyel  ( SZK 135/04-es,                      

36/09-es, 72/09-es és 43/11-es számú Hivatalos Közlönye ) összhangban összegyűjtött és a rendelkezésre álló eszközöktől függően végezzük.  
 

IV. 

 A program megvalósításáról szóló Jelentést a Gazdasági, mezőgazdasági, fejlődési városrendezési és lakásügyi–kommunális 

tevékenységek ügyosztálya állítja össze és megküldi Csóka  község Képviselő – testületének elfogadásra minimum egyszer évente. 
 

V. 

 A költségvetési alap megküldi a Minisztériumnak A környezetvédelemről szóló törvény 85., 85a., és 87. szakaszaiban szereplő térítmények 

alapján megvalósított eszközök felhasználásáról szóló Jelentést legkésőbb folyó év március 31-ig az előző évre, vagyis a Minisztérium kérésére.  
 

VI. 

 A program Csóka község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba.  
 

SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT                                                  Csóka község Községi Tanácsának elnöke 
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