
             

 
                                                               
 
 

6.  szám   116.  oldal   2014.07.04. 
42. 

 
A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 41. szakasza Csóka község Statútumának                    

( Csóka község 3/11-es  számú Hivatalos Lapja – Letisztázott szöveg) 115. szakasza és Az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági 
földterületek bérbeadási eljárásának lefolytatására illetékes szerv meghatározásáról szóló határozat (  Csóka község 3/12-es számú 
Hivatalos Lapja  )  2. szakasza alapján, Csóka község elnöke 2014.06.18-án   

 
 

V É G Z É S T 
hoz 

AZ   ÁLLAMI   TULAJDONBAN   LÉVŐ  MEZŐGAZDASÁGI   FÖLDTERÜLETEK    BÉRBEADÁSÁRA   VONATKOZÓ   
NYILVÁNOS  ÁRVERÉS   ELJÁRÁSÁNAK   LEFOLYTATÁSÁT  VÉGZŐ  BIZOTTSÁG   MEGALAKITÁSÁRÓL  

 
I. 

 MEGALAKITJUK   az   állami   tulajdonban   lévő  mezőgazdasági   földterületek   bérbeadására   vonatkozó  nyilvános  árverés  
eljárásának lefolytatását  végző  bizottságot.  
 

II. 
 A Bizottság elnökből, elnökhelyettesből, tagokból és titkárból áll, éspedig: 

1. Tóth Zoltán Szajánból, okl.jogász – a Bizottság elnöke,  
2. Sövényházi Éva Padéról, okl. technológus – a Bizottság elnökének helyettese, 
3. Oláj Tibor Csókáról, közgazdász – tag, 
4. Jovanov Zorán Csókáról, okl. jogász – tag,  
5. Kobrehel Zoltán Csókáról, okl.ipari menedzser – tag,  
6. Lévai Zoltán Zentáról, földmérő mérnök – tag,  
7. Medić Slavica Tiszaszentmiklósról, közgazdasági technikus – titkár.  

  

 Az elnököt, az elnökhelyettest, a Bizottság tagjait  és titkárát 4 éves megbízatási  időszakra nevezzük ki.  
 Az adminisztratív – technikai teendőket a Bizottság szükségleteire a községi közigazgatás végzi. 
  

III. 
 E Végzés I pontjában említett Bizottság feladata, Az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterületek bérbeadására 
vonatkozó nyilvános hirdetés kiírásáról szóló határozat kidolgozása, a nyilvános árverésre érkező jelentkezések begyűjtése, a nyilvános 
árverés lefolytatása, jegyzőkönyvvezetés és az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterületek bérbeadására vonatkozó  határozat 
javaslat adása a községi elnöknek, a legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztására. 
 A Bizottság a Mezőgazdasági Minisztérium által javasolt és utasított más munkákat is elvégez.  
 

IV. 
 A II. pont alatt említett elnök, elnökhelyettes, titkár  és Bizottsági tagok munkájukért térítményre jogosultak, melyet                                
A köztisztviselők és közalkalmazottak végkielégítéséről és költségeik megtérítéséről szóló Rendelettel ( SZK 98/07-es számú Hivatalos 
Közlöny – Letisztázott szöveg ) megállapított az országon belüli hivatalos utazás napidíjának összegében határoznak meg, ülésenként a 
hozzátartozó törvényes kötelezettségekkel és útiköltségekkel együtt.  
 

V. 
 E Végzés meghozatalának napjával hatályon kívül helyezzük Az állami tulajdonban  lévő  mezőgazdasági   földterületek   
bérbeadására   vonatkozó  nyilvános  árverés eljárásának   lefolytatását  végző  bizottság   megalakításáról szóló 031-38/2013-06-os 
számú 2013.06.18-i Végzést, melyet közzétettünk Csóka község 9/13-as számú Hivatalos Lapjában.  
 

VI. 
 Ezt a Végzést közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában.  
 
SZERB  KÖZTÁRSASÁG - VAJDASÁG AT                                       Csóka község elnöke                                              
C S Ó K A     K Ö Z S É G                         Balázs Ferenc  s.k. 
CSÓKA KÖZSÉG ELNÖKE  
Szám:  031-45/2014-VI 
Keltezés: 2014.06.18. 
C S Ó K A  
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
6.  szám   118.  oldal   2014.07.04. 

43. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 44. szakasza Csóka község 
Statútumának ( Csóka község 3/11-es  számú Hivatalos Lapja – Letisztázott szöveg) 115. szakasza és 2014-ben A menekültek 
lakás igényeinek rendezésére szolgáló eszközök használatára vonatkozó program és a menekültek beilleszkedésére vonatkozó 
egyéb program végrehajtásában való együttműködésről szóló 9-9/96-os számú és 2014-04.28-i keltezésű Szerződés 4. szakasza 
alapján Csóka község elnöke 2014.06.19-én  

 
 

V É G Z É S T 
hoz 

CSÓKA KÖZSÉG TERÜLETÉN ÉLŐ MENEKÜLTEK GAZDASÁGI HELYZETÉNEK MEGERŐSITÉSÉRE  
SZOLGÁLÓ SEGÉLY HASZNÁLÓINAK, JÖVEDELEM ALAPJÁN TÖRTÉNŐ MEGVÁLASZTÁSÁT  

VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL  
 

I.  
 MEGALAKÍTJUK  A menekültek gazdasági helyzetének megerősítésére szolgáló segély  használóinak, jövedelem 
alapján történő megválasztását végző Bizottságot, a következő összetételben:  

1. Šalbot Pakaški Dragana, okl.jogász, a csókai KKT titkára – a Bizottság elnöke,  
2. Ćeran Vladenka, okl.jogász, Csóka község Szociális Munkaügyi Központja – a Bizottság elnökhelyettese,  
3. Đukanović Vesna, okl.jogász, Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal – tag,  
4. Erdélyi Imre, okl.mezőgazdasági mérnök – tag,  
5. Rózsa Borbély Nóra, okl.pszichológus, Csóka község Szociális Munkaügyi Központja – tag,  
6. Tomašev Rózsika, Csóka község Közigazgatása, menekültügyi megbizott – tag,  
7. Garić Svetlana, a Községi Tanács szociális kérdésekkel és egészségüggyel megbizott tagja – tag.   

 

A Bizottság feladata: 

 Szabályzatot fogad el, mellyel a menekültek gazdasági helyzetének megerősítésére szolgáló segély használóinak 
jövedelem alapján történő megválasztására vonatkozó szempontokat és feltételeket határozzák meg, 

 Pályázatot ír ki a segély odaítélésére vonatkozó kérvény benyújtására, 

 Megvitatja a benyújtott kérelmeket és a terepen megállapítja a tényleges helyzetet,  

 Megállapítja és közzéteszi a javasolt prioritási listát,  

 Megállapítja a panaszok határidejét, 

 A panaszokkal kapcsolatos döntésre előkészíti az anyagot,  

 Határozatot hoz a végleges prioritási listáról,  

 Közzéteszi a használók végleges listáját,  

 A közbeszerzés megindításához kérelmet nyújt be Csóka község illetékes szervének, 

 Előkészít a jegyzőkönyveket, a szerződéseket, a jelentéseket és a használók listáját az elköltött eszközök 
igazolására, 

 Követi a jövedelemtermelő aktivitások végzését és ezekről jelentést készít, 

 A Szabályzattal összhangban egyéb tevékenységeket is végez, a terv teljes megvalósítása érdekében.  
 

II. 
A Bizottság elnökének, elnökhelyettesének és tagjainak munkájukért térítményt határozunk meg, ülésenként                   

500,00 dinár összegben, a Bizottság megalakításának napjától. 
  

III. 
A Bizottság munkaidőn kívül terepmunkákat is végez majd, és az erről készült jelentést, a terepmunka befejeztével 

benyújtja Csóka község elnökének.  
A munkaidőn kívüli terepmunkájukért járó térítményt Csóka község elnöke külön végzéssel határozza majd meg,                       

az elvégzett terepmunkáról szóló jelentés benyújtása után.  
 

IV. 
A fent leirt tevékenységek elvégzésének határideje, melyek a Bizottság feladatait képezik 2014.12.31-e, míg a jelentést 

és a jövedelemtermelő aktivitások végzésének ellenőrzésére vonatkozó bizonyítékokat a SZK menekültekkel és migrációval 
foglalkozó biztosi hivatalának 2015.02.28-ig kell megküldeni.  

V. 
  E Végzés meghozatala napján lép hatályba és közzéteszik Csóka község Hivatalos Lapjában.  
 

SZERB  KÖZTÁRSASÁG - VAJDASÁG AT                                      Csóka község elnöke                                              
C S Ó K A     K Ö Z S É G                        Balázs Ferenc  s.k. 
CSÓKA KÖZSÉG ELNÖKE  
Szám:  031-46/2014-VI 
Keltezés: 2014.06.19. 
C S Ó K A  

 
 



 
 
 

 

6.  szám   120.  oldal   2014.07.04. 
44. 

 

A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 44. szakasza Csóka község 
Statútumának ( Csóka község 3/11-es  számú Hivatalos Lapja – Letisztázott szöveg) 115. szakasza és 2014-ben A menekültek 
lakás igényeinek rendezésére szolgáló eszközök használatára vonatkozó program és a menekültek beilleszkedésére vonatkozó 
egyéb program végrehajtásában való együttműködésről szóló 9-9/78-as számú és 2014.04.28-i keltezésű Szerződés 4. szakasza 
alapján Csóka község elnöke 2014.06.20-án 

 

V É G Z É S T 
hoz 

CSÓKA KÖZSÉG TERÜLETÉN ÉLŐ MENEKÜLT CSALÁDOK INTEGRÁCIÓS FOLYAMATÁHOZ SZÜKSÉGES  
SEGÉLY HASZNÁLÓINAK MEGVÁLASZTÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL,  

10 ÉPITŐANYAG CSOMAG KIOSZTÁSÁRA   
 

I.  
 MEGALAKÍTJUK  az épitőanyag segély használóinak megválasztását végző Bizottságot, a lakás igények létrehozása 
és fejlesztése céljából, a következő összetételben:  

1. Šalbot Pakaški Dragana, okl.jogász, a csókai KKT titkára – a Bizottság elnöke,  
2. Ardala Tamara, okl.jogász, Csóka község Szociális Munkaügyi Központja – a Bizottság elnökhelyettese,  
3. Slezák Klára, okl.épitőmérnök, Csóka Község Közigazgatása – tag,  
4. Bicók Timea, okl.műépitő mérnök, Csóka község Építkezési Igazgatósága – KV – tag,  
5. Rózsa Borbély Nóra, okl.pszichológus, Csóka község Szociális Munkaügyi Központja – tag,  
6. Tomašev Rózsika, Csóka község Közigazgatása, menekültügyi megbizott – tag,  
7. Garić Svetlana, a Községi Tanács szociális kérdésekkel és egészségüggyel megbizott tagja – tag.   

 

A Bizottság feladata: 

 Szabályzatot fogad el, mellyel az építőanyag segély használóinak megválasztására vonatkozó szempontokat                      
és feltételeket határozzák meg, 

 Pályázatot ír ki a segély odaítélésére vonatkozó kérvény benyújtására, 

 Megvitatja a benyújtott kérelmeket és a terepen megállapítja a tényleges helyzetet, 

 Megállapítja és közzéteszi a javasolt prioritási listát, 

 Megállapítja a panaszok határidejét, 

 A panaszokkal kapcsolatos döntésre előkészíti az anyagot,  

 Határozatot hoz a végleges prioritási listáról,  

 Közzéteszi a használók végleges listáját,  

 A közbeszerzés megindításához kérelmet nyújt be Csóka község illetékes szervének, 

 Előkészít a jegyzőkönyveket, a szerződéseket, a jelentéseket és a használók listáját az elköltött eszközök 
igazolására, 

 A kiosztott építőanyag beépítésének ellenőrzését végzi,  

 A Szabályzattal összhangban egyéb tevékenységeket is végez, a terv teljes megvalósítása érdekében.  
 

II. 
A Bizottság elnökének, elnökhelyettesének és tagjainak munkájukért térítményt határozunk meg, ülésenként 500,00 

dinár összegben, a Bizottság megalakításának napjától. 
  

III. 
A Bizottság munkaidőn kívül terepmunkákat is végez majd, és az erről készült jelentést, a terepmunka befejeztével 

benyújtja Csóka község elnökének.  
A munkaidőn kívüli terepmunkájukért járó térítményt Csóka község elnöke külön végzéssel határozza majd meg, az 

elvégzett terepmunkáról szóló jelentés benyújtása után.  
 

IV. 
A fent leirt tevékenységek elvégzésének határideje, melyek a Bizottság feladatait képezik 2014.12.31-e, míg a jelentést 

és az anyag beépítéséről szóló bizonyítékokat a SZK menekültekkel és migrációval foglalkozó biztosi hivatalának 2015.05.31-ig 
kell megküldeni.  

V. 
  E Végzés meghozatala napján lép hatályba és közzéteszik Csóka község Hivatalos Lapjában.  
 

SZERB  KÖZTÁRSASÁG - VAJDASÁG AT                                                Csóka község elnöke                                              
C S Ó K A     K Ö Z S É G                       Balázs Ferenc  s.k. 
CSÓKA KÖZSÉG ELNÖKE  
Szám:  031-47/2014-VI 
Keltezés: 2014.06.20. 
C S Ó K A  
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42 Az  állami  tulajdonban  lévő  mezőgazdasági  földterületek  bérbeadására   vonatkozó   
nyilvános  árverés  eljárásának  lefolytatását  végző bizottság  megalakításáról  szóló Végzés 

116 

43 Csóka község területén élő menekültek gazdasági helyzetének megerősítésére  
szolgáló segély használóinak, jövedelem alapján történő megválasztását végző Bizottság 
megalakításáról szóló Végzés 

118 

44 Csóka község területén élő menekült családok integrációs folyamatához szükséges  
segély használóinak megválasztását végző Bizottság megalakításáról szóló Végzés,                                                    
10 építőanyag csomag kiosztására   

120 

 
FŐ  ÉS  FELELŐS  SZERKESZTŐ: Šalbot Pakaški Dragana, Csóka KKT Titkára 

ÉVI  ELŐFIZETÉS:  2.500,00  dinár  

Csóka község Igazgatási szervének rendes számlájára, Zsíró számla 
szám: 

840 – 745151843 - 03 

Hivatkozva:  97        47  211 

KIADÓ: Községi közigazgatási szerv  

А KIADÓ CÍME:  23320  Csóka, Tiszamente, 20-as sz. 

 

 

 
 


