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Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (VAT Hivatalos Lapja, 
20/14. szám) 31. szakaszának 2. és 5. fordulata alapján, figyelemmel 
a 27. szakasz 1. bekezdésére, valamint A tervezésről és építésről szóló 
törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09. szám – kiigazítás, 
64/10. szám – AB, 24/11., 121/12., 42/13. szám – AB, 50/13. szám – AB, 
98/13. szám – AB, 132/14., 145/14., 83/18., 31/19., 37/19. szám – más 
törvény, 9/20. és 52/21. szám) 46. szakaszának 1. bekezdése alapján

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza a 2022. június 7–én 
megtartott ülésén

TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET
HOZOTT

A CSÁSZÁR-TÓ SAJÁTOS TERMÉSZETVÉDELMI
 REZERVÁTUM KÜLÖN RENDELTETÉSŰ TERÜLET 

TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK
 KIDOLGOZÁSÁRÓL

1. szakasz

A Képviselőház megkezdi a Császár-tó Sajátos Természetvédelmi 
Rezervátum külön rendeltetésű terület területrendezési tervének (a to-
vábbiakban: Területrendezési terv) kidolgozását.

2. szakasz

Megállapításra kerülnek a Területrendezési tervvel felölelt térség 
kerethatárai, a Területrendezési terv által felölelt térség végleges hatá-
rait pedig a Területrendezési terv tervezete fogja meghatározni.

A Területrendezési tervvel meghatározott kerethatárok felölelik 
Nagybecskerek város területének egy részét, illetve Erzsébetlak, Re-
zsőháza, Lukácsfalva, Perlasz és Óécska kataszteri községeket.

A Területrendezési tervvel felölelt terület kerethatárainak leírása a 
Területrendezési terv kerethatárainak töréspontjai által kerül megha-
tározásra. A leírás kezdőpontja a következő három kataszteri község 
hármashatárán található, Nagybecskerek város területén: Muzslya, 
Écska és Lukácsfalva. A határvonal ettől a hármashatártól délkelet 
irányban halad tovább Lukácsfalva, Óécska és Perlasz kataszteri köz-
ségek északkeleti határait követve Perlasz, Orlód és Farkasd kataszteri 
községek hármashatáráig. Ezután a határvonal megtörik és délnyugat 
irányt vesz követve Perlasz és Rezsőháza kataszteri községek délkelet 
határait a következő kataszteri községek hármashatáráig: Rezsőháza 
és Csenta Nagybecskerek város területén és Zalánkemén Inđija köz-
ség területén. Ennél a hármashatárnál a határvonal megtörik és észak 

irányába halad tovább követve Rezsőháza, Erzsébetlak és Lukácsfalva 
kataszteri községek nyugati határait, Muzslya, Écska és Lukácsfalva 
kataszteri községek hármashatáráig Nagybecskerek város területén, a 
leírás kezdőpontjáig.

A Területrendezési terv kerethatáraival átfogott térség területe 
megközelítőleg 254,29 km².

A Területrendezési terv kerethatárait grafikai ábra szemlélteti, mely 
a jelen rendelet szerves részét képezi.

3. szakasz

A Területrendezési terv kidolgozása szempontjából jelentős feltéte-
leket és irányelveket felsőbb szintű tervdokumentumok tartalmazzák: 

- A Szerb Köztársaság 2010-től a 2020-as évig terjedő Terület-
rendezési terve, amely A Szerb Köztársaság 2010-től a 2020-as 
évig terjedő Területrendezési tervéről szóló törvény (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 88/10. szám) szerves részét képezi és 

- Vajdaság AT Regionális területrendezési terve, amely A Vajda-
ság Autonóm Tartomány Regionális területrendezési tervének 
meghozataláról szóló határozat (VAT Hivatalos Lapja, 22/11. 
szám) szerves részét képezi.

A felsorolt dokumentumokkal összhangban, a természeti értékek 
védelmének keretén belül kiemelkedik a természeti javak védelme, 
mely a következő elveken alapul:

- természeti javak védelme, megőrzése és előmozdítása, vala-
mint a természeti erőforrások fenntartható használata,

- a természetben negatív következményeket okozható tevékeny-
ségek időben történő megakadályozása,

- a természet megkárosított részeinek helyreállítása (rendezés-re-
vitalizáció, rekultiváció) és a védelmi rendszer és intézkedések 
végrehajtása, valamint a védett területek helyzetének megfigye-
lése, a természetben történő változások folyamatos megfigyelé-
se mellett,

- a védett területek használata tudományos, oktatási, kulturális és 
rekreációs célokra, továbbá a turizmus fenntartható fejlődésé-
nek, mezőgazdaság és halászat céljából. 

A Területrendezési terv kidolgozása szempontjából jelentős tervdo-
kumentumok: 

- Az E-80 – Duna (VII. páneurópai folyosó) nemzetközi vízi út 
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külön rendeltetésű terület Területrendezési terve – (Az SZK Hi-
vatalos Közlönye, 14/15. szám),

- A Bolgár határ – Magyar határ magisztrális gázvezeték külön 
rendeltetésű terület Területrendezési terve – (Az SZK Hivatalos 
Közlönye, 52/2018., 119/12., 98/13., 52/18. és 36/19. szám),

- A Szerb Köztársaságon (Zombor-Újvidék-Pancsova-Belg-
rád-Smederevo-Jagodina-Niš) áthaladó csővezeték-rendszer 
külön rendeltetésű terület Területrendezési terve – (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 19/2011. szám),

- A Tisza multifunkcionális ökológiai folyosó külön rendeltetésű 
terület Területrendezési terve – (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 
14/15. szám),

- A Közlekedési Infrastrukturális Korridorhálózat külön rendel-
tetésű terület Területrendezési terve a 24. számú I. rendű or-
szágút Szabadka-Nagybecskerek-Kevevára alapútirányán – 
(Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 19/17. szám),

- A Belgrád-Zágráb-Újvidék autópálya külön rendeltetésű terület 
Területrendezési terve – (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/21. 
szám).

A Területrendezési terv az eddigi kutatások eredményeként létre-
jött tervezési, tanulmányi, műszaki és egyéb dokumentumokon alapul 
majd.

A Területrendezési terv kidolgozásához helyrajzi és kataszte-
ri-helyrajzi alapokat, digitális kataszteri és digitális ortofotó terveket, 
valamint a Területrendezési terv kidolgozásához szükségesnek mutat-
kozó egyéb alapokat kell használni.

4. szakasz

A Területrendezési tervvel felölelt térség tervezése, használata, ren-
dezése és védelme a következő alapelveken alapul majd:

- az alapvető természeti értékek megóvása és az ezek aktív védel-
mét szolgáló intézkedések megvalósítása,

- a természeti egységek további stabil fejlődését biztosító feltéte-
lek megvalósítása, a természeti erőforrások fenntartható hasz-
nálata mellett,

- a vízrendszerrel való megfelelő gazdálkodás,
- a külön rendeltetésű terület megfelelő területi szervezésének 

megteremtése, a terület ökológiai rendeltetéseivel összhang-
ban,

- a negatív antropogén hatások csökkentése és azon természetes 
folyamatok lassítása, amelyek serkentik a szukcessziót,

- tevékenységek fejlesztése és irányítása, a védett javak sajátos-
ságaival összhangban.

A jelen Területrendezési terv kidolgozása és végrehajtása által 
megteremtődnek a külön rendeltetésű terület észszerű szervezéséhez 
és rendezéséhez szükséges területi és egyéb feltételek a tervvel felö-
lelt területen belül, annak használatának a természeti és tájértékekkel 
való rendelkezés lehetőségeivel és korlátaival, valamint a szociális és 
gazdasági fejlődés szükségleteivel való összehangolása által, a követ-
kezőkön keresztül:

- a védett terület védelme, fejlesztése és használata, a védelmi 
rendszerekkel összhangban,

- a védett terület revitalizációja,
-  a természeti értékek védelmét, megóvását és fejlesztését szol-

gáló hosszú távú koncepciók és intézkedések meghatározása, 
továbbá olyan intézkedéseké, melyek biztosítják a környezet 
degradációja és szennyezése valamennyi formájának megfele-
lő megelőzését, csökkentését és megfigyelését,

- a tájegységek meghatározása és védelmi rendszerük, használati 
módjuk és azok részletes kidolgozására vonatkozó irányelvek 
meghatározása,

- a természeti értékek megőrzése és revitalizációja, továbbá a te-
rület természeti elemeinek védelme a meglévő struktúrák és az 
azok közötti kapcsolódások megőrzése és fejlesztése vonatko-
zásában,

- a megörökölt geológiai, geomorfológiai és hidrografikai jelleg-
zetességek – melyek a terület fontos jellemvonását képezik – 
megőrzése, rendezése és fenntartható használata.

5. szakasz

víziója és hosszú távú célja egy olyan maradandó rendszer létreho-
zása, amely a Császár-tó Sajátos Természetvédelmi Rezervátum, mint 
ismert természetvédelmi terület fenntartható fejlődését szolgálja. 

6. szakasz

A tervezett terület tervezésének, használatának, rendezésének és 
védelmének koncepciója magában foglalja a Területrendezési terv ál-
tal felölelt külön rendeltetésű terület tartósan fenntartható és kiegyen-
súlyozott használatának, rendezésének és védelmének fejlesztését 
megvalósító területi feltételek biztosítását.

A tervezés konceptuális keretének összhangban kell lennie a ter-
mészeti örökség védelmének feltételeivel, elsősorban a biodiverzitás 
védelmének érdekében, illetve a tárgyi terület rendezésének és hasz-
nálatának folyamatában az említett terület egyedi ökorendszerének 
védelmét kell érvényesítenie, mint ahogyan a helyi identitás fejleszté-
sét is, a tájjelleg értékének védelme és megerősítése által.

7. szakasz

A Területrendezési tervezet kidolgozásának effektív határideje 6 
(hat) hónap a terv korai közszemlén való megtekintéséről szóló jelen-
tés, valamint a megfelelő kataszteri-topográfiai tervek a kidolgozó ré-
szére történő benyújtásától számítva, , illetve a Területrendezési terv 
és a stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló jelentés kidolgozá-
sához szükséges adatok és dokumentáció, valamint  az illetékes szer-
vektől, szervezetektől és vállalatoktól eredő a Területrendezési terv és 
a stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló jelentés kidolgozásához 
nélkülözhetetlen feltételek benyújtásától számítva..

8. szakasz

A Területrendezési terv kidolgozásához szükséges eszközöket Vaj-
daság AT költségvetése biztosítja.

9. szakasz

A Területrendezési terv tervezete Nagybecskerek városban és az új-
vidéki székhelyű Tartományi Településrendezési és Környezetvédel-
mi Titkárságon 30 napig tartó közszemlére lesz bocsátva.

10. szakasz

A jelen rendelet szerves részét képezi A Császár-tó Sajátos Termé-
szetvédelmi Rezervátum külön rendeltetésű terület Területrendezési 
tervének stratégiai hatásvizsgálata kidolgozásáról szóló határozat.

A Császár-tó Sajátos Természetvédelmi Rezervátum külön rendel-
tetésű terület Területrendezési tervének stratégiai hatásvizsgálatáról 
szóló jelentés a Területrendezési terv dokumentációs alapjának szer-
ves része.

11. szakasz

A Területrendezési terv kidolgozásának felelőse az újvidéki székhe-
lyű, Mihajlo Pupin sugárút 16. szám alatti Tartományi Településrende-
zési és Környezetvédelmi Titkárság.

12. szakasz

A Területrendezési terv kidolgozója az újvidéki székhelyű, Želez-
nička 6/III. szám alatti Vajdasági Városrendezési Intézet Területi és 
Településrendezési Közvállalat.

13. szakasz

A tervkidolgozás fázisában a területvédelemre és -rendezésre, vala-
mint a létesítmények építésére vonatkozó külön feltételek meghatáro-
zásával megbízott szervek, szervezetek és közvállalatok – a tervkidol-
gozás felelősének kérésére – 15 napon belül kötelesek minden térítés 
nélkül megküldeni az összes igényelt adatot.
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Kivételesen, a feltételek és valamennyi rendelkezésre álló adat 
megküldhetők 30 napos határidőn belül, az illetékes szervek, illetve 
szervezetek megindoklásával, hogy miért nem jártak el a fent említett 
határidőn belül.

14. szakasz

A Területrendezési tervet hat (6) analóg és hat (6) digitális pél-
dányban kell kidolgozni. Az aláírásokkal ellátott analóg és digitális 
Területrendezési tervet az Építésügyi, Közlekedési és Infrastruktú-
raügyi Minisztériumban (egy példányt), VAT Képviselőházában (egy 
példányt), a Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi 
Titkárságon (két példányt), Nagybecskerek városban (egy példányt), 
valamint a kidolgozó irattárában (egy példányt) kell őrizni.

15. szakasz

A jelen rendelet Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 
való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

101 Szám: 35-2/2022-01
Újvidék, 2022. június 7. 

Pásztor István, s.k.
VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK 

ELNÖKE
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A stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló törvény (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 135/2004. és 88/2010. szám) 9. szakaszának 1. és 
5. bekezdése, továbbá A tartományi közigazgatásról szóló tartományi 
képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 37/2014., 54/2014. szám 
– más jogszabály, 37/2016., 29/2017., 24/2019., 66/2020. és 38/2021. 
szám) 39. szakasza alapján, az újvidéki székhelyű Tartományi Telepü-
lésrendezési és Környezetvédelmi Titkárság

HATÁROZATOT
HOZ

A CSÁSZÁR-TÓ SAJÁTOS 
TERMÉSZETVÉDELMI REZERVÁTUM

 KÜLÖN RENDELTETÉSŰ TERÜLET 
TERÜLETRENDEZÉSI TERVE
 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI 

HATÁSVIZSGÁLATÁNAK KIDOLGOZÁSÁRÓL

1. szakasz

A Titkárság megkezdi a Császár-tó Sajátos Természetvédelmi Re-
zervátum külön rendeltetésű terület területrendezési tervének a kör-
nyezetre gyakorolt hatására vonatkozó stratégiai környezeti vizsgálat 
kidolgozását (a továbbiakban: Stratégiai környezeti vizsgálat).

2. szakasz

A Stratégiai értékelés kidolgozásának indokai:

- a Területrendezési tervvel felölelt területen a környezetre kifej-
tett lehetséges jelentős hatások áttekintése, értékelése és meg-
állapítása,

- annak szükségessége, hogy a Területrendezési tervvel felölelt 
terület területfejlesztésének tervezésében a környezetvédelmi 
stratégiai kérdések áttekintésre kerüljenek, A stratégiai környe-
zeti hatásvizsgálatról szóló törvény 6. szakaszában foglalt mér-
cékkel összhangban, a környezetre gyakorolt esetleges jelentős 
hatások megakadályozására, elhárítására, vagy a lehető legki-
sebb szintre való csökkentésére irányuló szükséges intézkedé-
sek előterjesztése érdekében.

3. szakasz

A Stratégiai értékelés keretében a következő környezetvédelmi kér-
déseket és problémákat kell megvizsgálni:

- a Területrendezési terv környezetvédelmi jelentősége a tervvel 
felölelt terület fenntarthatósága tekintetében,

- a természeti értékek védelmére és fenntartható használatára vo-
natkozó intézkedések meghatározása a táj és a védett területek 
védelmén keresztül,

- a Területrendezési tervvel felölelt terület kulturális és természe-
ti örökségének védelme megfelelő tervezett megoldások meg-
határozása révén,

- a tervvel felölelt területen meglévő és tervezett infrastrukturá-
lis létesítmények és egyéb létesített értékek hatása környezet-
védelmi szempontból,

- az ökológiai tényezők minőségének állapotát követő monitor-
ing rendszer létesítése.

A felsoroltak mellett a Stratégiai értékelés a tárgybeli terület ökoló-
giáját esetlegesen befolyásoló egyéb kérdésekkel is foglalkozik.

4. szakasz

A Stratégiai értékelésről szóló jelentés, mint a Területrendezési terv 
végrehajtásából eredő esetleges jelentős környezeti hatásokat leíró, 
felbecslő és értékelő, valamint a kedvezőtlen környezeti hatásokat 
enyhítő intézkedések meghatározásával foglalkozó dokumentum, tar-
talmazza majd:

1. A STRATÉGIAI ÉRTÉKELÉS KIINDULÓ PONTJAIT

- a Területrendezési terv céljainak rövid bemutatása
- releváns tervdokumentumok és más dokumentumok

- a jelenlegi környezeti állapot rövid elemzése és értékelése
- az esetleges jelentős hatásnak kitett környezet területi jellegze-

tességei
- a Stratégiai értékelésben tárgyalt környezetvédelmi kérdések és 

problémák
- a Területrendezési tervvel felölelt terület környezetvédelmére 

vonatkozó megoldási lehetőségek bemutatása
- az érdekelt szervekkel és szervezetekkel folytatott konzultációk 

eredményei

2. A STRATÉGIAI ÉRTÉKELÉS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖN 
CÉLJAI ÉS A MUTATÓK KIVÁLASZTÁSA

- a Stratégiai értékelés általános és külön céljai
- a Stratégiai értékelés mutatóinak kiválasztása

3. A TERVEZETT MEGOLDÁSOK LEHETSÉGES KÖRNYE-
ZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A NEGATÍV HATÁSOK 
ENYHÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSÁ-
VAL

- a megoldási lehetőségek környezetre gyakorolt hatásának érté-
kelése

- a legmegfelelőbb megoldási lehetőség kiválasztásának megin-
dokolása

- a Területrendezési terv környezeti hatásának vizsgálata a kör-
nyezetre gyakorolt negatív hatások enyhítésére irányuló intéz-
kedések leírásával

- a hatásvizsgálat során a környezeti tényezőket vizsgáló mód-
szer bemutatása 

- a tervezett megoldások hatásának vizsgálata, tekintettel a hatá-
sok valószínűségére, erőteljességére, összetettségére/visszafor-
díthatóságára, időbeli és térbeli dimenzióira, halmozottságára 
és együttműködésére

4.  A HIERARCHIA ALACSONYABB SZINTJEIN KIDOLGO-
ZANDÓ STRATÉGIAI ÉRTÉKELÉSEK IRÁNYELVEI ÉS A 
PROJEKT KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK 
ÉRTÉKELÉSE

5. A KÖRNYEZETI ÁLLAPOT MEGFIGYELÉSÉNEK PROG-
RAMJA 

- a terv céljainak leírása
- a környezeti állapot megfigyelésének mutatói
- az illetékes szervek jogai és kötelezettségei
- eljárás váratlanul fellépő kedvezőtlen hatások esetén

6. A STRATÉGIAI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSA SORÁN AL-
KALMAZOTT MÓDSZERTAN ÉS NEHÉZSÉGEK ISMER-
TETÉSE

7. A DÖNTÉSHOZATALI MÓDOK BEMUTATÁSA
8. MEGÁLLAPÍTÁSOK (NEM TECHNIKAI jellegű ÖSSZE-

FOGLALÓ)
9. A STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT TEKINTETÉ-

BEN JELENTŐS EGYÉB ADATOK
10. SZAKIRODALOM

5. szakasz

A Stratégiai környezeti vizsgálat és A Területrendezési terv straté-
giai környezeti hatásvizsgálatáról szóló jelentés kidolgozása a Terület-
rendezési terv tervezetének ütemét követi.

6. szakasz

Az érdekelt szervek, szervezetek és a nyilvánosság részvételét a 
Stratégiai környezeti vizsgálatról szóló jelentés kidolgozása és meg-
vitatása során a Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi 
Titkárság biztosítja.

A Stratégiai környezeti vizsgálatról szóló jelentés közszemléjéről 
való tájékoztatást az újvidéki székhelyű Tartományi Településren-
dezési és Környezetvédelmi Titkárság biztosítja, a Területrendezési 
terv tervezetének közszemléjéről való tájékoztatással egyidejűleg, a 
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közszemle időpontjára és helyszínére vonatkozó adatokkal, valamint 
az érdekelt jogi és természetes személyek észrevételeinek benyújtá-
si módjáról, a közvita megtartásának időpontjáról és helyszínéről, 
valamint a közszemlével kapcsolatos egyéb jelentős információkkal 
egyetemben.

7. szakasz

A Császár-tó Sajátos Természetvédelmi Rezervátum külön rendel-
tetésű terület Területrendezési tervének a környezetre gyakorolt hatá-
sára vonatkozó stratégiai értékeléséről szóló jelentés kidolgozásához 
szükséges eszközöket Vajdaság AT költségvetése biztosítja.

8. szakasz

Jelen határozatot közzé kell tenni Vajdaság AT Hivatalos Lapjában.

Szám: 140-501-318/2022-01
Kelt: 2022. február 22.

Vladimir Galić, s.k.
tartományi titkár

721.

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (VAT Hivatalos Lapja, 
20/14. szám) 31. szakaszának 2. és 5. fordulata alapján, figyelemmel 
a 27. szakasz 1. bekezdésére, valamint A tervezésről és építésről szóló 
törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09. szám – kiigazítás, 
64/10. szám – AB, 24/11., 121/12., 42/13. szám – AB, 50/13. szám – 
AB, 98/13. szám – AB, 132/14., 145/14., 83/18., 31/19., 37/19. szám – 
más törvény, 9/20. és 52/21. szám) 46. szakaszának 1. bekezdése alap-
ján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza a 2022. június 7–én 
megtartott ülésén

TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET
HOZOTT

AZ OBEDI-LÁP SAJÁTOS 
TERMÉSZETVÉDELMI REZERVÁTUM 

KÜLÖN RENDELTETÉSŰ TERÜLET 
TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK 

KIDOLGOZÁSÁRÓL

1. szakasz

A Képviselőház megkezdi az Obedi-láp Sajátos Természetvédelmi 
Rezervátum külön rendeltetésű terület területrendezési tervének (a to-
vábbiakban: Területrendezési terv) kidolgozását.

2. szakasz

Megállapításra kerülnek a Területrendezési tervvel felölelt térség 
kerethatárai, a Területrendezési terv által felölelt térség végleges hatá-
rait pedig a Területrendezési terv tervezete fogja meghatározni.

A Területrendezési terv kerethatáraival felölelt területet a követke-
ző területek egyes részei alkotják:

- Pecsince községben Ogar, Obrež, Ašanja és Kupinovo katasz-
teri községek és

- Ruma községben Grabovci kataszteri község.

A Területrendezési tervvel felölelt terület kerethatárainak leírása a 
Területrendezési terv kerethatárainak töréspontjai által kerül megha-
tározásra. A leírás kezdőpontja a következő három kataszteri község 
hármashatárán található: Klenak és Grabovci Ruma községben és 
Orašac Šabac városban. A határvonal ettől a hármashatártól észak és 
északkelet irányban halad tovább, követve a Ruma községben elhe-
lyezkedő Grabovac kataszteri község és a Pecsince községben találha-
tó Ogar és Ašanja kataszteri községek nyugati és északnyugati határait 
a következő kataszteri községek hármashatáráig: Ašanja és Karlovčić 
Pecsince községben és Petrovčić Belgrád városban. Ez a hármasha-
tár után a határvonal megtörik, majd déli és nyugati irányban halad 
tovább, követve a Pecsince községben található Ašanja, Kupinovo és 

Obrež kataszteri községek és a Ruma községben elhelyezkedő Gra-
bovci kataszteri község keleti és déli határait a következő kataszteri 
községek hármashatáráig: Klenak és Grabovci Ruma községben és 
Orašac Šabac városban, a leírás kezdőpontjáig.

A Területrendezési terv kerethatáraival átfogott térség területe 
megközelítőleg 294,29 km².

A Területrendezési terv kerethatárait grafikai ábra szemlélteti, mely 
a jelen rendelet szerves részét képezi.

3. szakasz

A Területrendezési terv kidolgozása szempontjából jelentős feltéte-
leket és irányelveket felsőbb szintű tervdokumentumok tartalmazzák: 

- A Szerb Köztársaság 2010-től a 2020-as évig terjedő Terület-
rendezési terve, amely A Szerb Köztársaság 2010-től a 2020-as 
évig terjedő Területrendezési tervéről szóló törvény (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 88/10. szám) szerves részét képezi és 

- Vajdaság AT Regionális területrendezési terve, amely A Vajda-
ság Autonóm Tartomány Regionális területrendezési tervének 
meghozataláról szóló határozat (VAT Hivatalos Lapja, 22/11. 
szám) szerves részét képezi.

A felsorolt dokumentumokkal összhangban, a természeti javak vé-
delmének keretén belül kiemelkednek a következők:

- természeti javak védelme, megőrzése és előmozdítása, vala-
mint a természeti erőforrások fenntartható használata,

- a természetben negatív következményeket okozható tevékeny-
ségek időben történő megakadályozása,

- a természet megkárosított részeinek helyreállítása,
- intézkedések (megóvás, rendezés-revitalizáció és rekultiváció 

stb.), a védelmi rendszer és a védett területek megfigyelésének 
végrehajtása, a természetben uralkodó helyzetek és változások 
folyamatos megfigyelése mellett,

- a biodiverzitásra hatással lévő veszteségek és terhek csökkenté-
se. 

A Területrendezési terv kidolgozása szempontjából jelentős tervdo-
kumentumok: 

- Szerémségi öntözőrendszer külön rendeltetésű terület Terület-
rendezési terve (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 57/17. szám),

- Kelet-Szerémség vízellátó rendszer külön rendeltetésű terület 
Területrendezési terve (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 57/17. 
szám),

- A Száva folyó szerémségi vízgyűjtő területén a szennyvíz gyűj-
tésére, elvezetésére és tisztítására szolgáló külön rendeltetésű 
terület Területrendezési terve (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 
54/19. szám).

A Területrendezési terv az eddigi kutatások eredményeként létrejött 
tervezési, tanulmányi, műszaki és egyéb dokumentumokon alapul majd.

A Területrendezési terv kidolgozásához helyrajzi és kataszte-
ri-helyrajzi alapokat, digitális kataszteri és digitális ortofotó terveket, 
valamint a Területrendezési terv kidolgozásához szükségesnek mutat-
kozó egyéb alapokat kell használni.

4. szakasz

A Területrendezési terv által felölelt terület tervezése, használata, 
rendezése és védelme a környezetvédelem, a terület fenntartható hasz-
nálatának, a természeti erőforrások és javak védelmének, a teljes terület 
biodiverzitásának és az emberi egészségvédelem elvein alapulnak majd.

A jelen Területrendezési terv kidolgozása az alábbiakra fejtené ki 
hatását:

- a környezetvédelmi feltételek előmozdítása, különösképp az ár-
vízvédelem, a lakhatási feltételek és a vízgazdálkodás tekinteté-
ben,
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- a külön rendeltetésű terület szervezettségének növelése, a terü-
let ökológiai rendeltetéseivel összhangban,

- környezetvédelem és a természeti örökség és tájjelleg fenntart-
ható használata,

- a természeti erőforrások és javak, valamint a terület teljes bio-
diverzitásának védelme,

- a táj diverzitásának megóvása, a terület önazonosságának meg-
óvása és előmozdítása révén,

- a tájjelleg megóvására irányuló megközelítések összehangolá-
sa, a fejlesztés és a fejlesztési problémák vonatkozásában,

- a kulturális és regionális önazonosság fejlesztése,
- a szomszéd területekkel való összehangolt fejlesztés, terüle-

ti-funkcionális integráció és a környezettel való összekapcso-
lás.

5. szakasz

A Területrendezési terv által felölelt terület fejlesztésének víziója 
és hosszú távú célja az erőforrások fenntartható használata és az Obe-
di-láp Sajátos Természetvédelmi Rezervátum védelme és minőségi 
előmozdítása, a fenntartható fejlődés elveivel összhangban.

A tervezett terület tervezésének, használatának, rendezésének és 
védelmének céljai a tervezett terület által felölelt külön rendeltetésű 
terület észszerű szervezése és rendezése, továbbá használatának ösz-
szehangolása a természeti és tájértékekkel való rendelkezés lehetősé-
geivel és korlátaival, valamint a szociális és gazdasági fejlődés igénye-
ivel, a következőkön keresztül:

- a védett terület védelme, rendezése és használata, a védelmi 
rendszerekkel összhangban,

- az ország területén lévő egyedi és legrégebbi védett terület 
megóvása,

- holtágak, mocsarak, a mocsári vegetáció, nedves rétek és erdők 
észszerű használata, melyekre a rendkívüli biológiai sokféleség 
jellemző, nemzeti és nemzetközi jelentőséggel bíró ritka és ve-
szélyeztetett fajok jelentős részvételével,

- hosszú távú tervek és a természeti értékek védelmét, megóvá-
sát és fejlesztését szolgáló intézkedések meghatározása, továb-
bá olyan intézkedéseké, melyek biztosítják a környezet vala-
mennyi degradációjának és szennyezésének megfelelő megelő-
zését, csökkentését és megfigyelését,

- a természeti értékek megőrzése és revitalizációja, továbbá a te-
rület természeti elemeinek védelme a meglévő struktúrák és az 
azok közötti kapcsolódások megőrzése és fejlesztése vonatko-
zásában,

- a megörökölt geológiai, geomorfológiai és hidrografikai jelleg-
zetességek – melyek a terület fontos jellemvonását képezik – 
megőrzése, rendezése és fenntartható használata.

6. szakasz

A tervezett terület tervezésének, használatának, rendezésének és 
védelmének koncepciója a Területrendezési terv által felölelt külön 
rendeltetésű terület tartósan fenntartható és kiegyensúlyozott haszná-
latának, rendezésének és védelmének fejlesztését megvalósító területi 
feltételek biztosításán alapul.

A tervezés konceptuális keretének összhangban kell lennie a ter-
mészeti örökség védelmének feltételeivel, elsősorban a biodiverzitás 
védelmének érdekében, illetve a tervezett terület rendezésének és 
használatának folyamatában az elsődleges célt az említett területek 
meglévő egyedi érzékeny ökorendszereinek védelme jelenti, mint aho-
gyan a helyi identitás fejlesztése is, a tájjelleg értékének védelme és 
megerősítése által.

 
7. szakasz

A Területrendezési tervezet kidolgozásának effektív határideje 6 
(hat) hónap a terv korai közszemlén való megtekintéséről szóló jelen-
tés, valamint a megfelelő kataszteri-topográfiai tervek a kidolgozó ré-
szére történő benyújtásától számítva, , illetve a Területrendezési terv 
és a stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló jelentés kidolgozá-
sához szükséges adatok és dokumentáció, valamint  az illetékes szer-

vektől, szervezetektől és vállalatoktól eredő a Területrendezési terv és 
a stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló jelentés kidolgozásához 
nélkülözhetetlen feltételek benyújtásától számítva.

8. szakasz

A Területrendezési terv kidolgozásához szükséges eszközöket Vaj-
daság AT költségvetése biztosítja.

9. szakasz

A Területrendezési terv tervezete az újvidéki székhelyű Tartományi 
Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárságon, valamint Ruma 
és Pecsince községekben 30 napig tartó közszemlére lesz bocsátva.

10. szakasz

A jelen rendelet szerves részét képezi Az Obedi-láp Sajátos Termé-
szetvédelmi Rezervátum külön rendeltetésű terület Területrendezési 
tervének stratégiai hatásvizsgálata kidolgozásáról szóló határozat.

Az Obedi-láp Sajátos Természetvédelmi Rezervátum külön rendel-
tetésű terület Területrendezési tervének stratégiai hatásvizsgálatáról 
szóló jelentés a Területrendezési terv dokumentációs alapjának szer-
ves része.

11. szakasz

A Területrendezési terv kidolgozásának felelőse az újvidéki székhe-
lyű, Mihajlo Pupin sugárút 16. szám alatti Tartományi Településrende-
zési és Környezetvédelmi Titkárság.

12. szakasz

A Területrendezési terv kidolgozója az újvidéki székhelyű, Želez-
nička 6/III. szám alatti Vajdasági Városrendezési Intézet Területi és 
Településrendezési Közvállalat.

13. szakasz

A tervkidolgozás fázisában a területvédelemre és -rendezésre, vala-
mint a létesítmények építésére vonatkozó külön feltételek meghatáro-
zásával megbízott szervek, szervezetek és közvállalatok – a tervkidol-
gozás felelősének kérésére – 15 napon belül kötelesek minden térítés 
nélkül megküldeni az összes igényelt adatot.

Kivételesen, a feltételek és valamennyi rendelkezésre álló adat 
megküldhetők 30 napos határidőn belül, az illetékes szervek, illetve 
szervezetek megindoklásával, hogy miért nem jártak el a fent említett 
határidőn belül.

14. szakasz

A Területrendezési tervet hét (7) analóg és hét (7) digitális pél-
dányban kell kidolgozni. Az aláírásokkal ellátott analóg és digitális 
Területrendezési tervet az Építésügyi, Közlekedési és Infrastruktú-
raügyi Minisztériumban (egy példányt), VAT Képviselőházában (egy 
példányt), a Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi 
Titkárságon (két példányt), Pecsince községben (egy példányt), Ruma 
községben (egy példányt), valamint a kidolgozó irattárában (egy pél-
dányt) kell őrizni.

15. szakasz

A jelen rendelet Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 
való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

101 Szám: 35-1/2022-01 
Újvidék, 2022. június 7. 

Pásztor István, s.k.
VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK 

ELNÖKE
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A stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló törvény (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 135/2004. és 88/2010. szám) 9. szakaszának 1. és 
5. bekezdése, továbbá A tartományi közigazgatásról szóló tartományi 
képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 37/2014., 54/2014. szám 
– más jogszabály, 37/2016., 29/2017., 24/2019., 66/2020. és 38/2021. 
szám) 39. szakasza alapján, az újvidéki székhelyű Tartományi Telepü-
lésrendezési és Környezetvédelmi Titkárság

HATÁROZATOT
HOZ

AZ OBEDI-LÁP SAJÁTOS 
TERMÉSZETVÉDELMI REZERVÁTUM

 KÜLÖN RENDELTETÉSŰ TERÜLET
 TERÜLETRENDEZÉSI TERVE
 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI 

HATÁSVIZSGÁLATÁNAK KIDOLGOZÁSÁRÓL

1.szakasz

A Titkárság megkezdi az Obedi-láp Sajátos Természetvédelmi Re-
zervátum külön rendeltetésű terület területrendezési terve stratégiai 
környezeti hatásvizsgálatának kidolgozását (a továbbiakban: Stratégi-
ai környezeti vizsgálat).

2.szakasz

A Stratégiai értékelés kidolgozásának indokai:

- a Területrendezési tervvel felölelt területen a környezetre kifej-
tett lehetséges jelentős hatások áttekintése, értékelése és meg-
állapítása,

- annak szükségessége, hogy a Területrendezési tervvel felölelt 
terület területfejlesztésének tervezésében a környezetvédelmi 
stratégiai kérdések áttekintésre kerüljenek, A stratégiai környe-
zeti hatásvizsgálatról szóló törvény 6. szakaszában foglalt mér-
cékkel összhangban, a környezetre gyakorolt esetleges jelentős 
hatások megakadályozására, elhárítására, vagy a lehető legki-
sebb szintre való csökkentésére irányuló szükséges intézkedé-
sek előterjesztése érdekében.

3.szakasz

A Stratégiai környezeti vizsgálat keretében a következő környezet-
védelmi kérdéseket és problémákat kell megvizsgálni:

- a Területrendezési terv környezetvédelmi jelentősége a tervvel 
felölelt terület fenntarthatósága tekintetében,

- a természeti értékek védelmére és fenntartható használatára vo-
natkozó intézkedések meghatározása a táj és a védett területek 
védelmén keresztül,

- a Területrendezési tervvel felölelt terület kulturális és természe-
ti örökségének védelme, megfelelő tervi megoldások meghatá-
rozása révén,

- a tervvel felölelt területen meglévő és tervezett infrastrukturá-
lis létesítmények és egyéb létesített értékek hatása környezet-
védelmi szempontból,

- az ökológiai tényezők minőségének állapotát követő monitor-
ing rendszer létesítése.

A felsoroltak mellett, a Stratégiai környezeti vizsgálat a tárgybeli 
terület ökológiáját esetlegesen befolyásoló egyéb kérdésekkel is fog-
lalkozik.

4.szakasz

A Stratégiai környezeti vizsgálatról szóló jelentés, mint a Terület-
rendezési terv végrehajtásából eredő esetleges jelentős környezeti ha-
tásokat leíró, felbecslő és értékelő, valamint a kedvezőtlen környezeti 
hatásokat enyhítő intézkedések meghatározásával foglalkozó doku-
mentum, tartalmazza majd:

1. A STRATÉGIAI ÉRTÉKELÉS KIINDULÓ PONTJAIT

- a Területrendezési terv céljainak rövid bemutatása

- releváns tervdokumentumok és más dokumentumok
- a jelenlegi környezeti állapot rövid elemzése és értékelése
- az esetleges jelentős hatásnak kitett környezet területi jellegze-

tességei
- a Stratégiai értékelésben tárgyalt környezetvédelmi kérdések és 

problémák
- a Területrendezési tervvel felölelt terület környezetvédelmére 

vonatkozó megoldási lehetőségek bemutatása
- az érdekelt szervekkel és szervezetekkel folytatott konzultációk 

eredményei

2. A STRATÉGIAI ÉRTÉKELÉS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖN CÉL-
JAI ÉS A MUTATÓK KIVÁLASZTÁSA

- a Stratégiai értékelés általános és külön céljai
- a Stratégiai értékelés mutatóinak kiválasztása

3. A TERVEZETT MEGOLDÁSOK LEHETSÉGES KÖRNYEZETI 
HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A NEGATÍV HATÁSOK ENYHÍ-
TÉSÉRE IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSÁVAL

- a megoldási lehetőségek környezetre gyakorolt hatásának érté-
kelése

- a legmegfelelőbb megoldási lehetőség kiválasztásának megin-
dokolása

- a Területrendezési terv környezeti hatásának vizsgálata a kör-
nyezetre gyakorolt negatív hatások enyhítésére irányuló intéz-
kedések leírásával

- a hatásvizsgálat során a környezeti tényezőket vizsgáló mód-
szer bemutatása 

- a tervezett megoldások hatásának vizsgálata, tekintettel a hatá-
sok valószínűségére, erőteljességére, összetettségére/visszafor-
díthatóságára, időbeli és térbeli dimenzióira, halmozottságára 
és együttműködésére

4. A HIERARCHIA ALACSONYABB SZINTJEIN KIDOLGO-
ZANDÓ STRATÉGIAI ÉRTÉKELÉSEK IRÁNYELVEI ÉS A 
PROJEKT KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK ÉR-
TÉKELÉSE

5. A KÖRNYEZETI ÁLLAPOT MEGFIGYELÉSÉNEK PROG-
RAMJA 

- a terv céljainak leírása
- a környezeti állapot megfigyelésének mutatói
- az illetékes szervek jogai és kötelezettségei
- eljárás váratlanul fellépő kedvezőtlen hatások esetén

6. A STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT KIDOLGOZÁSA 
SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN ÉS NEHÉZSÉGEK 
ISMERTETÉSE

7. A DÖNTÉSHOZATALI MÓDOK BEMUTATÁSA
8. MEGÁLLAPÍTÁSOK (NEM TECHNIKAI jellegű ÖSSZEFOG-

LALÓ)
9. A STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT TEKINTETÉBEN 

JELENTŐS EGYÉB ADATOK
10. SZAKIRODALOM

5. szakasz

A Stratégiai környezeti vizsgálat és A Területrendezési terv straté-
giai környezeti hatásvizsgálatáról szóló jelentés kidolgozása a Terület-
rendezési terv tervezetének ütemét követi.

6. szakasz

Az érdekelt szervek, szervezetek és a nyilvánosság részvételét a 
Stratégiai értékelésről szóló jelentés kidolgozása és megvitatása so-
rán a Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság 
biztosítja.

A Stratégiai értékelésről szóló jelentés közszemléjéről való tájé-
koztatást az újvidéki székhelyű Tartományi Településrendezési és 
Környezetvédelmi Titkárság biztosítja, a Területrendezési terv terve-
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zetének közszemléjéről való tájékoztatással egyidejűleg, a közszemle 
időpontjára és helyszínére vonatkozó adatokkal, valamint az érdekelt 
jogi és természetes személyek észrevételeinek benyújtási módjáról, a 
közvita megtartásának időpontjáról és helyszínéről, valamint a köz-
szemlével kapcsolatos egyéb jelentős információkkal egyetemben.

7. szakasz

Az Obedi-láp Sajátos Természetvédelmi Rezervátum külön rendel-
tetésű terület Területrendezési terve stratégiai környezeti hatásvizsgá-
latáról szóló jelentés kidolgozásához szükséges eszközöket Vajdaság 
AT költségvetése biztosítja.

8. szakasz

Jelen határozatot közzé kell tenni Vajdaság AT Hivatalos Lapjában.

Szám: 140-501-319/2022-01
Kelt: 2022. február 22.

Vladimir Galić, s.k.
tartományi titkár

722.

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (VAT Hivatalos Lapja, 
20/2014. szám) 31. szakaszának második fordulata, Az oktatási és 
nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Az SZK Hivatalos Köz-
lönye, 88/2017., 27/2018. szám – más törvények, 10/2019., 6/2020. és 
129/2021. szám) 104. szakaszának 10. bekezdése és A Vajdaság Au-
tonóm Tartomány hatásköreinek megállapításáról szóló törvény (Az 
SZK Hivatalos Közlönye, 99/2009., 67/2012. szám – AB határozat, 
18/2020. szám – más törvény és 111/2021. szám – más törvény) 34. 
szakasza 1. bekezdésének 2. pontja alapján, Vajdaság Autonóm Tarto-
mány Képviselőháza a 2022. június 7-én megtartott ülésén

TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET
HOZOTT

A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
TERÜLETÉN MŰKÖDŐ 

ÁLLAMI ALAPÍTÁSÚ KÖZÉPISKOLÁK
 SZÁMÁRÓL ÉS TERÜLETI
 ELOSZTÁSÁRÓL SZÓLÓ

TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz

A Vajdaság Autonóm Tartomány területén működő állami alapítású 
középiskolák számáról és területi elosztásáról szóló tartományi kép-
viselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 45/2018. és 27/21. szám) 2. 
szakaszának 1. bekezdésében szereplő „129”-es szám „130”-as számra 
módosul. 

Az ÉSZAK-BÁCSKAI KÖRZET cím: 2 GIMNÁZIUM, 7 SZAK-
ISKOLA, 1 VEGYES ISKOLA, 1 MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS 2 ISKO-
LA A FEJLŐDÉSI RENDELLENESSÉGGEL ÉS FOGYATÉKOS-
SÁGGAL ÉLŐ TANULÓK SZÁMÁRA, az „1 VEGYES ISKOLA” 
szavakat követően „1 OKTATÁSI-NEVELÉSI KÖZPONT” szavakkal 
bővül.

A Szabadka város alcím: az „5 szakiskola” szavakat követően „1 
oktatási-nevelési központ” szavakkal bővül.

A 2. pontot követően a 2a. ponttal bővül, amely így hangzik:

„2a. Horvát Iskolaközpont”
- Általános gimnázium

2. szakasz

A jelen tartományi képviselőházi rendelet a Vajdaság Autonóm Tar-
tomány Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba.

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

101 Szám: 022-6/2022-01
Újvidék, 2022. június 7.

Pásztor István, s.k.
VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK

ELNÖKE

Megjegyzés:

A jogszabályok és egyéb jogi 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 Hivata-
los Lapjában a Külön rész nem kerül közzétételre.
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KÉPVISELŐHÁZA

720. Tartományi képviselőházi rendeletet a Császár-tó Sajá-
tos Természetvédelmi Rezervátum külön rendeltetésű 
terület területrendezési tervének kidolgozásáról

721. Tartományi képviselőházi rendeletet az Obedi-láp Sa-
játos Természetvédelmi Rezervátum külön rendeltetésű 
terület területrendezési tervének kidolgozásáról

722. Tartományi képviselőházi rendeletet a Vajdaság Au-
tonóm Tartomány területén működő állami alapítású 
középiskolák számáról és területi elosztásáról szóló tar-
tományi képviselőházi rendelet módosításáról és kiegé-
szítéséről
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723. Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőhá-
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