
 

2.  szám   4.  oldal   2016.02.01. 

2. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) 44. szakasza Csóka község 
Statútuma  ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja – Letisztázott szöveg ) 115. szakasza és A mezőgazdasági földterületekről szóló törvény 
( SZK 62/06-os, 65/08-as egyéb törvény, 41/09-es és 112/2015-ös számú Hivatalos Közlönye )  60., 61., 61a., és 64a. szakaszai  alapján,  

Csóka község Községi Tanácsa 2016.01.29-én tartott ülésén  
 

 

V É G Z É S T  
hozott 

CSÓKA KÖZSÉG TERÜLETÉN A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET VÉDELME, RENDEZÉSE ÉS HASZNÁLATA 2016-OS ÉVI TERVÉNEK 
KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ SZAKBIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

MEGALAKÍTJUK  Csóka község területén, A mezőgazdasági földterület védelme, rendezése és használata évi tervének kidolgozását 
végző Szakbizottságot ( a további szövegben: Bizottság ).  

 
2. szakasz 

A Bizottságot az elnök, négy tag és a titkár képezi, éspedig:  
1. Popov Svetlana Padéról – elnök, mesterképzett földmérő mérnök  
2. Slezák Klára Csókáról – tag, okl. építőmérnök  
3. Hirs Ilona Csókáról – tag, földmérő technikus 
4. Hajnal Attila Csókáról – tag, okl.mezőgazdasági mérnök  
5. Knežević Danijela Csókáról – a Bizottság titkára 
 

3. szakasz 
A Bizottság szükségletére vonatkozó teendőket - A gazdasági, mezőgazdasági, fejlesztési, városrendezési, építkezési                       

tevékenység – egységes eljárás végrehajtása és lakás – kommunális tevékenységek ügyosztálya végzi. 
 

4. szakasz 
A Bizottság feladata:  
a). hogy a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó illetékes ügyosztállyal együttműködve kidolgozza az évi terv javaslatát                              

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 60., 61., 61a., és 64a. szakaszainak rendeletével összhangban, valamint A mezőgazdasági és 
környezetvédelmi Minisztérium által a mezőgazdasági földterület védelme, rendezése és használata évi tervének kidolgozására adott utasításaival 
és irányelveivel összhangban.                  

b). hogy az illetékes mezőgazdasági ügyosztály segítségével megszerezze a véleményező Bizottság véleményét, melyet Csóka község 
elnöke/városelnöke alakit meg, mely tagjainak legalább fele fizikai személy, földművesek, akik A mezőgazdasági gazdaságok jegyzékébe való 
nyilvántartást szabályozó előírással összhangban A mezőgazdasági gazdaságok jegyzékében vannak nyilvántartva, valamint okleveles 
mezőgazdasági mérnök az évi terv Javaslatára ( A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 60. szakaszának 3. bekezdése) .  

c). hogy az illetékes mezőgazdasági ügyosztály segítségével megszerezze A mezőgazdasági és környezetvédelmi  Minisztérium 
írásbeli jóváhagyását az évi terv Javaslatára ( A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 60. szakaszának  4. bekezdése ).  

d). hogy az illetékes mezőgazdasági ügyosztályon keresztül a Községi Tanácsnak megvitatásra és meghatározásra megküldje az évi 
terv Javaslatát és  

e). hogy az illetékes mezőgazdasági ügyosztályon keresztül a Községi Képviselő - testületnek megvitatásra és meghatározásra 
megküldje az évi terv Javaslatát legkésőbb 2016.03.20-ig. 

f). ugyanezen eljárás szerint, amennyiben szükséges kidolgozza Csóka község területén a mezőgazdasági földterület védelme 
rendezése és használata évi tervének módosítására és kiegészítésére vonatkozó Javaslatot. 
 

5. szakasz 
Csóka község Gazdasági, mezőgazdasági, fejlesztési, városrendezési, építkezési tevékenység – egységes eljárás végrehajtása és 

lakás –kommunális tevékenységek ügyosztálya, az aktusok és egyéb anyagok szakszerű feldolgozását, valamint Csóka községben a 
mezőgazdasági földterületek védelme, rendezése és használata évi tervének kidolgozását végző Bizottság szükségletére a szervezési és 
adminisztratív – technikai tevékenységeket végzi.  

 

6. szakasz 
Csóka községben, A mezőgazdasági földterület védelme, rendezése és használata évi tervének kidolgozását végző Bizottság elnöke, 

tagjai és titkára munkájáért 2.000,00 dinár nettó összegre jogosultak, ülésenként a hozzátartozó törvényes kötelezettségekkel és útiköltséggel 
együtt.  

 
7. szakasz 

E Végzés meghozatala napján lép hatályba és közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában.  
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT                                               Csóka község Községi Tanácsának elnöke 
C S Ó K A      K Ö Z S É G                                                              Balázs Ferenc  s.k. 
CSÓKA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA  
Szám:  VI 016-2/2016-41-3 
Kelt:  2016.01.29. 
C S Ó K A 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.  szám   6.  oldal   2016.02.01. 

3. 
A fogyatékkal élő személyek hátrányos megkülönböztetésének megakadályozásáról szóló törvény ( SZK 

33/2006-os számú Hivatalos Közlönye ) 4. szakaszának, A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/2007-es és 
83/14-es számú más törvény ) 20. szakasza 29. pontjának, Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú 
Hivatalos Lapja – Letisztázott szöveg ) 17. szakasza 30. pontjának és 33. szakaszának megfelelően és a csókai 
Községi Közigazgatási Hivatalról szóló Határozat ( Csóka község 16/2010-es és 14/2013-as számú Hivatalos Lapja ) 
39. szakasza alapján, a csókai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője meghozza  

 
 

A NYILVÁNOS PARKOLÓKBAN EGYSÉGES PARKOLÓKÁRTYÁT HASZNÁLÓ ROKKANT SZEMÉLYEK 
KATERGÓRIÁJÁNAK  MEGÁLLAPITÁSÁRÓL  SZÓLÓ  

S Z A B Á L Y Z A T O T  
 
I. ALAPRENDELKEZÉSEK  

1. szakasz  
E szabályzat megállapítja a rokkant személyek kategóriáját, akik a rokkantaknak fenntartott parkolóhelyeket 

használhatják a nyilvános parkolókban,a nyilvános parkolókra érvényes egységes parkolókártyára való jogosultság 
megvalósításának módját és eljárását,az illetékes szervet a jogosultság eldöntésére és a parkolójegy kiadására,a 
kiadott parkolójegyek nyilvántartása vezetésének módját és a kiadásukhoz és használatukhoz kapcsolódó egyéb 
kérdéseket. 
 
II. A NYILVÁNOS PARKOLÓKBAN ROKKANTAKNAK FENNTARTOTT PARKOLÓHELYEK  
    HASZNÁLÁRA JOGOSULTAK 

2. szakasz 
A nyilvános parkolókban rokkantaknak fenntartott parkolóhelyek használatára, Csóka község területén 

lakóhellyel, vagy tartózkodással rendelkező rokkant személyek jogosultak, éspedig:  

 személyek, akiknek a járművezetéshez lényeges végtagjai sérültek,  

 súlyos neuromuszkuláris betegségben,disztrófiában, paraplegiában, kvadriplegiában, sclerosis 
multiplexben és agyi bénulásban szenvedő személyek,akik tolószékhez kötöttek, 

 személyek, akiknek a nyugdíj és rokkantságbiztosító előírásai alapján legkevesebb70% 

 os fizikai károsodást állapítottak meg, illetve betegség következtében a munkaképesség teljes 
elvesztését, 

 látássérült személyek legkevesebb 90%, 

 értelmi fogyatékos személyek, 

 hadi és békeidőbeli katonai rokkantak, 

 a háború I-IV. rokkantsági csoportba tartozó civil rokkantjai, és 

 a dialízisen lévő személyek,ha a jármű a saját szállításukra szolgál. 
 

3. szakasz 
A joguk megvalósításában,a szabályzat 2. szakasza szerinti személyek, az egységes parkolókártyát az 

alábbi helyeken használhatják: 

 Csóka  község területén, minden nyilvános parkolóban, 

 a Szerb Köztársaság területén, kizárólag a rokkant személyek járművei számára fenntartott 
parkolóhelyeken, az illetékes minisztérium által meghatározott módon, összhangban a fogyatékkal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ egyezménnyel és az opciós protokollal, összhangban a fogyatékkal élő 
személyek hátrányos megkülönböztetésének megakadályozásáról szóló törvénnyel.  

Az előző szakasz szerinti parkolókártya ingyenes, nincs korlátozva a parkolás időtartama és univerzális, 
illetve a Szerb Köztársaság egész területén érvényes a rokkantak parkolására megjelölt helyeken. 
 
III. JOGMEGVALÓSÍTÁSI ELJÁRÁS 

4. szakasz 
A nyilvános parkolókban rokkantaknak fenntartott parkolóhelyek használati joga megvalósításának eljárásaa 

jelen szabályzat 2. szakasza szerinti személy (vagy a családi háztartásának ugyanaz a cím alatt élő tagja) kérelmére 
indul, amelyet a Községi Közigazgatási Hivatal veteránügyi-rokkantsági védelemben illetékes szolgálatához 
terjesztenek be.  

 
 
 
 
 
 



 
 

2.  szám   8.  oldal   2016.02.01. 

 
A kérelemhez kötelezően mellékelni kell az alábbi okmányok fénymásolatát: 
1. rokkantságról szóló határozat, 
2. a használó (vagy a családi háztartásának ugyanaz a cím alatt élő tagja) nevére bejegyzett jármű 

forgalmi könyve, 
3. a használó személyigazolványa(ésa családi háztartás tagjának személyigazolványa), 
4. az egészségügyi intézmény bizonylata a dialízis szükségességéről (a dialízisen lévő 

személyekesetében),  
5. egyéb idevágó bizonyítékok az eljárást vezető KKH szerv megítélése nyomán.  

 
5. szakasz 

A Községi Közigazgatási Hivatal veteránügyi-rokkantsági védelemben illetékes szolgálata állapítja meg                      
a jelen szabályzat 2. szakasza szerinti feltételek kielégítését éshoz határozatot a nyilvános parkolókban  
rokkantaknak fenntartott parkolóhelyek használatára jogosító egységes rokkant parkolókártyára való jogosultság 
elismeréséről a folyó évre.  

A rokkant személy egy járműre valósíthat meg parkolási jogot.  
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti határozat ellen a kérelmező fellebbezést nyújthat be Csóka Község 

községi Tanácsához, a kézhezvétel napjától számított  
15 napos határidőben.  

6. szakasz 
A nyilvános parkolókban rokkantaknak fenntartott parkolóhelyek használatára jogosító egységes rokkant 

parkolókártyára való jogosultság elismeréséről szóló határozat alapján, a jelen szabályzat 5. szakaszából, és a 
használó 3,5x3cm méretű fényképe alapján, amelyet a rokkant személy ad át, a kommunális ügyekbenilletékes KKH 
Osztály kiadja az egységes rokkant parkolókártyát a folyó évre, amelyet a Munkaügyi, Foglalkoztatási, Veteránügyi és 
Szociálpolitikai Minisztérium kézbesített ki, összhangban az EU szabványaival (Javaslat 98/376/EC),ami lehetővé teszi 
a használónak a fentiekben feltüntetett jog megvalósítását.  

Az Csóka község területén lakóhellyel, vagy tartózkodással rendelkező használóknak kiadott egységes 
rokkant parkolókártyákra külön belső nyilvántartást vezetnek be. 
 

7. szakasz 
A fóliával védett egységes rokkant parkolókártyát a jármű elülső szélvédője jobboldalának felső sarkába kell 

ragasztani, látható helyre, amely tartalmazza a rokkant személy 3,5 x 3 cm méretű szkennelt fényképét, valamint a 
használó vezetéknevét és utónevét.  

Amennyiben nem teljesíthetőek a jelen szakasz előző bekezdése szerinti műszaki feltételek, a használó 
személyes adatait kézzel írják a kártyára, amelyet kötelezően ellátnak az egységes rokkant parkolókártya kiadására 
illetékes szerv pecsétjével és felhatalmazott személyének aláírásával.  
 
IV. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

8. szakasz 
 
E Szabályzat alkalmazásáról a csókai Községi Közigazgatási Hivatal Általános közigazgatási társadalmi 

tevékenységek és közös ügykezelési Ügyosztálya, valamint a  Kommunális, városrendezési és környezetvédelmi 
Ügyosztálya gondoskodik.  

9. szakasz 
 A Szabályzat meghozatala napján lép hatályba és közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában.  
 
 

SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT                      Csóka község Közigazgatási Hivatalának vezetője  
C S Ó K A      K Ö Z S É G                          Jankovits Roland, okl. jogász  s.k. 
CSÓKA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA  
Szám:  II – 110-1/2016  
Kelt:  2016.02.01. 
C S Ó K A 

 
 

 
 
 
 
 
 



2.  szám   10.  oldal   2016.02.01. 

4. 
A létesítmények törvényesítéséről szóló törvény ( SZK 96/2015-ös számú Hivatalos Közlönye )                     

7. szakaszának 1. bekezdése alapján és az építésügyi felügyelőség javaslatára, a csókai Községi 
Közigazgatási Hivatal vezetője meghozta  

 

CSÓKA  KÖZSÉG  TERÜLETÉN  TÖRVÉNYTELENÜL KIÉPÍTETT  
LÉTESÍTMÉNYEK  ÖSSZEÍRÁSÁRÓL  SZÓLÓ  

P R O G R A M O T  
 

1. szakasz  
Jelen Programmal meghatározzuk az övezeteket, illetve az egységeket, valamint a törvénytelenül 

kiépített létesítmények összeírásának ütemét, amely létesítmények láthatóak a Szerb Köztársaság területe 
2015-ös műholdas fényképén, és amelyekre nem nyújtottak be törvényesítési kérelmet, Csóka község 
területén lévő létesítmények törvényesítését rendező korábban hatályos törvénnyel összhangban.  

 

2. szakasz  
A törvénytelenül kiépített létesítmények összeírását kataszteri községek szerint végezzük,                

jelen programban meghatározott ütemben.  
A, a törvénytelenül kiépített létesítmények összeírására Bizottságot, mint kisegítő munkatestületet 

alakítunk a törvénytelenül kiépített létesítmények összeírásának hatékonyabb végrehajtása érdekében. 
Jelen szakasz 2. bekezdésében említett Bizottságot, külön Végzéssel a községi Elnök alakítja 

meg.  
3. szakasz  

 
S.sz. 

 
Összeíró terület 

 
Összeírás üteme 

 
Hónap 

 

1. Tiszaszentmiklós k.k. 2016.01.18-tól   2016.02.29-ig 2016.  január, február 

2. Padé k.k. 2016.03.01-től   2016.04.29-ig 2016.  március, április 

3. Szanád k.k. 2016.05.04-től   2016.05.31-ig 2016.  május  

4. Hódegyháza és Kanizsamonostor k.k. 2016.06.01-től   2016.06.30-ig 2016.  június  

5. Feketetó  és Egyházaskér k.k. 2016.07.01-től   2016.08.15-ig 2016.  július, augusztus  

6. Csóka k.k. 2016.08.15-től   2016.11.26-ig 2016.  augusztus, szeptember,   
           október, november 

 
 

Az összeírást az előlátott ütem szerint hajtjuk végre, kisebb eltérési lehetőséggel.  
 

4. szakasz 
Az építésügyi felügyelőség minden kataszteri községben külön az összes törvénytelenül kiépített 

létesítményre, amelyek az összeírás tárgyát képezik, egyenként meghozza az épület bontásáról szóló 
Végzést, a létesítmény összeírásának napjától számított 7 napon belül.  

Az építésügyi felügyelőség jelen szakasz 1. bekezdésében említett az épület bontásáról szóló 
Végzést, megküldi a csókai Községi Közigazgatási Hivatal létesítmények törvényesítésére illetékes 
Gazdasági, mezőgazdasági, fejlesztési, városrendezési, építkezési tevékenységek – egységes eljárás 
végrehajtása és lakásügyi – kommunális tevékenységek Ügyosztályának a Végzés meghozatalától 
számított 3 napon belül.  

5. szakasz 
Jelen Program meghozatala napján lép hatályba és közzétesszük Csóka község Hivatalos 

Lapjában és Csóka község honlapján.  
A törvénytelenül kiépített létesítmények nyilvántartását az egyenkénti összeírólap – Űrlapon 

végezzük.  
Megjegyzés: A törvénytelenül kiépített létesítmények összeírását, a Szerb Köztársaság területe 

műholdas fényképének, Az építési, közlekedési és infrastrukturális Minisztérium honlapján történő 
közzététele után kezdjük meg.  
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT                     Csóka község Közigazgatási Hivatalának vezetője  
C S Ó K A      K Ö Z S É G                         Jankovits Roland , okl. jogász  s.k. 
CSÓKA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA  
Szám:  II -356-1/2016 
Kelt:  2016.02.01. 
C S Ó K A 

 
 
 



 
 

 
Határozat 

száma 

 
T  A  R  T  A  L  O  M 

 

 
 

Oldalszám 

 

2 Csóka község területén a mezőgazdasági földterület védelme, rendezése és használata 
2016-os évi tervének kidolgozását végző Szakbizottság megalakításáról szóló Végzés 

4 

3 A nyilvános parkolókban egységes parkoló kártyát használó rokkant személyek 
kategóriájának  megállapításáról  szóló Szabályzat  

6 

4 Csóka  község  területén  törvénytelenül kiépített létesítmények  összeírásáról                     
szóló Program 

10 

 

 

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. 

 

 

 
 


