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54. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK/129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 41. szakasza, Csóka 
község alapszabályának  ( 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 3/2012-es számú Hivatalos Lapja )  2. szakasza alapján  

Csóka Község elnöke 2016.07.06-án  
 

V É G Z É S T  
hozott  

AZ ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK BÉRBEADÁSÁRA 
ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁT                                                       

VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL  
 

I.  
 MEGALAKÍTJUK az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterületek bérbeadására vonatkozó eljárás 
lefolytatását végző Bizottságot ( a további szövegben: Bizottság ).  
 

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

1. Jovanov Zoran, okl.jogász Csókáról – a Bizottság elnöke,  
2. Kenđur Duško, okl.mezőgazdasági mérnök Csókáról – a Bizottság elnökhelyettese, 
3. Oláj Tibor,  közgazdász Csókáról – tag,  
4. Popović Mihajlo, okl.jogász Szanádról – tag, 
5. Kerepesi Erika, okl. jogász Csókáról – tag,  
6. Budovalčev Radovan, kertészeti technikus Tiszaszentmiklósról – tag, 
7. Medić Slavica, közgazdasági technikus Tiszaszentmiklósról – titkár.  
 

 A Bizottság megbízatása 2016-ban Csóka Község területén a mezőgazdasági földterület védelmének, 
rendezésének és használatának évi programa megvalósításáig tart.  

Az adminisztratív – technikai teendőket a Bizottság szükségleteire a községi közigazgatás Gazdasági, 
mezőgazdasági, fejlesztési, városrendezési, építkezési tevékenységek – egységes eljárás végrehajtása és lakásügyi – 
kommunális tevékenységek ügyosztálya végzi. 

 
 

III. 
 E Végzés I. pontjában említett Bizottság feladata javaslatot adni az illetékes szervnek – a községi elnöknek, 
az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterületek bérbeadására vonatkozó eljárás lefolytatására,  

1. a térítmény nélküli használat adásáról szóló Határozat meghozatalára,  
2. javaslatot ad az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterületek bérleti díjára, Csóka Község területén 

minden kataszteri parcellára és minden árverésre vonatkozóan, melyeket 2016-ban a mezőgazdasági 
földterületek védelmének, rendezésének és használatának évi Programa felölel, és amelyek előbérleti jog 
alapján történő bérbeadásra szolgálnak,  

3. javaslatot ad az előbérleti jog alapján történő bérbeadásról szóló Határozat meghozatalára,  
4. javaslatot ad az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterületek bérleti díjára, Csóka Község területén 

minden kataszteri parcellára és minden árverésre vonatkozóan, melyeket 2016-ban a mezőgazdasági 
földterületek védelmének, rendezésének és használatának évi Programa felölel, és amelyek nyilvános 
árverés útján történő bérbeadásra szolgálnak.  

5. az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterületek bérbeadására vonatkozó nyilvános hirdetmény 
kiírásáról szóló Határozatjavaslatot ad,  

6. az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterületek bérbeadásáról szóló Határozatjavaslatot ad, a 
legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztására,  

7. az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterület díjáról szóló Határozatjavaslatot ad, a bíróságon kívüli 
egyezség kidolgozására,  
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8. legalább az utolsó három agrárgazdasági évben nem bérbe adott, nem használt mezőgazdasági 
földterületek használatra adásáról szóló Határozatjavaslatot ad,  

9. a mezőgazdasági földterületek nem mezőgazdasági célra történő használatra adásáról szóló 
Határozatjavaslatot ad,  

10. az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterületek előbérleti jog alapján történő bérbeadásáról szóló 
Határozatjavaslatot ad,  

11. javaslatot ad a mezőgazdasági földterületek eladására vonatkozó ajánlatok begyűjtéséről szóló nyilvános 
felhívásra, 

12. a mezőgazdasági földterületek eladásáról szóló Határozatjavaslatot ad.  
 

 

A fent említetteken kívül a Bizottság összegyűjti és megvitatja a nyilvános árverésre beérkező 
jelentkezéseket,  a nyilvános árverés napján előkészíti és vezeti a jegyzőkönyvet és a Mezőgazdasági 
tevékenységekre illetékes minisztérium utasítása és javaslata alapján egyéb tevékenységeket is végez.  

 
IV. 

 A II. pont alatt említett elnök, elnökhelyettes, titkár és bizottság tagok munkájukért- a nyilvános árverés 
lefolytatásáért  a beérkező ajánlatok felbontásáért és a jegyzőkönyvek elkészítéséért térítményre jogosultak, 
ülésenként 2.000,00 dinár nettó összegben a hozzátartozó törvényes kötelezettségekkel és útiköltségekkel együtt. 
 

V. 
 A geodéziai szolgáltatásokat a Bizottság szükségleteire Roknić Dušan földmérő – csókai ingatlan 
kataszteri hivatal alkalmazottja végzi. Munkájáért a térítményt 300,00 dinár nettó összegben határozzuk meg 
óránként, a hozzátartozó törvényes kötelezettségekkel és útiköltségekkel együtt. 
 

VI. 
 A végzés meghozatalának napjával hatályon kívül helyezzük Az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági 
földterületek bérbeadására vonatkozó eljárás lefolytatását végző Bizottság megalakításáról szóló 320-13/01/2016-III-
as számú 2016.04.18-i keltezésű Végzést ( Csóka község 9/2016-os számú Hivatalos Lapja ). 
 

VII. 
 Ezt a végzést közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában.  

 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG- VAJDASÁG AT        Csóka község elnöke 
CSÓKA KÖZSÉG ELNÖKE                                                                                     Gyömbér Stana  s.k 
Szám: 20-3/01/2016 - III 
Kelt: 2016.07.06. 
C S Ó K A  
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55. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye )  42. és 46. szakasza és 
Csóka község alapszabályának ( Csóka község 3/11-еs számú Hivatalos Lapja ) 124. szakasza alapján,  Csóka 
Község  Községi Tanácsa 2016.07.11-én  tartott ülésén  

 
 

V É G Z É S T   
hoz 

 
I. 

 JÓVÁHAGYJUK a 064 BIZ NET kártyás hálózattal működő mobiltelefon beszerzését és használatát, 
Csóka községben a megválasztott személyek szükségleteire, a következő havi határértékekben dinárban kifejezve:  

• Csóka község elnökasszonya,  Gyömbér Stana    ( határérték nélkül ) 
• Csóka község elnökének helyettese, Balázs Ferenc   ( határérték nélkül ) 
• Csóka község Képviselő–testületének elnöke, Oláj Tibor  ( határérték nélkül ) 
• Csóka község KKT elnökhelyettese, Vasić Milovan   1.000,00 
• Csóka község elnökének tanácsadója, Barat Danijela  ( határérték nélkül ) 
• Csóka község elnökének tanácsadója, Kiss Tóth Erika  1.000,00 
• Csóka község elnökének tanácsadója, Bogdanović Andrea  1.000,00 
• a Községi Tanács tagja, Budovalčev Radovan   1.000,00 
• a Községi Tanács tagja, Rajić Zlatomir    1.000,00 
• a Községi Tanács tagja, Komáromi László    1.000,00 
• a Községi Tanács tagja, Törtei János     1.000,00 
• a Községi Tanács tagja, Jovanov Dušan    1.000,00 
• a Községi Tanács tagja, Dr. Naumov Ivana    1.000,00 
• a Községi Tanács tagja, Pintér Csaba    1.000,00 
• a csókai községi Közigazgatás vezetője    1.000,00 
• a Községi vagyonjogi ügyész     1.000,00 
• Csóka Község Képviselő – testületének  titkára, Tóth Zoltán 1.000,00 
 

II. 
 E végzés 1. bekezdésében említett határérték túllépése esetén elrendeljük a csókai Községi közigazgatás 
elszámolási szolgálatának, hogy a túllépés összegét vonja le az említett személyek fizetéséből vagy havi térítményük 
összegéből.  
 E végzés első bekezdéséből A mobiltelefon és kártya használatára A mobiltelefon használatáról szóló 
elismervény aláírásával kerül sor.  
 

III. 
 E végzés hatályba lépésével hatályon kívül helyezzük a 01 016-2/201-2/6-os számú 2012.07.23-i keltezésű 
végzést, e végzést meghozatala napjától alkalmazzuk 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                    Gyömbér Stana  s.k. 
CSÓKA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA  
Szám: 01 016-2/2016-VI-3/5 
Kelt:  2016.07.11. 
C S Ó K A   
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56. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 56. szakaszának                   
1. bekezdésével és Csóka község alapszabályának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja – Letisztázott 
szöveg) 130. szakaszával összhangban, Csóka Község Községi Tanácsa 2016.07.18-án megtartott ülésén  
 

NYILVÁNOS  PÁLYÁZATOT  
ír ki  

CSÓKA  KÖZSÉG  KÖZIGAZGATÁSI  HIVATALA  VEZETŐJÉNEK  TISZTSÉGBE  HELYEZÉSÉRE  
 

I. 
 Nyilvános pályázatot irunk ki Csóka Község Közigazgatási Hivatala vezetőjének tisztségbe helyezésére.  
 

II. 
 A községi Közigazgatás vezetője irányítja a Községi Közigazgatást, mint egységes szervet.                       

А Községi Közigazgatás vezetőjét Csóka Község Községi Tanácsa nevezi ki, öt éves időszakra.  
 

III. 
 A Községi Közigazgatás vezetőjévé, olyan személy nevezhető ki, aki Az állami szervekben való 
munkaviszonyokról szóló törvény ( SZK 48/91-es, 66/91-es, 44/98-as, 49/99-es, 34/01-es, 39/02-es, 49/05-ös,               
79/05-ös, 81/05-ös és 83/05-ös számú Hivatalos Közlönye ) 6. szakaszában előlátott feltételek mellett, a következő 
feltételeket is teljesiti:  

1. Befejezett jogi egyetem,  
2. Letett szakvizsga az állami szervekben való munka végzésére, 
3. A szakmában legkevesebb 5 ( öt ) év munkatapasztalat.  
 

IV. 
 A nyilvános pályázatra való jelentkezés mellé a következő dokumentumokat kell mellékelni a fent emlitett 
feltételek teljesitésének bizonyitására:  

1. Állampolgársági bizonylat,  
2. Születési anyakönyvi kivonat,  
3. Orvosi igazolás ( általános egészségi állapotról szóló bizonylat ),  
4. Büntető nyilvántartási bizonylat ( a jelölt büntetett vagy nem büntetett előéletéről szóló adatok ) illetve, 

hogy a jelölt ellen nem inditottak vizsgálatot, nem emeltek vádat vagy vádinditványt hivatalból elkövetett 
büncselekményekért,  

5. Jogi egyetemi diploma, 
6. Az állami szervekben való munkára vonatkozó szakvizsga letételéről szóló bizonylat,  
7. A jelölt önéletrajza, melyben leirja az előző munkahelyeiről és ezen munkahelyeken szerzett, 

munkatapasztalatairól szóló adatokat ( mellékelni kell a munkaadó bizonylatát a szerzett 
munkatapasztalatokról, a munkakönyv fénymásolatát, a munkaviszonyról szóló szerződést,                                                
a munkaviszony létesitéséről szóló végzést, a beosztásról szóló végzést stb. )  

 

A kért dokumentációt eredeti, hitelesített fénymásolat vagy fénymásolat formájában kell beadni. A Községi 
Tanács fenntartja a jogot az eredeti dokumentáció megtekintésére ( amennyiben fénymásolatot adnak be az 
azonosság meghatározására ) illetve a szakmában szerzett munkatapasztalatról szóló adatok hitelességének 
ellenőrzésére. Igazságügyi vizsgával rendelkező jelöltek az Igazságügyi vizsga letételéről szóló bizonyítékot adják át, 
az állami szervekben való munkára vonatkozó szakvizsga letételéről szóló bizonylat helyett.  

A pályázat a Nemzeti Foglalkoztatásügyi Szolgálat hirdetőtábláján, Csóka Község Hivatalos Lapjában és 
Csóka Község hivatalos honlapján www.coka.rs való közzétételétől számitott 15 ( tizenöt ) napig nyitott.  

A jelentkezéseket a pályázatra személyesen ( Csóka Község Községi Közigazgatása 1-es számú felvételi 
irodájában ) kell beadni vagy ajánlott postai küldeményként Csóka Község Községi Tanácsa részére, a következő 
címre: Tiszamente 20-as szám, 23320 Csóka kell elküldeni, a boritékon feltüntetve: ,,Csóka Község Közigazgatási 
Hivatala vezetőjének tisztségbe helyezéséről szóló nyilvános pályázatra való jelentkezés’’.  

A késve érkezett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.  
 

SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT                             Csóka Község Községi Tanácsának elnöke 
C S Ó K A      K Ö Z S É G                            Gyömbér Stana  s.k. 
CSÓKA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA  
Szám: VI 016-2/2016-4/8 
Kelt:  2016.07.18. 
C S Ó K A   
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FŐ  ÉS  FELELŐS  SZERKESZTŐ: Šalbot Pakaški Dragana, Csóka KKT Titkára 
ÉVI  ELŐFIZETÉS:  2.500,00  dinár  
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