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ÁLTALÁNOS RÉSZ

961.

A katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek ke-
zeléséről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 87/18. szám) 41. 
szakasz 1. bekezdésének 2. pontja és a Tartományi Kormányról szóló 
tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 37/14. szám) 
32. szakaszának 10. pontja, 35. szakasza és 36. szakaszának 2. bekez-
dése alapján, figyelemmel a Válságkezelő törzskarok összetételéről és 
működésük módjáról és megszervezéséről szóló kormányrendelet (Az 
SZK Hivatalos Közlönye, 27/2020. szám) 3. szakaszára, a Tartományi 
Kormány, 2020. december 2-án megtartott ülésén 

HATÁROZATOT
hozott

A TARTOMÁNYI VÁLSÁGKEZELŐ TÖRZSKAR 
MEGALAKÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz

A Tartományi Kormány megalakítja a Tartományi Válságkezelő 
Törzskart (a továbbiakban: Tartományi Törzskar) a válságkockázat 
csökkentésére irányuló tevékenységek követésére és a Vajdaság Au-
tonóm Tartomány területén bekövetkező rendkívüli helyzetekben való 
koordinálás és irányítás végzésére.

2. szakasz

A Tartományi Törzskar:

1) a katasztrófakockázat csökkentési rendszere alanyainak 
munkáját irányítja és koordinálja és a kijelölt feladatok vég-
rehajtását irányítja a rendkívüli helyzetekben,

2) irányítja és egyezteti a polgárvédelmi intézkedések és fel-
adatok végrehajtását,

3) megvitatja a kockázat értékelését, a védelmi és mentési ter-
veket és egyéb tervdokumentumokat és javaslatokat tesz 
azok fejlesztésére,

4) figyelemmel kíséri a katasztrófakockázat csökkentési rend-
szerének állapotát és szervezését és a rendkívüli helyzetekben 
való cselekvést és intézkedéseket javasol azok fejlesztésére,

5) elrendeli a katasztrófakockázat csökkentési és a rendkívü-
li helyzetekben irányító rendszerek erejének, segélyeszkö-
zök és a rendkívüli helyzetekben használatos egyéb eszkö-
zök igénybevételét,

6) gondoskodik a lakosság rendszeres tájékoztatásáról a kocká-
zatokkal és veszélyekkel, valamint a foganatosított intézke-
désekkel kapcsolatban,

7) felbecsüli a rendkívüli helyzet bekövetkeztének veszélyét és javas-
latot tesz a rendkívüli helyzet kihirdetésére és megszűntetésére,

8) elrendeli a katasztrófakockázat csökkentési és a rendkívüli 
helyzetekben irányító rendszerek alanyainak és erejének fel-
készültségét,

9) együttműködik egyéb válságkezelő törzskarokkal,
10) bevonja a kivételes jelentőségű alanyokat,
11) részt vesz az felújítási, átépítési és helyreállítási intézkedé-

sek és feladatok szervezésében és végrehajtásában, figye-
lemmel a jövőbeli rendkívüli helyzetek kockázatának csök-
kentésére,

12) kidolgozza az éves munkaterv-javaslatot és a tevékenysé-
gekről szóló éves jelentés-javaslatot és megküldi őket az il-
letékes szervnek, meghozatal céljából,

13) szakmai-műveleti csapatokat alakít a különleges védelmi és 
mentési feladatok elvégzésére,

14)  elrendeli a helyi önkormányzatok válságkezelő törzskarai-
nak a védelmi és mentési intézkedések és tevékenységek fo-
ganatosítását,

15)  elrendeli a nem veszélyeztetett községek katasztrófakocká-
zat csökkentési és a rendkívüli helyzetekben irányító rend-
szerek erőinek bevetését és védelmi és mentési eszközeinek 
használatát a veszélyeztetett községekben,

16)  a községi válságkezelő törzskarok útján közvetlenül koordi-
nálja a katasztrófakockázat csökkentési és a rendkívüli hely-
zetekben irányító rendszerek erőinek és eszközeinek beveté-
sét rendkívüli helyzetben, ha Vajdaság Autonóm Tartomány 
területén egyszerre több község kerül veszélyhelyzetbe,

17) kivételes jelentőségű alanyokat von be az autonóm tarto-
mány védelmére és mentésére, 

18) kivételes jelentőségű alanyokat javasol az autonóm tarto-
mány védelmére és mentésére,

19) a köztársasági válságkezelő törzskar és a Belügyminisztéri-
um utasítása alapján egyéb teendőket is ellát.

3. szakasz 

A Tartományi Törzskart a parancsnok, a törzskari főnök és a tagok 
képezik. 

A Tartományi Törzskarba kinevezi: 

1) parancsnoknak:
- Igor Mirovićot, a Tartományi Kormány elnökét

2) törzskari főnöknek:
- Boban Stevanovićot, a Belügyminisztérium Válságkezelő 

Főosztályának osztályvezető helyettesét, Belgrád,
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3) tagjaivá:
(1) Branko Ćurčićot, a Tartományi Kormány alelnökét,

(2) dr. Zoran Gojković professzort, a Tartományi Kormány alel-
nökét és tartományi egészségügyi titkárt,

(3) Vladimir Galićot, a Tartományi Kormány alelnökét és tarto-
mányi településrendezési és környezetvédelmi titkárt,

(4) Szakállas Zsoltot, a Tartományi Kormány alelnökét és tarto-
mányi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebb-
ségi – nemzeti közösségi titkárt,

 
(5) dr. Nenad Ivaniševićot, tartományi gazdasági és turisztikai 

titkárt,

(6) Dragana Miloševićot, tartományi művelődási, tömegtájé-
koztatási és vallási közösségi titkárt,

(7) Čedomir Božićot, tartományi mezőgazdasági, víz- és erdő-
gazdálkodási titkárt, 

(8) Aleksandar Sofićot, tartományi regionális fejlesztési, régió-
közi együttműködési és helyi önkormányzati titkárt,  

(9) Ognjen Bjelićet, tartományi energetikai, építkezési és közle-
kedési titkárt,

(10) Predrag Vuletićot, tartományi szociálpolitikai, demográfiai 
és nemi egyenjogúsági titkárt, 

(11) Srđan Kruževićot, az újvidéki Vode Vojvodine Vízgazdálko-
dási Közvállalat megbízott igazgatóját,

(12) Kókai Rolandot, a péterváradi Vojvodinašume Közvállalat 
igazgatóját,

(13) Radoslav Krunićot, az újvidéki Fruška Gora Nemzeti Park 
Közvállalat megbízott igazgatóját,

(14) Predrag Kneževićet, az újvidéki székhelyű Vajdasági Telepü-
lésrendezési Intézet Közvállalat igazgatóját,

(15) Boško Mitrašinovićot, az újvidéki székhelyű Vajdasági Vö-
röskereszt titkárát,

(16) dr. Edita Stokić professzort, újvidéki székhelyű Vajdasági 
Klinikai Központ megbízott igazgatóját,

(17) dr. Sanja Bogdanovićot, az újvidéki székhelyű Vajdasági 
Vérátömlesztési Intézet megbízott igazgatóját,

(18) dr. Vladimir Petrovićot, az újvidéki székhelyű Vajdasági 
Közegészségügyi Intézet megbízott igazgatóját,

(19) dr. Nenad Vranješ professzort, az újvidéki székhelyű Pasteur 
Intézet Újvidék megbízott igazgatóját,

(20) dr. Sava Lazićot, az újvidéki székhelyű Állategészségügyi 
Tudományos Intézet Újvidék igazgatóját.

4. szakasz

A Tartományi Törzskar a munkájáról ügyrendet hoz. 

5. szakasz

A Tartományi Törzskar számára szükséges szakmai és adminiszt-
ratív-operatív teendőket a Tartományi Kormány Titkársága látja el.

6. szakasz 

Jelen határozat hatálybalépésével hatályát veszti a Tartományi Ka-
tasztrófavédelmi Törzskar megalakításáról és kinevezéséről szóló ha-
tározat (VAT Hivatalos Lapja, 5/2019. és 47/2019. szám).

7. szakasz

Ez a határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 
való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

TARTOMÁNYI KORMÁNY

127 Szám: 02-195/2020.
Újvidék, 2020. december 2. 

 Igor Mirović, s. k.
  a Tartományi Kormány

ELNÖKE

962.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018. szám – más törvény, 10/2019. 
és 6/2020. szám) 185. szakaszának 1. bekezdése alapján, figyelemmel 
a törvény 28. szakasza 5. bekezdésének 1. pontjára és 6. bekezdésére, 
továbbá A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi 
rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 37/2014., 54/2014. – más hatá-
rozat, 37/2016., 29/2017. és 24/2019. szám) 15. szakasza, 16. szakaszá-
nak 2. bekezdése, 24. szakaszának 2. bekezdése és 37. szakaszának 4. 
bekezdése alapján, a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és 
nemzeti kisebbségi -  nemzeti közösségi titkár

SZABÁLYZATOT
hoz

A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI SZÉKHELYŰ 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 

2020/2021. ISKOLAÉVRE VONATKOZÓ ISKOLAI 
NAPTÁRÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 

KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz

A Vajdaság autonóm tartományi székhelyű általános iskolák 
2020/2021. iskolaévre vonatkozó iskolai naptáráról szóló szabályzat 
(Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 41/2020. szám, 2020. június 22-i kelt) 
1. szakasza az alábbi 3. szakasszal bővül:

«Az általános iskolákban a tanítási napok, valamint a tanítási hetek 
teljes számának teljesítése céljából, a tanítási napok, illetve a tanítási 
hetek pótlása a második félévben valósul meg és össze lesz hangolva 
a tanulók és a tanárok biztonsága és egészsége veszélyeztetettségének 
becslése alapján a járványügyi intézkedésekkel.»

2. szakasz

A 2. szakasz 2. és 3. bekezdése a következőképpen módosul:

«Az első félév 2020. szeptember 1-jén kezdődik és 2020. december 
18-án fejeződik be. 

A második félév 2021. január 18-án kezdődik és az alábbiak szerint 
ér véget: 

- 2021. június 8-án a nyolcadik osztályos tanulók számára,
- 2021. június 22-én az elsőtől a hetedik osztályos tanulók szá-

mára. «

3. szakasz

A 6. szakasz 2. és 4. szakasza a következőképpen módosul:

«A téli szünet 2020. december 21-én kezdődik és 2021. január 17-én 
ér véget.

Az elsőtől a hetedik osztályos tanulók számára a nyári szünidő 
2021. június 23-án kezdődik és 2021. augusztus 31-én fejeződik be. 
A nyolcadik osztályos tanulók számára a nyári szünidő a záróvizsga 
befejeztével kezdődik és 2021. augusztus 31-én ér véget.«
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4. szakasz

A 12. szakasz a következőképpen módosul: 

«A nyolcadik osztályos tanulók 2021. március 26-án, pénteken és 
2021. március 27-én, szombaton próba záróvizsgát, 2021. június 23-
án, szerdán, 2021. június 24-én, csütörtökön és 2021. június 25-én, 
pénteken pedig záróvizsgát tesznek.»

5. szakasz

A Vajdaság autonóm tartományi székhelyű általános iskolák 
2020/2021. iskolaévre vonatkozó iskolai naptárának táblázatos kimu-
tatását, amely szerves részét képezi a Vajdaság autonóm tartományi 
székhelyű általános iskolák 2020/2021. iskolaévre vonatkozó isko-
lai naptáráról szóló szabályzatnak (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 
41/2020. szám, 2020. június 22-i kelt), a Vajdaság autonóm tartományi 
székhelyű általános iskolák 2020/2021. iskolaévre vonatkozó iskolai 
naptárának új táblázatos kimutatása váltja, amely a jelen Szabályzat 
szerves része.  

6. szakasz

Ez a Szabályzat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételét 
követő nyolcadik napon lép hatályba, és Az államigazgatásról szóló 
törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 79/2005., 101/2007., 95/2010., 
99/2014., 47/2018. és 30/2010. szám – más törvény) 53. szakaszának 2. 
bekezdése alapján közzé kell tenni Az SZK Hivatalos Közlönyében is.

TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - NEMZETI 

KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG

Szám: 128-61-644/2020-01.
Újvidék, 2020. december 2.

Szakállas Zsolt, s. k.
TARTOMÁNYI TITKÁR
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963.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018. szám – más törvény, 10/2019. 
és 6/2020. szám) 185. szakaszának 1. bekezdése alapján, figyelemmel 
a törvény 28. szakasza 5. bekezdésének 1. pontjára és 6. bekezdésére, 
továbbá A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi 
rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 37/2014., 54/2014. – más hatá-
rozat, 37/2016., 29/2017. és 24/2019. szám) 15. szakasza, 16. szakaszá-
nak 2. bekezdése, 24. szakaszának 2. bekezdése és 37. szakaszának 4. 
bekezdése alapján, a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és 
nemzeti kisebbségi -  nemzeti közösségi titkár

 
SZABÁLYZATOT

hoz
A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI SZÉKHELYŰ 

KÖZÉPISKOLÁK 
2020/2021. ISKOLAÉVRE VONATKOZÓ ISKOLAI 

NAPTÁRÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz

A Vajdaság autonóm tartományi székhelyű középiskolák 2020/2021. 
iskolaévre vonatkozó iskolai naptáráról szóló szabályzat (Vajdaság AT 
Hivatalos Lapja, 41/2020. szám, 2020. június 22-i kelt) 1. szakasza az 
alábbi 3. szakasszal bővül:

«A gimnáziumokban és a szakközépiskolákban a tanítási napok, 
valamint a tanítási hetek teljes számának teljesítése céljából, a tanítási 
napok, illetve a tanítási hetek pótlása a második félévben valósul meg 
és össze lesz hangolva a tanulók és a tanárok biztonsága és egészsége 
veszélyeztetettségének becslése alapján a járványügyi intézkedések-
kel.»

2. szakasz 

A 2. szakasz 2. és 3. bekezdése a következőképpen módosul:

«Az első félév 2020. szeptember 1-jén kezdődik, és 2020. december 
18-án ér véget.

A második félév 2021. január 18-án kezdődik, és a következőképpen 
fejeződik be:

- 2021. május 25-én a gimnáziumok negyedik osztályos tanu-
lói számára,  

- 2021. június 1-jén a négyéves szakközépiskolák negyedik 
osztályos és a hároméves szakközépiskolák harmadik osztá-
lyos tanulói számára és

- 2021. június 22-én, a gimnáziumok és a négyéves szakkö-
zépiskolák első, második és harmadik osztályos, valamint a 
hároméves szakközépiskolák első és második osztályos ta-
nulói számára.»

 
3. szakasz

A 6. szakasz 2. és 5. szakasza a következőképpen módosul:

«A téli szünet 2020. december 21-én kezdődik, és 2021. január 17-
én ér véget. 

A nyári szünidő a gimnáziumok és a négyéves szakközépiskolák 
első, második és harmadik osztályos tanulói számára és a hároméves 
szakközépiskolák első és második osztályos tanulói számára 2021. jú-
nius 23-án kezdődik és 2021. augusztus 31-én ér véget.»

4. szakasz

A Vajdaság autonóm tartományi székhelyű középiskolák 2020/2021. 
iskolaévre vonatkozó iskolai naptárának táblázatos kimutatását, amely 
szerves részét képezi a Vajdaság autonóm tartományi székhelyű kö-
zépiskolák 2020/2021. iskolaévre vonatkozó iskolai naptáráról szóló 
szabályzatnak (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 41/2020. szám, 2020. 
június 22-i kelt), a Vajdaság autonóm tartományi székhelyű középisko-
lák 2020/2021. iskolaévre vonatkozó iskolai naptárának új táblázatos 
kimutatása váltja, amely a jelen Szabályzat szerves része.

5. szakasz

Ez a Szabályzat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételét 
követő nyolcadik napon lép hatályba, és Az államigazgatásról szóló 
törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 79/2005., 101/2007., 95/2010., 
99/2014., 47/2018. és 30/2010. szám – más törvény) 53. szakaszának 2. 
bekezdése alapján közzé kell tenni Az SZK Hivatalos Közlönyében is.

TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - NEMZETI 

KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG

Szám: 128-61-645/2020-01.
Újvidék, 2020. december 2. 

Szakállas Zsolt, s. k.
TARTOMÁNYI TITKÁR
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964.

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (Az 
SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 20/2014. szám – az AB hatá-
rozata, 55/2014. és 47/2018. szám) 22. szakasza 1. bekezdésének 1. 
és 2. pontja és a Horvát Nemzeti Tanács 1-7/2019. iktatási számú 
2019. január 29-i Alapszabálya 20. szakaszának 2. bekezdése alap-
ján, a Horvát Nemzeti Tanács 2020. november 26-én megtartott 
ülésén

HATÁROZATOT
hozott

A TELEPÜLÉSEK HORVÁT NYELVEN
VALÓ HAGYOMÁNYOS ELNEVEZÉSÉNEK

MEGHATÁROZÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

1. szakasz

Meghozatalra kerül a települések horvát nyelven való hagyományos 
elnevezésének meghatározásáról szóló határozat kiegészítése, éspedig: 

Sorszám
Város/község szerb

nyelvű
elnevezése

Település szerb
nyelvű

elnevezése

Város/község
horvát nyelvű

elnevezése

Település
horvát
nyelvű

elnevezése

1. Subotica Bajmok Subotica Bajmak

2. Subotica Mišićevo Subotica Mišićevo

3. Subotica Bački Vinogradi Subotica Kraljev brig

4. Subotica Bikovo Subotica Bikovo

5. Subotica Gornji Tavankut Subotica Gornji Tavankut

6. Subotica Donji Tavankut Subotica Tavankut

7. Subotica Ljutovo Subotica Mirgeš

8. Subotica Hajdukovo Subotica Hajdukovo

9. Subotica Šupljak Subotica Šupljak

10. Subotica Đurđin Subotica Đurđin

11. Subotica Kelebija Subotica Kelebija

12. Subotica Mala Bosna Subotica Mala Bosna

13. Subotica Novi Žednik Subotica Novi Žednik

14. Subotica Stari Žednik Subotica Žednik

15. Subotica Palić Subotica Palić

16. Subotica Čantavir Subotica Čantavir

17. Subotica Bačko Dušanovo Subotica Bačko Dušanovo

18. Subotica Višnjevac Subotica Višnjevac

19. Sombor Bački Monostor Sombor Monoštor

20. Sombor Bački Breg Sombor Bereg

21. Sombor Svetozar Miletić Sombor Lemeš

22. Sremska Mitrovica Stara Bingula Srijemska Mitrovica Stara Bingula

23. Apatin Sonta Apatin Sonta

24. Bač Bođani Bač Bođani

25. Bač Vajska Bač Vajska

26. Bač Plavna Bač Plavna

27. Inđija Stari Slankamen Inđija Stari Slankamen

28. Šid Batrovci Šid Batrovci

29. Šid Sot Šid Sot

2. szakasz

A jelen határozat meghozatalának napjával hatályba lép és közzé kell tenni a Horvát Nemzeti Tanács Hivatalának hirdetőtábláján és Vajdaság 
AT Hivatalos Lapjában.

Iktatási szám: 1-108/2020.
Jasna Vojnić, s. k.

a Horvát Nemzeti Tanács 
ELNÖKE

MEGJEGYZÉS:

A jogszabályok és egyéb aktusok közzétételéről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 54/2014., 
29/2017. és 12/2018. szám) 5. szakasza 2. bekezdésének értelmében, Vajdaság Autonóm Tartomány jelen Hivatalos Lapjá-
ban nem tesszük közzé a Külön részt.
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Sorszám Tárgy Oldal Sorszám Tárgy Oldal

ÁLTALÁNOS RÉSZ

TARTOMÁNYI KORMÁNY

961. Határozat a Tartományi Válságkezelő Törzskar megala-
kításáról

TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI – 

NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG

962. Szabályzat a Vajdaság autonóm tartományi székhelyű ál-
talános iskolák 2020/2021. iskolaévre vonatkozó iskolai 
naptáráról szóló szabályzat módosításáról és kiegészíté-
séről

963. Szabályzat a Vajdaság autonóm tartományi székhelyű 
középiskolák 2020/2021. iskolaévre vonatkozó iskolai 
naptáráról szóló szabályzat módosításáról és kiegészíté-
séről

HORVÁT NEMZETI TANÁCS

964. Határozat a települések horvát nyelven való hagyomá-
nyos elnevezésének meghatározásáról szóló határozat 
kiegészítéséről

KÜLÖN RÉSZ

TARTOMÁNYI KORMÁNY

965. Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány ügyész helyet-
tese tisztségének megszűnéséről

966. Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány ügyész helyet-
tese tisztségbe helyezéséről

967. Határozat a Lakhatási kérdésekkel, valamint a hivatali 
épületek és üzlethelyiségek elrendezésével és felszerelé-
sével foglalkozó Bizottság tagjainak kinevezéséről

968. Határozat A nemzetek közötti viszonyokkal, az egyhá-
zakkal és az egyházi közösségekkel foglalkozó Bizott-
ság tagjainak kinevezéséről

969. Határozat az újvidéki Vajdasági Településrendezési Inté-
zet Terület- és Városrendezési és Tervezési Közvállalat 
2019. évi nyereségének elosztásáról szóló határozat jóvá-
hagyásáról

970. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Garan-
cia-Alapja 2019. üzleti évre vonatkozó fel nem osztott 
nyereségének elosztásáról szóló határozat jóváhagyásá-
ról 

971. Határozat a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet 2019. 
évi ráfordításai feletti többletbevétel elosztásáról szóló 
határozat jóváhagyásáról 

1767

1768

1770

1772

T A R T A L O M
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Sorszám Tárgy Oldal Sorszám Tárgy Oldal

972. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Európai 
Ügyek Alapja 2020. évi munkaprogramja II. módosítá-
sának és kiegészítésének jóváhagyásáról

973. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Európai 
Ügyek Alapja 2020. évi pénzügyi terve II. módosításá-
nak és kiegészítésének jóváhagyásáról

974. Határozat az újvidéki BioSens Intézet – Bioszisztéma 
Információs Technológiai Kutató-Fejlesztő Intézet igaz-
gatóbizottsága tagjainak felmentéséről 

975. Határozat az újvidéki BioSens Intézet – Bioszisztéma 
Információs Technológiai Kutató-Fejlesztő Intézet igaz-
gatóbizottsága tagjainak kinevezéséről

976. Határozat az újvidéki Tartományi Természetvédelmi In-
tézet megbízott igazgatója felmentéséről 

977. Határozat az újvidéki Tartományi Természetvédelmi In-
tézet megbízott igazgatója felmentéséről

978. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Árutartaléka-
inak Igazgatósága igazgatójának tisztségbe helyezéséről

979. Határozat a Roma Felzárkóztatási Hivatal 2020. évi 
pénzügyi terve módosításáról és kiegészítéséről szóló 
határozat jóváhagyásáról

980. Határozat a Roma Felzárkóztatási Hivatal 2020. évi 
munkaprogramja kiegészítéséről szóló határozat jóváha-
gyásáról

981. Határozat az Üzleti Szabványosítási és Tanúsítványozási 
Információs Központ igazgatója felmentéséről

982. Határozat az Üzleti Szabványosítási és Tanúsítványozási 
Információs Központ megbízott igazgatója kinevezésé-
ről

983. Határozat a Tartományi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap 
felügyelőbizottsága tagjának felmentéséről

984. Határozat a szabadkai Népszínház 2020. évi munkap-
rogramja módosításának és kiegészítésének jóváhagyá-
sáról

985. Határozat a Vajdasági Színházmúzeum 2020. évi pénz-
ügyi terve módosításának és kiegészítésének jóváhagyá-
sáról

986. Határozat a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet tevé-
kenységeinek belső megszervezéséről és a munkahelyek 
besorolásáról szóló szabályzat jóváhagyásáról 

987. Határozat a melencei Rusanda Speciális Rehabilitációs 
Kórház igazgatóbizottsága tagjának felmentéséről

988. Határozat a verseci Dr. Slavoljub Bakalović Speciális 
Pszichiátriai Betegségek Kórház felügyelőbizottsága 
tagjának felmentéséről

989. Határozat az újvidéki Újvidék Egészségház igazgatóbi-
zottsága elnökének felmentéséről

990. Határozat a szabadkai Családi Elhelyezési és Örökbefo-
gadási Központ ideiglenes felügyelőbizottsága tagjának 
felmentéséről

991. Határozat a szabadkai Családi Elhelyezési és Örökbefo-
gadási Központ ideiglenes felügyelőbizottsága elnöké-
nek és tagjának kinevezéséről

992. Határozat a nagykikindai Gerontológiai Központ igazga-
tójának felmentéséről

993. Határozat a nagykikindai Gerontológiai Központ megbí-
zott igazgatója kinevezéséről

994. Határozat az alibunári Alibunár Egészségház megbízott 
igazgatója felmentéséről

995. Határozat az alibunári Alibunár Egészségház megbízott 
igazgatója kinevezéséről

996. 401-6/2020-10. számú határozat eszközök átutalásáról a 
folyó költségvetési tartalékokba

997. 401-7/2020-80. számú határozat a folyó költségvetési tar-
talékeszközök felhasználásáról

998. 401-7/2020-81. számú határozat a folyó költségvetési tar-
talékeszközök felhasználásáról

999. 401-7/2020-82. számú határozat a folyó költségvetési tar-
talékeszközök felhasználásáról

1000. 401-7/2020-83. számú határozat a folyó költségvetési 
tartalékeszközök felhasználásáról

1001. 401-7/2020-84. számú határozat a folyó költségvetési 
tartalékeszközök felhasználásáról 

1002. 401-7/2020-85. számú határozat a folyó költségvetési 
tartalékeszközök felhasználásáról

1003. 401-7/2020-86. számú határozat a folyó költségvetési 
tartalékeszközök felhasználásáról

1004. 401-7/2020-87. számú határozat a folyó költségvetési 
tartalékeszközök felhasználásáról

1005. 401-7/2020-88. számú határozat a folyó költségvetési 
tartalékeszközök felhasználásáról

1006. 401-7/2020-89. számú határozat a folyó költségvetési 
tartalékeszközök felhasználásáról

1007. 401-7/2020-90. számú határozat a folyó költségvetési 
tartalékeszközök felhasználásáról

TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI – 

NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG

1008.  Határozat az igazságügyi vizsgáztató bizottságok meg-
alakításáról

TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI 
ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG

1009. Határozat a törökkanizsai idősek és nyugdíjasok elszál-
lásolására szolgáló otthonnal és nappali központtal ellá-
tott Szociális Munkaközpont igazgatója kinevezésének 
jóváhagyásáról

1010. Határozat az óbecsei Óbecse Szociális Munkaközpont 
igazgatója kinevezésének jóváhagyásáról

1011. Határozat a Kishegyes Község Szociális Munkaközpont-
ja megbízott igazgatója kinevezésének jóváhagyásáról


