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ÁLTALÁNOS RÉSZ

1048.

A jogszabályok és más jogi aktusok megjelentetéséről szóló tarto-
mányi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 54/2014., 
29/2017. és 12/2018.szám) 9. szakasza alapján, 

RENDELETET
HOZ

A LEGJOBB VAJDASÁGBÓL VÉDJEGYRŐL
SZÓLÓ TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELET 

HELYREIGAZÍTÁSÁRÓL

A Legjobb Vajdaságból védjegy megállapításáról szóló tartományi képvi-
selőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 20/2021. szám) melléklete, 
amely szerves része a határozatnak, módosul, és a módosítás után így hangzik:

Jelen helyreigazítást a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

101 Szám: 9-7/2021-02,
Újvidék, 2021. Július 12.

A FŐTITKÁR HELYETTESE
Boris Bajić
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1049.

A Tartományi Nemi Egyenjogúsági Intézet alapításáról szóló határo-
zat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/2004. és 3/2006. szám ) 14.szaka-
sza alapján, valamint A Tartományi Nemi Egyenjogúsági Intézet alap-
szabályának (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/2005.szám) 17.szakasza 
alapján, a Tartományi Nemi Egyenjogúsági Intézet igazgatóbizottsága:

SZABÁLYZATOT
HOZ

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK 
ODAÍTÉLÉSÉRŐL VAJDASÁG AT 

TERÜLETÉN ÉLŐ HÁZASPÁROK SZÁMÁRA,
HÁZTÁJI GAZDÁLKODÁSRA
ALKALMAS FALUSI HÁZAK

VÁSÁRLÁSÁRA A 2021. ÉVBEN 

1. szakasz

Jelen Szabályzat  meghatározza a Vajdaság AT területén élő há-
zaspárok háztáji gazdálkodásra alkalmas falusi házak megvásárlását 
támogató vissza nem térítendő eszközök odaítélésének feltételeit és 
eljárását, mely támogatási eszközöket a Nemi Egyenjogúsági Intézet 
(a továbbiakban: Intézet) költségvetéséből folyósítanak, valamint azok 
a házaspárok és élettársi közösségben élő párok (a továbbiakban: pá-
lyázók) kiválasztását, akik számára odaítélik a Vajdaság AT területén 
levő  háztáji gazdálkodásra alkalmas falusi házak megvásárlását tá-
mogató eszközöket a 2021.évben.

Minden elnevezés és funkció, amely nyelvtanilag hímnemben van 
kifejezve, magában foglalja a természetes nő- és férfi nemet azokra a 
személyekre, amelyekre vonatkoznak ezek a kifejezések.

2. szakasz

A Vajdaság Autonóm Tartomány területén élő párok számára kiírt 
2021.évi pályázatot ( a továbbiakban: pályázat)  háztáji gazdálkodásra 
alkalmas falusi ház megvételét támogató vissza nem térítendő eszközök 
odaítéléséről, az Intézet igazgatójának határozata alapján írják ki, és az In-
tézet honlapján valamint a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában teszik közzé.

A jelen szakasz 1. bekezdésben említett határozat kötelező jelleggel 
tartalmazza:

1. a teljes pályázati keretösszeget,
2. a pályázati kérelem benyújtásának határidejét

3. szakasz

A jelen Szabályzat 2. szakaszában említett feltételek a Vajdaság 
autonóm tartományi házaspárok számára háztáji gazdálkodásra alkal-
mas falusi ház megvásárlására szolgáló vissza nem térítendő eszközök 
odaítélése a pályázók feltételeknek való megfelelősége megállapításá-
ra vonatkoznak.

A pályázók az alábbi feltételeket összességében teljesítő házaspárok 
vagy élettársak lehetnek:

1. a házaspárok/élettársak egyike 40 évnél nem idősebb a pályázat 
benyújtásának pillanatában, 

2. állandó lakhellyel rendelkeznek Vajdaság Autonóm Tarto-
mányban,

3. a pályázat benyújtásának pillanatában, házastársi közösségben 
élnek, illetve (a Törvénnyel összhangban) tartós életközösség-
ben élő élettársak,

4. hogy nem tulajdonosai vagy társtulajdonosai semmilyen a 
Szerb Köztársaság területén levő ingatlannak, és azt nem is ide-
genítettek el a pályázat közzétételének napját megelőző elmúlt 
öt évben, 

5. hogy a házastársak/élettársak közül legalább egy munkavi-
szonyban legyen. amennyiben a pályázó határozott időre van 
munkaviszonyban, munkaviszonynak legalább a pályázati ha-
táridő leteltéig kell tartania.

6. nincsenek vér szerinti, sógorsági vagy örökbefogadáson alapu-
ló rokonságban az ingatlan potenciális eladójával,

7. a pályázóknak a pályázat benyújtásának pillanatában nincsenek 
a Szerb Köztársaság jogszabályai alapján esedékes adó és járu-
lék jogcímen teljesítetlen kötelezettségei.

A pályázók csak egy kérelemmel pályázhatnak, az igényelt összeg 
pedig nem haladhatja meg az 1.000.000,00 dinárt.

A vásárlandó ingatlan építési értéke nem lehet több mint 
2.000.000,00 dinár

A pályázók az ingatlant nem idegeníthetik el a következő 5 évben, 
az ingatlant biztosító eszközökkel kapcsolatos többi kérdést pedig a 
szerződés szabályozza részletesen.

A pályázat tárgyát képező ingatlan Vajdaság Autonóm Tartomány 
területén bármelyik településen lehet, a városi és községi önkormány-
zati központokat és székhelyeket kivéve.

A pályázat útján megvásárlásra javasolt ingatlannak, biztonságos-
nak és lakhatásra alkalmasnak kell lennie.

Az ingatlan képezheti több tulajdonos társtulajdonát, ha minden 
társtulajdonos saját tulajdonrészének eladójaként jelenik meg.

Az ingatlanon nem állhat fenn semmilyen tisztázatlan vagyonjogi 
viszony, továbbá arra nem lehet bejegyezve semmilyen teher a tulaj-
donlapban, az ingatlan és a háztáji melléképületek pedig a tervezésről 
és építésről szóló jogszabályokkal összhangban kell hogy felépítve 
legyenek.

4. szakasz

A jelen Szabályzat 3. szakaszában szereplő feltételek teljesítését, a 
jelen Szabályzat 6. szakaszának 2. bekezdésében említetteket kivéve, 
a vissza nem térítendő eszközök odaítélésével foglalkozó bizottság ál-
lapítja meg.

A feltételt, hogy a megvételre pályázott ingatlan biztonságos és lak-
hatásra alkalmas, megfelelő szakemberekkel, illetve az erre vonatko-
zó szakma mérnökeivel rendelkező jogi személy (gazdasági társaság 
vagy vállalkozó) állapítja meg.

A jelen szakasz 2. bekezdésében említett jogi személy köteles a 
vissza nem térítendő eszközök odaítélésével foglalkozó bizottságnak 
a megvételre pályázott ingatlannak a megtekintése alkalmával észlelt 
állapotáról jelentést benyújtani.

Ha a jelen szakasz 2. bekezdésében említett jogi személy a meg-
vételre pályázott ingatlannak a megtekintése alkalmával azt állapítja 
meg, hogy a tárgyi ingatlan nem biztonságos és/vagy lakhatásra nem 
alkalmas, a pályázati kérelmet a bizottság elutasítja.

A jelen szakasz 2. bekezdésében említett szolgáltatásra az Intézet 
megfelelő szakemberekkel, illetve az erre szakosodott mérnökkel ren-
delkező jogi személlyel szerződést köt.

A feltételeket teljesítő pályázók rangsorolása az alábbi mércék sze-
rint odaítélt pontok száma alapján történik:

1051. minden munkaviszonyban levő pályázó – 10 pont,
1052. minden, a pályázat közzétételének napját megelőzően legalább 

egy éve saját vállalkozással rendelkező (önfoglalkoztatás) pá-
lyázó – 5 pont,

1053. minden pályázó, aki munkaviszonyból eredő biztosítással ren-
delkezik:
- egy évig terjedő biztosítási idővel – 0 pont,
- 1 – 3 évig terjedő biztosítási idő – 2 pont,
- 3 – 5 évig terjedő biztosítási idő – 4 pont, 
- 5 – 7 évig terjedő biztosítási idő – 6 pont, 
- 7 – 10 évig terjedő biztosítási idő – 8 pont,
- 10 év feletti biztosítási idő – 10 pont.
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1048. minden pályázó, aki középiskolai végzettséggel rendelkezik – 5 
pont,

1049. minden három éves időtartamú szakfőiskolai képzettséggel 
rendelkező pályázó – 7 pont,

1050. minden alapfokú, mesterfokú vagy szakirányú egyetemi kép-
zettséggel rendelkező pályázó – 10 pont,

1051. doktori fokozattal rendelkező minden pályázó – 15 pont.

Ha két vagy több pályázó azonos pontszámot kap, rangsorolásuk a 
következő tartalék mércék alapján és a felsorolás sorrendjében történik:

1. a pályázó gyermekeinek száma azzal, hogy az a pályázó része-
sül előnyben, akinek több gyermeke van,

2. község fejlettségi szintje azzal, hogy az a pályázó részesül 
előnyben, aki (a térségek és helyi önkormányzatok 2014. évi 
egységes listájának megállapításáról szóló rendelet (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 104/2014. szám) alapján nem elegendő 
mértékben fejlett önkormányzat területén levő ingatlan megvé-
telére pályázott,

3. a pályázati kérelmeknek és a dokumentációnak az Intézet által 
való átvétele sorrendjében oly módon, hogy a korábban benyúj-
tottak részesülnek előnyben.

5. szakasz

A pályázók, a pályázaton való részvételhez a jelen Szabályzatban 
felsorolt feltételek teljesítését a pályázati kérelemhez mellékelt alábbi-
akban felsorolt dokumentumokkal bizonyítják:

1. az iskolai végzettségről szóló tanúsítvány, amelyet a megfelelő 
oktatási intézmény állított ki.

2. tanúsítvány a Szerb köztársasági állampolgárságról (a pályázat 
közzétételének napja előtt hat hónapnál nem régebbi),

3. bizonyíték a házastársi közösségről (a pályázók házassági 
anyakönyvi kivonata, amely a pályázat közzétételének napja 
előtt hat hónapnál nem lehet régebbi), az élettársi közösség-
ről pedig két tanú aláírását tartalmazó, hitelesített nyilatkozat 
az életközösségről. Az élettársi közösséget tanúsító hitelesített 
nyilatkozatnak a Pályázat kiírását követően kell készülnie,

4. bizonyíték a pályázók munkaviszonyáról (nyugdíj-rokkantbiz-
tosítási alapba való bejelentő – M formanyomtatvány és a mun-
kaszerződés másolata) amennyiben a pályázó határozott időre 
van munkaviszonyban, munkaviszonynak legalább a pályázati 
határidő leteltéig kell tartania.

5. bizonyíték a pályázók biztosítási idejéről, amely tartalmazza a 
megvalósított teljes biztosítási időt, amit a Köztársasági Nyug-
díj- és Rokkantbiztosítási Alap helyileg illetékes szervezési 
egysége állít ki,

6. a pályázók hitelesített nyilatkozatát arról, hogy a Szerb Köztár-
saság területén nem tulajdonosai/társtulajdonosai ingatlannak 
(lakóépítmény, építési telek vagy mezőgazdasági földterület) és 
ingatlant nem idegenített el a pályázat közzétételét megelőző öt 
évben,

7. a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériuma Adóigazgatóságá-
nak igazolása arról, hogy a pályázó nevén nem történt tulajdon-
jog vagy társtulajdoni jog átruházása,

8. a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériuma Adóigazgatóságá-
nak igazolása arról, hogy a pályázó teljesítette esedékes adó és 
járulékfizetési kötelezettségeit,

9. a Köztársasági Földmérő Hivatal – ingatlannyilvántartási hiva-
talának kivonata arról, hogy a pályázó a lakhelyén nem tulaj-
donosa ingatlannak,a Köztársasági Földmérő Hivatal – ingat-
lannyilvántartási hivatalának kivonata a pályázó által megvá-
sárolni javasolt ingatlanról,

11. a potenciális eladó/k nyilatkozata, hogy elfogadta/ák a pályáza-
ti feltételeket és azzal egyetért/enek,

12. a Belügyminisztérium bizonylata a pályázó lakóhelyéről,
13. a pályázó hitelesített nyilatkozata arról, hogy a pályázatának 

tárgyát képező házban fog élni és azt a szerződés aláírását kö-
vető tíz évben nem adja el,

14. a pályázó hitelesített nyilatkozata arról, hogy ő és az eladó/k 
nem egyenes ági rokonok, a rokonsági fokozatra tekintet nél-
kül, oldalágon pedig a második fokozattal bezárólag és sógor-
sági viszonyban sem, vagy örökbefogadás alapján.

Az illetékes szervek 1. bekezdés 5), 7), 8), 9), 10), 12) és 12) pontok-
ban említett igazolásai, bizonylatai és kivonatai kiállításának napja a 
pályázat közzététele utáni keltezésű kell, hogy legyen.

A pályázatra benyújtott dokumentációt a Titkárság nem küldi visz-
sza.

A Titkárság nem veszi figyelembe:

1. a késedelmes pályázatok (a pályázati határidő után benyújtott),
2. A nem megengedett (nem a pályázók körébe tartó személyek 

által benyújtott és a célt tévesztett pályázatok),
3. A hiányos és értelmezhetetlen pályázatok (a szükséges doku-

mentumokat és bizonylatokat nélkülöző, a kitöltetlen mezőket 
tartalmazó, a ceruzával kitöltött, a faxon vagy e-mailben kül-
dött, az értelmezhetetlen vagy olvashatatlan adatokat tartalma-
zó).

6. szakasz

Az ingatlannak, amelyre a vissza nem térítendő eszközök odaítélése 
történik, e Szabályzattal összhangban, az alábbi feltételeknek együtte-
sen (kumulatívan) kell megfelelnie:

- az eladó/k nevén szerepel, terhelés nélkül, az ingatlan-nyilván-
tartásban, illetve telekkönyvben,

- az eladó/k és a pályázók nem egyenes ági vér szerinti rokonok, 
a rokonsági fokozatra tekintet nélkül, oldalági rokonok sem a 
második rokonsági fokozattal bezárólag, sem sógorsági vagy 
örökbefogadási viszonyban, 

- az ingatlan nem megoldatlan vagyonjogi helyzettel érintett,
- biztonságos és lakható,
- az ingatlant a pályázók javasolják megvételre,
- az ingatlan és a háztáji melléképületek azonos telken vannak és 

a tervezésről és építésről szóló jogszabályoknak megfelelően 
épültek, illetve nincs arra vonatkozó megjegyzés, hogy teljesen 
vagy részben engedély nélkül épültek.

A jelen szakasz 1. bekezdésében felsorolt feltételek teljesítésének 
megállapítása a jelen Szabályzat 5. szakasz 1. bekezdésének 12) és 
10) pontjaiban felsorolt bizonyítékok, valamint a jelen Szabályzat 4. 
szakaszának 2. bekezdésében említett jogi személy jelentése alapján 
történik.

7. szakasz

A pályázati eljárás szakmai teendőit a vissza nem térítendő eszkö-
zök odaítélésével foglalkozó bizottság (a továbbiakban: bizottság) látja 
el. 

A bizottságot az Intézet igazgatója alakítja meg és nevezi meg az 
Igazgatóbizottság jóváhagyásával a pályázat tartamára.

A bizottság 3 tagból áll, abból egy okleveles jogász kell, hogy le-
gyen.

A bizottság tagjai nem lehetnek egyidejűleg a nyilvános pályázat 
alapján odaítélendő eszközök felhasználói.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett bizottság munkájáról szó-
ló szabályzatot, amely a bizottság munkájának és döntései meghozata-
lának módjáról rendelkezik, az Intézet igazgatója hozza meg.

8. szakasz

A bizottság köteles:

- áttekinteni a vissza nem térítendő eszközök odaítélésére közzé-
tett pályázatra benyújtott kérelmeket, azok határidőben történő 
benyújtásának és hiánytalanságának megállapítása érdekében,

- minden határidőben benyújtott és hiánytalan kérelemre vonatko-
zóan megállapítani azt, hogy a pályázati kérelem eleget tesz a je-
len szabályzat 3. szakaszában felsorolt feltételeknek, a jelen sza-
bályzat 2. szakaszának 6. Bekezdésében foglaltak kivételével,
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- hogy a jelen szabályzat 4. szakasza 2. bekezdésében említett 
jogi személy által benyújtott jelentés alapján megállapítsa a 
megvásárlásra kérelmezett ingatlanok biztonságára és lakható-
ságára vonatkozó feltételek fennállását,

- hogy összeállítsa a javaslatot a támogatásban részesülendő pá-
lyázók rangsorolásáról (a továbbiakban: támogatottak) és azt 
megküldeni az Intézet igazgatójának a végleges döntés megho-
zatala céljából.

A bizottság fenntartja azon jogát, hogy további dokumentációt kér-
jen a pályázóktól és a velük összekapcsolt személyektől, mint ahogyan 
arra is hogy olyan helyszíni ellenőrzést rendeljen el, amely kihatással 
lehet a pályázati döntés javaslatának meghozatalára, a pályázat céljá-
nak megvalósítása szempontjából.

9. szakasz

A támogatottak vállalják, hogy a tárgyi ingatlanban fognak lakni.

A tulajdonjog átruházásának és a pályázat tárgyát képező ingatlan 
feletti teher megállapításának költségeit a támogatottak viselik. 

10. szakasz

A bizottság a pályázati határidő leteltét követő 30 napos határidő-
ben köteles elkészíteni a támogatásban részesülő pályázók ranglistáját 
és azt az Intézet igazgatójának megküldeni.

Az eszközök odaítéléséről az Intézet igazgatója dönt a nyertes pá-
lyázók listája javaslatának kézhezvételétől számított 15 napos hatá-
ridőn belül, mely döntését a bizottság javaslata alapján, valamint az 
igazgatóbizottság jóváhagyása alapján, hozza meg.

11. szakasz

Az eszközök odaítéléséről szóló határozatot közzé kell tenni az In-
tézet hirdetőtábláján és weboldalán. 

A pályázók az eszközök odaítéléséről szóló határozat közzétételét 
követő 3 napos határidőben betekinthetnek a pályázatra benyújtott do-
kumentációjukba.

Az eszközök odaítéléséről szóló határozat meghozatalát követő 15 
napos határidőben a támogatottak szerződést kötnek az Intézettel és az 
ingatlan eladójával a következő sorrendben: az Intézet és a támogatot-
tak, majd a támogatottak és az eladó/k.

Az Intézet az eszközöket a támogatott célszámlájára utalja az Inté-
zet által kiválasztott banknál, a támogatott pedig az eszközöket köteles 
3 napos határidőben az eladó/k bankszámlájára utalni és az erről szóló 
kivonatot az Intézetnek megküldeni. 

A határozattal támogatásban részesített pályázók kötelesek az in-
gatlant a megkötött szerződés alapján az ingatlan-nyilvántartásba, te-
lekkönyvbe ½ társtulajdoni részben bejegyeztetni és az ingatlanlapba 
jelzálogot bejegyeztetni Vajdaság AT jövőbeni feltételes követelése 
javára. 

12. szakasz

A pályázati kérelmet az előírt formanyomtatványon kell benyújtani. 

A pályázati kérelmet közvetlenül az Intézetnek kell benyújtani sze-
mélyesen a vagy ajánlott küldeményként postán a következő címre: 
Tartományi Nemi Egyenjogúsági Intézet, Újvidék, Mihajlo Pupin su-
gárút 6. Szám, a borítékon feltüntetni „Pályázat a Vajdaság Autonóm 
Tartomány területén élő házaspárok háztáji gazdálkodásra alkalmas 
falusi ház megvételére szolgáló vissza nem térítendő eszközök odaíté-
lésére a 2021. évben.”

13. szakasz

A pályázók és az eszközök igénybe vevői személyi adatainak védel-
mével kapcsolatos kérdésekről a jelen Szabályzat szerves részét képe-
ző Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

14. szakasz

A18/2020. számú 2020. 01. 23-ai, a Vajdaság autonóm tartományi 
fiatal házaspárok számára háztáji gazdálkodásra alkalmas falusi ház 
megvételére szolgáló vissza nem térítendő eszközök odaítélésének fel-
tételeiről szóló szabályzat hatályát veszti.  

Jelen szabályzat VAT Hivatalos Lapjában való közzétételének nap-
ján lép hatályba.

TARTOMÁNYI NEMEK KÖZÖTTI EGYENJOGÚSÁGI 
INTÉZET

Szám: 173/2021 
Kelt: 2021. 07. 13.

Аleksandar Jovanović
A Tartományi Nemi Egyenjogúsági Intézet Igazgatóbizottság elnöke 

Megjegyzés:

A Vajdaság Autonóm Tartomány jelen Hivatalos Lapjában nem tesszük közzé a Külön és a Hirdető részt a Rendeletek 
és más jogi aktusok közzétételéről szóló tartományi képviselőházi rendelet 5.szakaszának 2.bekezdésének értelmében 
(Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 54/2014., 29/2017. és 12/2018.szám).
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ÁLTALÁNOS RÉSZ

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
KÉPVISELŐHÁZA

1048. A Legjobb Vajdaságból védjegy megállapításáról szóló 
tartományi képviselőházi rendelet helyreigazítása.

TARTOMÁNYI NEMI  EGYENJOGÚSÁGI INTÉZET

1049. Szabályzat a Vajdaság autonóm tartomány terüle-
tén élő fiatal házaspárok számára háztáji gazdálko-
dásra alkalmas falusi ház megvásárolására szolgáló 
vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről a 2021.
évben.

KÜLÖN RÉSZ

TARTOMÁNYI KORMÁNY

1050. Határozat a újvidéki Vajdasági Színházmúzeum belső 
szervezéséről és a munkahelyek rendszerzéséről szóló 
szabályzatának  jóváhagyásáról 

1051. Határozat a Családi Elhelyezési és Örökbefogadási 
Központ - Újvidék 2021. évi pénzügyi terve módosítá-
sának és kiegészítésének jóváhagyásáról 

1052. Határozat az újvidéki  Újvidék Egyetemi Központ 
egyéb tevékenységek, mint alaptevékenység  ellátásá-
nak jóváhagyásáról.

1053. Határozat a Tartományi Gazdasági És Turisztikai Tit-
kárság  megbízott altitkári tisztségben végzett munka 
megszünéséről

1054. Határozat a Tartományi Gazdasági És Turisztikai Tit-
kárság  megbízott segédtitkár kinevezéséről 

1055. Határozat a Tartományi Pénzügyi Titkárság  megbízott 
segédtitkárának kinevezéséről 

1056. Határozat a Tartományi Szociálpolitikai, Demográfiai 
És Nemi Egyenjogúsági Titkárság  megbízott altitkári 
tisztségben végzett munka megszűnéséről

1057. Határozat a Tartományi Szociálpolitikai, Demográfiai 
És Nemi Egyenjogúsági Titkárság  megbízott altitkári 
tisztségben végzett munka megszűnéséről

1058. Határozat a  Tartományi Szociálpolitikai, Demográfiai 
És Nemi Egyenjogúsági Titkárság megbízott altitkárá-
nak kinevezéséről 

1059. Határozat a  Tartományi Szociálpolitikai, Demográfiai 
És Nemi Egyenjogúsági Titkárság megbízott altitkárá-
nak kinevezéséről 

1060. Határozat az újvidéki Tartományi Természetvédelmi 
Intézet igazgatóbizottsági tagjának felmentéséről

1061. Határozat az újvidéki Tartományi Természetvédelmi 
Intézet igazgatóbizottsági tagjának kinevezéséről 

1062. Határozat az újvidéki Tartományi Természetvédelmi 
Intézet igazgatóbizottsági elnökének és tagjainak fel-
mentéséről

1063. Határozat az újvidéki Tartományi Természetvédelmi 
Intézet igazgatóbizottsági elnökének és tagjainak kine-
vezéséről 

1064. Határozat az újvidéki Vajdasági Színházmúzeum igaz-
gató bizottsága elnökének és  tagjai felmentéséről

1065. Határozat az újvidéki Vajdasági Színházmúzeum igaz-
gatóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről 

1066. Határozat az újvidéki Vajdasági Színházmúzeum fel-
ügyelőbizottság elnökének és  tagjainak felmentéséről

1067. Határozat az újvidéki Vajdasági Színházmúzeum fel-
ügyelőbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről. 

1068. Határozat az újvidéki Vajdasági Kortárs Művészeti 
Múzeum igazgatóbizottsága elnökének és  tagjainak 
felmentéséről

1069. Határozat az újvidéki Vajdasági Kortárs Művészeti Mú-
zeum igazgatóbizottsága elnökének és  tagjainak kine-
vezéséről. 

1070. Határozat az újvidéki Vajdasági Kortárs Művészeti Mú-
zeum felügyelőbizottsága elnökének és  tagjainak fel-
mentéséről.

1071. Határozat az újvidéki Vajdasági Kortárs Művészeti Mú-
zeum felügyelőbizottság elnökének és  tagjainak kine-
vezéséről.

1573

1574

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

TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - 

NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG

1072. Határozat a Zeneművészet 1 című, a társadami-nyelvi 
, természettudományi és matematikai valamint általá-
nos gimnáziumok  első osztályos tankönyvének magyar 
nyelvű fordítása kiadásának és használatának jóváha-
gyásáról 

1073. Határozat a Biológia 8 című, általános iskolai hetedik 
osztályos tankönyv magyar nyelvű fordítása kiadásá-
nak és használatának jóváhagyásáról 

1074. Határozat a Képzőművészet 4 című, általános iskolai 
negyedik osztályos tankönyv szlovák nyelvű fordítása 
kiadásának és használata jóváhagyásáról 

1075. Határozat a Képzőművészet 4 című, általános iskolai 
negyedik osztályos tankönyv szlovák nyelvű fordítása 
kiadásának és használata jóváhagyásáról 

1076. Határozat a Képzőművészet 1 című, általános iskolai 
első osztályos tankönyv magyar nyelvű fordítása kiadá-
sának és használatának jóváhagyásáról 

1077. Határozat a Természet és társadalom 4 című, általános 
iskolai harmadik osztályos tankönyvkészlet magyar 
nyelvű fordítása kiadásának és használatának jóváha-
gyásáról 

1078. Határozat az Informatika és számítástechnika 8 című, 
általános iskolai nyolcadik osztályos tankönyv ruszin 
nyelvű fordítása kiadásának és használatának jóváha-
gyásáról 

1079. Határozat a Természet és társadalom 4 című, általános 
iskolai harmadik osztályos tankönyvkészlet magyar 
nyelvű fordítása kiadásának és használatának jóváha-
gyásáról 

HIRDETŐ RÉSZ

TARTOMÁNYI NEMI EGYENJOGÚSÁGI INTÉZET

1080. Pályázat a Vajdaság autonóm tartományi fiatal házaspá-
rok számára háztáji gazdálkodásra alkalmas falusi ház 
megvételére szolgáló vissza nem térítendő eszközök 
odaítéléséről


