SZENTTAMÁS KÖZSÉG
HIVATALOS LAPJA
XLII. évfolyam

Szenttamás, 2009. 04. 21.
megjelenik szükség szerint

3. szám

35.
A kommunális tevékenységekről szóló törvény 2. szakasza (Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye, 97/16. és 98/42. sz.), A helyi
önkormányzatról szóló törvény 20. szakasza 5., 26. és 35. pontjának (Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye, 07/129. sz.), Szenttamás
Község Képviselőtestülete alapszabálya 40. szakasza 1. bekezdése 7. pontjának (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 08/5. sz.) és Szenttamás
Község Képviselőtestülete ügyrendjének 83. szakasza 1. bekezdésének (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 08/5. sz.) alapján a Szenttamási
Községi Képviselőtestület 2009. 04. 21-én megtartott 6. ülésén
H ATÁROZATOT
hozott
A KOMMUNÁLIS RENDRŐL
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. szakasz
Ezzel a határozattal előírják a városrendezés és a kommunális rend általános feltételeit és a végrehajtásukról szóló
intézkedéseket, a közös kommunális használatú kommunális objektumok használata, védelme és karbantartása céljából (a folytatásban:
határozat).
2. szakasz
Ezen határozat értelmében kommunális rendnek számít:
1.
az általános rendelkezés, amely magába foglalja a lakott település mozgatható kommunális felszerelésének elhelyezését,
karbantartását és védelmét,
2.
a közterületek tisztántartása,
3.
a zöldövezetek és –területek kialakítása és karbantartása,
4.
a hó és jég eltakarítása,
5.
felásás és felásással vagy más módon megsértett közterületek és objektumok helyrehozatala,
6.
az utcák és terek nevének meghatározása, valamint az épületek számokkal való megjelölése,
7.
plakáton való közzététel,
8.
háziállatok tartása.
3. szakasz
Ezen határozat szerint közterületnek számítanak:
1. az úttestek, járdák és kerékpár utak, terek, a közlekedési felületeket összekötő lépcsőzetek, hidak,
2. az utcai pázsitok, az úttest és a gyalogjárda közötti zöld területek, rendeltetésüknek még nem átadott épületek körüli és közötti
területek, nyilvános játszóterek,
3. a parkolók,
4. a parkok,
5. a temetők,
6. az autóbusz állomások és megállók,
7. a benzinkutak,
8. a piacterek,
9. a sport- és rekreációs pályák,
10. az állami tulajdonban lévő be nem épített telkek.
4. szakasz
A közterületeken lévő kommunális objektumok és berendezések a következők:
1. vízellátó objektumok, távfűtési művek és nyilvános csöveskutak,
2. kutak,
3. hőenergiát és földgázt szolgáltató objektumok és berendezések,
4. aknaÖfedelek és vízelvezető csatornák rácsai,
5. a közvilágítás objektumai és az áramszolgáltatás és távvezeték hálózat objektumai és berendezései,
6. postaládák és telefonfülkék,
7. közlekedési jelek és villanyrendőrök,
8. védőkerítések,
9. virágtartók és padok,
10. utcanév- és házszám táblák,
11. szemetes kannák és -kosarak,
12. hirdetőoszlopok.
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II. A LAKOTT TERÜLETEK ÁLTALÁNOS BERENDEZÉSE
5. szakasz
A közterületek, a kommunális és más objektumok valamint a közterületeken lévő berendezések karban-, rendben- és
tisztántartásáról, valamint hibátlan állapotáról a közművesítési vállalat, más közvállalat valamint jogi személyek, vállalkozók és
magánszemélyek gondoskodnak.
6. szakasz
Tilos:
az ezen határozat 3. szakaszában meghatározott közterületek szennyezése vagy megkárosítása, valamint hulladék és más tárgyak
lerakása azokra,
a kommunális és más objektumok illetve berendezések megkárosítása és szennyezése,
írás és rajzolás a kommunális és más objektumokra illetve berendezésekre,
a kommunális és más objektumok illetve berendezések engedély nélküli elmozdítása, áthelyezése és elhelyezése, valamint ezen
objektumok elhelyezésének megakadályozása.
III. KOMMUNÁLIS ÉS MÁS OBJEKTUMOK ILLETVE BERENDEZÉSEK ELHELYEZÉSE
7. szakasz
A kommunális és más objektumok illetve berendezések közterületeken való elhelyezését a Városfejlesztési, Lakás- és Kommunális
Ügyekkel, valamint az Ember Környezetének Védelmével Foglalkozó Szakosztály engedélyezi (a továbbiakban Szakosztály), összhangban
Az építési engedélyek kiadásáról szóló törvénnyel és A közterületeken való montázs- és más objektumok ideiglenes elhelyezéséről szóló
határozattal.
VÁROSRENDEZÉSI MOBILIÁK (A LAKOTT TERÜLET MOZGATHATÓ KOMMUNÁLIS FELSZERELÉSE)
8. szakasz
Padokat a közterületekre azon illetékes közvállalatok terve szerint helyeznek el, amelyek gondot viselnek karbantartásukról.
A padokat elhelyező vállalat köteles azokat hibátlan és rendezett állapotban tartani.
9. szakasz
A postaládákat és a telefonfülkéket a közterületeken azon beosztás szerint helyezik el, amelyet az arra megbízott vállalat ajánl a
községi igazgatóság beleegyezésével.
Az ezen szakasz 1. bekezdésében említett vállalat köteles a postaládákat és a telefonfülkéket hibátlan és rendezett állapotban tartani.
10. szakasz
A virágtartók elhelyezését a gyalogos övezetekben és más helyszíneken a Szenttamási Községi Városrendezési és Fejlesztési
Közvállalat határozza meg.
Oszlopok, gömbök, kerítések és más akadályok közterületeken való elhelyezéséről szintén a Szenttamási Községi Városrendezési és
Fejlesztési Közvállalat hoz határozatot.
11. szakasz
Más közvállalatok tervezeteivel és ügyirataival összhangban elhelyezendő, ezen határozat 8., 9. és 10. szakaszában meghatározott
városrendezési felszerelés ( a lakott terület mozgatható kommunális berendezése) méretét, kinézését, felhasznált anyagát és a közterülethez
illetve a közterületről látható felületekhez való rögzítésének módját tartalmazó műszaki dokumentációt a Szenttamási Községi
Városrendezési és Fejlesztési Közvállalat tervezettel határozza meg a Községi Tanács jóváhagyásával.
IV. TISZTASÁG

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

12. szakasz
A tisztaság megőrzése érdekében az építkezési munkálatok kivitelezői kötelesek:
rendben tartani az építkezés előtti közterületeket, ameddig az építkezési anyag szétszóródik,
nedvesíteni a szóródó anyagokat bontás illetve szállítás idején, valamint a bekötő utakat, hogy elkerüljék a por keletkezését és
felemelkedését az építkezésen kívül,
az építkezés közvetlen közelében lévő lefolyók rácsának tisztántartására,
megtisztítani a sártól a járművek kerekét, mielőtt elhagynák az építkezést, illetve megtisztítani a sártól az úttesteket és más
felületeket,
megakadályozni a lerakott építőanyag a széttúrását vagy a közterületről való széthordását,
kiigazítani az általuk feldúlt felületeket a Szenttamási Községi Városrendezési és Fejlesztési Közvállalat által meghatározott
feltételeknek megfelelően mindjárt, vagy a feldúlástól számított legkevesebb 3 napon belül,
megakadályozni a föld illetve más könnyen szétszóródó anyag (homok, kavics és hasonlók) szétszóródását,
bekeríteni az építkezést, és ennek a kerítésnek az eltávolítása előtt megtisztítani az építkezés területét a szeméttől és hulladéktól,
kijavítani a megsértett gyalogjárdát a Szakosztály jóváhagyásával.

13. szakasz
A forgács, papír és más könnyen szóródó anyag szállítása olyan csomagolásban történik, amely megakadályozza azok
szétszóródását.
A fűtő-, az építkezési- és más szóródó anyag, a szennyvíz és más folyékony anyagok szállítása olyan járművekkel történik, amelyek
megakadályozzák azok szétszóródását szállítás közben.
14. szakasz
Fűtő-, építkezési- és más anyag illetve áru közterületeken való be- és kipakolása csak abban az esetben végezhető, ha arra nincs
más lehetőség, azzal a feltétellel, hogy ezeket az anyagokat 24 órán belül a ki- illetve bepakolástól számítva el kell távolítani, a területet pedig
rögtön lemosni és megtisztítani.
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15. szakasz
A fák metszését illetve eltávolítását közterületeken, a fű kaszálását, az utak javítását és más munkálatokat végző személy köteles a
közterületekről eltávolítani illetve eltakarítani a hulladékot, rögtön a munka elvégzése után.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

16. szakasz
A közterületek tisztasága és rendje megőrzése érdekében tilos:
a papír és más hulladék szétszórása a szemetes kosarak és szemetes kannákon kívűl, illetve más módon szemetelni,
kiönteni a szennyvizet illetve más szemetet, hulladékot, földet és hasonlókat tárolni,
mosni a járműveket, kivágni a fákat, szétverni a szenet stb.,
meggyújtani a szemetet,
reklámlapok, értesítések és más feliratok engedély nélküli szétszórása,
a szemetes kukákba kormot és vizet, gyúlékony anyagokat és folyadékot illetve nem háztartási szemetet önteni,
a szemét gyűjtése kukákból és szeméttelepekről,
a szeméttelepen kívül a föld, építkezési hulladékanyag, ipari és kisipari hulladék, salak, göngyöleg és más hulladék kirakása, illetve
a szennyvíz kiöntése az arra nem előrelátott helyre,
mozgatható elárúsító pultokkal, göngyöleggel, építkezési és más anyaggal, elfoglalni a közterületeket a Szakosztály engedélye
nélkül,
elfoglalni a közterületeket oszlopok, rámpák, kerítések elhelyezésével, járművek javításával, nem bejegyzett vagy meghibásodott
járművekkel, lakókocsikkal, csónakokkal és más vízi járművekkel,
teherautók és traktorok pótkocsijának teherrel való parkolása a parkoló helyeken 24 órától hosszabb ideig,
mezőgazdasági gépek közterületeken való parkolása 24 órától hosszabb ideig a Szakosztály engedélye nélkül,
járművek parkolása a gyalogjárdán,
jószág közterületeken való átterelése.

17. szakasz
A város tisztaságának megőrzése érdekében Az építkezési telkekről szóló határozattal (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 03/5. és
07/7. sz.) meghatározott első építkezési övezetben lévő épületek tulajdonosai kötelesek minden öt évben befesteni és karbantartani az
épületek homlokzatait..
Amennyiben végzik ezen szakasz 1. bekezdésébe foglalt festési munkálatokat, oly módon kell azt végezni, hogy egy objektum egy
színűre legyen befestve, függetlenül az épület szintekre való beosztásától.
18. szakasz
Nem engedélyezett ezen határozat 17. szakaszában említett épületek falára reklámokat kiírni, amennyiben Szenttamás Községi
Igazgatóságának Városrendezési, Lakás- és Kommunális Ügyekkel valamint az Ember Környezetének Megóvásával Foglalkozó Szakosztálya
nem ad rá engedélyt.
A Szakosztály kiadja ezen szakasz 1. bekezdésében említett engedélyt a tulajdonos illetve a felhasználó által mellékelt vázlat
alapján, ha a reklámfelirat nem rontja meg az objektum kinézetét.
19. szakasz
A Szent Száva utcában a hídtól a Karagyorgye utcáig, a Karagyorgye utcában a Szent Száva utcától a Zmaj Jovina utcáig, a Zmaj
Jovina utcában és a Lázár cár utcában lévő valamint az ezekre az utcákra kijáró épületek tulajdonosai a Szakosztály engedélyét kell
megszerezniük, amely meghatározza az említett épületek színét.
20. szakasz
Az épület tulajdonosai és bérlői kötelesek csatorntát szerelni objektumaikra és elvezetni a vizet saját telkeikre vagy közterületre,
illetve körbe kell keríteniük telkeiket az urbanisztikus tervben meghatározott módon.
Ha sor kerül a központi körzetben lévő objektumok lebontására, az objektum tulajdonosa köteles védőkerítéssel vizuálisan eltakarni
a romokat. A lebontott objektum tulajdonosa köteles engedélyt szerezni az említett kerítés felállításához. A Városrendezési, Lakás- és
Kommunális Ügyekkel valamint az Ember Környezetének Megóvásával Foglalkozó Szakosztály kiadja az engedélyt, ha a kerítés a
kinézésével nem rontja az utca látványát (nem készülhet építkezési segédanyagból vagy a bontáskor megmaradt építkezési anyagból), a
mellékelt vázlat és A községi adminisztratív illetékekről szóló határozattal meghatározott 3-as tarifaszámú közigazgatási illeték befizetése
alapján.
21. szakasz
A légkondicionáló berendezések a közterületekről nem látható felületekre szerelhetők fel (udvari homlokzatok, teraszok és
balkonok eltakart részei és hasonló).
Amennyiben műszaki okok miatt nem lehetséges a légkondicionáló berendezések beszerelése ezen szakasz 1. bekezdésében leírt
módon, akkor a Szenttamás Község Városrendezési és Fejlesztési Közvállalat feltételei alapján szerelik fel azokat..
A légkondicionáló berendezések beszerelésekor kötelező biztosítani a lecsapódott víz elvezetését oly módon, hogy az
megakadályozza a víz szétfolyását más felületekre (közterületekre való csöpögés és szétfolyás).
V. ZÖLD ÖVEZETEK ÉS ZÖLD TERÜLETEK
22. szakasz
Zöld területeknek számítanak ezen határozat értelmében:
1. zöld közterületek:
parkok, pázsitok
úttest menti zöld területek ( fasorok, zöld sávok, élő sövények),
zöld területek az utcákon az úttest és a járda között, egy tömbben levő zöld terület.
2. Külön célokat szolgáló zöld területek:
vállalatok, tan-, művelődési – és egészségügyi intézmények keretében,
zöld területek a temetőben,
szigetelő és védö zöld sávok és övezetek, valamint a laza földterületeken ( csuszamlásokon, illetve építésre alkalmatlan terepeken).
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Kertek és közös udvarok előtti zöld területek.

A zöld közterületeket csak az előrelátott célokra lehet használni.
Kivételesen a Szakosztály engedélyével szervezhetnek a zöld közterületeken sport rendezvényeket, gyakorlatokat stb. A
rendezvények befejeztével a szervező köteles visszaállítani a zöld területet az elsődleges állapotába.
A zöld területen levő fákat, amelyek veszélyt jelentenek a járókelőkre, elektromos vezetékre vagy más objektumokra, a Közvállalat
köteles a kommunális felügyelőség rendeletére rögtön kivágni és elszállítani.
23. szakasz
A zöld közterületeken csak olyan objektumok és berendezések helyezhetők el, illetve olyan munkálatok végezhetők, amelyeket
előreláttak a városrendészeti tervvel, és amelyet a Szakosztály engedélyezett.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

24. szakasz
A zöld közterületek megvédése érdekében tilos:
a fák ültetése, kivágása és metszése a faiskola működtetésével megbízott közvállalat és a Szenttamás Község Városrendezési és
Fejlesztési Közvállalat engedélye nélkül,
a fák és más ültetvények károsítása,
a fák, bokrok és sövények virágainak, valamint gyümölcsinek leszedése,
a pázsit nem előrelátott célokra való használata (taposás és fekvés),
a zöld területek felásása illetve föld, kő, homok és a talaj más összetevőinek kihordása a zöld közterületre a Szakosztály engedélye
nélkül,
házi állatok kiengedése a zöld közterületre,
hulladék kidobása a zöld közterületre,
útjelzések, jelek, feliratos táblák levétele, megsemmisítése ill. károsítása,
utak, padok, szemetes kosarak, hídkorlátok, szanitáris berendezések megkárosítása,
járművek zöld közterületeken való hajtása és mosása,
járművek zöld közterületeken való parkolása,
a padok, szemetes kosarak és a játszóterek szereinek áthelyezése az eredeti helyükről,
tűz gyújtása vagy fatörzs és levél égetése, különféle anyagok, áruk, göngyölegek lerakása a pázsitra, füves területekre és utakra,
valamint fasorok és más ültetvények mellé,
nevek, jelek bevésése a fatörzsekbe, padokba, falakba vagy más objektumokba, reklámpanók megkárosítása, plakátok ragasztása
fatörzsekre és kerítésekre, szögek fatörzsekbe való beverése,
fákra, villamosvezetékre, kerítésekre vagy más objektumokra való mászás,
kaptárak, mérlegek, panók, játékautomaták és más hasonló objektumok és berendezések engedély nélküli felállítása,
a föld engedély nélküli felásása, árkok, csatornák kiásása,
szőnyeg porolása és mosása, papír és más hulladék eldobása, szemét, fűrészpor, hamu és hasonlók kiszórása és égetése a zöld
közterületeken.

19.
25. szakasz
A zöld közterületeken leparkolt járműveket a kommunális felügyelő rendeletére eltávolítják és parkoló helyekre utasítják
Miután eltávolították a járművet a zöld közterületről a kommunális felügyelő kihágási eljárást indít valamint eljárást a zöld
közterület rendezése költségeinek megtérítésére.
26. szakasz
Az épületek tulajdonosai (családi házak, üzlethelyiségek stb.) rendszeres metszéssel kötelesek rendben tartani az épületek előtti
fákat, hogy ne zavarják a járdán való közlekedést: 2 m magasságig a járda fölött és 4,5 m magasságig az úttest fölött (az akadálymentes
közlekedésért) valamint 2 m magasságig az elektromos vezetékek alatt (az elektromos vezeték védelme céljából).
27. szakasz
Az esővizet elvezető árkok védelme és karbantartása érdekében tilos fák, bokrok vagy más növények ültetése, kivéve fű ültetése az
úttest és az árok között.
Az esővizet elvezető árok és a gyalogjárda közötti közterületen tilos vetemények és gabonafélék (búza, árpa, here stb.) termesztése
valamint kerítés felállítása az említett területen.
Ezen határozat 26. szakaszába foglalt személyek kötelesek az épületeik előtti zöld terület karbantartására.
28. szakasz
Az udvarokban tilos olyan növények ültetése, amelyek bármi módon károkat okozhatnak az épületeken és a vezetékeken, illetve
elzárják az objektumok szellőztető nyílásait.
Ezen szakasz 1. bekezdésébe foglalt esetben a kommunális felügyelő az érintett személy kérésére határozatot hoz a növény
metszéséről vagy eltávolításáról, amihez előre véleményt kér a zöld területeket és a faiskolákat fenntartó közvállalattól (amennyiben el kell
távolítani a növényt).
29. szakasz
Az épületek és telkek tulajdonosai illetve bérlői kötelesek udvaraikat és kertjeiket megtisztítani a parlagfűtől és más
gyomnövénytől, amelyek allergikus reakciókat válthatnak ki és károsak az emberek egészségére valamint alkalmasak a patkányok és más
rágcsálók elszaporodására
Amennyiben ezen szakasz 1. bekezdésében említett személyek nem végzik el a bekezdésbe foglalt tevékenységeket, még a
kommunális felügyelőség végzése alapján sem, a tisztítást a zöld területeket karbantartó közvállalat fogja elvégezni a tulajdonos illetve bérlő
költségein.
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VI. A HÓ ÉS A JÉG ELTAKARÍTÁSA
30. szakasz
A hó és a jég eltakarítása ezen határozat rendelkezései és a téli szolgálat terve szerint történik.
A közművesítési közvállalat (a továbbiakban KKV) köteles a folyó év október 15-ig elkészíteni a téli szolgálat
programtervezetét az elkövetkezendő téli időszakra a Községi Tanács jóváhagyásával.
31. szakasz
A téli szolgálat programtervezete a következőket tartalmazza:
1. az utak elsőbbségi listáját, amely szerint történik a hó és a jég eltakarítása, a megfelelő anyagok elszórásával megelőzi a jégpáncél
keletkezését,
2. a műszaki eszközök számát és fajtáját, valamint azok rendeltetését és felhasználásának beosztását,
3. a hó- és jégeltakarító munkások számát és beosztását,
4. más szervezetek szolgáltatásit és eszközeit, amelyeket szükség esetén felhasználnak,
5. a téli szolgálat végrehajtásának anyagi költségeit.
A téli szolgálat programtervezetének kidolgozásakor és az elsőbbségi sorrend meghatározásakor figyelembe kell venni azokat az
utakat, amelyeken a városi közforgalom bonyolódik le, egészségügyi- és gyermekintézmények, iskolák és közellátási központok találhatók,
valamint a sűrűn lakott tömbökből való szemétkihordás lehetőségeit.
32. szakasz
A piacokat irányító KKV köteles a piacterekről és a velük közvetlen funkcionális kapcsolatban lévő területekről (a piactér körüli
járdák, a piactéren belüli parkolók és a szállító járművek részére fenntartott utak) eltakarítani és elszállítani a havat és jeget.
33. szakasz
A nyilvános kanalizációt fenntartó KKV köteles a lefolyók és az utcai csatornák nyílásait szabaddá tenni és hóolvadáskor gondot
viselni működésükről.
34. szakasz
Az autóbuszállomást irányító KKV köteles eltakarítani és elszállítani a havat, valamint a megközelítésére szolgáló jeges utakat
leszórni a megfelelő anyaggal.
35. szakasz
A hó és a jég eltakarítása azokról az utcákról (gyalogjárdák és úttestek), amelyeket nem foglal magába a téli szolgálat
programtervezete, a lakosok- épülettulajdonosok feladata.
36. szakasz
A vállalatok, intézmények, más jogi személyek és vállalkozók kötelesek eltakarítani a havat az általuk használt utakról és bekötő
utakról, illetve jegesedés esetén leszórni megfelelő anyaggal, az úttesttől kezdve az épületekig és kötelesek eltávolítani a havat és a jeget a
tetőkről, amennyiben az veszélyezteti a járókelőket vagy magát az épületet.
37. szakasz
A lakóépületek előtti hó és jég eltakarításáról, valamint jegesedés esetén a járda leszórásáról és a tetők hótól és jégtől való
megtisztításáról, ha a hó és a jég veszélyezteti a járókelőket és az épületeket, a lakástulajdonosok, családi ház tulajdonosok illetve bérlők
gondoskodnak.
Az előző bekezdésben foglalt kötelességek folyamatosak minden nap 05-től 22 óráig.
38. szakasz
Az épületek tetejéről való hó és jég eltakarításakor a járókelőket figyelmeztetni kell és vigyázni arra, hogy ne sérüljenek meg a
levegőben lévő vezetékek, hogy a csatornák és lefolyók ne duguljanak be, illetve ügyelni kell arra, hogy a felhalmozott hó ne okozzon
fennakadást az úttesten és a gyalogjárdán.
Amennyiben nem lehetséges a hó és a jég eltakarítása az épület tetejéről a 37. szakasz 1. bekezdésébe foglalt személyek kötelesek
időben figyelmeztető jeleket elhelyezni a hó és a jég estleges tetőről való lecsúszásának veszélyéről.
39. szakasz
A vállalatok, intézmények, más jogi személyek és vállalkozók akik lakó-irodaházakat és irodaházakat használnak, maguk
gondoskodnak a hó eltakarításáról, az épületek előtti járdák leszórásáról jegesedés esetén, valamint a hó és a jég tetőkről való eltakarításáról,
amennyiben az veszélyes a járókelőkre és magára az épületre.
Amennyiben egy lakóépület földszintjén üzlethelyiség van a hó eltakarításról és a járda leszórásáról a bérlő illetve a tulajdonos
gondoskodik.
40. szakasz
Az épülőfélben lévő épültetek elől a hó eltakarítását és a járda leszórását a kivitelező végzi.
A be nem épített telkek használatára jogosultak kötelesek eltisztítani a havat és jegesedés esetén leszórni a járda azt a részét, amely
az említett terület mellett húzódik, és gyalogos és jármű forgalomra szolgál.
41. szakasz
Amennyiben ezen határozat 32., 33., 34., 36., 37., 39. és 40. szakaszába foglalt alanyok nem tesznek eleget kötelezettségeiknek,
még a kommunális felügyelőség által meghatározott határidőn belül sem, a felügyelő rendeletet ad a KKV-nk ezen feladatok elvégzésére az
említett alanyok költségén.
42. szakasz
Az úttestről és a járdáról letisztított havat a járda szélére kell gyűjteni. Amennyiben ez a terület 1,5 m-től keskenyebb, akkor az
úttest szélére azzal, hogy a csatornákat és a lefolyókat ne temesse be és ne zavarja a járókelők és a járművek forgalmát.

39. oldal

SZENTTAMÁS KŐZSÉG HIVATALOS LAPJA

2009.04.21.

3. szám

VII. FELÁSÁS
43. szakasz
A közterületek felásása a Szakosztály jóváhagyásával engedélyezett
A közterületek felásásának jóváhagyásában meghatározzák a munkálatok kezdetének és befejezésének időpontját, illetve azokat az
intézkedéseket, amelyeket foganatosítani kell az emberek és a vagyon biztonsága érdekében, valamint a felásott közterületek
rendbehozásának módját és időpontját.
A Szakosztály a felásás engedélyének kiadása után értesíti azt a közvállalatot, amelynek tevékenysége a közterület fenntartása
valamint a kommunális felügyelőséget.
44. szakasz
A természeti erők által okozott következmények elhárításakor, illetve olyan meghibásodás esetén, amit ha sürgősen nem hárítanak
el, veszélyeztetve lenne a közjó, az emberek egészsége és vagyona, engedélyezett a közterületek engedély nélküli felásása azzal, hogy a
munka kivitelezője erről köteles értesíteni ezen határozat 43. szakaszába foglalt szervet, legkésőbb 3 napon belül a károk keletkezésétől,
illetve írásos kérvényt benyújtani az ásások jóváhagyásának kiadására az ásás megkezdését igazoló megjelöléssel és a határidő
megjelölésével, ameddig a munkálatok tartanak.
45. szakasz
A vállalatok, intézmények, más jogi személyek, vállalkozók és magánszemélyek kötelesek a közterületeken tervezett ásási
munkálatokról írásban értesíteni a Szenttamás Községi Városrendezési és Fejlesztési Közvállalatot, folyó év november 15-től a következő év
február 1-ig.
Az előző bekezdésbe foglalt értesítések alapján a közvállalat elkészíti az ásások tervét legkésőbb a folyó év március 1-ig.
Ezen szakasz 1. bekezdésbe foglalt tervet a Szakosztályhoz továbbítják

-

46. szakasz
Vezetékek kiépítésére illetve felújítására történő közterületek felásására a kért engedély mellé a kérelmezőnek csatolni kell:
a vezeték illetve csatlakozó tervét, amelyek miatt végzik az ásást,
a közlekedés technikai szabályzásának tervét,
a Szenttamás Községi Városrendezési és Fejlesztési Közvállalattal kötött szerződést a felásott közterület hibátlan állapotának
visszaállításáról,
a helyi kommunális illeték befizetéséről szóló bizonylatot,
építési engedélyt.
Sürgős esetben, amennyiben meghibásodást kell elhárítani, a kérelmezőnek az engedély mellé csatolnia kell:
a felásás irányának vázlatát,
a közlekedés technikai szabályzásának tervét,
a Szenttamás Községi Városrendezési és Fejlesztési Közvállalattal kötött szerződést a felásott közterület hibátlan állapotának
visszaállításáról,
a kommunális vezetékek telekkönyvi kivonatát,
a kommunális valamint a közlekedési felügyelőség jegyzőkönyvét a meghibásodás következményeiről.

47. szakasz
Az ásatási engedélyeket a Szakosztály abban az esetben adja ki, ha azokat magában foglalja a Szenttamás Községi Városrendezési
és Fejlesztési Közvállalat által elkészített terv.
A Szakosztály abban az esetben nem adja ki az ásatási engedélyt ha a közterület használati engedélyének kiadásától számítva nem
telt el 3 év (kivétel ezen határozat 44. szakasza).
48. szakasz
A közterületeken csak március 1-től november 15-ig lehet végezni ásatásokat.
Kivételesen, ha az ásatások nincsenek felölelve az ásatások tervével vagy március 1-je előtt és november 15-e után kell őket
végezni, a Szakosztály engedélyezni fogja azt, ha a 46. szakaszba foglalt feltételek adottak, és ha megítéli hogy igazolt okokból történnek.
49. szakasz
A járművek és a gyalogosok által használt közterületek hibátlan állapotba való visszaállításának munkálatait, valamint a zöld
közterületek rendezésének munkálatait az ásatást végző munkavállaló köteles elvégezni, vagy egy másik vállalat a Szenttamás Községi
Városrendezési és Fejlesztési Közvállalat szakfelügyelete mellett, illetve összhangban az ásatások és a felásott területek hibátlan állapotba
való visszaállításának technikai feltételeivel (a továbbiakban technikai feltételek).
50. szakasz
A felásott közterületek hibátlan állapotba való visszaállítása érdekében történő munkálatokat az ásatási munkálatok után mindjárt be
kell fejezni, de legkésőbb az engedélyben meghatározott határidőn belül, vagy utólag meghosszabbított határidőn belül, a növények ültetését
pedig legkésőbb az ültetési időszak végéig el kell végezni.
51. szakasz
Ha a befektető vagy munkavállaló az ásatásokat engedély nélkül kezdi el, a kommunális illetve közlekedési felügyelőség végzéssel
elrendeli a munkálatok beszüntetését, és határidőt szab meg az engedély utólagos megszerzéséhez, ami nem lehetett több, mint 8 nap.
Ha a befektető nem szünteti be az ásatási munkálatokat, és az előírt határidőben nem szerzi meg az engedélyt, a kommunális illetve
közlekedési felügyelőség végzéssel rendeli el a felásott területek eredeti állapotába való visszaállítását a lerakott vezetékek eltávolítása után.
VIII. AZ UTCÁK, A TEREK NEVEINEK MEGHATÁROZÁSA ÉS AZ ÉPÜLETEK SZÁMOKKAL VALÓ JELÖLÉSE
52. szakasz
Minden utcának és térnek meghatározott neve kell hogy legyen, az épületeknek pedig házszámuk.
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Az utca és térnév meg kell hogy legyen jelölve.
Házszámokkal jelölnek minden lakó, üzleti és lakó-üzleti épületet.
53. szakasz
Az utcák, terek valamint házszámok megjelölésének és a táblák felfüggesztésének módja és eljárása valamint a megjelölések és az
említett táblák felfüggesztésére szükséges eszközök biztosítása összhangban kell hogy legyen A házszámokról, az épületek számokkal történő
ellátásáról, a helységnevek, utca és tér nevek megjelöléséről szóló rendelettel, ami a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében jelent meg
2003/110., 2004/137. és 2006/58. számában.
Nem engedélyezett a vállalatoknak, intézményeknek, más jogi személyeknek, vállalkozóknak és magánszemélyeknek, hogy maguk
határozzák és jelöljék meg az utcák neveit és a házszámokat.
54. szakasz
Az utcák és terek nevét Szenttamás Községi Képviselőtestülete határozza meg.
Szenttamás Községi Képviselőtestülete bizottságot alapít, amely ajánlatokat tesz az utcák és terek elnevezésére valamint
meghatározza a bizottság tagjainak számát és összetételét.
55. szakasz
Ezen határozat 54. szakaszába foglalt bizottság köteles az utca és térnevek meghatározásának illetve megváltoztatásának ajánlata
mellé megfelelő magyarázatot és A Helyi Önkormányzatokkal Megbízott Minisztérium jóváhagyását csatolni.
A bizottság az utca és térnevek meghatározására vagy megváltoztatására szóló ajánlatokat saját vagy a lakosok, helyi közösségek,
politikai pártok, szervezetek, egyesületek és más jogi személyek indítványozására illetve a részletes urbanisztikus terv kivitelezésének
szükségére vagy más okokból kifolyólag teszi.
56. szakasz
Az utcák és terek elnevezhetők neves történelmi személyiségekről, történelmi eseményekről, földrajzi nevekről és más természetes
nevekről.
A Szenttamási Ingatlanok Kataszter Szolgálata köteles az utca, térnevek és házszámok meghatározásakor vagy megváltoztatásakor
a táblát kifüggeszteni 30 napon belül a községi illetékes szervek Az utca és térnevek megváltoztatásáról szóló határozata meghozatalától.
Az utcák és terek nevének megjelölési költségeit a község fedezi.
57. szakasz
Az utcák, terek és házszámok megjelölésének módjai és feltételei, a táblák nagysága és a nyilvántartás vezetésének kötelezettsége
pontosabban meg van határozva a fent említett házszámokról, az épületek számokkal történő ellátásáról, a helységnevek, utca és térnevek
megjelöléséről szóló rendelettel.
IX. FALRAGASZON VALÓ KÖZZÉTÉTEL
58. szakasz
Föliratok, hirdetések, értesítések, transzparensek és más plakátok (a továbbiakban plakátok) az arra előrelátott oszlopokra, panókra
és más hasonló objektumokra ragaszthatók ki (továbbiakban plakát kiragasztó objektumok).
59. szakasz
A plakát kiragasztó objektumok helyeit a Községi Tanács határozza meg a Szenttamás Községi Városrendezési és Fejlesztési
Közvállalat ajánlatára.
60. szakasz
A plakátkiragasztó objektumok kihelyezését a közvállalat végzi, amiért árjegyzék szerinti térítés illeti meg, amit be kell hogy
nyújtson a plakátkiragasztó objektumok helyeinek meghatározásáról szóló határozat hatályba lépésétől 30 napon belül.
61. szakasz
A plakátkiragasztó objektumok kihelyezése a Szakosztály jóváhagyásával történik.
A plakátkiragasztó objektumokat az a vállalat köteles karbantartani, amelyik kihelyezte.
62. szakasz
Amennyiben egy plakátot, hirdetést vagy más hirdetési üzenetet ezen határozat meghatározásival ellentétben ragasztanak ki, vagy
azokra a helyekre, amelyek nem arra vannak előrelátva, a kommunális felügyelő elrendeli azoknak az eltávolítását a hirdető költségére.
X. HÁZIÁLLATOK TARTÁSA

1.
2.
3.
4.

63. szakasz
Háziállatoknak számítanak:
patások (lovak, öszvérek, szamarak),
páros ujjú emlősök (szarvasmarhák, sertések, juhok és kecskék),
szárnyasok (tyúkok, libák, kacsák, pulykák),
többi állatok (kutyák, macskák, nyulak, galambok, méhek stb.).

64. szakasz
Az I. építészeti övezetben a hídtól a Szent Száva utcán a Karagyorgye utcáig, majd a Karagyorgye utcán a Zmaj Jovina utcáig, a
Zmaj Jovina utcán a Nikolaj Velimirovity püspök térig, valamint mindazokban a házakban, amelyek ezekre az utcákra járnak ki, nem
szabad háziállatokat tartani, kivéve házi kedvenceket (pl. kutya, macska, papagáj, kanárimadár stb.).
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65. szakasz
Az I. övezet többi részében, a II. és III. építészeti övezetben, valamint Turján és Nádalján engedélyezett a háziállatok tartása abban
a számban, amennyi részére az adott telken épületeket lehet építeni A városrendészeti terv, Az állattartásra szükséges objektumok
kiépítéséről szóló szabályzat és ezen Határozat előírásai szerint.
66. szakasz
Nem engedélyezett a háziállatoknak az utcákra való kiterelése és legeltetése Szenttamás egyik építészeti övezetben valamint Turján
és Nádalján sem.
67. szakasz
A háziállatok tartására szolgáló épületek, valamint a szennygödör és a trágyadomb távolsága a lakóépülettől legkevesebb 15 m-re,
az utcától pedig legkevesebb 20 m-re kell hogy legyen.
Kivételesen, ha a telek hosszúsága nem engedélyezi meg ezen távolságok betartását, a szennyvízgödrök és trágyadombok a lehető
legtávolabb helyre kerüljenek a lakóépülettől és az utcai vonaltól.
68. szakasz
Azon a területen, ahol engedélyezett a patás és páros ujjú emlősök tartása, az e célra szolgáló épületek (istállók, aklok) a hatályban
lévő szabályzatok feltételei szerint kell hogy épüljenek.
Az előző bekezdésbe foglalt épületeknek kell hogy legyen szilárd, vizet nem áteresztő anyagból készült vizelet elvezető csatornája,
gömbölyű sarkokkal és ráccsal ellátva a gyűjtőmedence bejáratánál.
Szükség esetén az objektumok mellett épülhetnek kifutók, tetővel vagy az nélkül, biztosítva a trágya eltakarításának lehetőségét és a
gyűjtőmedencét.
A gyűjtőmedence nem szabad hogy föld alatti legyen, betonból vagy más vizet nem áteresztő anyagból kell hogy épüljön
cementbevonattal, amely ellenálló kell hogy legyen a hulladék anyagokra, és fedéllel kell ellátni.
Az istállótrágyát ásott gödrökbe kell gyűjteni, amelyet a felszínén legkevesebb 30 cm-ig ki kell falazni, hogy a trágya ne szívódjon
fel, és rendszeresen kell üríteni.
69. szakasz
Az állattartásra szolgáló épületeket és a gyűjtőmedencéket rendszeresen kell tisztítani.
A gyűjtőmedence és trágyadomb tartalmát, amelyet olyan megművelhető földterületre visznek ki, amely 100 m-nél kisebb
távolságra van a településtől vagy lakóépülettől, 24 óra leforgása alatt le kell szántani, illetve az épülettulajdonosok beleegyezését kell
kérni az időtartam meghosszabbítására.
70. szakasz
Baromfit az udvarban elkerített helyen vagy ketrecben lehet tartani. A több lakást magában foglaló lakóépületekben baromfit az
összes lakó beleegyezésével lehet tartani.
A baromfi tartására való objektumok vizet nem áteresztő anyagból kell, hogy épüljenek, a gyűjtőmedencébe vezető
szennyvízelvezető csatorna felé lejtve. Ezeket az objektumokat rendszeresen tisztítani és szükség esetén fertőtleníteni kell.
Baromfit nem szabad tartanai lakásokban, balkonokon, bejáratokban, folyosókon és más közös helyiségekben tartani.
71. szakasz
A kutyákat zárva kell tartanai (megfelelő ketrecekben, vagy másik udvarban), illetve megkötni hogy ne veszélyeztessenek senkit és
ne szennyezzék a környezetet. A házőrző kutyákat éjjel el szabad engedni azzal, hogy ne mehessenek ki az utcára, vagy a szomszéd
udvarába illetve kertjébe.
72. szakasz
A több lakással rendelkező épületben egy háztartás csak egy kutyát és egy macskát tarthat.
Ha a kutya vagy a macska kivezetése alkalmával bepiszkolják a közös lépcsőházat vagy más közös helyiséget, az állattartó köteles
azonnal megtisztítani a beszennyezett felületet.
73. szakasz
Amennyiben valakit megharap a kutya, a tulajdonosa köteles azt bejelenteni a Szakosztálynak – Szenttamás Község Kommunális
Felügyelőségének.
74. szakasz
Ha a kutyát kivezetik az udvarból az utcára, rövid pórázon kell, hogy legyen és szájkosárral ellátva.
Amennyiben a kutya bepiszkolja a közterületet, a tulajdonos azonnal el kell, hogy takarítsa a piszkot.
75. szakasz
A kutya és macska tulajdonosok évente egyszer, decemberben, kötelesek elvezetni a kutyákat és macskákat az állatorvosi állomásra
veszettség elleni védőoltás beadására valamint veszélyes paraziták (echinoccocus granulosus) elleni kezelésre.
A kutyatulajdonos köteles a törvény által előírt módon beíratni és nyilvántartásba vétetni kutyáját.
76. szakasz
Szenttamás község területén tilos a Pit Bull Terrier és Statfordshire Terrier fajta kutyák tartása és vezetése.
Semmilyen kutyafajtát nem szabad kivezetni a parkokba, játszóterekre, sportpályákra, nyilvános fürdőhelyekre.
77. szakasz
Galambokat a lakóépület padlásain vagy teraszain lehet tartani, amennyiben azok nem nyugtalanítják a szomszédokat, vagy külön
arra a célra létesített objektumokban.
Galambokat az udvarban is lehet tartani állandó vagy alkalmi jellegű objektumokban.
10-nél több galamb tartása esetén állandó jellegű objektumot kell létesíteni, 10-nél kevesebb galambot pedig fából, drótból készült
alkalmi ketrecekben lehet tartani.
Közös udvar esetén csak akkor lehet galambokat tartanai, ha a közös udvar minden használója beleegyezését adja.
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78. szakasz
10 kaptárig terjedő méhest lehet a lakóépület udvarában tartani azzal, hogy a lakóépület, az állattartásra szolgáló épület, vízellátó
objektumok vonalától legkevesebb 10 m távolságban kell, hogy legyen.
10-nél több kaptárból álló méhest legkevesebb 50 m-re kell kihelyezni a közutaktól és lakóépületektől.
A legelésen levő méheseken jól látható módon fel kell tüntetni a tulajdonos vezeték és keresztnevét valamint címét, a kaptárokat
pedig sorszámmal kell ellátni.
XI. FELÜGYELET
79. szakasz
Ezen határozat végrehajtásának felügyeletét a Községi Igazgatóság és a Városrendezési, Lakás és Kommunális Ügyekkel és az
Ember Környezetének Megóvásával Foglalkozó Szakosztály végzi.
XII. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK
80. szakasz
10.000,00–től 500.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel büntetik a jogi személyt, ha:
1. a 3. szakaszba foglalt területeket bármi módon szennyezi és más tárgyakat hagy rajta (6. szakasz 1. bekezdés),
2. engedély nélkül elhelyez, megkárosít, áthelyez, beszennyez és kihelyez kommunális objektumokat és berendezéseket, vagy
meggátolja azok kihelyezését (6. szakasz 2. és 4. bekezdés),
3. nem gondoskodik a közterületek rendezéséről, tisztaságáról és hibátlan állapotáról (5. szakasz),
4. kommunális objektumokat és berendezéseket vagy más objektumokat, berendezéseket és tárgyakat nem tart rendezett, tiszta,
esztétikus és hibátlan állapotban ( 5. szakasz).
3.000,00-től 25.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel büntetik a vállalat vagy jogi személy felelős személyét ezen szakasz 1.
bekezdésébe foglalt kihágásokért..
Ezen szakasz 1 .bekezdésébe foglalat kihágásért megbüntetik a vállalkozót 5.000,00-től 250.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel.
Ugyanezzel a büntetéssel büntetik a szülőt vagy gyámot, ha a kihágást az általuk gondoskodott kiskorú személy végzi el.
81. szakasz
10.000,00-től 500.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel büntetik azokat a vállalatokat, akik a 8., 9. és 10. szakaszba foglalt
városrendezési mobiliákat (a lakott település mozgatható kommunális felszerelése) ezen határozat rendeleteinek ellentétben helyezik el.
Ezen szakasz 1. bekezdésébe foglalt kihágásokért 3.000,00-től 25.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel büntetik a felelős
személyt.
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82. szakasz
10.000,00-től 500.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel büntetik a kivitelező vállalatokat, ha:
az építkezés előtti területeket nem tartja tisztán, ameddig az építőanyag
szétszóródik (12. szakasz 1.pont),
ha a bontás vagy szállítás alkalmával nem nedvesíti be a könnyen szóródó anyagot és bekötő utakat (12. szakasz, 2. pont),
az építkezés közvetlen közelében lévő lefolyók rácsait nem tartja tisztán (12. szakasz 3. pont),
a járművek kerekeit nem tisztítja meg a sártól az építkezésről való kijövetelkor, vagy sárral szennyezi az úttestet (12. szakasz 4.pont),
a lerakott építőanyagot nem biztosítja a szétszóródástól (12. szakasz 5. pont),
a megkárosított közterületet a meghatározott időn belüli nem hozza helyre (12. szakasz 6. pont),
nem biztosítja, hogy a föld vagy más szóródó anyag ne szóródjon szét, és nem tartja ládákban, illetve bekerítve azokat ( 12.szakasz 7.
pont),
elviszi az építkezési területről a kerítést, és nem tisztítja fel a felületet a szeméttől és a hulladéktól (12. szakasz, 8. pont),
engedély nélkül javítja a gyalogjárdát (12. szakasz, 9.pont).

Ezen szakasz 1. bekezdésébe foglalat kihágásokért megbüntetik a magánszemélyeket és a kivitelező vállalat felelős személyét
3.000,00-től 25.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel.
Ezen szakasz 1. bekezdésébe foglalat kihágásokért megbüntetik a vállalkozót, kivitelezőt 5.000,00-től 25.000,00 dinárig terjedő
pénzbüntetéssel.
83. szakasz
10.000,00-től 500.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel büntetik a jogi személyt, ha:
1. a könnyen szóródó anyag szállítását és kirakodását nem végzi göngyölegbe, vagy a fűtőanyag, más szóródó anyag, szennyvíz, folyadék
és hasonló szállítását, olyan járművekkel végzi, amely nem azt a célt szolgálja. (13. szakasz),
2. a fűtőanyag és más anyag vagy árú szállítását és kirakodását nem végzi összhangban a 14. szakasszal,
3. fa metszéskor és vágáskor, fűkaszáláskor, útjavításkor és más közterületeken való munka alkalmával nem figyelmezteti a járókelőket a
veszélyről, és a munka befejezésével nem távolítja el a szemetet és más anyagot, illetve a területet nem tisztítja meg mindjárt a munka
befejezése után (15. szakasz),
4. kiönti a szennyvizet és más szemetet illetve hulladékot, földet és más anyagot tart a közterületeken ( 16. szakasz 2. pont),
5. fölgyújtja a szemetet (16. szakasz 4. pont),
6. reklám szórólapokat és értesítéseket szór szét az illetékes szerv engedélye nélkül (16. szakasz 5. pont),
7. a szemetes kannákba hamut, vizet vagy más folyadékot önt, illetve olyan hulladékot, ami nem számít háztartási hulladéknak (16. szakasz
6. pont),
8. papírt és más hulladékot dob a szemetes kosáron vagy szemetes kannán kívül vagy más módon szennyezi e környezetet (16. szakasz 1.
pont),
9. a szeméttelepen kívül rakja ki a földet, építkezési hulladék anyagot, ipari és kisipari hulladékot, salakot, göngyöleget illetve a
szennyvizet a nem arra előre látott helyre önti ki (16. szakasz 8. pont),
10. elfoglalja a mozgatható elárusító pultok, göngyölegek, építkezési és más anyagok lerakására szánt közterületeket jóváhagyás nélkül (16.
szakasz 9. pont),
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11. oszlopok, kerítések, rámpák elhelyezésével, járművek javításával, nem bejegyzett vagy meghibásodott járművekkel, lakókocsikkal,
pótkocsikkal, csónakokkal és más vízi járművekkel, vagy más módon elfoglalja a közterületeket (16. szakasz 10. pont),
12. közterületeken járműveket illetve mezőgazdasági gépeket parkol (16. szakasz 11., 12., 13. pont),
13. közterülteken tereli át a jószágot (16. szakasz 14. pont).
Ezen szakasz 1. bekezdésébe foglalt kihágásokért a vállalkozót 5.000,00-től 250.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel büntetik.
Ezen szakasz 1. bekezdésébe foglalt kihágásokért a magánszemélyeket 3.000,00-től 25.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel
büntetik.

1.
2.
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84. szakasz
10.000,00-től 500.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel büntetik a jogi személyeket, ha:
nem a határozat szerint festik az épületek homlokzatait (17. szakasz),
nem szerez jóváhagyást ezen határozat 19. szakaszába foglalt utcákban a homlokzat festésére,
nem tesz csatornát és kerítést az épületekre ezen határozat 20. szakaszával összhangban,
légkondicionáló berendezéseket szerel fel ezen határozat 21. szakaszában előírt móddal ellentétben.
Ezen szakasz 1 bekezdésébe foglalt kihágásokért a vállalkozót 5.000,00-től 250.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel büntetik.

Ezen szakasz 1. bekezdésbe foglalt kihágásokért a magánszemélyeket illetve a jogi személyek felelős személyeit 3.000,00-től
25.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel büntetik.
85. szakasz
3.000,00-től 25.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel büntetik azokat a magánszemélyeket, akik közterületen járművet mosnak, fát
vágnak, szenet vernek stb. (16. szakasz, 3. pont).
86. szakasz
10.000,00-től 500.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel büntetik a jogi személyt, ha:
1. nem rendeltetésszerűen használja a zöld közterületeket (23. szakasz),
2. az épülettulajdonosok nem tartják be ezen határozat 27. és 28. szakaszába foglalt rendelkezéseket,
3. az épülettulajdonosok nem tartják be ezen határozat 26. és 29. szakaszába foglalt rendelkezéseket.
Ezen szakasz 1. bekezdésébe foglalt kihágásért a jogi személy felelős személyét 3.000,00-től 25.000,00 dinárig terjedő
pénzbüntetéssel büntetik.
Ezen szakasz 1. bekezdése 2. pontjába foglalt kihágásokért a magánszemélyeket 3.000,00-től 25.000,00 dinárig terjedő
pénzbüntetéssel büntetik.
87. szakasz
3.000,00-től 25.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel büntetik a magánszemélyeket, ha:
1. engedély nélkül ültetik, kivágják vagy megkárosítja a fákat és más ültetvényeket (24. szakasz 1. pont),
2. letépik a fák, bokrok, sövények gyümölcseit és virágait (24. szakasz 3. pont),
3. nem a rendeltetésének megfelelően használják a pázsitot (24. szakasz 4. pont),
4. kiássák vagy elviszik a földet, követ, homokot és a talaj más összetevőit (24. szakasz 5. pont),
5. kiengedik a háziállatokat a zöld közterületre (24. szakasz 6. pont),
6. hulladékot dobálnak szét a zöld közterületeken (24. szakasz 7. pont),
7. leszedik vagy megsemmisítik az útjelző táblákat, jeleket, feliratos táblákat (24. szakasz 8. pont),
8. Rongálják az utakat, padokat, szemetes kosarakat, kerítéseket, hidakat, szanitáris berendezéseket stb. (24. szakasz 9. pont),
9. bármilyen járművet hajtanak vagy mosnak a zöld közterületeken (24. szakasz 10. pont),
10. megállítják vagy leparkolják a járműveket a zöld közterületeken (24. szakasz 11. pont),
11. áthelyezik a padokat, szemetes kosarakat, játékszereket arról a helyről ahová elhelyezték (24. szakasz 12. pont),
12. tüzet gyújtanak vagy fát és levelet égetnek, különféle anyagokat, árukat, göngyölegeket raknak ki a pázsitra, füves területekre vagy
utakra, és fasor vagy más ültetvény mellé helyezik azokat (24. szakasz 13. pont),
13. neveket vagy jeleket vésnek a fatörzsekbe, padokba, falakba vagy más objektumokba (20. szakasz 14. pont),
14. Fára, vezetékekre, kerítésekre és más objektumokra másznak (24. szakasz 15. pont),
15. kaptárokat, mérlegeket, panókat, játékautomatákat, lakókocsikat és más hasonló objektumokat vagy berendezéseket helyeznek el
engedély nélkül (24. szakasz, 16. pont),
16. felássák a talajt vagy árkot és csatornát ásnak engedély nélkül (24. szakasz 17. pont),
17. szőnyeget porolnak vagy mosnak, papírt, hulladékot, szemetet, fűrészport és hamut szórnak szét vagy égetnek a zöld közterületeken (24.
szakasz 18.pont).
Ugyanezzel a büntetéssel büntetik a szülőket illetve gyámokat ha a kihágást az általuk gondozott kiskorú személy végzi.
Ezen szakasz 1. bekezdésének 1., 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 16. és 17. pontjába foglalt kihágásokért a vállalkozókat 5.000,00-től
25.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetik.
Ezen szakasz 1. bekezdésének 1., 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 16. és 17. pontjába foglalt kihágásokért a vállalatokat 10.000,00-től
500.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetik.
88. szakasz
10.000,00-től 500.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetik a jogi személyt, ha:
1. a téli szolgálat programja szerint nem tisztítja el a havat és a jeget (31. szakasz 1.bekezdés),
2. nem végzi el kötelezettségét, amelyet ezen határozat 32., 33., 34.,35.,39. és 40. szakasza ír elő,
3. nem takarítja el a havat az általa használt bekötő utakról ás nem szórja le őket jegesedés esetén (36. szakasz).
Ezen szakasz 1. bekezdésébe foglalt kihágásokért a jogi személy felelős személyét 3.000,00-től 25.000,00 dinárig valamint a
vállalkozót 5.000,00-től 250.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetik.
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89. szakasz
3.000,00-től 25.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetik a magánszemélyt ha:
nem teljesíti ezen határozat 37. és 38. szakaszába foglalt kötelezettségeket,
nem tisztítja el a havat a járdáról ezen határozat 40. szakaszában előirt módon.

90. szakasz
10.000,00-től 500.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetik a jogi személyt, ha:
1. közterületeket ás föl engedély nélkül vagy az engedélyben előírtakkal ellentétben ( 43. szakasz 1. bekezdés),
2. a természeti erők hatása által okozott károk elhárítására szolgáló ásatásokat 3 napon belül nem jelenti be a felügyelőségen, és nem nyújt
át írásos kérvényt az ásatások engedélyezésének kiadására (44. szakasz),
3. a közterületek felásási munkálatainak befejeztével nem hozza azokat az eredeti állapotba és a meghatározott időhatáron belül, amelyeket
ez a határozat és a műszaki feltételek határoznak meg (49. és 50. szakasz),
4. folytatja az elkezdett munkálatokat, miután végzést kapott azok beszüntetésére (51. szakasz).
Ezen szakasz 1. bekezdésébe foglalt kihágásokért a jogi személy felelős személyét 3.000,00-től 25.000,00 dinárig terjedő
pénzbírsággal büntetik.
Ezen szakasz 1. bekezdésébe foglalt kihágásokért a vállalkozót 5.000,00-től 250.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetik.
Ezen szakasz 1. bekezdésébe foglalt kihágásokért a magánszemélyt 3.000,00-től 25.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetik.
91. szakasz
10.000,00-től 500.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetik a jogi személyt, ha:
1.ezen határozat 53. szakaszával ellentétben határozza meg az utca és térneveket és házszám táblákat helyez el.
Ezen szakasz 1. bekezdésébe foglalt kihágásokért a jogi személy felelős személyét 3.000,00-től 25.000,00 dinárig terjedő
pénzbírsággal büntetik.
Ezen szakasz 1. bekezdésébe foglalt kihágásokért a magánszemélyt 3.000,00-től 25.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetik.
Ezen szakasz 1. bekezdésébe foglalt kihágásokért a vállalkozót 5.000,00-től 250.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetik.
92. szakasz
10.000,00-től 500.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetik a jogi személyt, ha:
1. a plakátokat az arra nem előrelátott helyekre vagy objektumokra ragasztja ki (58. szakasz).
Ezen szakasz 1. bekezdésébe foglalt kihágásokért a jogi személy felelős személyét 3.000,00-től 25.000,00 dinárig terjedő
pénzbírsággal büntetik.
Ezen szakasz 1. bekezdésébe foglalt kihágásokért a magánszemélyt 3.000,00-től 25.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetik.
Ezen szakasz 1. bekezdésébe foglalt kihágásokért a vállalkozót 5.000,00-től 250.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetik.
93. szakasz
3.000,00-től 25.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetik a magánszemélyeket (állattartókat) ha:
1. az I. építészeti övezetben több állatot tart, mint ahogy azt ezen határozat 64. szakasza előírja,
2. a háziállatokat olyan épületekben tartja, amelyek nem felelnek meg ezen határozat 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 76., 77. és 78.
szakaszában előírt feltételeknek,
3. nem tartja be ezen határozat 73., 74., 75. szakaszában előírt rendelkezéseket.
94. szakasz
10.000,00-től 500.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetik a jogi személyt, ha háziállatokat tart ezen határozat 66., 68., 69.,
70., 71., 75., 76., 78. szakaszában előírt rendelkezésekkel ellentétben valamint nem tartja be ezen határozat 73. és 74. szakaszát.
Ezen szakasz 1. bekezdésébe foglalt kihágásokért a jogi személy felelős személyét 3.000,00-től 25.000,00 dinárig terjedő
pénzbírsággal büntetik.
Ezen szakasz 1. bekezdésébe foglalt kihágásokért a vállalkozót 5.000,00-től 250.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetik.
95. szakasz
A kihágás elkövetőjét, aki nem jár el a kommunális felügyelőség jogerős végzése szerint, pénzbeli bírsággal büntetik:
1. jogi személyt 10.000,00-től 500.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal,
2. jogi személy felelős személyét 3.000,00-től 25.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal,
3. vállalkozót 5.000,00-től 250.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal,
4. magánszemélyt 3.000,00-től 25.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal.
96. szakasz
500,00 dináros pénzbüntetéssel büntetik a magánszemélyt a helyszínen ezen határozat 16. és 24. szakaszába foglalt kihágásokért.
97. szakasz
A kihágási eljárásból eredő pénzbírságok befizetése a 840-743351843-13 számú számlára történik a 97 78-233 modell szerint.
A helyszíni bírságot a 840-743353843-27 számú számlára fizetik be a 97 78-233 modell szerint.
ÁTVEVŐ: A Községi Képviselőtestület határozata értelmében kiírt, a kihágási eljárásban kimondott pénzbírságok.
XIII. ÁTMENETI- ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
98. szakasz
Abban az esetben, ha a vállalat, intézmény, más jogi személy, vállalkozó vagy magánszemély ezen határozat rendelkezéseivel
ellentétbe cselekszik, a kommunális felügyelő írásban elrendelheti a hiányosságok kiküszöbölését, a szabályellenesen kihelyezett járművek,
tárgyak és objektumok eredeti állapotba való visszahelyezését, vagy eltávolítását azzal a figyelmeztetéssel, hogy ha a rendeletet nem hajtják
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végre az előírt időhatár elteltével, a végrehajtást köz- vagy más vállalat hajtja végre, annak a személynek a költségein, aki ellentétben járt el
ezen határozat rendeleteivel.
A kényszervégrehajtás költségeinek kifizetése a más közbevétel kifizetésére előírt eljárással történik.
Amennyiben a vállalat, intézmény, más jogi személy, vállalkozó vagy magánszemély ezen határozat rendelkezéseivel ellentétben
jár el, illetve a Szakosztály jóváhagyása nélkül kezd el munkálatokat, vagy azokat a jóváhagyásban előírt móddal ellentétben végzi, a
kommunális felügyelő beszüntetheti azokat.
99. szakasz
Ha a közterületeken, kommunális objektumokon és berendezéseken kihágás következtében meghibásodás történik, a közvállalat,
amelynek a kommunális felügyelő elrendeli a hiányosságok eltávolítását a kihágást végrehajtó terhére, joga van ezen eszközök megtérítésére,
egy külön meghatározott munkaérték szerint a folyó évre vonatkoztatva, kárelhárítás valamint a hosszabb ideig tartó területfenntartó
munkálatok költségeinek megnövekedése nevében.
100. szakasz
Ezen határozat hatályba lépésének napjával érvénytelen lesz a Kommunális rendről szóló határozat (Szenttamás Község Hivatalos
lapja, 97/10., 98/4., 99/4., 04/4., 05/6. és 06/11. sz.).
101. szakasz
Ezen határozat a Szenttamás Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.
SZENTTAMÁS KÖZSÉG
KÉPVISELŐTESTÜLETE
2009-I/352-23
2009. 04. 21.

SZENTTAMÁS KÖZSÉG
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK ELNÖKE
BERGEL LÁSZLÓ s. k.

36.
A kommunális tevékenységről szóló törvény 4. szakasza 2. bekezdésének (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 97/16. sz. és
98/42. sz.), Szenttamás község területén történő kommunális tevékenységekről szóló határozat 145. szakaszának (Szenttamás Község
Hivataloslapja, 97/6., 99/4., 04/4., 05/8., 05/10. és 06/1. sz.), Szenttamás község alapszabály 44. szakasza 1. bekezdése 7. pontjának
(Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 08/5 sz.) és a Szenttamás Község Képviselőtestülete ügyrendje 83. szakasza 1. bekezdésének
(Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 08/5 sz.) alapján a Szenttamási Községi Képviselőtestület 2009. 04. 21-én megtartott 6. ülésén
SZABÁLYZATOT
hozott
A KÓBORKUTYÁK ÉS MACSKÁK HUMÁNUS ELFOGÁSÁRÓL ÉS ELTÁVOLÍTÁSÁRÓL
1. szakasz
Ezzel a szabályzattal meghatározzák Szenttamás község területén a kóbor kutyák és macskák elfogásának, elhelyezésének és
eltávolításának eljárását, mint humánus módon történő kommunális tevékenységet.
2. szakasz
Ezen szabályzat 1. szakaszába foglalt tevékenység ezen kérdéskört meghatározó szabályokkal összhangban történik, valamint A
kóbor kutyák és macskák humánus elfogásának és elpusztításának feltételeiről és intézkedéseiről szóló szabályzattal összhangban (Szerbia
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 94/29. sz.).
3. szakasz
Azok a kutyák és macskák amelyeket a közterületeken vagy az utakon felügyelet nélkül találnak, ezen szabályzat értelmében
elhagyottaknak nyilvánítanak.
4. szakasz
Ezen szabályzat 1. szakaszába foglalt tevékenységet a Szenttamási Graditelj Közművesítési vállalat végzi.
Ezen kérdéskör pozitív előírásaival előírt megfelelő objektumok és anyagi, műszaki feltételek megteremtéséig e tevékenység
végzésére a kommunális közvállalat ezeket a tevékenységeket az erre megbízott, bejegyzett és műszakilag felszerelt vállalatot hatalmazza fel
a kommunális felügyelőség jóváhagyásával.

-

5. szakasz
A vállalat köteles:
időközönként, szükség szerint a községi igazgatóság és a KKV felelős szolgálata felmérése alapján összegyűjteni az elhagyott
kóbor kutyákat és macskákat az iskolák, iskoláskor előtti intézmények, piacok, vendéglátó ipari objektumok stb. környékéről,
megfelelő módon elhelyezni az összefogott állatokat,
a kutyák és macskák életét humánus módon kioltani, amennyiben a elfogástól számított 3 napon belül a tulajdonosa nem veszi át
azokat, és nem fizeti ki az őrzésért járó költségeket,
a szabályzat szerint a megfigyelés alatt álló kutyák és macskák számára elhelyezést és felügyeletet biztosítani,
nyilvántartást vezetni az összefogott kutyák és macskák számáról és fajtájáról valamint az eltávolítottak számáról.

6. szakasz
A megfogott állatokat 3 napig vesztegzárban tartják, az állatorvosi felügyelőség végzése szerint tovább is, ha azt állatorvosi és
egészségügyi okok megkövetelik.
A vesztegzárban elegendő helyet kell biztosítani az állatok elhelyezésére, valamint rendszeresen tisztítani és fertőtleníteni.
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A vesztegzárban lévő állatokat rendszeresen kell etetni és itatni.
Az állatok elfogásával és elhelyezésével megbízott közvállalat köteles, hogy az elfogott állatokat az elfogás területe szerint közös
ketrecbe helyezze, és nyilvántartást vezessen az elfogás helyéről, idejéről, valamint az elfogott állatok egészségügyi állapotáról és a végső
eljárásról.
7. szakasz
Azokat a megjelölt kutyákat, amelyeket lakáson vagy udvaron kívül fognak el, külön objektumba helyezik, ezen szabályzat előző
szakasza szerint.
A megbízott vállalat köteles, hogy minden elfogott kutyáról és macskáról 24 órán belül értesítse az állatorvosi és a kommunális
felügyelőséget valamint a tulajdonost, amennyiben az ismert.
8. szakasz
A vesztegzárba való vételkor a kutyákat és macskákat féregtelenítik, ugyanúgy a vesztegzárból való kiengedéskor is.
A vesztegzárba csak az állatokat gondozó személyeknek van belépési engedélyük, és más személyeknek az állatorvosi felügyelőség
jóváhagyásával.
Azokat a kutyákat és macskákat, amelyek a vesztegzárban megbetegednek, külön objektuma kell helyezni és gyógyítani, kivéve ha
a betegség fertőző, aminek esetében a gyógyítás módját az állatorvosi felügyelőség határozza meg.
A vesztegzárban töltött idő után, ha a kutya vagy macska tulajdonosa nem veszi át az állatot, akkor azokat korszerű és humánus
módon A kóbor kutyák és macskák elfogásáról és eltávolításáról szóló szabályzata szerint elaltatják.
Az elpusztult kutyák és macskák tetemeit ártalmatlan módon kell megsemmisíteni.
9. szakasz
Ezen tevékenységek anyagi költségeit a községi költségvetés fedezi.
10. szakasz
Ezen határozat alkalmazásának felügyelését a Községi Igazgatóság - a kommunális tevékenységgel megbízott szolgálata végzi.
11. szakasz
Ezen szabályzat a Szenttamás Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.
SZENTTAMÁS KÖZSÉG
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
2009-I/323-3
2009. 04. 21.

SZENTTAMÁS KÖZSÉG
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK ELNÖKE
BERGEL LÁSZLÓ s. k.

37.
Szenttamás Község Alapszabálya 40. szakasza 1.bekezdése 10. pontjának (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 08/5. sz.) és
Szenttamás Község Képviselőtestülete Ügyrendje 83. szakasza 1. bekezdésének (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 08/5. sz.) alapján a
Szenttamási Községi Képviselőtestület 2009. 04. 21-én megtartott 6. ülésén
VÉGZÉST
hozott
SZENTTAMÁS KÖZSÉG EGYETEMISTÁINAK ÖSSZTÖNDÍJAZTATÁSÁVAL FOGLALKOZÓ ALAP
ALAPSZABÁLYÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
I.
JÓVÁHAGYJÁK Szenttamás Község egyetemistáinak ösztöndíjaztatásával foglalkozó alap alapszabályát, kelt 2009. 04. 02. 2009I/02-3 szám alatt.
Ezen végzés szerves részét képezi a Szenttamás Község egyetemistáinak ösztöndíjaztatásával foglalkozó alap alapszabályzata, kelt
2009. 04 .02. 2009-I/02-3 szám alatt..
II.
Ezen végzés meghozatalának napján lép hatályba és közzé kell tenni Szenttamás Község Hivatalos Lapjában.
SZENTTAMÁS KÖZSÉG
KÉPVISELŐTESTÜLETE
2009-I/02-3
2009. 04. 21.

SZENTTAMÁS KÖZSÉG
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK ELNÖKE
BERGEL LÁSZLÓ s. k.

38.
A költségvetési rendszerről szóló törvény 48. szakasza 3. bekezdésének (Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye, 02/9., 02/87.,
05/61., 05/66., 05/101., 06/62., 06/63., 06/85. és 06/86. sz.) és Szenttamás község 2009. évi költségvetéséről szóló határozat 6. szakasza 3.
bekezdésének (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 2008/10. és 2009/2. sz.) alapján Szenttamás község elnöke
VÉGZÉST
hozott
A FOLYAMATBAN LÉVŐ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ESZKÖZEINEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL
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1. Szenttamás község 2009. évi költségvetéséről szóló határozatban foglalt anyagi eszközökből (Szenttamás Község Hivatalos
Lapja, 08/10. és 2009/2. sz.) 1.13 fejezet – költségvetési tartalék, 110. funkció – végrehajtó és törvényhozó szervek, 194-es pozíció 499-es
gazdasági osztályozás – a tartalék eszközei – folyamatban lévő költségvetési tartalék, a Szenttamási Vöröskereszt részére jóvhágynak anyagi
eszközöket 16.000,00 dinár összegben (betűkkel: tizenhatezer és 00/100) Brusznyai Ferenc szenttamási lakos egyszeri megsegítésére.
2. Ezen végzés 1. pontjába foglalt anyagi eszközöket szétosztják az 1.11 fejezeten belül – kormányon kívüli szervezetek pénzbeli
támogatása, 110. funkció – nem kormányzati szervezetek pénzbeli támogatása a költségvetésből, 182. pozíció 481 gazdasági osztályozás –
nem kormányzati szervezetek pénzbeli támogatására 16.000,00 dinár összegben.
3. Ezen végzés megvalósításáról Szenttamás Község Iparral, Költségvetéssel és Pénzügyekkel Foglalkozó Szakosztálya
gondoskodik.
4. Ezt a végzést közzé kell tenni Szenttamás Község Hivatalos Lapjában.
Szenttamás község
ELNÖK
2009-II/400-23 szám
2009. 03. 20.

SZENTTAMÁS KÖZSÉG ELNÖKE
Branko Gajin s. k.

39.
A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakaszának (Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129. sz.), Szenttamás
Község Alapszabálya 59. szakaszának (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 08/5. sz.), A Községi Tanácsról szóló határozat 2. és 38.
szakaszának (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 08/10. sz.) és Szenttamás Községi Tanácsa ügyrendje 66. szakasza 1. bekezdésének
(Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 09/2. sz.) alapján a Községi Tanács 2009. 04. 15-én megtartott 7. ülésén
VÉGZÉST
hozott
SZENTTAMÁS KÖZSÉG KÖZSÉGI IGAZGATÓSÁGA BELSŐ SZERVEZÉSÉRŐL ÉS A MUNKAHELYEK
RENDSZEREZÉSÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÁRÓL
I.
JÓVÁHAGYJÁK Szenttamás Község Községi Igazgatósága belső szervezéséről és a munkahelyek rendszerezéséről
szóló szabályzatot, kelt 2009. 04. 02. 2009-IV/02-2.szám alatt.
Ezen végzés szerves részét képezi Szenttamás Község Községi Igazgatósága belső szervezésről és a munkahelyek
rendszerezéséről szóló szabályzata, kelt 2009. 04. 02. 2009-IV/02-2. szám alatt.
II.
Ezen végzés meghozatalának napján lép hatályba és közzé kell tenni Szenttamás Község Hivatalos Lapjában.
Szenttamás község
KÖZSÉGI TANÁCS
2009-III/06-23-6 szám
2009. 04. 15.

KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE
Branko Gajin s. k.

40.
A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakaszának (Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129. sz.), Szenttamás
Község Alapszabálya 59. szakaszának (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 08/5. sz.), a Községi Tanácsról szóló határozat 2. és 38.
szakaszának (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 08/10. sz.) és Szenttamás Község Községi Tanácsának Ügyrendje 66.szakasza 1.
bekezdésének (Szenttamás Község Hivatalos Lapja, 09/2. sz.) alapján a Községi Tanács 2009. 04. 15-én megtartott 7. ülésén
VÉGZÉST
hozott
SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÖSSZTÖNDÍJAINAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
I.
JÓVÁHAGYJÁK Szenttamás község ösztöndíjainak odaítéléséről szóló szabályzatát, kelt 2009. 04. 13. 2009-I/02-10 sz. alatt.
Ezen végzés szerves részét képezi Szenttamás Község ösztöndíjainak odaítéléséről szóló szabályzata, kelt 2009. 04. 13. 2009-I/0210 sz. alatt..
II.
Ezen végzés meghozatalának napján lép hatályba és közzé kell tenni Szenttamás Község Hivatalos Lapjában.
Szenttamás község
KÖZSÉGI TANÁCS
2009-III/06-23-7 szám
2009. 04. 15.

KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE
Branko Gajin s. k.

41.
Szenttamás Községi Igazgatósága, a Városrendezési, Lakás- és Kommunális Ügyekkel és az Ember Környezetének Megóvásával
Foglalkozó Szakosztály A környezetre tett hatás stratégiai felméréséről szóló törvény 9. szakasza 1. bekezdésének és 11.szakasza 1.
bekezdésének (Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye, 04/135. sz.) alapján és Városrendezési, Lakás- és Kommunális Ügyekkel és az
Ember Környezetének Megóvásával Foglalkozó Szakosztály követelésére Szenttamás kataszteri község 29. blokkja részletes szabályozásának
terve az ember környezetére való hatása stratégiai felmérésének kidolgozása szükségességéről véleményhozó eljárásban
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VÉGZÉST
hoz
Szenttamáson a sport- és szabadidő terepek valamint védő zöldövezet rendeletetésű 29. blokk részletes szabályzása tervének
kidolgozásához nem szükséges a környezetre tett hatás stratégiai felmérésének kidolgozása.
Indoklás
A Városrendezési, Lakás- és Kommunális Ügyekkel és az Ember Környezetének Megóvásával Foglalkozó Szakosztály véleményt
kért a szenttamási sport- és szabadidő terepek valamint védő zöldövezet rendeltetésű 29. blokk részletes szabályozásáról szóló terv az ember
környezetére való hatása stratégiai felmérésének kidolgozása szükségességéről.
A környezetre tett hatás stratégiai felméréséről szóló törvény 9. szakasza 3. bekezdésében (Szerbia Köztársaság Hivatalos
Közlönye, 04/135. sz.) előrelátták, hogy a környezet védelmével megbízott szerv véleményt ad a környezetre tett hatás stratégiai felmérése
kidolgozásának szükségességéről. Miután kidolgozták a környezetre tett hatások stratégiai felmérését Szenttamás község térségi tervére
vonatkozóan, amely tartalmazza a sport- és szabadidő tartalmak valamint védő zöldövezet rendeltetésű 29. blokkot, és mivel a sport és
rekreációs tartalmak minden egyes objektumára külön-külön határoznak a környezetre tett hatás stratégiai felméréséről, az a véleményünk,
hogy Szenttamáson a sport- és szabadidő terepek valamint védő zöldövezet rendeletetésű 29. blokk részletes szabályzása tervének
kidolgozásához nem szükséges a környezetre tett hatás stratégiai felmérésének kidolgozása.
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