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15. gondoskodik a köztársaság, illetve az autonóm tartomány jogainak és kötelességiének köréből átruházott 

hatáskörök gyakorlásáról; 

16. fellebbviteli bizottságot alakít; 

17. a hatáskörébe tartozó egyes ügyekre szakmai tanácsadó munkatestületeket alakít; 

18. a nyilvánosságot tájékoztatja a működéséről;   

19. ügyrendi szabályzatot hoz;  

20. a képviselő-testület által megállapított egyéb ügyeket lát el.” 

 

16. szakasz 

 A 86. szakasz 1. és 2. bekezdése helyébe az alábbi lép:  

 „A Községi Közigazgatási Hivatal működését a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője irányítja.  

 A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjévé olyan személy jelölhető ki, aki jogtudományok terén legalább 240 

kreditpont terjedelmű alapfokú akadémiai képzésben, akadémiai mesterképzésben, szakmai mesterképzésben, akadémiai 

szakképzésben, szakmai szakképzésben, illetve legalább négy évfolyamos alapfokú képzésben vagy egyetemi 

szakképzésben felső fokú végzettséggel, állami szakvizsgával és a szakmájában szerzett legalább öt év 

munkatapasztalattal rendelkezik.”  

   

17. szakasz 

 A 89. szakasz 2. bekezdése helyébe az alábbi lép: 

 „A Községi Közigazgatási Hivatal szervezeti egységének vezetője olyan személy lehet, aki legalább 240 

kreditpont terjedelmű alapfokú akadémiai képzésben, akadémiai mesterképzésben, szakmai mesterképzésben, akadémiai 

szakképzésben, szakmai szakképzésben, illetve legalább négy évfolyamos alapfokú képzésben vagy egyetemi 

szakképzésben szerzett felsőfokú végzettséggel, állami szakvizsgával és szakmájában szerzett legalább öt év 

munkatapasztalattal rendelkezik.”  

 

18. szakasz 

A 90. szakaszba be kell iktatni az alábbi szövegű 5. bekezdést:  

„A polgármesteri tanácsnokok a polgármester tisztségének időtartamára határozott idejű munkaviszonyt 

létesítenek.“  

 

19. szakasz 

A Magyarkanizsa község alapszabályának módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet a Magyarkanizsa 

Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. 
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A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. és 66. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. és 83/14. – másik 

törvény és 101/16. sz. – másik törvény), a természetvédelemről szóló törvény 41a. szakasz 4. bekezdése  (Az SZK 

Hivatalos Közlönye, 36/09., 88/10., 91/10. – javítás és 14/16. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 6. 

bekezdése (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/14. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 8/14., 4/16. és 15/16. 

sz.)  alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2017. június 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

 

R E N D E L E T E T 

a Kamarás Természeti Park védelmérőlszóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről 

 

1. szakasz 

 A Kamarás Természeti Park védelméről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/05. sz.) 1. 

szakasza helyébe az alábbi lép: 

 „Ez a rendelet védelem alá helyezi a Kamarás Természetvédelmi Területet, kijelöli a természeti kincset 

körülvevő védőövezetet, előírja a védelem rendjét, a természeti kincs oltalmára, védelmére és fejlesztésére irányuló 

intézkedések megállapítását és foganatosítását érintő kötelezettségeket, meghatározza a természeti kincs kezelésével 
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megbízandó kezelőt, annak jogait és kötelezettségeit, és a kérdéses természeti kincs védelmét érintő egyéb kérdéseket 

szabályoz. 

A Kamarás Természetvédelmi Terület a törvénnyel összhangban a védett természeti kincsek III. kategóriájába 

helyi jelentőségű védett területként nyert besorolást.” 

 

2. szakasz 

 A 2. szakaszban a „A Kamarás Természeti Parkot” szavak helyébe a következő szövegrész lép: „löszterasz és 

hordalékos síkság hármas határán található vizes élőhelyek együttesét magában foglaló Kamarás Természetvédelmi 

Területet”. 

 

3. szakasz 

 A 7. szakasz helyébe az alábbi lép:  

 „A Kamarás Természetvédelmi Terület és védőövezete kezelésére a HORGAS-CONSULT 

MUNKABIZTONSÁGI ÉS SZABVÁNYÜGYI INTÉZET KFT. HORGOS (székhelye: Horgos, Bánkert u. 55) kap 

megbízást.  

A kezelő különösen köteles: őrizmi, fejleszteni, népszerűsíteni a védett területet; végrehajtani az előírt védelmi 

rendet; meghozni a kezelési tervet, valamint a belső rendtartásról és a kihirdető aktusban megállapított őrszolgálatról 

szóló aktust; a jelölés módjáról szóló különszabályzattal összhangban jelöléssel ellátni a védett területet, annak határait 

és védelmi rendjét; gondoskodni a természetes folyamatoknak és a védett terület fenntartható használatának zavartalan 

menetéről; felügyelni a természetvédelmi feltételek és intézkedések végrehajtását; nyomon követni a látogatók mozgását 

és tevékenységét, turistalátogatásokhoz képzett idegenvezetőkről gondoskodni; a természeti értékekről nyilvántartást 

vezetni és arról az illetékes természetvédelmi intézethez az adatokat megküldeni; a védett terület veszélyeztetésében  és 

rongálódásában szerepet játszó emberi ténykedésről, tevékenységről és folyamatokról nyilvántartást vezetni és arról az 

illetékes természetvédelmi intézethez és a környezetvédelmi ügyekben hatáskörrel rendelkező minisztériumhoz az 

adatokat megküldeni; a köztársasági és tartományi felügyelőséggel és a biztonsági szervekkel együttműködve 

megakadályozni minden olyan ténykedést és tevékenységet, amely a védelemről szóló aktusba ütközik, és a védett terület 

veszélyeztetésben és rongálódásában szerepet játszik; díjszabást megállapító aktust hozni; a törvényben és a kihirdető 

aktusban megállapított egyéb teendőket is ellátni.  

Ha teendőinek ellátása során a kezelő azt állapítja meg, hogy szabálysértés történt, vagy bűncselekmény vagy 

gazdasági vétség elkövetésének megalapozott gyanúja áll fönn, úgy jogosult és köteles megfelelő följelentést tenni vagy 

szabálysértési eljárás megindítását kezdeményezni. 

Ha a működés felügyelete, szakmai és felügyeleti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kezelő a kihirdető 

aktusban lefektetett kötelezettségeket nem teljesíti, úgy a védett terület kezelését tőle meg kell vonni, és azzal más kezelőt 

megbízni.” 

 

4. szakasz 

 A 8. szakasz helyébe az alábbi lép:  

 „A kezelő ötéves kezelési tervet hoz. 

 A kezelési terv meghatározza a védett terület védelme, használata és kezelése végrehajtásának módját, a védett 

területen található természeti kincsek védelmének és megóvásának irányelveit és prioritásait, valamint – a helybeli 

lakosság igényeit szem előtt tartva – a fejlesztési irányelveket. 

 A védett terület határain belül meghatározott tevékenységet kifejtő valamennyi jogi személy, vállalkozó és 

természetes személy a tevékenységét a kezelési tervvel összhangban köteles gyakorolni. 

A kezelési tervnek különösen tartalmaznia kell: 

– a fő természeti és teremtett értékek, valamint a természeti erőforrások számbavételét; 

– a védett terület környezeti állapotának értékelését; 

– a védett terület veszélyeztetésében szerepet játszó konkrét ténykedések, tevékenységek és folyamatok 

áttekintését; 

– a védelem, megóvás, fejlesztés és fenntartható fejlődés hosszú távú céljait; 

– az adott célok eléréséhez szükséges feltételek elemzését és értékelését; 

– a természeti és teremtett értékek védelmét, fenntartását, állapotának nyomon követését és előmozdítását szolgáló 

kiemelt tevékenységeket és intézkedéseket; 

– a tudományos kutató- és kutatómunka kiemelt feladatait; 

– a természeti értékek fenntartható használatára, a terület fejlesztésére és rendezésére irányuló tervezett 

tevékenységeket; 

– a terület tervezett rendeltetéseinek és használati rendjének térbeli beazonosítását; 

– a védett területen található értékek bemutatására irányuló tevékenységeket,  

– a célok és tevékenységek végrehajtásához szükséges tanulmányi (kutatási), program-, tervezési és 

tervdokumentációt; 

– a helybeli lakossággal és más ingatlantulajdonosokkal és -használókkal való együttműködés és partnerség 

formáit; 
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– a terv végrehajtásának tevékenységeit és intézkedéseit, azok ütemtervét a kezelési tervet végrehajtó szereplőkkel, 

valamint az alkalmazás sikerességértékelésének módját; 

– a védett terület kezelésében a kezelőre bízott teendők végrehajtásához szükséges pénzeszközöket és egyéb 

anyagi előfeltételeket, valamint azok előteremtésének módját. 

Ha a terv alkalmazása során arra szükség mutatkozik, a terv az előírt védelmi intézkedésekkel és renddel 

összhangban felülvizsgálható. 

A terv futamidejének letelte előtt a terv teljesítéséről az illetékes szerv elé beszámolót kell terjeszteni. A 

beszámolóban elemezni kell a terv végrehajtását és az elért eredményeket. 

A kezelési tervet – a Tartományi Természetvédelmi Intézettől (a továbbiakban: intézet) előzetesen beszerzett 

véleményezés nyomán – a Magyarkanizsa Községi Tanács hagyja jóvá. 

A védett terület kezelési tervének javaslatáról a kezelő köteles tájékoztatni a nyilvánosságot. 

A nyilvánosság tájékoztatásán a javasolt terv közszemlére tétele értendő. 

A harminc nap időtartamú közszemlét a védett terület kezelője szervezi meg és bonyolítja le.”  

 

5. szakasz 

A 9. szakasz helyébe az alábbi lép:  

 „A kezelési terveket éves kezelési programokkal kell teljesíteni. 

A kezelő az éves program teljesítéséről szóló beszámolót az előző évre a folyó évi március hó 31. napjáig, a következő 

évre szóló éves kezelési programot a folyó évi november hó 15. napjáig, a kezelési terv teljesítéséről szóló beszámolót 

pedig legkésőbb a terv futamidejének letelte előtt 60 nappal köteles benyújtani a Magyarkanizsai Községi Képviselő-

testület szervezeti egységéhez.” 

  

6. szakasz 

A 10. szakasz helyébe az alábbi lép:  

„A kezelő köteles teljes egészében végrehajtani a védett terület előírt védelmi és megóvási rendjét, lehetővé tenni 

a tudományos kutató-, művelődési, nevelési-oktatási, ismeretterjesztő, népszerűsítő és egyéb tevékenységeket, jelöléssel 

ellátni a védett természeti kincset, és végrehajtani a kezelési tervben és az éves kezelési programban előírt egyéb 

intézkedéseket. 

 A Kamarás Természetvédelmi Terület védelmével és fejlesztésével kapcsolatos teendők ellátása során a 

kezelőnek gondoskodnia kell a természeti kincs törvényben elírt módon való megjelöléséről, őrszolgálatot kell szerveznie, 

és a Magyarkanizsai Községi Tanács jóváhagyásával meg kell hoznia a belső rendtartásról szóló szabályzatot. 

 A belső rendtartásról szóló szabályzat állapítja meg az előírt védelmi rend végrehajtásának szabályait, de 

különösen: a látogatók és más használók védett területen való mozgása, tartózkodása és teendőik ellátása során 

tanúsítandó magatartásának módját; a természeti erőforrások és terület építmények létesítésére való felhasználása során 

a tevékenység ellátásának módját; azokat a helyeket, területeket és objektumokat, amelyeken a vadon élő növények és 

állatok, valamint egyéb értékek megóvása érdekében csak korlátozottan lehet mozogni, vagy pedig tilos és korlátozott 

bizonyos cselekmények ellátása, valamint ezeknek az intézkedéseknek az időtartamát; azon vadon élő növény- és 

állatfajokat, amelyeknek felhasználása, illetve szüretelése, gyűjtése és vadászata korlátozott, valamint e cselekmények 

ellátásának módját és feltételeit; a tudományos kutatás és oktatótevékenység gyakorlása során megtartandó védelmi 

feltételeket; a hulladéklerakás helyeit és feltételeit; a védett terület rendben- és tisztántartásának módját; a kezelő részéről 

a felhasználók részére jóváhagyások és egyéb aktusok kiállításának eljárását az őrszolgálat és a védett természeti kincs 

őrzésének módját és megszervezését, az őrzéshez és a fenntartáshoz elengedhetetlen fölszerelést és eszközöket; a 

tűzvésztől, egyéb elemi csapásoktól és balesetektől való védelmet szolgáló megelőző intézkedések végrehajtásának 

módját.” 

 

7. szakasz 

A 11. szakasz helyébe az alábbi lép:  

„A Kamarás Természetvédelmi Terület védelméhez és fejlesztéséhez szükséges eszközök forrása: 

 1. A Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány, illetve a helyi önkormányzati egység költségvetési eszközei 

 2. a Környezetvédelmi Alap eszközei 

 3. a védett terület használata után fizetett díj 

 4. a védett terület tevékenységének ellátása és kezelése során szerzett bevételek 

 5. természetvédelmi programok, tervek és projektek megvalósítására biztosított eszközök 

6. adományok, ajándékok és segélyek 

 7. a törvénnyel összhangban egyéb források. 

 Az e szakasz 1. bekezdésében írt eszközök a törvényben megállapított rendeltetésre fordíthatók. 

Költségvetési eszközök elsősorban az alábbiak szerinti munkálatok pénzellátására és egyéb költségekre  fordíthatók:  

 1. a védett terület megóvása, fenntartása és bemutatása (őrszolgálat felállítása, fölszerelése és kiképzése, 

jelölések kihelyezése, belső rend fenntartása, az értékek sajtóbeli és egyéb nyilvános bemutatása, a lepusztult területek 

helyreállítása, hulladékgazdálkodás, az információs rendszer fejlesztése stb.); 
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 2. a látogatók irányítása (beléptetőállomások, képző- és látogatóközpontok építése, látogatóknak szánt anyag 

nyomtatása stb.); 

 3. vagyonjogi viszonyok rendezése (területek vásárlása vagy cseréje, ingatlanok tulajdonosainak és használóinak 

a használati jog megvonása és korlátozása, a nekik okozott kár vagy a védelemmel kapcsolatban keletkezett egyéb 

költségeik miatt fizetendő térítés); 

 4. a védett területek állapotának nyomon követése és előmozdítása (monitorozás, újbóli bevezetés, újbóli 

művelésbe vonás stb.); 

 5. területrendezés és a természeti erőforrások fenntartható használata (ökoturizmus, organikus mezőgazdaság 

stb. programjai, tervei és projektjei). 

  

8. szakasz 

 A 11. szakasz után be kell iktatni az alábbi szövegű 11а szakaszt:  

 

„11а. szakasz 

 A védett terület használatáért a kezelő részére térítést kell fizetni. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt térítést a kezelő az alábbiak után írhat elő és szedhet be: 

 1. idegenforgalmi, vendéglátó, kereskedelmi, szolgáltató, kisipari, ipari, bányászati, energetikai, 

vízgazdálkodási, építészeti, közlekedési, szállítási, távközlési tevékenység, a vadon élő növényzet és állatvilág 

igénybevétele; 

 2. nyaralók és a természetben álló egyéb nem kereskedelmi jellegű építmények; 

 3. védett területen használt gépi meghajtású járművek; 

 4. idegenforgalmi, szabadidős, sport- és egyéb rendezvények és tevékenységek, reklámtáblák, kereskedelmi 

jellegű film-, fénykép- és hangfelvételek; 

 5. a kezelő szolgáltatásainak rendezett területeinek, építményeinek és egyéb vagyontárgyainak, a védett terület 

nevének és jelképének igénybevétele; 

 6. a védett terület vagy egyes részeinek, építményeinek meglátogatása. 

 A térítés kötelezettje a védett terület használója, azaz az a jogi személy, vállalkozó vagy természetes személy, 

aki/amely a térítés tárgyával kapcsolatban a védett területen teendőket fejt ki, vagy ingatlanokkal és egyéb dolgokkal 

rendelkezik, a kezelő szolgáltatásait és vagyonát veszi igénybe, pihenés, sport, szabadidő eltöltése és hasonló igények 

kielégítése végett meglátogatja a védett területet, vagy más módon veszi igénybe az értékeit és előnyeit. 

A kezelő a térítésről szóló aktusban a Szerb Köztársaság Kormánya által előírt mércékkel összhangban határozza 

meg a védett természeti terület igénybevétele utáni térítés mértékét, elszámolásának és lerovásának módját.  

A védett terület igénybevétele utáni térítés mértékét, elszámolásának és lerovásának módját megállapító kezelői 

aktust jóvá kell hagynia a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal környezetvédelmi ügyekben hatáskörrel 

rendelkező szervezeti egységének. 

A kezelő a térítés beszedéséből befolyt eszközöket elkülönített számlán köteles vezetni, és a védett terület 

védelmére, fejlesztésére és előmozdítására, illetve a kezelési terv és program végrehajtására fordítani.” 

 

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

9. szakasz 

A kezelő a kezelési tervet és az éves kezelési programot e rendelet hatályba lépését követő hat hónapon belül 

hozza meg. 

Az e szakasz 1. bekezdésében írt okmányok meghozataláig a kezelő a védelmi és fejlesztési teendőket ideiglenes 

kezelési terv szerint látja el, amelyet e rendelet hatályba lépését követő 30 napon belül a Magyarkanizsai Községi 

Közigazgatási Hivatal környezetvédelmi ügyekben hatáskörrel rendelkező szervezeti egységének jóváhagyásával kell 

meghozni. 

Az e szakasz 2. bekezdésében írt ideiglenes kezelési programnak különösen tartalmaznia kell: a védett terület 

őrzésével, fenntartásával, előmozdításával, bemutatásával és tudományos, oktatási, szabadidős, sport- és idegenforgalmi 

fenntartható használatával, valamint általános szociális-közgazdasági, fejlesztésével kapcsolatos kezelési terv 

meghozataláig terjedő időszakra szóló feladatok részletes ismertetését; а kezelői okmányok kidolgozásával és 

meghozatalával kapcsolatos konkrét teendők ismertetését, amelyek közül a legfontosabbak: a kezelési terv, a belső 

rendtartásról és őrszolgálatról szóló szabályzat, valamint a védett terület használata utáni térítésről szóló aktus; a védett 

terület jelölésekkel való ellátásával, információs rendszer létrehozásával és tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok 

ismertetését; a program végrehajtásával kapcsolatos szereplők, valamint szervezeti és anyagi feltételek, a szükséges 

pénzeszközök mértékének és forrásának ismertetését. 

 

10. szakasz 

Ez a rendelet a Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 

hatályba. 
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A költségvetési rendszerről szóló törvény 63. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09, 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 

62/13., 63/13. – javítás, 108/13., 142/14., 68/15. – másik törvény, 103/15.  és 99/16. sz.), a helyi önkormányzatról szóló 

törvény 32. szakasz 2) pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 83/14. sz. – másik törvény és 101/16. sz. – másik törvény) 

és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 2. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/14. – egységes 

szerkezetbe foglalt szöveg, 8/14., 4/16. és 15/16. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2017. június 

28-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

 

R E N D E L E T E T 

Magyarkanizsai községi 2017. évi helyi foglalkoztatási cselekvési tervének módosításáról 


