
 

 

8.  szám   182.  oldal   2015.07.22. 

43. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK  129/07-es és 83/14-es számú Hivatalos Közlönye )   32. szakaszának 4. pontja és        

Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja – Letisztázott szöveg ) 17. szakaszának 10. pontja és 77. szakaszának        
5. pontja és Csóka község 2010-es évtől 2020-ig terjedő időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési Helyi stratégiája alapján, 
 Csóka község Képviselő- testülete  2015.07.22-én  tartott ülésén  
 

H A T Á R O Z A T O T 
hozott 

CSÓKA KÖZSÉG  FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI  STRATÉGIÁJA VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2015-ÖS ÉVTŐL 2020-IG 
TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓ AKCIÓ TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL  

 

1. szakasz 
ELFOGADJUK   Csóka község  fenntartható fejlődési stratégiája végrehajtásáról szóló 2015-ös évtől 2020-ig terjedő időszakra 

vonatkozó Akció terve elnevezésű  stratégiai dokumentumot.   
2. szakasz 

Csóka község  fenntartható fejlődési stratégiája végrehajtásáról szóló 2015-ös évtől  2020-ig terjedő időszakra vonatkozó Akció terve e 
Határozat mellékletét képezi. 

3. szakasz 
 E Határozat Csóka község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba.  
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* * * М e g j e g y z é s: 
-  Csóka község fenntartható fejlődési stratégiája végrehajtásáról szóló 2015-ös évtől 2020-ig terjedő 

időszakra vonatkozó Akció tervе a mellékelt CD-n található  
és Csóka község 8/2015-ös számú Hivatalos Lapja összetevő részét képezi. 

 

 
 
44. 

Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja – Letisztázott szöveg ) 17. szakaszának 10. pontja és 77. 
szakaszának 5. pontja, A helyi önkormányzatról szóló  ( SZK 129/07-es és 83/14-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakaszának 43. pontja,           
A hatékony energiahasználatról szóló törvény ( SZK 25/2013-as számú Hivatalos Közlönye ) és Csóka község 2010-es évtől – 2020-ig terjedő 
időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési Helyi stratégiája ( Csóka község 11/2010-es számú Hivatalos Lapja ) alapján,  

Csóka község Képviselő- testülete  2015.07.22-én  tartott ülésén  
 

H A T Á R O Z A T O T 
hozott 

CSÓKA KÖZSÉG  2015-ÖS ÉVTŐL 2018-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓ  
HELYI ENERGETIKAI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL  

 

1. szakasz 
ELFOGADJUK   Csóka község  2015-ös évtől 2018-ig terjedő időszakra vonatkozó Helyi energetikai tervét.   

 
2. szakasz 

Csóka község  2015-ös évtől 2018-ig terjedő időszakra vonatkozó Helyi energetikai terve e Határozat mellékletét képezi. 
3. szakasz 

 E Határozat Csóka község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon  lép hatályba.  
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* * * М e g j e g y z é s:  
- Csóka község 2015-ös évtől 2018-ig terjedő időszakra vonatkozó Helyi energetikai tervе 

 a mellékelt CD-n található és Csóka község 8/2015-ös számú Hivatalos Lapja                   összetevő 
részét képezi. 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

8.  szám   184.  oldal   2015.07.22. 

45. 
 

A tervezésről és kiépítésről szóló törvény ( SZK 72/09-es, 81/09-es, 64/10-es, 24/11-es, 121/12-es,          
42/13-as, 98/13-as, 132/13-as és 145/14-es számú Hivatalos Közlönye ) 99. szakaszának 12. bekezdése és 
100. szakasza  1. bekezdésének 4. pontja, A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 
83/14-es számú Hivatalos Közlönye ) 20. szakaszának 5. és 25. pontja, A köztulajdonról szóló törvény              
( SZK 72/11-es, 88/13-as és 105/14-es számú Hivatalos Közlönye ) 28. szakasza, Az ingatlannak közvetlen 
megállapodással, a közjavak bérbeadásával, közbeszerzési eljárásokkal és írásbeli ajánlatok begyűjtésével 
történő beszerzésének és eltulajdonításának feltételeiről szóló Rendelet ( SZK 24/12-es számú Hivatalos 
Közlönye ) 1. szakasza, 3. szakaszának 2. pontja és 5. szakaszának 3. bekezdése, Csóka község 
Statútumának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja  – Letisztázott szöveg ) 77. szakaszának       
17. pontja alapján  

Csóka község Képviselő- testülete  2015.07.22-én  tartott ülésén  
 

 

H A T Á R O Z A T O T 
hozott 

A  SZERB  KÖZTÁRSASÁG  TULAJDONJOGÁNAK  CSÓKA  KÖZSÉG  RÉSZÉRE  
VALÓ  ÁTRUHÁZÁSÁRA  VONATKOZÓ  JAVASLAT  BENYÚJTÁSÁRÓL  

 

1. szakasz 
A Szerb Köztársaság Kormányának e Határozattal javasoljuk, a Szerb Köztársaság tulajdonában 

lévő azon ingatlan átruházását Csóka község részére -mint a község köztulajdona, térítmény és nyilvános 
árverési eljárás végrehajtása nélkül-melyek Csóka k.k. 1589-es számú ingaltnak jegyzékébe vannak 
bejegyezve:  

 a  2983-as számú parcellát ,,Szöllök’’, 3. osztályú legelő, építési területen kívüli építési telek                                                             
07ár és 59m2 területen, és  

 a  2985-ös számú parcellát ,,Nagy rét’’, 3. osztályú legelő, építési területen kívüli építési telek 
3 ha, 74ár és 23m2 területen, Csóka k.k. településen szennyviztisztitó berendezés – 
létesítmény kiépítése céljából.  

 

2. szakasz 
A terv befektetője Csóka község, a létesítmény köztulajdonban lesz és a kommunális 

tevékenységek végzésére fog szolgálni – szennyvíz összegyűjtésére, tisztítására és kibocsátására.  
A 2012.10.09-i keltezésű Részletes szabályozási tervvel meghatároztuk, hogy Csóka k.k. 2983-as 

és 2985-ös számú parcellái közhasználatú területek legyenek.  
A 2985-ös számú parcellán két új építési parcella -közhasználatú terület kialakítását tervezzük: 

bekötőúttal rendelkező szennyviztisztitó komplexum, valamint a meglévő gázmérő és gázellenőrző állomás 
számára a létesítmény körüli védőzónával együtt.  

Csóka település nem rendelkezik szennyviztisztitóval. A szennyvíz 28km hosszú csatornán 
keresztül a befogadóba – a Tisza folyóba folyik.  

Az elvezetett szennyvíz mennyisége évente 289.619m3. A szennyviztisztitás nagy hatással lesz                  
a környezetvédelemre.  

 

3. szakasz 
A szennyviztisztitó felépítéséhez szükséges pénzeszközök egy része Csóka település lakosainak 

helyi járulékából, a fennmaradó rész pedig Csóka község költségvetéséből és az EU Alapnál különböző 
pályázatokból biztosítottak.  

4. szakasz 
E Határozatot közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában és megküldjük a SZK 

Kormányának.  
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8.  szám   186.  oldal   2015.07.22. 

46. 
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 és Környezetvédelmi Minisztériumának                
320-11-5929/2015-14–es számú 2015.07.20-i keltezésű jóváhagyásával 

 Csóka község Képviselő – testülete 2015.07.22-én tartott ülésén meghozta 
 

 

CSÓKA KÖZSÉG  MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEI VÉDELMÉNEK,  
RENDEZÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK 2015-ÖS 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.  

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.  

 
 
 
 



 
 

8.  szám   188.  oldal   2015.07.22. 

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 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 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.  



 
 

8.  szám   190. ldal   2015.07.22. 

 
A KEDVEZMÉNYES BÉRLETI JOG HASZNÁLÓJÁRA VONATKOZÓ 

 NYILVÁNOS FELHÍVÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS 
 

 Csóka község mezőgazdasági földterületei védelmének, rendezésének és használatának évi Programát 
kidolgozó Bizottsága 2014.08.29-én Nyilvános pályázatot irt, 2015-ös évben az állami tulajdonú mezőgazdasági 
földterületek kedvezményes bérleti jogának megszervezéséről szóló adatokra vonatkozóan ( Csóka község 8/2014-es 
számú 2014.09.09-i keltezésű Hivatalos Lapja ).  
 

Csóka községben a mezőgazdasági földterület védelmi, rendezési és használati 2015-ös évi program – 
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: 

 Popov Svetlana s.k.   - elnök 

 Golić Todor  s.k.    - tag 

 Hajnal Attila s.k.   - tag  

 Slezák Klára s.k.   - tag   

 Knežević Danijela  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 /2015- V – XXVI.         
Kelt:  2015.07.22. 
C S Ó K A   
 
 

* * * М e g j e g y z é s: 
- Csóka község mezőgazdasági területei védelmének, rendezésének és használatának 2015-ös évi 
Programa táblázatos része a mellékelt CD-n található és Csóka község 2015/08-as számú Hivatalos 

Lapja összetevő részét képezi. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8.  szám   192. oldal  2015.07.22. 

47. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 83/2014-es  számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza               

1. bekezdésének 20. pontja és  Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/2011-еs számú Hivatalos Lapja  – Letisztázott szöveg ) 
48. szakaszának 2. bekezdése és 77. szakasza  1. bekezdésének 22. pontja  alapján,  

Csóka község Képviselő- testülete 2015.07.22-én  tartott ülésén  
 

Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T 
hozott 

A CSÓKA MŰVELŐDÉSI – OKTATÁSI KÖZPONT 2016-OS ÉVRE VONATKOZÓ 
 MUNKATERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL              

I. 
 ELFOGADJUK  észrevétel  nélkül, a Csóka Művelődési – Oktatási Központ 2016-os évre vonatkozó Munkatervét.   
 

II. 
 Ezt a Záróhatározatot közzétesszük 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: 016-1/2015–V- XXVI. 
Kelt:  2015.07.22. 
C S Ó K A 
 

 
48. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 83/2014-es  számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza               
1. bekezdésének 20. pontja és  Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/2011-еs számú Hivatalos Lapja  – Letisztázott szöveg ) 
48. szakaszának 2. bekezdése és 77. szakasza  1. bekezdésének 22. pontja  alapján,  

Csóka község Képviselő- testülete 2015.07.22-én  tartott ülésén  
 

Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T 
hozott 

A TISZASZENTMIKLÓSI HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSÁNAK  2014-ES ÉVI MUNKAJELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL          
               

I. 
 ELFOGADJUK  észrevétel  nélkül,  a tiszaszentmiklósi Helyi Közösség Tanácsának 2014-es évi Munkajelentését. 
 

II. 
 Ezt a Záróhatározatot közzétesszük 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: 016-1/2015–V- XXVI. 
Kelt:  2015.07.22. 
C S Ó K A 
 

 
49. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 83/2014-es  számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza               
1. bekezdésének 20. pontja és  Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/2011-еs számú Hivatalos Lapja  – Letisztázott szöveg ) 
48. szakaszának 2. bekezdése és 77. szakasza  1. bekezdésének 22. pontja  alapján,  

Csóka község Képviselő- testülete 2015.07.22-én  tartott ülésén  
 

Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T 
hozott 

A HÓDEGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG TANÁCSÁNAK 2014-ES ÉVI MUNKAJELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL          
               

I. 
 ELFOGADJUK  észrevétel  nélkül,  a hódegyházi Helyi Közösség Tanácsának 2014-es évi Munkajelentését. 
 

II. 
 Ezt a Záróhatározatot közzétesszük 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: 016-1/2015–V- XXVI. 
Kelt:  2015.07.22. 
C S Ó K A 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

8.  szám   194.  oldal  2015.07.22. 

47. 
 

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény ( SZK 62/06-os, 65/08-as –más törvény és  41/09-es 
számú Hivatalos Közlönye) 60. szakaszának 2. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 
129/07-es és 83/14-es számú Hivatalos Közlönye) 44. szakasza és Csóka község Statútumának ( Csóka 
község 3/11-es számú Hivatalos Lapja – Letisztázott szöveg) 115. szakasza alapján  
 Csóka község elnöke  2015.07.01-én    
 
 

V É G Z É S T 
hoz 

A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK VÉDELMÉNEK, RENDEZÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK                              
 ÉVI PROGRAMÁRA VÉLEMÉNYT ADÓ SZAKBIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 

 
 

1. szakasz 
Bizottság ALAKUL Csóka községben, A mezőgazdasági területek védelmének, rendezésének és 

használatának évi programára vonatkozó vélemény adására ( a további szövegben: Bizottság ). 
 

2. szakasz 
 A Bizottságot képezik: 
 A Bizottság elnöke a Községi Tanács tagja, állatorvos 

1. Poljak Emil, Tiszaszentmiklósról – elnök. 
Tagok  - a Mezőgazdasági gazdaságok nyilvántartásába bejegyzett mezőgazdászok, 
2. Barjaktarović Filip, Csókáról - tag 
3. Grbin Miodrag, Tiszaszentmiklósról – tag 
4. Malešev Branimir, Szanádról – tag,  
5. Lengyel Sándor, Padéról – tag.  

 

3. szakasz 
 A Bizottság feladata, hogy megvitassa A mezőgazdasági területek védelmének, rendezésének                         
és használatának évi programát és, hogy arra véleményt adjon.  
 

4. szakasz 
A Bizottság elnöke és tagjai munkájukért egy belföldi napidíjra jogosultak, Az állami hivatalnokok                           

és tisztségviselők térítményei költségéről szóló Rendelet ( SZK 98/2007-es számú Letisztázott szöveg és                     
84/20014-es számú Hivatalos Közlönye ) alapján, ülésenként a hozzátartozó törvényes kötelezettségekkel 
és útiköltségekkel együtt.  

 

5. szakasz 
E Végzés meghozatalának napjával hatályon kívül helyezzük, A mezőgazdasági területek 

védelmének, rendezésének és használatának évi programára véleményt adó Szakbizottság 
megalakításáról szóló 031-80/2012-06-os számú 2012.12.07-i keltezésű Végzést.  

 

6. szakasz 
E Végzés meghozatala napján lép hatályba és közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában.  
 

SZERB KÖZTÁRSASÁG- VAJDASÁG AT        Csóka község elnöke 
CSÓKA KÖZSÉG ELNÖKE                                                                 Balázs Ferenc  s.k 
Szám: 320-1/06/2015 - III  
Kelt:   2015.07.01. 
C S Ó K A  
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