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KÖZSÉGI KÉPVISELŐ TESTÜLET 
27. 
 A tervezésről és kiépítésről szóló törvény ( SZK 72/09-es 81/09-es kiig., 64/10-es AB Határozat, 24/11-es 121/12-
es, 42/13-as AB Határozat, 50/13-as AB Határozat, 98/13-as AB Határozat, 132/14-es és 145/14-es számú Hivatalos 
Közlönye )  46. szakaszának 1. bekezdése, A környezeti hatás stratégiai felbecsléséről szóló törvény ( SZK 135/04-es és 
88/10-es számú Hivatalos Közlönye )  9. szakaszának 5. bekezdése és Csóka község Statútumának ( Csóka község 3/11-es 
számú Hivatalos Lapja – letisztázott szöveg ) 77. szakasza alapján és a Tervbizottság 351 -45/02/2018-III-as számú 
véleményének kikérése után, Csóka község Képviselő – testülete 2018.03.16-án megtartott ülésén  
 

H A T Á R O Z A T O T 
hozott 

CSÓKA KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ II A RENDŰ 105-ÖS SZÁMÚ ÁLLAMI ÚTVONAL, TISZA –HÍD –ÉS 
A 13-AS SZÁMÚ ÁLLAMI ÚTVONAL KERESZTEZŐDÁSÁNEK SZAKASZA RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI 

TERVÉNEK KIDOLGOZÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 
 

 E Határozattal megkezdjük Csóka község területén lévő II A rendű 105-ös számú állami útvonal, a Tisza-híd –és a 
13-as számú állami útvonal kereszteződésének szakasza, részletes szabályozási tervének  kidolgozását ( a további 
szövegben: Terv ).  

2. szakasz 

Jelen Határozattal meghatározzuk a felölelt tervezési terület kerethatárát,  a Terv vázlatának kidolgozásakor pedig 
definiáljuk a felölelt tervezési terület végső határát.  
   Csóka község területén lévő II A rendű 105-ös számú állami útvonal, a Tisza-híd –és a 13-as számú állami 
útvonal kereszteződésének szakasza, részletes terve által felölelt terület keret határ leírásának kiinduló pontja, leírásának 
kiinduló pontja,  Csóka és Zenta KK határán, a 2888-as és a 2899-es kataszteri parcellák ( Tisza folyó) és  Csóka és Zenta 
KK határának hármas hátárától északra kb. 180m-res távolságban található.  

A hármas határtól a határ kelet irányba áthalad a 2888-as kataszteri parcellán ( Tisza folyó), a Tisza folyó és a 
2889-es és a 2887-es kataszteri parcellák hármas határáig, követi a 2887-es kataszteri parcella északi határát, áthalad a 
töltésen, 2834-es  kataszteri parcella és határ út, 2855/1-es kataszteri parcella és halad dél irányba, követve a határ út 
keleti határát és a vasúti sín hármas határáig érkezik, a 2773-as kataszteri parcella, a határ út és a 2885/2-es és 2858/1-es 
kataszteri parcellák.  

 A hármas határtól a határ kelet irányba halad és követi a határ út északi határát és a 2854-es és 2802-es  kataszteri 
parcella északi határát, a  II A rendű 105-ös számú állami útvonal hármas határáig, 2936-os kataszteri parcella, északkelet 
irányba irányt vált és követi az állami útvonal nyugati határát az állami útvonal, a határ út, 2797/2-es kataszteri parcella és 
a 2796/2-es kataszteri parcella hármas határáig. 

A hármas határtól északkelet irányba a 3796/2-es és 2795/3-as kataszteri parcellák által felölelt terület és továbbra  
kelet felé követi az út északi határát, 2936-os kataszteri parcella, a 2936-os kataszteri parcella, a határ út 2789-es 
kataszteri parcella és a 2788-as kataszteri parcella hármas határáig, délkelet irányba fordul és az utat átszelve a 2936-os 
kataszteri parcella, a határ út, 2950-es kataszteri parcella és a 2951/1-es kataszteri parcella hármas határáig érkezik.  

A hármas határtól a határ dél irányba halad és követi a határ út keleti határát a  II A rendű 105-ös számú állami 
útvonalig, 4272/1-es kataszteri parcella, tovább halad délkelet irányba és követi az állami útvonal északi határát az állami 
útvonal, azaz a vasúti sín, a 2671-es kataszteri parcella és a 2705-ös kataszteri parcella hármas határáig.  

A hármas határtól a határ kelet irányba átszeli a vasúti sínt és tovább követi a  II A rendű 105-ös számú állami 
útvonal északi határát, 4273-as kataszteri parcella, és észak irányba követi a 3080-as kataszteri parcella nyugati határát és 
a Tiszamente utca hármas határáig érkezik, 470/1-es és 470/3-as kataszteri parcellák és a 471-es kataszteri parcella. 

A hármas határtól a határ kelet irányba átszeli az utcát, dél irányba fordul és követi a 469-es és 3084/1-es 
kataszteri parcellát keleti határát, a 3084/1-es, 3086/2-es, 3086/3-as, és 3084/2-es kataszteri parcellák négyes határáig, 
irányt változtat nyugatra, követi a 3084/1-es, 3082/1-es ( I B rendű 13-as számú állami út ) és 3079/1-es kataszteri 
parcellák déli határát és a hátár út négyes határáig érkezik, a 2984-es kataszteri parcella és a 3079/1-es, a 3079/2-es és a 
2983-as kataszteri parcellák.   

A hármas határtól a határ dél irányba halad és követi a 3079/1-es kataszteri parcella nyugati határát, irányt 
változta nyugat felé és követi a  II A rendű 105-ös számú állami útvonal déli határát, 4273-as kataszteri parcella a határ út 
és a 2980-as és 2981/es kataszteri parcellák hármas határáig, halad tovább nyugat irányba követve a 2981/1-es, 2972/3-as, 
2969/1-es, 2955/1-es, 2955/2-es és 2969/2-es kataszteri parcellák északi határát az utak hármas határáig érkezik, 2968-as 
és 2945/1-es kataszteri parcellák.  



  „Csóka Község Hivatalos Lapja”  4. szám          86. oldal 2018.03.16. 
  
A hármas határtól a határ észak irányba átszeli az utat, 2945/1-es kataszteri parcella és követi az út keleti határát, 

2950/2-es kataszteri parcella, a csatorna, 2948-as kataszteri parcella, az út, 2950/2-es kataszteri parcella és 2951/2-es 
kataszteri parcella hármas határáig. 

A hármas határtól a határ északnyugat  irányba halad és követi a csatorna északi határát, 2948/1-es és 2947/1-es 
kataszteri parcellák, a csatorna hármas határáig,  2947/1-es kataszteri parcella és 2946/1-es és a 2946/2-es kataszteri 
parcellák, délnyugat  irányba irányt vált, követi a 2946/1-es kataszteri parcella déli határát és a határ út kelti határán , 
2944-es kataszteri parcella a határ út hármas határáig érkezik,  2945-ös és 2943-as kataszteri parcellák és 2956-os 
kataszteri parcella. 

A hármas határtól a határ délnyugat  irányba követi a határ utak déli határát, 2945-ös, 2939-es, 2933-as és 2920/1-
es  kataszteri parcellák, a határ út, 2920/1es kataszteri parcella, a töltés, 2919/2-es kataszteri parcella és 2919/1-es 
kataszteri parcella hármas határáig.  

A hármas határtól a határ észak  irányba követi a 2920/1-es, 2921/1-es és 2922/1-es kataszteri parcellák keleti 
határát a 2922/1-es, 2922/2-es, 2921/1-es és 2921/2-es kataszteri parcellák négyes határáig, átszeli a töltést, követve a 
2922/2-es és 2911-es kataszteri parcellák északi határát a 2911-es, a 2897-es és 2901-es kataszteri parcellák hármas 
határáig érkezik. 
  A hármas határtól a határ átszeli a Tisza folyót és a 2900-as kataszteri parcella ( Tisza folyó) északi határán Csóka 
és Zenta kataszteri községek határáig érkezik, észak irányba fordul és a kataszteri községek határát követve a Terv által 
felölelt terület keret határ leírásának kiinduló pontjához érkezik. 

A Terv említett helymeghatározása  Csóka kataszteri községben található. 
A felölelt tervezési terület  kerethatára  által lefedett terület összterülete kb. 80,43ha. 
A felölelt tervezési terület  kerethatárának grafikai ábrázolása jelen Határozat összetevő részét képezi. 

 
3. szakasz 

A Terv kidolgozásához jelentőséggel bíró feltételek és irányelvek,  magasabb rendű tervdokumentummal adottak- 
a Szabadka-Nagybecskerek –Kevevára I rendű 24-es számú állami útvonal fő irányán lévő közlekedési infrastruktúra  
korridorhálózatának   külön rendeltetésű területéről szóló  területrendezési tervvel( VAT 19/17-es számú Hivatalos Lapja). 

 Az említett felölelt területre érvényesek a következő tervek: Csóka település fő szabályozási terve ( Csóka község  
15/2014-es számú Hivatalos Lapja) és Csóka-Zenta települések „Techno park“ modell szerinti Ügyviteli-termelő zónája 
részletes szabályozási terve (Csóka község  2/2010-es számú Hivatalos Lapja). 

A Terv kidolgozásához szükséges alapok: kataszteri-topográfiai terv 1:1000 méretarányban. 
 

4. szakasz 

A felölelt tervezési terület  tervezésének, használatának, rendezésének és védelmének elvei, a terület racionális 
szervezésének és rendezésének elvein alapulnak, a természetes és létrehozott értékekkel ( feltételekkel) összhangban. 
 

5. szakasz 

A Terv meghozatalának jövőképe és célja az állami útvonal egy részének kiépítéséhez szükséges tervalap 
létrehozása, valamint az említett területen a rendezési és építési szabályok  meghatározása. 
 

6. szakasz 

A felölelt tervezési terület  tervezésének, használatának, rendezésének és védelmének koncepciója, a terület 
meglévő  potenciáljának/ korlátainak optimális használatát értelmezi. 

A felölelt tervezési terület  alaprendeltetésének és a földterület használatának összetételét a közlekedési 
infrastruktúra ( utak és  kerékpárutak ), a közlekedési felületek és intézmények, valamint a többi infrastrukturális hálózat 
és azok a létesítmények képezik, melyekkel a tervezett  állami útvonal kereszteződik.  
 

7. szakasz 

A Tervvázlat  kidolgozásának valódi határideje, a korai nyilvános betekintés végrehajtásáról, a megfelelő 
korszerű alap megszerzéséről ,és  az illetékes szervtől  és szervezettől  a  feltételeknek, valamint a megvalósíthatósági 
tanulmánynak, a megfelelő műszaki dokumentummal együtt történő beszerzéséről szóló Jelentésnek,  a Terv feldolgozója 
számára történő megküldésének napjától számított hat (6) hónap. 
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8. szakasz 

A terv kidolgozásához szükséges eszközök Csóka község költségvetéséből és a hatalom más szintjéről 
biztosítottak. 

A Terv kidolgozásához szükséges pénzügyi kereteszközök  2.700.000,00 dinárt tesznek ki. 
 

9. szakasz 

A Terv feldolgozója a Vajdasági Városrendezési Intézet Területi és Településrendezési Közvállalat, Újvidék, 
Železnička 6/III. 

10. szakasz 

Jelen Határozat meghozatala után , a terv kidolgozásának jogosultja, Csóka község-- Gazdasági, mezőgazdasági, 
fejlesztési, városrendezési, építkezési tevékenységek – egységes eljárás 
végrehajtása és lakásügyi – kommunális tevékenységek Ügyosztálya a korai nyilvános betekintés meghirdetésének 
eljárásában megszervezi a nyilvánosság megismertetését,  a Terv kidolgozásának alapvető céljaival, a területi egység 
lehetséges fejlesztési megoldásaival, valamint a tervezés hatásával. A korai nyilvános betekintést, a betekintés 
megkezdése  előtt 7 nappal a médiában, és  elektronikus formában a helyi önkormányzati egység honlapján, valamint a 
tervet meghozó szerv honlapján hirdetjük meg, és a meghirdetéstől számított 15 napig tart. 
 

11. szakasz 

A Tervet, az illetékes szervnek meghozatalra történő benyújtása előtt, szakmai ellenőrzés alá vetjük és nyilvános 
betekintésre állítjuk.  

A Terv nyilvános betekintésre állítását napilapban és helyi újságban  hirdetjük meg, és a Terv nyilvános 
betekintése 30 napig tart, ahol közzétesszük a Terv nyilvános betekintésre állításának időpontját és helyszínét, milyen 
módon tehetnek az érdekelt jogi és természetes személyek a Tervre megjegyzést, valamint a nyilvános betekintéssel 
kapcsolatos egyéb jelentős információkat. 

12.szakasz 

Jelen Határozat összetevő részét képezi, a Csóka község Községi Közigazgatása-- Gazdasági, mezőgazdasági, 
fejlesztési, városrendezési, építkezési tevékenységek – egységes eljárás 
végrehajtása és lakásügyi – kommunális tevékenységek Ügyosztálya által meghozott, Csóka község területén lévő II A 
rendű 105-ös számú állami útvonal, a Tisza-híd –és a 13-as számú állami útvonal kereszteződésének szakasza, részletes 
szabályozási tervének, az életkörnyezeti hatások  Stratégiai felbecslésének  kidolgozásához való csatlakozás elvetéséről 
szóló 501-9/02/2018-III-as számú és 2018.02.26-i keltezésű Végzés. 
 

13. szakasz 

A tervet kidolgozzuk 4 ( négy ) példányban analóg formában és 4 ( négy ) példányban digitális formában, 
amelyből  az aláirt  Terv egy analóg formában lévő példányát és egy digitális formában lévő példányát   a Terv 
feldolgozója  a saját levéltárában őrzi, a megmaradt példányokat a községi szervekben őrzik.  
 

14. szakasz 

Jelen  Határozat Csóka község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba.  

 

SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT                                      Csóka KKT elnöke 
C S Ó K A     K Ö Z S É G                                           Oláj Tibor  s.k. 
CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE                
Szám: 016-1/2018–V- XXII. 
Kelt:  2018.03.16. 
C S Ó K A 
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28. 

           A  helyi önkormányzatról szóló törvény  ( SZK 129/07-es, 83/14-es  és  101/16-os  számú  Hivatalos Közlönye ) 
20. szakasza 1. bekezdésének 12. pontja, A kommunális tevékenységekről szóló törvény ( SZK 88/11-es és 104/16-os 
számú Hivatalos Közlönye ) 3.szakasza 1. bekezdésének 10. pontja és 4. szakaszának 1. és 2. bekezdései, A közutakról 
szóló törvény ( SZK 101/05-ös, 123/07-es, 101/11-es, 93/12-es és 104/13-as számú Hivatalos Közlönye ) 61. szakasza, A  
közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es, 101/11-es, 32/13-as, 55/14-es, 96/15-ös és 9/16-
os számú Hivatalos Közlönye ) 123. szakasza, A  szabálysértésekről szóló törvény ( SZK 65/13-as, 13/16-os és 98/16-os 
számú Hivatalos Közlönye ) 39. szakaszának 3. bekezdése és Csóka Község alapszabályának ( Csóka község 3/11-es 
számú Hivatalos Lapja– Letisztázott szöveg ) 17. szakasza 1. bekezdésének 13. pontja alapján, 
Csóka község Képviselő- testülete 2018.03.16 -án  tartott ülésén  

 
      H A T Á R O Z A T O T 

h o z o t t 
 

CSÓKA KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ UTCÁK, KÖZSÉGI ÉS KATEGORIZÁLATLAN UTAK 
KARBANTARTÁSÁRÓL 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. szakasz 
          Jelen Határozattal rendezzük Csóka község területén lévő utcák, községi és kategorizálatlan utak ( a további 
szövegben: községi utak) jogállását, igazgatásának feltételeit és módját, védelmét és karbantartását, finanszírozásának 
forrását és módját, a községi utak kiépítésének és karbantartásának külön feltételeit és a községi utak felügyelőségi 
felügyeletét. 
 

2. szakasz 
        Jelen Határozatban használt kifejezéseknek a következő jelentésük van: 
1) “út” épített vagy rendezett közterület, amelyet közlekedési területként a közlekedés minden részvevője vagy 
meghatározott részvevői köre használhat törvényben és más jogszabályban előírt feltételekkel; 
2) “közút” általános jelentőségű út, melyet egyenlő feltételekkel használhat a közlekedés minden részvevője vagy 
meghatározott részvevői köre, és amelyet az illetékes szerv ilyen útnak nyilvánít; 
3) “községi út”közút, mely közlekedési szempontból összeköti a község területét, illetve  a község területét az állami 
úthálózattal; 
4) “közlekedési felület” külön rendezett felület az összes,  vagy  bizonyos típusú forgalom lebonyolításához, illetve a 
gépjárművek megállásához; 
5)  “kategorizálatlan út” olyan közlekedési felületek, amelyek hozzáférhetőek nagyobb számú különféle használó 
számára, amelyeket a hatásköri szerv kategorizálatlan utaknak nyilvánít, és amelyek az ingatlan-nyilvántartó kataszterben 
kategorizálatlan utakként 
vannak bejegyezve; 
6) “település” funkcionálisan kialakított terület, melyen adottak a lakosok  életének és munkájának, valamint közös 
szükségleteinek kielégítéséhez szükséges feltételek, határait a községi terület- illetve városrendezési terv rendezi és 
megfelelő közúti jelzőtáblák jelölik; 
7) “településen kívüli út” a település határán kivül levő községi út; 
8) “településen levő út” a település határán belül  levő községi út, amely tulajdonságait a  községi terület- illetve 
városrendezési terv határozza meg; 
9) “utca” a település  részeit közlekedési szempontból összekötő közút; 
10) “közutak nyilvántartása” a közlekedési-műszaki adatok előírt tartalma és a közutak ezen adatai gyűjtésének, illetve 
frissítésének eljárása; 
11) “útszerkezet” rendszer a járművek mechanikai hatásának fogadására és a közút alsó vonalára való áthelyezésére, 
mely lehetővé teszi a járművek, kerékpárosok és gyalogosok biztonságos, akadálytalan  és gazdaságos közlekedését. Az 
útszerkezet zárórétege az úttakaró; 
12) “úttest” a közút közlekedésre kiépített felülete, a járművek közlekedésére és leállására szolgáló  forgalmi sávok ( 
vasúti, kiegészítő, szélső, leálló) képezik; 
13) “útszegély” a közút alkotórésze-úttöltés, amely biztosítja az útszerkezet oldalirányú stabilitását, és a közúti 
jelzőrendszer és felszerelés elhelyezésére szolgál;
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14) “ereszcsatorna” a közút alkotórésze -mélyedés, amely  a felszíni vizek gyüjtésére és ellenőrzött elvezetésére szolgál 
és biztosítja az útszerkezet  stabilitását; 
15) “védelmi övezet” felület a földövezet szélén, a külső részen, melynek szélessége jelen határozattal meghatározott, és 
a községi utak és a rajtuk levő közlekedés védelmére szolgál; 
16) “közúti jelzőrendszer” a közlekedés figyelésére, ellenőrzésére, szabályozására és irányítására vonatkozó eszközöket 
és berendezéseket tartalmaz ( közúti jelek az utakon); 
17) “út karbantartás” munkák kivitelezése, melyek biztosítják a közlekedés zavartalan és biztonságos lefolyását és 
védik a községi utaknak a kiépítés,illetve újjáépítés pillanatában levő használati értékét; 
18) “útvédelem”  beavatkozás tiltása vagy korlátozása a törvénnyel előírt községi utakon, védelmi övezeten és ellenőrzött 
kiépítési övezeten; 
19) “útminősítés” utcák, községi és kategorizálatlan utak felosztása az előírt szempontok alapján; 
20) “községi utak” Csóka község területén lévő utcák, községi és kategorizálatlan utak, amelyek rendezése a község 
hatáskörébe tartozik; 
 

3. szakasz 
        A közlekedési összeköttetés jelentősége szerint a közutak feloszthatók: 
1) községi utak ( közlekedési szempontból összekötik a község területét, illetve  a község területét az állami úthálózattal), 
és  
2) utcák (közlekedési szempontból összekötik a település  részeit ) 
        Jelen szakasz előző bekezdésében említett közutak és kategorizálatlan utak Csóka község úthálózatát képezik. 
 

4. szakasz 
        Az úthálózat kategóriákba osztása a következő szempontok alapján történik: 
1) helyi utak- Csóka község területén levő két települést összekötő, a települést a szomszédos községek területével 
összekötő, illetve  a települést az állami úthálózattal összekötő településen kivüli utak, valamint ezeknek az utaknak a 
folytatásában levő utcarészek; 
2)   utcák- településen levő utak; 
     - főutcák- közlekedés lebonyolítására különös jelentőségű utcák; 
     - mellék utcák-  közlekedés lebonyolítására kisebb jelentőségű utcák; 
3) kategorizálatlan utak- településen kívüli utak, amelyek nem tartoznak a helyi utak kategóriájába ( határ utak stb.); 
 

5. szakasz 
          Az előző szakaszban említett szempontok alapján Csóka község Képviselő-testülete meghozza a községi utak és 
utcák kategorizálásáról szóló aktust. 
6. szakasz 
          A településen a közút, a terület- és  városrendezési tervvel kerül  meghatározásra. 
          Az utcák útszerkezete, amely egyidőben a településen áthaladó  állami és községi utak része, valamint a közúti 
jelzőrendszer, a világító közúti jelek kivételével, ezeknek az utaknak a részét képezik.  
          A településen áthaladó állami út irányát, illetve irányának megváltozását a községi  Képviselő- testület határozza 
meg. 

II. KÖZSÉGI UTAK IGAZGATÁSA 
 

7. szakasz 
        A községi utak igazgatása magába foglalja: 
1) a községi utak használatát, 
2) a községi utak védelmét, 
3) beruházói feladatkör végzését a községi utak kiépítésénél és újjáépítésénél, 
4) a községi utak tervezését, kiépítését, újjáépítését, karbantartását és védelmét, 
5) szakmunkák szervezését és végzését a községi utak  újjáépítésénél, karbantartásánál  és védelménél, 
6) munkák átruházását a községi utak karbantartásánál, védelménél és fejlesztésénél, 
7) szakfelügyelet megszervezését a községi utak  újjáépítésénél, karbantartásánál  és védelménél, 
8) a községi utak  megjelölését, 
9) a községi utakról, valamint  a közlekedési-műszaki adatokról szóló nyilvántartás vezetését. 
        A községi utak igazgatása közérdekű tevékenység.
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        A községi utak igazgatását Csóka község Községi Közigazgatása végzi, a Közutakról szóló törvényben és A 
közérdekű tevékenység végzését rendező törvényben meghatározott feltételek és módszerek alapján. 
         A községi utak  karbantartási,  védelmi, kiépítési és újjáépítési  munkáiról szóló éves Programot, Csóka község 
Képviselő- testületének jóváhagyásával, a Községi Közigazgatás hozza meg. 
 

9. szakasz 
        A Községi Közigazgatás köteles a községi utakról, valamint  ezen  utak közlekedési-műszaki adatairól és egyéb 
adatokról nyilvántartást vezetni, az illetékes közlekedési Minisztérium előírásai szerint. 
         A Községi Közigazgatás köteles biztosítani a községi utak állandó, folyamatos és minőségi karbantartását és 
védelmét, valamint biztosítani ezen utakon a zavartalan és biztonságos közlekedést. 
 

III. FINANSZÍROZÁS 
 

10. szakasz 
        A községi utak  kiépítésének, újjáépítésének, igazgatásának, karbantartásának, védelmének és fejlesztésének 
finanszírozása az alábbiakból biztosítandó: 
1) a községi utak használatára kiszabott díjakból, 
2) Csóka község költségvetéséből, 
3) a Szerb Köztársaság és a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből, 
4) pénzügyi kölcsönökből,  
5) hazai és külföldi személyek befektetéseiből, 
6) egyéb forrásokból a törvénnyel összhangban. 
 

11. szakasz 
         A községi utak használatára kiszabott díjak: 
1) rendkívüli szállításokra kiszabott díjak, 
2) reklámtáblák és reklám pannók, kép és hangértesítő eszközök  vagy  reklámeszközök útra, illetve egyéb, a község által 
használt vagy a község tulajdonában levő földterületre való elhelyezéséért kiszabott díjak, 
3) az útmenti  földövezet részének bérlésére kiszabott díjak, 
4) egyéb, a község által használt vagy a község tulajdonában levő földterület bérlésére kiszabott díjak, 
5) a községi utakon vízvezeték, szennyvízcsatorna, elektromos-, telefon- és távíróvezetékek elhelyezéséért kiszabott díjak, 
6) a községi úthoz hozzáférést biztosító kereskedelmi létesítmények használatára kiszabott éves díjak. 
        A községi utak használatára  kiszabott  díjak mértékét Csóka község Képviselő- testülete határozza meg. 
        A községi utak használatára jelen szakasz 1. bekezdésében említett díjak megfizettetéséből származó eszközök, 
Csóka község költségvetési bevételét képezik. 
        A községi utak használatára kiszabott  díjak megfizettetéséből származó eszközöket, a községi utak kiépítésére, 
újjáépítésére, karbantartására és védelmére, valamint az említett rendeltetésű kölcsönök visszafizetésére és használatának 
költségeire használják. 
 

IV. A KÖZSÉGI UTAK KARBANTARTÁSA 
 

12. szakasz 
        A községi utak karbantartása felöleli azokat a munkálatokat, amelyek biztosítják a gépjárművek zavartalan és 
biztonságos közlekedését és a gyalogosok mozgását, és megvédik  a községi utak és  úti létesítmények használati és valós 
értékét.  
        A községi utak karbantartása felöleli az utak rendszeres karbantartására, időszakos karbantartására és sürgős 
karbantartására vonatkozó munkálatokat. 
 

13. szakasz 
        A községi utak  rendszeres karbantartására  vonatkozó munkálatok a következők: 
1) a községi utak és úti létesítmények állapotának felmérése, megállapítása és osztályozása, 
2) az útszerkezet és az úttest egyéb elemeinek helyenkénti javítása, 
3) az úttest és a járda  tisztítása, a szegélykövek rendezése, az úttestnek a közúti telek határáig, illetve az eróziós területű 
védelmi övezetig történő tisztítása, 
4) az útszegély rendezése,  fűnyírás és az útmenti  földövezet zöld területeinek karbantartása,
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5) lejtők és töltések, mélyedések és rések védelme, 
6) árkok, ereszcsatornák, átereszek és az utcai felszíni vizek lecsapolását szolgáló egyéb részek tisztítása és rendezése, 
7) közúti jelzőrendszer felállítása, cseréje, kiegészítése, felújítása, tisztítása és javítása, 
8) úti létesítmények és felszerelések, valamint az út, a közlekedés és a környezet védelmére szolgáló létesítmények és 
felszerelések felállítása, cseréje, kiegészítése, felújítása, tisztítása és javítása, 
9) az útmenti  földövezeten, valamint  a mélyedések, rések és töltések lejtőin levő ültetvények rendezése és újratelepítése, 
valamint zöldövezet létesítése fűvel, dekoratív aljnövényzettel és egyéb növényzettel,  
10) az úttestről és a megállókról a hó és a jég eltakarítása, és a községi utak téli karbantartására vonatkozó egyéb 
munkálatok elvégzése.  
 

14. szakasz 
          A községi utak  időszakos  karbantartására  vonatkozó munkálatok felölelik: az útszerkezet megerősítését, valamint  
a községi utak újjáépítését és fokozott karbantartását. 
          A községi utak útszerkezetének megerősítésére vonatkozó munkálatok a következők: 
1) az aszfaltozatlan utakra kavicsos, illetve sóderos fedőréteg elhelyezése, 
2) az úttest fedőrétegének felületi kezelése, illetve tömítése, 
3) bizonyos terhelhetőségű úttestre, teljes szélességben  új aszfaltréteg felvitele, 
4) a meglévő fedőréteg, illetve az úttest alakjának korrekciója. 
 
          A községi utak újjáépítésére vonatkozó munkálatok a következők: 
1) az úttest megrongálódott fedőrétegének szelektív felújítása, cseréje és megerősítése,valamint az úttest 
kereszthajlatának, illetve részének megváltoztatása, 
2) összetett dilatációs eszközök, szigetelések, úttestek, kerítések, lefolyók, ágyazatok, sérült másodlagos elemek és 
hidakon, felüljárókon,  aluljárókon és völgyhidakon megrongálódott gyalogutak cseréje,  
3) hidak, felüljárók,  aluljárók és völgyhidak acélszerkezete korrózió elleni védelmének felújítása, 
4) deformált, elhasznált és ideiglenes vízáteresztők cseréje, 
5) az úton, illetve egy részén új közúti jelzőrendszerek elhelyezése. 
 
          A községi utak  fokozott karbantartására vonatkozó munkálatok ( útjavítás )  a következők: 
1) egyes hosszanti hajlatok mérséklése és egyes útkanyarulatok korrekciója, 
2) az út rövidebb szakaszain az útszerkezet, az útszegély és az úttest egyéb elemének kiszélesítése, 
3) az útkereszteződés szintjének kiszélesítése, 
4) földcsuszamlás és kőomlás szanálása, 
5) támasztó-, védő- és portálfalak kiépítése és szanálása, 
6) községi utakról és úti létesítményekről a talajvíz elvezetésére szolgáló rendszer kiépítése és cseréje, 
7) új közúti berendezések és új létesítmények, valamint  a közúton, illetve  egy részén az út-, a közlekedés- és a környezet  
védelmére szolgáló berendezések elhelyezése. 
 

15. szakasz 
           A községi utak  időszakos  karbantartására  vonatkozó, jelen Határozat  előző szakaszában említett   munkálatokat,  
A   közutakról szóló törvénnyel, A tervezésről és kiépítésről szóló törvénnyel, műszaki előírásokkal és szabványokkal 
összhangban kidolgozott műszaki dokumentumok alapján végzik, mely a következőket tartarmazza:  általános rész, 
tervezési feladat, műszaki leírás, helyzeti terv, hosszanti profil, keresztirányú profilok, a munkák kivitelezéséhez 
szükséges részletek, a közúti jelzőrendszer és felszerelés tervezete, munkaleírás előszámítással és előszámlával, a 
közlekedés szabályozásának terve a munkálatok kivitelezésekor  és a műszaki dokumentumok műszaki ellenőrzése.  
         A műszaki dokumentumokat, a Községi Közigazgatás illetékes Közlekedési  ügyosztálya hitelesíti a  községi utak  
megerősítésére, újjáépítésére és fokozott karbantartására vonatkozó munkálatok kivitelezésének megkezdése előtt . 
          A Községi Közigazgatás illetékes Közlekedési  ügyosztálya bizottságot alakít, mely elvégzi  a községi utak 
időszakos  karbantartásakor  kivitelezett munkák műszaki vizsgálatát és a  munkák átvételéről szóló aktus kiadását. 
 

16. szakasz 
A községi utak  sürgős  karbantartására  vonatkozó munkálatok felölelik a természeti katasztrófák és rendkívüli helyzetek 
által szükségessé vált munkákat, az utak átjárhatóságának és a  közlekedés zavartalan működésének biztosítása érdekében. 
Jelen szakasz 1. bekezdésében említett sürgős  karbantartásról, a Községi Közigazgatás illetékes Közlekedési  ügyosztálya 
gondoskodik. 
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17. szakasz 
          A kategorizálatlan utak karbantartása felöleli a  kavicsos, illetve sóderos fedőréteg lehelyezését, szintezést, 
egyenesítést. 
         Jelen szakasz 1. bekezdésében említett  karbantartásról, a Községi Közigazgatás illetékes Közlekedési  ügyosztálya 
gondoskodik. 
 

18. szakasz 
         A községi utak  karbantartására  vonatkozó munkálatok kivitelezőjének biztosítani kell a közlekedés  zavartalan és 
biztonságos működését, valamint az utak használati értékének megőrzését. 
 

19. szakasz 
          Az önkormányzat fedezi a településen belüli  állami  utak  karbantartásának részarányos költségeit, amennyiben az 
út, a település szükségleteire, a településen belül szélesebb sávban épült, mint a településen kívül. 
          A községi utak  vezetője karbantartja  az állami utak többi elemeit, létesítményeit és felszereléseit, amelyek a 
település szükségleteire lettek kiépítve.  
           A községi utak  és egyéb közterületek felásása, az új földalatti és földfeletti installációk, objektumok, létesítmények 
és berendezések, a közműves és egyéb fő és kiegészítő vízvezeték hálózatok elhelyezésével, illetve  a meglévők 
cseréjével, áthelyezésével vagy  eltávolításával kapcsolatos munkákra, valamint egyes létesítmények   közműves és egyéb 
hálózatra való rákapcsolásával vagy arról való  lekapcsolásával kapcsolatos munkákra vonatkozik.  
         A községi utak  és egyéb közterületek felásása,  a  Községi Közigazgatás által kiadott jóváhagyás alapján végezhető. 
         Jelen szakasz előző bekezdésében említett jóváhagyási kérelmet a beruházó, illetve a beruházó irásos jóváhagyása 
által, a kivitelező nyújthatja be, legkevesebb 8 nappal  a munkák kivitelezése előtt. 
 

21. szakasz 
          A felásási munkálatok megkezdése előtt, a kivitelező köteles ideiglenes közúti jelzőrendszert elhelyezni és a 
munkálatok elvégzéséhez helyet biztosítani, és ugyanazt rendezni a munkálatok kivitelezése alatt, valamint a munkák 
befejezésével, illetve az utak és közterületek elsődleges állapotba való visszahelyezése után, ugyanazt eltávolítani. 
 

V. A KÖZSÉGI UTAK KIÉPÍTÉSÉNEK ÉS ÚJJÁÉPÍTÉSÉNEK KÜLÖN FELTÉTELEI 
 

22. szakasz 
           A községi utak  kiépítését és újjáépítését, A tervezést és kiépítést rendező törvénnyel és A közutakról szóló 
törvénnyel összhangban végezzük. 
 

23. szakasz 
           A közutakról szóló törvény rendeleteit, melyek a közutak kiépítésére vonatkoznak, a községi utak újjáépítésénél is 
alkalmazzuk. 
          Jelen Határozat szerint a községi utak újjáépítése alatt a meglévő utakon, annak egy részén és az úti 
létesítményeken végzett munkálatokat értjük, melyek az út alapirányának övezetében megváltoztatják az útvonal 
helyzetét, valamint megváltoztatják az út  konstruktív elemeit, teherbírását, stabilitását vagy kiszélesítik az úttestet új 
közlekedési és megálló sávokkal. 
          A községi utak  használati engedélyét a Községi Közigazgatás illetékes Építészeti és közlekedési  ügyosztálya adja 
ki. 
 

24. szakasz 
          A községi utak tervezését, kiépítését, illetve  újjáépítését  és az anyag használatát, az erre a létesítményekre, illetve 
anyagokra vonatkozó műszaki előírások és szabványok alkalmazásával végezzük. 
        A községi utakat úgy kell tervezni és megépíteni, hogy a tervezeti és műszaki megoldások összhangban legyenek a 
közutak tervezésére és kiépítésére vonatkozó legújabb technikával, a közlekedésbiztonsági követelményekkel, az építés 
indokoltságának megítélésére szolgáló gazdasági elvekkel és szempontokkal, valamint a környezetvédelmi előírásokkal, 
hogy a várható forgalomból eredő környezetre való káros hatások a lehető legalacsonyabbak legyenek. 
 

25. szakasz 
       A rendkívüli szállítás olyan járművel történő szállítás, amely teher nélkül vagy teherrel meghaladja  az előírásokkal 
megengedett  tengelynyomást, össztömeget, szélességet, hosszúságot vagy magasságot.



„Csóka Község Hivatalos Lapja”  4. szám          94. oldal 2018.03.16. 
 
       A helyi utakon rendkívüli szállítás, a Községi Közigazgatás illetékes Közlekedési  ügyosztálya  által kiadott engedély 
alapján végezhető. 
       A helyi utakon engedély nélküli rendkívüli szállítás, akkor végezhető, ha a szállítás természeti és egyéb katasztrófák 
esetén történő beavatkozás céljából, illetve az ország védelme céljából történik.  
 

VI. FELÜGYELET 
26. szakasz 

        Jelen rendelkezések végrehajtása feletti felügyeletet, a Községi Közigazgatás illetékes Felügyelői   ügyosztálya  
végzi. 
        Jelen Határozat végrehajtása feletti felügyeletet, a kommunális felügyelő végzi, éspedig különös tekintettel: 
1) a községi utak állapotára és megfelelő karbantartására, olyan műszaki és egyéb előírásoknak megfelelően, amelyek 
biztosítják az út biztonságos és akadálytalan forgalmát, 
2) a községi utakon levő közlekedési feltételekre, 
3) a községi utakon levő  védelmi intézkedésekre. 
 

28. szakasz 
         A kommunális felügyelőnek joga és kötelessége ellenőrizni: 
1) hogy a felügyelt alany  rendelkezik-e a közúti  összekötettések  építéshez,, illetve újjáépítéséhez  szükséges  feltétellel   
és jóváhagyással,  
2) hogy a felügyelt alany  rendelkezik-e az építéshez, illetve a községi utakon vagy a községi utak védelmi övezetében 
vízvezeték, szennyvízcsatorna, gázvezeték és egyéb hasonló létesítmény, valamint telekommunikációs és elektromos 
vezeték elhelyezésére szükséges  feltétellel   és jóváhagyással,  
3) hogy a felügyelt alany  rendelkezik-e a  községi utakon sport- és egyéb rendezvények megtartásához szükséges 
jóváhagyással, 
4) hogy a felügyelt alany  rendelkezik-e a községi utakon való rendkívüli szállítás végzéséhez szükséges külön 
engedéllyel,  
5) hogy a felügyelt alany  rendelkezik-e reklámtáblák és reklám pannók, kép és hangértesítő eszközök  vagy  
reklámeszközök útra, illetve egyéb, a község által használt vagy a község tulajdonában levő földterületre való 
elhelyezésére szükséges engedéllyel, 
6) hogy a felügyelt alany  rendelkezik-e  a községi utakon épített objektumokon, létesítményeken, berendezéseken, 
installációkon és vezetékeken jelentkező károk eltávolításához, illetve megjavításához szükséges jóváhagyással, melyek 
nem okoznak kárt az úton, illetve  nem veszélyeztetik a közlekedés biztonságát, 
7) hogy a felügyelt alany  rendelkezik-e  a községi utak közlekedési felületeinek  megváltoztatásához szükséges 
jóváhagyással, követve az utak összetételét, 
8) hogy a községi utak mentén felállításra került  kerítések, fák és ültetvények  zavarják-e  a közút beláthatóságát, és  
veszélyeztetik-e a közlekedés biztonságát, 
9) hogy a községi utak mentén elhelyezésre került építési és egyéb anyagok csökkentik-e a közút beláthatóságát, 
10) hogy a jármű, illetve rakomány tulajdonosa eltávolította-e az úttestről  a további közlekedésre alkalmatlan járművet, 
illetve a járműről leesett rakományt, a jármű meghibásodásától, illetve a rakomány leesésétől számított  2 órán belül,  
11) hogy a munkálatok kivitelezője a felásási munkálatok megkezdése előtt elhelyezte-e az ideiglenes közúti 
jelzőrendszert,  és biztosított-e helyet a munkálatok elvégzéséhez, és ugyanazt rendezte-e a munkálatok kivitelezése alatt, 
valamint a munkák befejezésével, illetve az utak és közterületek elsődleges állapotba való visszahelyezése után, ugyanazt 
eltávolította-e,  
12) hogy a beruházó, illetve a munkálatok kivitelezője visszaállította-e a munkálatok végzése során megrongálódott 
községi utakat és egyéb közterületeket, illetve közúti jelzőrendszereket és felszereléseket elsődleges állapotukba. 
 

29. szakasz 
        A felügyelő a felügyelői vizsgálat végzése során jogosult: 
1) a munkálatok felfüggesztését elrendelni  a közúti  összeköttetések  építéséhez, illetve újjáépítéséhez  szükséges  
feltételek   és jóváhagyás megszerzéséig,  
2) a munkálatok felfüggesztését elrendelni  a községi utakon való építés, illetve a községi utakon vízvezeték, 
szennyvízcsatorna, gázvezeték és egyéb hasonló objektumok, valamint telekommunikációs és elektromos vezetékek, 
installációk, létesítmények és hasonlók elhelyezésére vonatkozó jóváhagyás megszerzéséig, 
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3) a munkálatok felfüggesztését elrendelni  a községi utak védelmi övezetében való építés, illetve vízvezeték, 
szennyvízcsatorna, gázvezeték és egyéb hasonló objektumok, valamint telekommunikációs és elektromos vezetékek, 
installációk, létesítmények és hasonlók elhelyezésére vonatkozó feltételek és jóváhagyás megszerzéséig,  
4) elrendelni a sport- és egyéb rendezvények megtartásának felfüggesztését a  községi utakon, 
5) elrendelni a rendkívüli szállítás felfüggesztését, a községi utakon való rendkívüli szállítás végzéséhez szükséges külön 
engedély  megszerzéséig, 
6) elrendelni reklámtáblák és reklám pannók, kép és hangértesítő eszközök  vagy  reklámeszközök útra, illetve az út 
mellé( bilbordok, meghatározott rendeltetésű hirdetőtáblák, a közvilágítási oszlopokon elhelyezett reklámtáblák, stb.)  
való elhelyezésére szükséges engedély megszerzését, 
7) elrendelni a felügyelt alany számára a községi utakon épített objektumokon, létesítményeken, berendezéseken, 
installációkon és vezetékeken jelentkező károk eltávolításához, illetve megjavításához szükséges jóváhagyás 
megszerzését, melyek nem okoznak kárt az úton, illetve  nem veszélyeztetik a közlekedés biztonságát, 
8) elrendelni az utak mentén felállításra került  kerítések bontását, illetve eltávolítását, ellenőrizni, hogy a fák és az 
ültetvények  zavarják-e  a közút beláthatóságát, és  veszélyeztetik-e a közlekedés biztonságát, 
9) elrendelni a községi utak mentén elhelyezésre került építési és egyéb anyagok eltávolítását, 
10) elrendelni a községi utakon  rendkívüli szállítást végző személy számára a Községi Közigazgatás által kiadott   külön 
engedély megszerzését, 
11) elrendelni a jármű, illetve rakomány tulajdonosának a további közlekedésre alkalmatlan jármű, illetve a járműről 
leesett rakománynak a közút földövezetéről történő azonnali eltávolítását, a jármű meghibásodásától, illetve a rakomány 
leesésétől számított  12 órán belül,  
12) elrendelni a felásási munkálatok  kivitelezőjének,  ideiglenes közúti jelszőrendszer felállítását, illetve a munkálatok 
elvégzéséhez szükséges hely biztosítását és a munkálatok kivitelezése alatt ugyanaz rendezését, valamint a munkák 
befejezésével, illetve az utak és közterületek elsődleges állapotba való visszahelyezése után, ugyanaz eltávolítását,  
13) elrendelni a beruházónak, illetve a munkálatok kivitelezőjének a munkálatok végzése során megrongálódott községi 
utak és egyéb közterületek, illetve közúti jelzőrendszerek és felszerelések elsődleges állapotukba való visszaállítását, 
14) kérelmet benyújtani szabálysértési eljárás megindításához, 
15) szabálysértési meghagyás kiadására jelen Határozat rendelkezéseinek megszegése miatt, a büntető rendelkezésekkel 
összhangban. 
          A fellebezés nem halasztja el a végzés végrehajtását, a rendkívüli szállítást jogtalanul végző jármű közlekedésből 
való kizárása,valamint a munkálatok, illetve a forgalom megtiltása vagy megszüntetése esetén,  amennyiben a munkálatok 
további végzése, illetve a közlekedés további lebonyolítása az emberek életét, illetve nagyobb értékű vagyonát 
veszélyezteti.  
 

30. szakasz 
          Amennyiben a községi út, illetve a rajta levő létesítmény, olyan állapotban van, hogy biztonságos közlekedésre már 
alkalmatlan, a kommunális felügyelő azonnali védelmi intézkedéseket javasol a közút  vezetőjének.  
 

31. szakasz 
           A kommunális felügyelő által kiadott végzés ellen fellebezés nyújtható be Csóka község Községi Tanácsának.  
 

VII. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK 
32. szakasz 

           Szabálysértésért  50.000,00 dináros pénzbírsággal sújtandó a jogi személy: 
1) ha nem végzi  a községi utak, úti létesítmények és felszerelések karbantartását, jelen Határozat 13. és 14. szakaszaival 
és a községi utak karbantartási, védelmi, kiépítési és újjáépítési munkálatainak éves Programával összhangban,  
2) ha a községi utak  megerősítésére, újjáépítésére és fokozott karbantartására vonatkozó munkálatokat műszaki 
dokumentumok nélkül végzi (jelen Határozat 15.szakaszának 1. bekezdése), 
3) ha a községi utak karbantartásán végzett munkálatok kivitelezése során nem biztosítja az út használati értékének 
megőrzését ( jelen Határozat 18. szakasza ), 
4) ha a községi utakon a település szükségleteire kiépített további elemek, létesítmények és felszerelések karbantartását 
nem végzi  (jelen Határozat 19.szakaszának 2. bekezdése), 
5) ha a községi utak és egyéb közterületek felásását jóváhagyás és előírt biztonsági intézkedések nélkül végzi (jelen 
Határozat 20. szakaszának 2. bekezdése és 21. szakasza ), 
6) ha a kommunális felügyelő által kiadott, a munkálatok és a forgalom felfüggesztéséről szóló végzés végrehajtását 
elmulasztja, amennyiben a fellebezés nem halasztja el a végzés végrehajtását (jelen Határozat 29.szakaszának 2. 
bekezdése).



„Csóka Község Hivatalos Lapja”  4. szám          96. oldal 2018.03.16. 
 
           Jelen szakasz 1. bekezdésében említett szabálysértésekért  5000,00 dináros pénzbírsággal sújtandó a jogi személy 
felelős személye, illetve a természetes személy is.  
           Jelen szakasz 1. bekezdésében említett szabálysértésekért  30.000,00 dináros pénzbírsággal sújtandó a vállalkozó.  
 

33. szakasz 
            Szabálysértésért  30.000,00 dináros pénzbírsággal sújtandó a jogi személy: 
1) ha a községi utak  megerősítésére, újjáépítésére és fokozott karbantartására vonatkozó munkálatokat az előírt elemeket 
nem tartalmazó műszaki dokumentumok alapján végzi (jelen Határozat 15.szakaszának 1. bekezdése), 
2) ha a községi utak  megerősítésére, újjáépítésére és fokozott karbantartására vonatkozó munkálatok megkezdése előtt 
nem végzi el az illetékes szervnél, a  műszaki dokumentumok hitelesítését (jelen Határozat 15.szakaszának 2. bekezdése), 
3) a közutak karbantartásán végzett munkálatok kivitelezése során  nem biztosítja a biztonságos és akadálytalan 
közlekedést (jelen Határozat 18.szakasza), 
4) ha a kommunális felügyelő által kiadott, a községi utakon levő hiányosságok meghatározott határidőben  való  
megszüntetésének elrendeléséről szóló végzés végrehajtását elmulasztja, amennyiben  a fellebezés elhalasztja a végzés 
végrehajtását (jelen Határozat 29.szakaszának 3. bekezdése). 
           Jelen szakasz 1. bekezdésében említett szabálysértésekért  3000,00 dináros pénzbírsággal sújtandó a jogi személy 
felelős személye, illetve a természetes személy is.  
           Jelen szakasz 1. bekezdésében említett szabálysértésekért  20.000,00 dináros pénzbírsággal sújtandó a vállalkozó.  
 

VII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

34. szakasz 
          A közutakról szóló törvény rendeleteit, a közutak védelme tekintetében, közvetlenül alkalmazzuk Csóka község 
úthálózatának védelmére.  
 

35. szakasz 
          Jelen Határozatot közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában, és közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT                                  Csóka KKT elnöke 
C S Ó K A     K Ö Z S É G                                      Oláj Tibor  s.k. 
CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE                
Szám: 016-1/2018–V- XXII. 
Kelt:  2018.03.16. 
C S Ó K A 
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29. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es,  83/2014-es számú egyéb Törvény és 101/2016-os 
számú egyéb Törvény Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza  1. bekezdésének  20. pontja, A Közvállalatokról szóló törvény ( 
SZK 15/2016-os számú Hivatalos Közlönye ) 58. szakasza és  Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/2011-еs számú 
Hivatalos Lapja – Letisztázott szöveg )  77. szakasza  1. bekezdésének 22. pontja alapján,  
Csóka község Képviselő- testülete 2018.03.16-án tartott ülésén  
 

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

A  CSÓKA  KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT NYERESÉGÉNEK ELOSZTÁSÁRÓL  SZÓLÓ HATÁROZAT 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

                JÓVÁHAGYÁST ADUNK a Csóka Kommunális Közvállalat nyereségének elosztásáról  szóló 915-ös számú 
Határozatra, melyet  a Felügyelő  Bizottság 2017.06.23-án tartott ülésén hozott meg. 

3. szakasz 

            Jelen  Záróhatározatot közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában. 

SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT                               Csóka KKT elnöke 
C S Ó K A     K Ö Z S É G                                    Oláj Tibor , s.k. 
CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE                
Szám: 016-1/2018–V- XXII. 
Kelt:  2018.03.16. 
C S Ó K A 
 
30.  

Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/2011-еs számú Hivatalos Lapja – Letisztázott szöveg )  77. szakasza  
1. bekezdésének 22. pontja és 126.szakasza 1. bekezdésének 7. pontja és  Csóka község Községi Közigazgatásáról szóló 
Határozat (Csóka község 16/10-es, 14/13-as és 4/15-ös, 16/16-os, 23/16-os és 13/17-es számú Hivatalos Lapja ) 2. 
szakasza 1. bekezdésének 7. pontja alapján,  Csóka község Képviselő- testülete 2018.03.16-án tartott ülésén  
 

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

CSÓKA KÖZSÉG  KÓZSÉGI KÖZIGAZGATÁSÁ  2017-ES ÉVI MUNKAJELENTÉSÉNEK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 
             JÓVÁHAGYÁST ADUNK  Csóka község Községi Közigazgatása  2017-es évi  031-17/2018-II/3-as számú és 
2018.02.14-i keltezésű  Munkajelentésére. 
  

2. szakasz 
 

            Jelen  Záróhatározatot közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában. 
 
  
SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT                         Csóka KKT elnöke 
C S Ó K A     K Ö Z S É G                             Oláj Tibor,  s.k. 
CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE                
Szám: 016-1/2018–V- XXII. 
Kelt:  2018.03.16. 
C S Ó K A 
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31. 

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 2018.03.16 -án  tartott ülésén  
 

Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T 
h o z o t t 

A CSÓKA MŰVELŐDÉSI – OKTATÁSI KÖZPONT 2016-OS ÉVI MUNKAJELENTÉSÉNEK 
ELFOGADÁSÁRÓL, A PÉNZÜGYI JELENTÉSSEL EGYÜTT 

 
I. 
 

 ELFOGADJUK  a Csóka Művelődési – Oktatási Központ 2017 - es évi Munkajelentését, a Pénzügyi jelentéssel 
együtt, amelyet a  Csóka Művelődési – Oktatási Központ Igazgató Bizottsága 2018.02.22-én megtartott ülésén fogadott el 
99/1-4-42 szám alatt.              
 

II. 
 

 Jelen  Záróhatározatot közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában. 
 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT                        Csóka KKT elnöke 
C S Ó K A     K Ö Z S É G                                        Oláj Tibor,  s.k. 
CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE                
Szám: 016-1/2018–V- XXI. 
Kelt:  2018.03.16. 
C S Ó K A 
 
32. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 83/2014-es számú más törvény 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 2018.03.16 -án  tartott ülésén  
 

Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T 
h o z o t t 

A CSÓKA MŰVELŐDÉSI – OKTATÁSI KÖZPONT 2018-AS ÉVI MUNKTERVÉNEK ÉS PROGRAMÁNAK  
ELFOGADÁSÁRÓL 

 
I. 

 
 ELFOGADJUK  a Csóka Művelődési – Oktatási Központ 2018- as évi Munkatervét és programát, amelyet   
Csóka Művelődési – Oktatási Központ Igazgató Bizottsága 2018.03.08-án tartott ülésén fogadott el 120/1-4-54 szám alatt.  
 

II. 
 
 Jelen  Záróhatározatot közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában. 
 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT                                Csóka KKT elnöke 
C S Ó K A     K Ö Z S É G                                                 Oláj Tibor  s.k. 
CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE                
Szám: 016-1/2018–V- XXII. 
Kelt:  2018.03.16. 
C S Ó K A
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33. 

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 3/11-еs számú Hivatalos Lapja  – Letisztázott 
szöveg ) 48. szakaszának 2. bekezdése és 77. szakasza  1. bekezdésének 22. pontja  alapján,  
Csóka község Képviselő- testülete 2018.03.16-án  tartott ülésén  
 

Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T 
h o z o t t 

CSÓKA KÖZSÉG SZOCIÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 2017-ES ÉVI MUNKAJELENTÉSÉNEK 
ELFOGADÁSÁRÓL 

                                     
I. 

 
 ELFOGADJUK Csóka község Szociális Munkaügyi Központja 2017-es évi Munkajelentését, amelyet  Csóka 
község Szociális Munkaügyi Központja  Igazgató Bizottsága 2018.03.05-én tartott ülésén fogadott el 87-3/2018 szám 
alatt. 
 

II. 
 
 Jelen Záróhatározatot közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT                        Csóka KKT elnöke 
C S Ó K A     K Ö Z S É G                             Oláj Tibor  s.k. 
CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE                
Szám: 016-1/2018–V- XXI. 
Kelt:  2018.03.16. 
C S Ó K A 
 
34. 

A szociális védelemről szóló törvény ( SZK 24/2011-es számú Hivatalos Lapja ) 123. szakasza és Csóka község 
Alapszabályának ( Csóka község 3/11- es számú Hivatalos Lapja – Letisztázott szöveg  ) 77. szakasza 1. bekezdésének 
10. pontja alapján  Csóka község Képviselő - testülete 2018.03.16-án tartott ülésén  
 

V É G Z É S T 
H o z o t t 

CSÓKA KÖZSÉG SZOCIÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONTJA IGAZGATÓ BIZOTTSÁGA  KÉT 
TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 

 
I. 

            FELMENTJÜK  Csóka község Szociális Munkaügyi Központja Igazgató bizottságának két tagját, lemondásuk 
miatt, éspedig: 

1) Trbojević Jasminkát Padéról- az alapító képviselője, 
2) Radanov Dragicát Padéról- az alapító képviselője, 

 
II. 

             Az Igazgató Bizottság fent említett két tagjának  megbízatása e Végzés közzétételének napján szűnik meg.  

III. 
 Ezt a Végzést közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában.  

SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT                                 Csóka KKT elnöke 
C S Ó K A       K Ö Z S É G                                       Oláj Tibor , s.k. 
CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE     
Szám: 016 – 1/2018 –V - XXII. 
Kelt: 2018.03.16. 
C S Ó K A 
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35. 

A szociális védelemről szóló törvény ( SZK 24/2011-es számú Hivatalos Lapja ) 123. szakasza és Csóka község 
Alapszabályának ( Csóka község 3/11- es számú Hivatalos Lapja – Letisztázott szöveg  ) 77. szakasza 1. bekezdésének 
10. pontja alapján  Csóka község Képviselő - testülete 2018.03.16-án tartott ülésén  

 
V É G Z É S T 

H o z o t t 
CSÓKA KÖZSÉG SZOCIÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONTJA IGAZGATÓ BIZOTTSÁGA  KÉT 

TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
            KINEVEZZÜK  Csóka község Szociális Munkaügyi Központja Igazgató bizottságának két tagját,  éspedig: 

1. Popović Jagodicát Szanádról, Đura Jakšić 2- az alapító képviselője, 
2. Perišić Radicát Csókáról Titó marsall 8a – az alapító képviselője, 

 
II. 

           Az Igazgató Bizottság fent említett tagjainak  megbízatása, Csóka község Képviselő – testületének 016-3/2016-V-
VII-es számú és 2016.12.27-i keltezésű Végzésével kinevezett többi tag megbízatásának leteltéig tart. 

III. 
          Ezt a Végzést közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában. 

SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT                                 Csóka KKT elnöke 
C S Ó K A       K Ö Z S É G                                       Oláj Tibor,  s.k. 
CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE     
Szám: 016 – 1/2018 –V - XXII. 
Kelt: 2018.03.16. 
C S Ó K A 
 
36. 
              Csóka község Alapszabályának ( Csóka község 3/11- es számú Hivatalos Lapja – Letisztázott szöveg  ) 77. 
szakasza 1. bekezdésének 10. pontja és  99. szakasza és Csóka község Képviselő – testületének munkájáról szóló Ügyrend  
( SZK 13/08-as, 9/09-es és 10/15-ös számú Hivatalos Lapja ) 44. szakasza alapján Csóka község Képviselő - testülete 
2018.03.16-án tartott ülésén  
 

V É G Z É S T 
hozott 

A KÁDER, ADMINISZTRATÍV, MANDÁTUM-MENTELMI KÉRDÉSEKKEL ÉS MUNKAVISZONYOKKAL 
FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
I. 

 A Káder, adminisztratív, mandátum-mentelmi kérdésekkel és munkaviszonyokkal foglalkozó bizottság tagjainak 
megválasztásáról szóló  Végzés (Csóka község 15/2016- os és 23/2016-os számú Hivatalos Lapja)   I. szakasza módosul 
és így hangzik: 
          „ 
 MEGVÁLASZTJUK, a Káder, adminisztratív, mandátum-mentelmi kérdésekkel és munkaviszonyokkal 
foglalkozó bizottság tagjait, éspedig: 

1. Oláj Tibort  Csókáról, mint tanácsnok – elnök,  
2. Radojević Čokolov Susanát Szanádról, mint tanácsnok - az elnök helyettese, 
3. Kerepesi Erikát Csókáról – tag,  
4. Popović Mihajlót  Szanádról  – tag,  
5. Marjanov Mirjanát Csókáról – tag.“ 

 
II. 

 Az említett Végzés többi tagja nem változik.  

III. 
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Ezt a Végzést közzétesszük Csóka község Hivatalos Lapjában. 

SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT                               Csóka KKT elnöke 
C S Ó K A       K Ö Z S É G                                      Oláj Tibor,  s.k. 
CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE     
Szám: 016 – 1/2018 –V - XXII. 
Kelt: 2018.03.16. 
C S Ó K A 
 
CSÓKA  KÖZSÉG  ELNÖKE 
 
37. 

A  helyi önkormányzatról szóló törvény  ( SZK 129/07-es számú  Hivatalos Közlönye ) 58. szakaszának 3. 
bekezdése és Csóka Község alapszabályának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja– Letisztázott szöveg ) 115. 
szakasza 1. bekezdésének 7. pontja és A SZK 05-ös számú 121-3133/2012-es évi 2012.04.26-i keltezésű  Kormány 
Határozat alapján,  

Csóka Község elnöke 2018.03.01-én 
 

H A T Á R O Z A T O T 
h o z o t t 

CSÓKA KÖZSÉG ELNÖKÉNEK TANÁCSADÓJA TISZTSÉGBE HELYEZÉSÉRŐL 
A HELYI KÖZÖSSÉGEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETÉRE 

 
 

I. 
 

            Mihajlo Popovićot Szanádról,  Csóka Község Elnökének a Helyi közösségekkel való együttműködés területére, 
tanácsadói tisztségbe helyezzük, a Községi Elnök  megbízatásának megszűnéséig. 
 

II. 
 

            Csóka Község tanácsadója munkaviszonyt létesít Csóka Község önkormányzatában, meghatározott időre, 
2018.03.01-től a Községi Elnök  megbízatásának megszűnéséig. 
            Az elnök tanácsadója felmenthető tisztségbe helyezési időszakának megszűnése előtt, lemondásának benyújtása 
napján, illetve felmentésének napján. 
 

III. 
 

 Csóka község tanácsadójának e Határozat 1. szakaszából, a tisztségbe helyezett személy térítményének 
elszámolására és kifizetésére vonatkozó koefficiense  25,00-ös értéket tesz ki. 
  

IV. 
 

 E Határozat 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                                      Gyömbér Stana,  s.k. 
CSÓKA KÖZSÉG ELNÖKE  
Szám: 022-3/2018-VI 
Keltezés: 2018.03.01. 
C S Ó K A  
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CSÓKA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI HIVATALÁNAK VEZETŐJE 

38. 

Csóka község  Községi Közigazgatásának szervezéséről szóló Határozat ( Csóka község 16/10-es, 14/13-as, 4/15-ös és 
20/16-os, 23/16-os és 13/17-es számú Hivatalos Lapja ) 2. és 10. szakasza, A általános közigazgatási eljárásról szóló 
törvény ( SZK 18/16-os számú Hivatalos Közlönye ) 136. szakasza, A környezetvédelemről szóló törvény ( SZK 135/04-
es, 26/09-es, 36/09-es más Törvény, 72/09- es más Törvény, 43/11-es számú Alkotmány bírósági Határozat  Hivatalos 
Közlönye ) 35. szakasza és Az életkörnyezeti  hatások  stratégiai felbecsléséről szóló törvény ( SZK 135/04-es és 88/10-es 
számú Hivatalos Közlönye )  9. szakasza alapján,  A gazdasági, mezőgazdasági, fejlesztési, városrendezési, építkezési 
tevékenységek – egységes eljárás végrehajtása és lakásügyi – kommunális tevékenységek Ügyosztálya 
      

VÉGZÉST 
hozott 

Csóka község területén lévő II A rendű 105-ös számú állami útvonal, a Tisza-híd –és a 13-as számú állami útvonal 
kereszteződésének szakasza, részletes szabályozási tervének, az életkörnyezeti hatások  Stratégiai felbecslésének  

kidolgozásához való csatlakozás elvetéséről 
 
 
              Csóka község területén lévő II A rendű 105-ös számú állami útvonal, a Tisza-híd –és a 13-as számú állami 
útvonal kereszteződésének szakasza, részletes szabályozási tervének( a további szövegben: Terv), az életkörnyezeti 
hatások  Stratégiai felbecslésének  kidolgozásához való csatlakozás elvetéséről szóló Végzés a környezetvédelmi illetékes 
szerv  501-9/01/2018-III-as számú véleményének beszerzése alapján kerül meghozatalra.  
              A Terv megvalósításánál jelentkezhető életkörnyezeti hatások, a Szabadka-Nagybecskerek –Kevevára I rendű 24-
es számú állami útvonal fő irányán lévő közlekedési infrastruktúra  korridorhálózatának   külön rendeltetésű területéről 
szóló  területrendezési tervének, az életkörnyezeti hatások stratégiai felbecsléséről szóló Jelentésében kerültek 
megvitatásra.  
             A Terv által tartalmazott projektumok lehetséges negatív hatásai, az életkörnyezeti hatások  felbecsléséről szóló  
tanulmány kidolgozásának szükségességét eldöntő  rendszeres eljárások alapján kerülnek megvitatásra.   

Jelen Határozat Csóka község Hivatalos Lapjában való közzététele  napján lép hatályba. 
 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG-VAJDASÁG AT                               
CSÓKA KÖZSÉG                                                                          
CSÓKA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSA    
- Gazdasági, mezőgazdasági, fejlesztési, városrendezési,  
építkezési tevékenységek – egységes eljárás végrehajtása  
és lakásügyi – kommunális tevékenységek Ügyosztálya                     
Szám: 501-9/02/2018-III 
Kelt: 2018.02.26. 
CSÓKA 
 
 
          Az anyag feldolgozója                                                                                Községi Közigazgatás osztályvezetője                       
Sövényházi Éva -  önálló tanácsadó, s.k.                                                                       Jovanov Zoran okl.jogász, s.k. 



 

 

  

FŐ  ÉS  FELELŐS  SZERKESZTŐ: 
 

Tóth  Zoltán, Csóka KKT Titkára 

Évi  előfizetés ára:  2.500,00  dinár  
Csóka község Közigazgatási Hivatala  számlaszáma: 840 – 745151843 - 03 
Hivatkozási szám:  97        47  211 
Kiadó: Csóka Község Közigazgatási  Hivatala 
А kiadó címe:  23320  Csóka, Tiszamente, 20-as szám 
 

                                                                                                                                                                     Fő  és  felelős  szerkesztő 
 

 

Határozat 
száma 

T  A  R  T  A  L  O  M Oldalszám 

 KÖZSÉGI  KÉPVISELŐ  - TESTÜLET 
 

 

27 HATÁROZAT  CSÓKA KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ II A RENDŰ 105-ÖS SZÁMÚ 
ÁLLAMI ÚTVONAL, TISZA –HÍD –ÉS A 13-AS SZÁMÚ ÁLLAMI ÚTVONAL 
KERESZTEZŐDÁSÁNEK SZAKASZA RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK 
KIDOLGOZÁSÁRÓL 

85 

28 HATÁROZAT CSÓKA KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ UTCÁK, KÖZSÉGI ÉS 
KATEGORIZÁLATLAN UTAK KARBANTARTÁSÁRÓL 

89 

29 ZÁRÓHATÁROZAT A  CSÓKA  KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT NYERESÉGÉNEK 
ELOSZTÁSÁRÓL  SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

         97 

30 ZÁRÓHATÁROZAT  CSÓKA KÖZSÉG  KÓZSÉGI KÖZIGAZGATÁSÁ  2017-ES ÉVI 
MUNKAJELENTÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

97 

31 ZÁRÓHATÁROZAT A CSÓKA MŰVELŐDÉSI – OKTATÁSI KÖZPONT 2016-OS ÉVI 
MUNKAJELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL, A PÉNZÜGYI JELENTÉSSEL EGYÜTT 

98 

32 ZÁRÓHATÁROZAT  A CSÓKA MŰVELŐDÉSI – OKTATÁSI KÖZPONT 2018-AS ÉVI 
MUNKTERVÉNEK ÉS PROGRAMÁNAK  ELFOGADÁSÁRÓL 

98 

33 ZÁRÓHATÁROZAT CSÓKA KÖZSÉG SZOCIÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 2017-ES 
ÉVI MUNKAJELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 

99 

34 VÉGZÉST CSÓKA KÖZSÉG SZOCIÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONTJA IGAZGATÓ 
BIZOTTSÁGA  KÉT TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 

99 

35 VÉGZÉST CSÓKA KÖZSÉG SZOCIÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONTJA IGAZGATÓ 
BIZOTTSÁGA  KÉT TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

100 

36 VÉGZÉST A KÁDER, ADMINISZTRATÍV, MANDÁTUM-MENTELMI KÉRDÉSEKKEL ÉS 
MUNKAVISZONYOKKAL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG TAGJAINAK 
MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

100 

 CSÓKA KÖZSÉG  ELNÖKE 
 

 

37 HATÁROZAT  CSÓKA KÖZSÉG ELNÖKÉNEK TANÁCSADÓJA TISZTSÉGBE 
HELYEZÉSÉRŐL A HELYI KÖZÖSSÉGEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS 
TERÜLETÉRE 

101 

 CSÓKA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI HIVATALÁNAK VEZETŐJE 

 

 

38 VÉGZÉS CSÓKA KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ II A RENDŰ 105-ÖS SZÁMÚ ÁLLAMI 
ÚTVONAL, A TISZA-HÍD –ÉS A 13-AS SZÁMÚ ÁLLAMI ÚTVONAL 
KERESZTEZŐDÉSÉNEK SZAKASZA, RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK, AZ 
ÉLETKÖRNYEZETI HATÁSOK  STRATÉGIAI FELBECSLÉSÉNEK  KIDOLGOZÁSÁHOZ 
VALÓ CSATLAKOZÁS ELVETÉSÉRŐL 

102 
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