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ÁLTALÁNOS RÉSZ

1233.

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság Autonóm Tartomány 
Hivatalos Lapja, 20/2014. szám) 31. szakaszának 2. és 5. fordulata alapján, 
figyelemmel a 27. szakaszának 1. bekezdésére, valamint A tervezésről és 
építésről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. 
szám - kiigazítás, 64/2010. szám - AB határozat, 24/2011., 121/2012., 
42/2013. szám - AB határozat, 50/2013. szám - AB határozat, 98/2013. szám 
- AB határozat, 132/2014., 145/2014., 83/2018., 31/2019., 37/2019. szám - más 
tv., 9/2020. és 52/2021. szám) 46. szakaszának 1. bekezdése alapján, Vajda-
ság Autonóm Tartomány Képviselőháza a 2022. október 4 -i ülésén

TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET
HOZ

A SZENTTAMÁS ÉS ÓBECSE KÖZSÉG TERÜLETÉN 
LÉTESÍTENDŐ VETROGON SZÉLERŐMŰ ÉPÍTÉSÉRE

SZOLGÁLÓ KÜLÖN RENDELTETÉSŰ TERÜLET 
TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSÁRÓL

1. szakasz

A Képviselőház hozzálát a Szenttamás és Óbecse község területén 
létesítendő Vetrogon szélerőmű építésére szolgáló külön rendeltetésű 
terület területrendezési tervének kidolgozásához (a továbbiakban: Te-
rületrendezési terv).

2. szakasz

A Képviselőház megállapítja a Területrendezési tervvel felölelt tér-
ség kerethatárait, a Területrendezési tervvel felölelt térség végleges 
határait pedig a Területrendezési terv tervezete fogja meghatározni.

A Területrendezési tervvel felölelt térség kerethatárai a Szenttamás, 
Óbecse és Radičević teljes kataszteri község területe.

A Területrendezési tervvel felölelt térség területe mintegy 457,00 
km2-t tesz ki.

A Területrendezési terv kerethatárait a jelen Rendelet szerves részét 
képező grafikus ábra tartalmazza.

3. szakasz

A Területrendezési terv kidolgozása szempontjából jelentős feltétele-
ket és irányelveket az alábbi magasabb rendű tervdokumentumok tartal-
mazzák: A Szerb Köztársaság 2010-től 2020-ig terjedő területrendezési 

terve, amely A Szerb Köztársaság 2010-től 2020-ig terjedő területrende-
zési tervéről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2010. szám) 
szerves részét képezi és a Vajdaság Autonóm Tartomány regionális te-
rületrendezési terve, amely a Vajdaság Autonóm Tartomány regionális 
területrendezési tervének meghozataláról szóló határozat (VAT Hivata-
los Lapja, 22/2011. szám) szerves részét képezi, valamint egyéb fejlesz-
tési és stratégiai dokumentumok, amelyek közül a legfontosabb a Szerb 
Köztársaság 2025. évig tartó energiafejlesztési stratégiája a 2030. évig 
tartó előrejelzésekkel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 101/2015. szám).

A következő tervezési időszakban ösztönözni kell az olyan megúju-
ló energiaforrások (MEF) fejlesztését és felhasználását, amelyek je-
lentősen befolyásolják az életszínvonal javulását, valamint a természet 
és a környezet védelmét, megőrzését.

A megújuló energiaforrások nagyobb mértékű felhasználása kevés-
bé veszélyezteti a környezetet, nagyobb lehetőséget biztosít a hazai 
tőke bevonására, és ösztönözi a kisvállalkozások fejlődését.

A Területrendezési terv elkészítése szempontjából fontos tervdoku-
mentumok: A Turija Sever gyűjtő- és továbbító állomástól az Újvidéki 
olajfinomítóig húzódó kőolajvezeték infrastrukturális folyosó külön 
rendeltetésű terület területrendezési terve a részletes szabályozási 
elemekkel (VAT Hivatalos Lapja, 14/2015. szám), A Tisza multifunk-
cionális ökológiai folyosó külön rendeltetésű terület területrendezési 
terve (VAT Hivatalos Lapja, 14/2015. szám); A Bulgária határa - Ma-
gyarország határa földgáz fővezeték külön rendeltetésű terület terü-
letrendezési terve (AZ SZK Hivatalos Közlönye, 52/2018. szám) és a 
Szabadka-Belgrád (Batajnica) E-75 autópálya infrastrukturális folyo-
só területének területrendezési terve (AZ SZK Hivatalos Közlönye, 
69/2010., 143/2014. és 81/2015. szám).

A Területrendezés terv a tervezési, szakmai, műszaki és egyéb, a ko-
rábbi kutatások eredményeiként keletkezett dokumentumokon alapul. 

A Területrendezési terv kidolgozása során topográfiai és katasz-
teri-topográfiai alaprajzokat, digitális kataszteri terveket és digitális 
ortofotó terveket, valamint a Területrendezési terv kidolgozásához 
szükségesnek mutatkozó egyéb alapokat kell használni.

4. szakasz

A Területrendezési tervvel felölelt területre vonatkozó tervezés, 
a terület használata, rendezése és védelme a környezetvédelem és a 
terület fenntartható hasznosítása, a természeti erőforrások és javak 
védelme, a teljes terület biológiai sokfélesége, valamint az emberi 
egészség védelme elvein alapul.
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5. szakasz

A Területrendezési terv kidolgozásának jövőképe és célkitűzése a 
Vetrogon szélerőmű építéséhez szükséges tervezési alapok megterem-
tése, a szóban forgó terület infrastrukturális kapacitásának biztosítá-
sa, a közhasználatú terület meghatározása, a tárgyi terület rendezése 
és védelme, a tervezett tartalom építési lehetőségeinek és korlátjainak 
megállapítása, valamint a villamosenergia-rendszerre való csatlako-
zás módjának és műszaki jellemzőinek meghatározása.

6. szakasz

A Területrendezési tervvel felölelt térség tervezésének, használatá-
nak, elrendezésének és védelmének elvei:

– minimális térbeli beavatkozás a kérdéses terület további degra-
dációja értelmében,

– ökológiai elvek védelme és alkalmazása a tervezésben és kivi-
telezésben.

A Területrendezési tervvel felölelt térség rendeltetési és terület-
használati szerkezetét a következők alkotják: mezőgazdasági terület, 
a szélerőmű-park komplexumára szánt terület, a transzformátor- és 
elosztó berendezések komplexuma és közlekedési hálózathoz való 
csatlakozás.

A Területrendezési tervvel felölelt terület tervezésének, használatá-
nak, rendezésének és védelmének elvi keretei közé tartozik a Szentta-
más, Óbecse és Radičević kataszteri községek területén a mintegy 450 
MW teljesítményű, villamosenergiát termelő szélerőműpark létesíté-
sére, 55-75 darab, 6 MW és 8 MW közötti teljesítményű szélturbina 
felállítására, a turbina maximális magassága a vitorla felső állásában 
270 m, 400 kV-os trafóállomás és 400 kV-os csatlakozó távvezeték 
építésére vonatkozó szabályok meghatározása.

A Terv előirányozza a Tervvel felölelt területhez tartozó közúti 
infrastruktúra építését és újjáépítését a szállítási igények kielégítése, 
a szélerőmű építése és karbantartása érdekében, valamint a tervezett 
400 kV-os trafóállomás bekötőútjának megépítését.

Meghatározásra kerülnek a szélerőmű működéséhez szükséges 
infrastruktúra-hálózat nyomvonalai és kapacitásai (400 kV-os trafó-
állomás, 400 kV-os csatlakozó távvezeték az átviteli rendszerhez való 
csatlakozási pontig és a szélerőmű működéséhez szükséges nagyfe-
szültségű kábelek). Az átviteli rendszerhez való csatlakozás helyét a 
Csatlakozási tanulmány, azaz az átviteli rendszerirányító EMS R.T. 
által kiadott műszaki feltételek határozzák meg.

7. szakasz

A Területrendezési terv tervezetének elkészítési határideje a Terü-
letrendezési terv korai közszemlére való bocsájtásáról szóló Jelentés, 
a megfelelő kataszteri-domborzati tervek, a Területrendezési terv és 
a Stratégiai Terv szempontjából jelentős adatok és dokumentumok, 
valamint a Területrendezési terv és a Stratégiai Terv kidolgozásához 
jelentős, a felhatalmazott szervektől, szervezetektől és cégektől be-
szerzett elengedhetetlenül fontos feltételek megküldésétől számított 
90 (kilencven) munkanap.

8. szakasz

A Területrendezési terv kidolgozásához szükséges eszközöket a 
Vetrogon doo Belgrád-Vračar, Resavska 31., Belgrád biztosítja.

9. szakasz

A Területrendezési terv tervezetét 30 napig tartó közszemlére kell bo-
csátani, éspedig Szenttamás és Óbecse községekben, valamint Újvidé-
ken, a Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárságon.

10. szakasz

Jelen rendelet szerves részét képezi a Szenttamás és Óbecse község 
területén létesítendő Vetrogon szélerőmű építésére szolgáló külön ren-
deltetésű terület Területrendezési tervének stratégiai környezeti hatás-
vizsgálata kidolgozásáról szóló határozat.

A Szenttamás és Óbecse község területén létesítendő Vetrogon szé-
lerőmű építésére szolgáló külön rendeltetésű terület Területrendezési 
tervének stratégiai környezeti hatásvizsgálatáról szóló jelentés a Terü-
letrendezési terv dokumentációs alapjának szerves részét képezi.

11. szakasz

A Területrendezési terv kidolgozásáért a Tartományi Településrendezési 
és Környezetvédelmi Titkárság (Újvidék, Mihajlo Pupin sugárút 16.) felel.

12. szakasz

A Területrendezési tervet az újvidéki székhelyű Vajdasági Város-
rendezési Intézet Terület- és Településtervezési KV (Újvidék, Vasút u. 
6/III. sz.) dolgozza ki.

13. szakasz

A terület védelmére és rendezésére vonatkozó külön feltételek meg-
határozásával, illetve a létesítmények kiépítésével megbízott szervek, 
szervezetek és közvállalatok a területrendezési terv kidolgozója által 
benyújtott kérelem kézhez vételétől számított 15 napon belül kötelesek 
térítésmentesen megküldeni az összes igényelt adatot. Kivételesen a 
feltételeket és a rendelkezésre álló adatokat 30 napos határidőn belül 
is megküldhetik, de az illetékes szervnek vagy szervezetnek meg kell 
indokolnia az eredeti határidő be nem tartását.

14. szakasz

A Területrendezési terv 8 (nyolc) analóg és 8 (nyolc) digitális példányban 
készül. Az aláírásokkal ellátott analóg és digitális Területrendezési tervet 
az Építési, Közlekedési és Infrastruktúra-ügyi Minisztériumban (egy pél-
dányban), Vajdaság AT Képviselőházában (egy példányban), a Tartományi 
Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárságon (két példányban), 
Szenttamás községben (egy példányban), Óbecse községben (egy példány-
ban), valamint a Kidolgozó irattárában (egy példányban) kell őrizni.

15. szakasz

Jelen tartományi képviselőházi rendelet a Vajdaság Autonóm Tar-
tomány Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon 
lép hatályba.

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

101 Szám: 35-3/2022-01
Újvidék, 2022. október 4.

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 SZENTTAMÁS ÉS ÓBECSE KÖZSÉG TERÜLETÉN 
LÉTESĺTENDŐ VETROGON SZÉLERŐMŰ ÉPĺTÉSÉRE 

SZOLGÁLÓ KÜLÖN RENDELTETÉSŰ TERÜLET 
TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK STRATÉGIAI 

KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA KIDOLGOZÁSÁRÓL

1. szakasz
A Titkárság megkezdi A Szenttamás és Óbecse területén létesítendő 

Vetrogon szélerőmű építésére szolgáló külön rendeltetésű terület terület-
rendezési tervének a környezetre gyakorolt hatására vonatkozó stratégiai 
értékelés kidolgozását (a továbbiakban: Stratégiai környezeti vizsgálat).

2. szakasz

A Stratégiai környezeti vizsgálat készítésének indokai:

– a Területrendezési tervvel felölelt terület környezetre kifejtett 
lehetséges jelentős hatásainak áttekintése, értékelése és megál-
lapítása,

– annak szükségessége, hogy a Területrendezési tervvel felölelt 
terület területfejlesztésének tervezésében a környezetvédel-
mi stratégiai kérdések áttekintésre kerüljenek, A stratégiai kör-
nyezeti vizsgálatról 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 tervezési megoldás megha-
tározása révén,

– a tervezett területen meglévő és tervezett infrastrukturális léte-
sítmények és egyéb létesített értékek hatása környezetvédelmi 
szempontból,

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

A felsoroltak mellett a Stratégiai környezeti vizsgálat a tárgybeli terü-
let ökológiáját esetlegesen befolyásoló egyéb kérdésekkel is foglalkozik.

4. szakasz

A Stratégiai környezeti vizsgálatról szóló jelentés, mint a Terü-
letrendezési terv végrehajtásából eredő esetleges jelentős környezeti 
hatásokat leíró, felbecsülő és értékelő, valamint a kedvezőtlen kör-
nyezeti hatásokat enyhítő intézkedések meghatározásával foglalkozó 
dokumentum, tartalmazza majd:

1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT KIINDULÓ 
PONTJAIT

– a Területrendezési terv céljainak rövid bemutatását
– releváns tervdokumentumokat és más dokumentumokat
– a jelenlegi környezeti állapot rövid elemzését és értékelését

– az esetleges jelentős hatásnak kitett környezet területi jellegze-
tességeit

– a Stratégiai környezeti vizsgálatban tárgyalt környezetvédelmi 
kérdéseket és problémákat

– a Területrendezési tervvel felölelt terület környezetvédelmére 
vonatkozó megoldási lehetőségek bemutatását

– az érdekelt szervekkel és szervezetekkel folytatott konzultációk 
eredményeit

2. A STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÁLTALÁNOS 
ÉS SPECIFIKUS CÉLJAIT ÉS A MUTATÓK KIVÁLASZTÁSÁT

– a Stratégiai értékelés általános és specifikus céljait
– a Stratégiai értékelés mutatóinak kiválasztását

3. A TERVEZETT MEGOLDÁSOK LEHETSÉGES KÖRNYEZE-
TI HATÁSAINAK VIZSGÁLATÁT A NEGATÍV HATÁSOK ENY-
HÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSÁVAL

– a megoldási lehetőségek környezetre gyakorolt hatásának érté-
kelését

– a legmegfelelőbb megoldási lehetőség kiválasztásának megin-
dokolását

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

– a hatásvizsgálat során a környezeti tényezőket vizsgáló mód-
szer bemutatását 

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

4. A HIERARCHIA ALACSONYABB SZINTJEIN KIDOLGO-
ZANDÓ STRATÉGIAI ÉRTÉKELÉSEK IRÁNYELVEIT ÉS A 
PROJEKT KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK ÉRTÉ-
KELÉSÉT

5. A KÖRNYEZETI ÁLLAPOT MEGFIGYELÉSÉNEK PROG-
RAMJÁT 

– a terv céljainak leírását
– a környezeti állapot megfigyelésének mutatóit
– az illetékes szervek jogait és kötelezettségeit
– az eljárást a váratlanul fellépő kedvezőtlen hatások esetén

6. A STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT KIDOLGOZÁ-
SA SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZERT ÉS NEHÉZSÉGEK IS-
MERTETÉSÉT

7. A DÖNTÉSHOZATALI MÓDSZEREK BEMUTATÁSÁT

8. A KÖVETKEZTETÉSEKET (NEM TECHNIKAI JELLEGŰ 
ÖSSZEFOGLALÓ)

9. A STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT TEKINTETÉ-
BEN JELENTŐS EGYÉB ADATOKAT

10. A SZAKIRODALMAT

5. szakasz

A Stratégiai környezeti vizsgálat és a Területrendezési terv környe-
zetre gyakorolt hatására vonatkozó stratégiai környezeti vizsgálatról 
szóló jelentés kidolgozása a Területrendezési 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.
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A Stratégiai környezeti vizsgálatról szóló jelentés közszemlén való 
meghirdetését az újvidéki székhelyű Tartományi Településrendezési 
és Környezetvédelmi Titkárság biztosítja, a Területrendezési terv ter-
vezetének közszemlén való meghirdetésével 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

A Szenttamás és Óbecse területén létesítendő Vetrogon szélerőmű 
építésére szolgáló külön rendeltetésű terület Területrendezési tervé-
nek a környezetre gyakorolt hatására vonatkozó stratégiai környezeti 
vizsgálatáról szóló jelentés kidolgozásához szükséges eszközöket a 
Vetrogon Kft. Beograd-Vračar, Resavska 31. szám, Belgrád bizto-
sítja.

8. szakasz

Jelen határozatot közzé kell tenni Vajdaság AT Hivatalos Lapjában.

Szám: 140-501-712/2022-01
Kelt: 2022. június 22.

Vladimir Galić, s.k.
tartományi titkár

1234.

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (VAT Hivatalos Lapja 
20/2014. szám) 31. szakaszának 2. fordulata alapján, figyelemmel a 27. 
szakasz 5. bekezdésének 4. fordulatára és a természetvédelemről szó-
ló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2009., 88/2010., 91/2010. 
szám – kiigazítás, 14/2016., 95/2018. szám – más törvény és 71/2021. 
szám) 41a. szakaszának 3. bekezdésére, a Környezetvédelmi Minisz-
térium 2022. május 12-én kelt, 353-02-415/2020-04-es számú jóváha-
gyása alapján, Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza a 2022. 
október 4-i ülésén

TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET 
HOZ

A BELCSÉNYI TAGOZAT RÉTEGTANI JELLEGE 
TERMÉSZETI EMLÉK VÉDELMÉRŐL

1. szakasz

A Képviselőház az Északi-síkság ág északi és északnyugati fejtésén 
elhelyezkedő területet a Belcsényi tagozat rétegtani jellege Természeti 
Emlék elnevezéssel tartományi jelentőségű II. kategóriájú védett öve-
zetté nyilvánítja (a továbbiakban: Belcsényi tagozat rétegtani jellege 
TE). 

2. szakasz

A Képviselőház védelem alá helyezi a Belcsényi tagozat rétegtani 
jellege TE-et, éspedig az alábbiaknak a megóvása érdekében:

1. sztratigráfiai (rétegtani) egységeknek, amelyek kiindulópont-
ként szolgálnak az azonos vagy hasonló rétegtani egységek 
minden későbbi összehasonlításához,

2. az egyedi geológiai, szedimentológiai, paleogeográfiai és pale-
ontológiai jellegzetességek helyi jellegének,

3. Vajdaság geoörökségének egyik legjelentősebb létesítményé-
nek,

4. a ritka fosszilis anyagok maradványai helyi jellegének, 
5. a különböző rétegtanba tartozó üledékek egymás közötti kap-

csolatának (a pannóniai és felső pontusi üledékek jellege).

3. szakasz

A Belcsényi tagozat rétegtani jellege TE a Tarcal-hegység északi 
lankáin, a hegy lábához közelebb, a Duna jobb partja felett, a Belcsény 
községhez tartozó Belcsény kataszteri községben található.

A Belcsényi tagozat rétegtani jellege TE területe 4,13 hektár terü-
letet foglal magába, amelyből 2,52 hektár magántulajdont, 1,61 hektár 
pedig köztulajdont képez. 

A Belcsényi tagozat rétegtani jellege TE területén csak III. szintű 
védelmi rendszer kerül felállaításra.

A Belcsényi tagozat rétegtani jellege TE határainak leírása és grafi-
kus ábrája a Mellékletben szerepelnek, amelyeket a jelen rendelettel 
együtt nyomtattak ki és annak szerves részét képezik.

4. szakasz

A jelen rendelet 2. szakaszában meghatározott védelmi célok a kö-
vetkező védelmi és fejlesztési intézkedések által valósulnak meg:

1. A bokrok és a kúszónövényzet tervszerű eltávolítása, különösen 
a terep alsó részein, a neogén üledékek zavartalan paleontológi-
ai kutatásának lehetővé tétele érdekében;

2. Az invazív fajok megfékezése, különösen az akác (Robinia 
pseudoacacia) és a mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima), a 
terület Irányító szervének és valamennyi felhasználójának tevé-
kenységei részeként;

3. Geológiai kutatási munkák kivitelezése, amelyek nem károsít-
ják a jelleg és a körülötte lévő terep morfológiáját.

5. szakasz

A Belcsényi tagozat rétegtani jellege TE területén tilos:

1. A cementmárga építőipari kiaknázása a kialakított szinteken;
2. Építészeti, vízgazdálkodási és egyéb munkálatok kivitelezése, 

amelyek kárt okozhatnak a meglévő jelleg állapotában;
3. A terméketlen föld, kommunális, ipari és egyéb hulladék, vala-

mint a hátramaradt törmelékek lerakása és tárolása;
4. Szeméttelep kialakítása;
5. A meglévő morfológia megváltoztatása és a tagozat rétegtani 

jellegének bármely szintű veszélyeztetése (aláásás, lemetszés, 
kölcsöngödrök létesítése stb.);

6. Ipari, infrastrukturális, gazdasági és egyéb létesítmények épí-
tése, amelyek kedvezőtlen változásokat idézhetnek elő a védett 
területen;

7. A terület rendeltetésének megváltoztatása, kivéve azokat a vál-
tozásokat, amelyeket az irányító szerv tervdokumentációja irá-
nyoz elő;

8. A jellegből származó fosszilis anyag begyűjtése, kivételt képez 
a tudományos kutatások céljából való mintavétel;

9. Minden olyan munkálat, amely a védett terület esztétikai és 
környezeti értékeit rombolja, illetve elsődleges értékének jel-
legzetességeit károsítja.

6. szakasz

A Belcsényi tagozat rétegtani jellege TE területén valamennyi en-
gedélyezett munkálathoz, a tervdokumentumokkal összhangban, be 
kell szerezni a környezetvédelmi ügyekért felelős tartományi szerv 
feltételeit.

7. szakasz

A jelen rendelettel előirányozott tilalmak és korlátozások nem vo-
natkoznak a Szerb Katonaság azon tevékenységeire és munkálataira, 
amelyeket az ország védelme érdekében foganatosítanak.

8. szakasz

A Képviselőház a Belcsényi tagozat rétegtani jellege TE irányítását 
a belcsényi székhelyű Lafarge – BFC elnevezésű cégre bízza (a továb-
biakban: Irányító szerv).

Az Irányító szerv kötelessége, hogy: óvja a védett területet és al-
kalmazza az előírt védelmi rendszert; fejlessze és népszerűsítse a 
védett területet; meghozza az intézkedési tervet, valamint a védelmi 
dokumentum által meghatározott belső rendről és őrszolgálatról szó-
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ló szabályzatot; megjelölje a védett területet és a védelmi rendszer 
határait, a megjelölés módját előirányzó szabályzattal összhangban; 
biztosítsa a természetes folyamatok zavartalan működését és a védett 
terület fenntartható használatát; jóváhagyja a tudományos kutatáso-
kat, a kutatómunkák kivitelezését, filmek forgatását, ideiglenes léte-
sítmények elhelyezését a védett területen, valamint egyéb engedélye-
zéseket végezzen a jelen törvénnyel és a belső rendről és őrszolgálatról 
szóló aktussal összhangban; biztosítsa a természetvédelmi feltételek 
és intézkedések végrehajtása feletti felügyeletet; kövesse a látogatók 
mozgását és tevékenységeit, valamint a turistalátogatásokhoz képzett 
vezetőket biztosítson; nyilvántartást vezessen a természeti értékek-
ről és megküldje az adatokat az Intézetnek; nyilvántartást vezessen 
azokról az emberi tevékenységekről, cselekvésekről és folyamatokról, 
amelyek veszélyeztető és károsító tényezőket képeznek a védett terület 
szempontjából és ezeket az adatokat megküldje az Intézetnek és a Mi-
nisztériumnak; nyilvántartást vezessen a védett terület igazgatásához 
fontos ingatlanokról; a köztársasági és tartományi felügyelőséggel és 
biztonsági szervekkel együttműködésben, megakadályozzon minden 
olyan tevékenységet és cselekvést, amely ellentétben van a védelmi 
dokumentummal, és amely a védett terület szempontjából veszélyez-
tető és pusztító tényezőnek számít; a törvényben és a védelmi aktus-
ban meghatározott egyéb teendőket ellássa.

Ha az Irányító szerv a teendők végzése során megállapítja, hogy 
szabálysértés történt vagy alapos gyanú áll fenn, hogy bűncselekmény 
vagy gazdasági vétség elkövetésére került sor, felhatalmazással ren-
delkezik és köteles azt feljelenteni vagy kezdeményezni a szabálysér-
tési eljárás megindítását.

Ha a munkafelügyeleti eljárás, illetve a szak- és felügyelőségi elle-
nőrzés során kiderül, hogy az Irányító szerv nem teljesíti a természeti 
emlékké nyilvánításról szóló aktusban megállapított kötelezettségeit, 
a védett terület igazgatását meg kell tőle vonni és más Irányító szervre 
bízni.

9. szakasz

A Belcsényi tagozat rétegtani jellege TE természeti és egyéb érté-
keinek megőrzése, fejlesztése, fenntartható használata és bemutatása 
az intézkedési terv szerint kerül megvalósításra, amelyet az Irányító 
szerv tíz éves időszakra hoz meg (a továbbiakban: Intézkedési terv).

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt Intézkedési terv az alábbi-
akat tartalmazza: 

1. a legfőbb természeti és teremtett értékek, valamint a természeti 
erőforrások ismertetését,

2. a védett terület állapotának környezeti szempontú értékelését,
3. azon konkrét tevékenységek, cselekvések és folyamatok átte-

kintését, amelyek veszélyeztető tényezőt jelentenek a védett te-
rület szempontjából,

4. a védelem, megőrzés és előmozdítás, valamint a fenntartható 
fejlődés hosszú távú céljait,

5. ezeknek a céloknak a megvalósításához szükséges feltételek 
elemzését és értékelését,

6. a természeti és teremtett értékek védelmére, fenntartására, álla-
potuk követésére és előmozdítására irányuló elsőbbséget élve-
ző tevékenységeket és intézkedéseket,

7. a tudományos kutató- és oktatómunka elsőbbséget élvező fel-
adatait,

8. a természeti értékek fenntartható használatát, valamint a terület 
fejlesztését és rendezését célzó tervezett tevékenységeket,

9. a tervezett rendeltetések és a földhasználati rendszer területi 
azonosítását,

10.  a védett terület értékeinek népszerűsítését célzó tevékenysége-
ket,

11.  a célok és tevékenységek végrehajtásához szükséges tanulmá-
nyi (kutatási), program-, terv- és projektdokumentációt,

12. a helyi lakossággal és az ingatlanok más tulajdonosaival és 
használóival való együttműködési és partnerségi formákat,

13.  a terv végrehajtására irányuló tevékenységeket és intézkedése-
ket, amelyek tartalmazzák az Intézkedési terv ütemezését és a 
megvalósításában résztvevő alanyokat, valamint a terv sikeres 
alkalmazásának értékelési módszerét,

14. a védett terület igazgatása területén az átruházott teendők vég-
rehajtásához szükséges pénzeszközöket és egyéb anyagi felté-
teleket, továbbá azok biztosításának módját.

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt Intézkedési tervet a kör-
nyezetvédelmi ügyekért felelős tartományi szerv hagyja jóvá a Tar-
tományi Természetvédelmi Intézet előzőleg megszerzett véleménye 
alapján.

Az Irányító szervnek az Intézkedési tervet a környezetvédelmi 
ügyekért felelős tartományi szervnek kell benyújtania, legkésőbb a 
jelen rendelet hatályba lépését követő tíz hónapos határidőn belül. 

Az Irányító szervnek kötelessége, hogy elvégezze az Intézkedési 
terv megvalósításának és az elért eredményeknek az elemzését, illetve 
szükség szerint annak felülvizsgálatát is.

10. szakasz

A jelen rendelet 9. szakaszában foglalt Intézkedési terv éves intéz-
kedési program keretében valósul meg, amelyet az Irányító szervnek, 
a vízgazdálkodásról szóló jogszabályokkal összhangban beszerzett 
vízügyi dokumentációval együtt, jóváhagyás céljából be kell nyúj-
tania a környezetvédelmi ügyekért felelős tartományi szervhez. Az 
Irányító szerv meghozza az éves intézkedési programot és azt jóvá-
hagyásra megküldi, a jelen rendelet hatályba lépésétől számított 30 
napos határidőn belül.

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt intézkedési program tar-
talmazza: a védett terület természeti és egyéb értékeinek, továbbá 
védelmi céljainak, és a fenntartható használat lehetőségeinek és kor-
látjainak tömör ismertetését; a védett terület őrzésére, fenntartására, 
előmozdítására, bemutatására és fenntartható használatára irányuló 
azon éves feladatok, illetve teendők részletes ismertetését, amelyek a 
tudomány, oktatás, szabadidőtöltés és turizmus, valamint az egész tár-
sadalmi-gazdasági fejlődés szükségleteire vonatkoznak; az intézkedé-
si dokumentumok, elsősorban az Intézkedési terv, a belső rendről és 
őrszolgálatról szóló szabályzat, továbbá a védett terület használatáért 
járó térítésről szóló dokumentum kidolgozására és meghozatalára vo-
natkozó konkrét teendők ismertetését; a védett terület megjelöléséhez, 
az információs rendszer kialakításához és a tűzvédelemhez fűződő 
feladatok ismertetését; a programot végrehajtó szereplők, valamint a 
program szervezési és anyagi feltételeinek, továbbá a szükséges pénz-
eszközök keretének és forrásainak ismertetését.

Az előző évre vonatkozó éves intézkedési program megvalósítá-
sáról szóló jelentést az Irányító szerv a környezetvédelmi ügyekért 
felelős tartományi szervnek a folyó év december 15-ig küldi meg, a 
következő évre vonatkozó éves intézkedési programot a folyó év no-
vember 15-ig, a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt Intézkedési terv 
megvalósításáról szóló jelentést pedig legkésőbb a tervvel felölelt idő-
szak lejárta előtti 60 napon belül.

A védett terület Intézkedési tervének javaslatáról az Irányító szerv 
köteles tájékoztatni a nyilvánosságot. 

A nyilvánosság tájékoztatása a javasolt terv közszemlére bocsátását 
jelenti.

A 30 napig tartó közszemlét az Irányító szerv szervezi meg és bo-
nyolítja le.

11. szakasz

Az Irányító szerv, a környezetvédelmi ügyekért felelős tartományi 
közigazgatási szerv jóváhagyásával, a jelen rendelet hatályba lépését 
követő hat hónapos határidőn belül meghozott A belső rendről és őr-
szolgálatról szóló szabályzattal összhangban, köteles a védett terület 
belső rendjét és őrzését biztosítani.

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szabályzat meghatározza az 
előírt védelmi rendszer megvalósítására vonatkozó rendelkezéseket, 
éspedig: a látogatók és más felhasználók viselkedésmódját a védett 
területen való mozgásuk, tartózkodásuk és tevékenységük végzése so-
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rán; a teendők ellátásának módját a természeti erőforrások használata 
és az épületek kiépítése során; azokat a helyeket, területeket és léte-
sítményeket, ahol a vadnövények és -állatok, valamint egyéb értékek 
megőrzése érdekében korlátozott a közlekedés vagy tilos és korlátozott 
bizonyos tevékenységek végzése, továbbá ezeknek az intézkedések-
nek az időtartamát; azon vadnövények és -állatok fajtáinak meghatá-
rozását, amelyek használata, illetve szüretelése, gyűjtése és vadászata 
korlátozott, valamint ezeknek a műveleteknek a végzésére vonatkozó 
módokat és feltételeket; védelmi feltételeket a tudományos kutatások 
és oktatási tevékenységek végzése során; a hulladék lerakásának he-
lyét és feltételeit; a védett terület karban- és tisztántartásának módját; 
az Irányító szerv jóváhagyásának és egyéb a kérelmezők részére kia-
dandó dokumentumok eljárását; az őrszolgálat, és a védett természeti 
javak védelmének módját és megszervezését, valamint a védelemhez 
és karbantartáshoz nélkülözhetetlen felszereléseket és eszközöket; a 
tűzvédelmi és egyéb természeti csapásokkal és balesetekkel szembeni 
megelőző intézkedések végrehajtásának módját.

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szabályzattal meghatározott 
rendelkezéseket és a védelmi rendszer végrehajtásához nélkülözhetet-
len egyéb információkat az Irányító szerv köteles nyilvánosan kihir-
detni, illetve a látogatók és felhasználók számára a megfelelő módon 
hozzáférhetővé tenni. 

12. szakasz

A Belcsényi tagozat rétegtani jellege TE finanszírozását a védett 
terület tevékenységeiből és irányításából megvalósított bevételekből, 
a védett terület használatából származó térítésekből, a természetvé-
delmi programok, tervek és projektek megvalósítására biztosított 
eszközökből, Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből, támo-
gatásokból, ajándékokból, segélyekből és egyéb forrásokból kell biz-
tosítani, a törvénnyel összhangban.

13. szakasz

A jelen rendelet hatályba lépését követő hatvan napos határidőn 
belül az Irányító szervnek kötelessége a védett terület igazgatására 
vonatkozó tevékenységet bejegyeztetni, a tevékenység rendszerezését 
szabályozó előírásokkal összhangban.

14. szakasz

Az Irányító szerv, a jelen rendelet hatályba lépését követő hat hó-
napon belül a Köztársasági Földmérő Intézettel és a Tartományi Ter-
mészetvédelmi Intézettel együttműködve az előírásnak megfelelően 
elvégzi a védett terület határainak terepen történő azonosítását és 
megjelölését.

Az Intézkedési tervvel előirányozott határidőn belül, az Irányító 
szerv digitális adatbázist, illetve földrajzi információs rendszert köte-
les kialakítani a természeti és teremtett értékek, ingatlanok, tevékeny-
ségek és egyéb, a Belcsényi tagozat rétegtani jellege TE igazgatása 
szempontjából jelentős adatokra vonatkozóan.

15. szakasz

Az építési és területrendezési terveket, az erdészetre, vadászatra, 
vízgazdálkodásra, mezőgazdaságra és idegenforgalomra, továbbá a 
Belcsényi tagozat rétegtani jellege TM területén lévő természeti erő-
források és területek használatára vonatkozó egyéb programokat és 
terveket össze kell hangolni a Szerb Köztársaság Területrendezési 
Tervével, a Vajdaság Autonóm Tartomány Regionális Területrendezé-
si Tervével, a jelen rendelettel és a jelen rendelet 9. szakaszában foglalt 
Intézkedési tervvel.

16. szakasz

A rendelet Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való 
közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba. 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

101 Szám: 501-1/2022-01
Újvidék, 2022. október 4.

Damir Zobenica, s.k.
VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK  

ALELNÖKE
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1. melléklet: 

A BELCSÉNYI TAGOZAT RÉTEGTANI JELLEGE TE VÉDETT TERÜLET HATÁRAINAK LEÍRÁSA 

A természeti kincs a Belcsény községhez tartozó Belcsény kataszteri községben helyezkedik el. 

A leírás kezdőpontja a 2255-ös, 2254-es és 2268-as parcellák hármashatárán található. A határvonal északkelet felé halad tovább, követve a 2254-es 
parcella déli szélét, majd valamelyest kelet felé fordul, a 2257-es és 2258-as parcellák hármashatáráig. Ettől a ponttól a határ enyhén északkeleti irányt vesz, 
a 2257-es és 2258-as parcellák mezsgyevonalán haladva, a 2174/2-es parcella mezsgyepontjáig. Ettől a ponttól a határ kettévágja a 2174/2-es parcellát a 2174-
es, 2176-os és 2174/1-es parcellák hármashatárának pontja irányába, majd észak felé megtörik és keleti szélével eléri a 2174/2-es parcella északi pontját, 
utána a parcella északi szélénél megtörik nyugat felé haladva áttér a 2257-es parcella északi szélére. A határ nyugati irányban, a 2254-es, 2253-as, 2252-es, 
2250-es, 2249-es és 2268-as parcellák északi széle mentén halad. A 3924-es és 2268-as parcellák mezsgyevonalát követve nyugati irányban 132 méter 
hosszúságban a határ délnyugat felé élesen megtörik és kettészeli a 2268/2-es parcellát a 2276-os, 2268/1-es és 2268/2-es hármashatár pontja felé haladva. 
Ettől a ponttól a határ déli irányt vesz a 2269-es, 2270-es és 2271-es parcellák nyugati szélén haladva. A 2271-es, 2275-ös és 2273-as parcellák hármasha-
táránál a határ északkelet felé élesen megtörik, kettészeli a 2270-es és 2268/1-es parcellákat, majd áthaladva az A1-A5 pontokon eléri a leírás kezdőpontját.

2. melléklet: A BELCSÉNYI TAGOZAT RÉTEGTANI JELLEGE TE VÉDETT TERÜLET HATÁRAINAK GRAFIKUS ÁBRÁ-
ZOLÁSA 
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1235.

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (VAT Hivatalos Lapja, 
20/2014. szám) 31. szakaszának 2. fordulata alapján, figyelemmel a 27. 
szakasz 5. pontjának 4. fordulatára, valamint A környezetvédelem-
ről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2009., 88/2010. és 
91/2010. szám – kiigazítás, 14/2016., 95/2018. és 71/2021. szám) 41a. 
szakaszának 3. bekezdése alapján, a Környezetvédelmi Minisztérium 
353-02-372/2022-04. számú, 2022. május 19-i keltezésű jóváhagyásával, 
Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza a 2022. október 4-i ülésén

TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET 
HOZ 

A KARAS-NÉRA KÜLÖNLEGES ADOTTSÁGGAL 
RENDELKEZŐ TÁJ VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ TARTOMÁNYI 

KÉPVISELŐHÁZI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. szakasz

A Karas-Néra különleges adottsággal rendelkező táj védelmé-
ről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 
14/2015. és 54/2018. szám) 7. szakaszának 1. bekezdésében a „fehér-
templomi Belocrkvanski Komunalac Közművállalatra” szavak helyé-
be a „fehértemplomi Belocrkvanska jezera Társadalmi Szolgáltató 
Közvállalatra” szavak kerülnek.

2. szakasz

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

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

101 Szám: 32-1/2022-01
Újvidék, 2022. október 4.

Damir Zobenica, s.k.
Vajdaság AT Képviselőházának

alelnöke

1236.

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (VAT Hivatalos Lapja, 
20/2014. szám) 31. szakaszának 2. és 5. fordulata, valamint A mező-
gazdasági és vidékfejlesztési támogatásokról szóló törvény (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 10/2013., 142/2014., 103/2015. és 101/2016. szám) 
13. szakasza alapján, a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodá-
si Minisztérium 320-00-03188/2022-09. számú, 2022. március 28-án 
kelt előzetes jóváhagyásával Vajdaság Autonóm Tartomány Képvi-
selőháza a 2022. október 4-i ülésén

ТАRTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET 
HOZ

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 2022. ÉVI 
MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI 

POLITIKÁJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁT TÁMOGATÓ 
PROGRAMRÓL SZÓLÓ TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. szakasz

A Vajdaság Autonóm Tartomány 2022. évi mezőgazdasági és vi-
dékfejlesztési politikájának végrehajtását támogató programról szóló 
tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 54/2021. 
szám) Programjának 2.6. pontjában A mezőgazdaság és a vidékfej-
lesztés területén megvalósuló műszaki-technológiai, alkalmazott, 
fejlesztési és innovatív projektek fejlesztése intézkedés, az intézkedés 
kódja 305, a 2.6.1. alpont Indokolás, a következőképpen módosul:

„Ezen intézkedés biztosítja a vissza nem térítendő pénzeszközök 
kiosztását a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés terén megvalósuló 
műszaki-technológiai, alkalmazott, fejlesztési és innovatív projektek 
fejlesztése segítségével történő tudásgyarapítási és -átadási rendszer 
fejlesztésének támogatására.

Elfogadható költségek:

1) A munkaerő alkalmazásának a költségei (munkadíj)

A munkaerő alkalmazásának a költségeit (munkadíjakat) a projekt-
ben minden résztvevőre vonatkozóan külön kell felsorolni (ideértve a 
műszaki munkákat is).

A vezető munkadíja legfeljebb az Oktatási, Tudományügyi és Tech-
nológiai Fejlesztési Minisztérium aktuális projektciklusára vonatko-
zó, a kutatók osztályozása szerinti a T6/A6 osztályba sorolt tudomá-
nyos tanácsadó bruttó fizetésének 100%-a lehet.

2) Útiköltségek

Ha a programban pontosan meg van határozva, hogy mekkora terü-
letet kell hányszor bejárni és pontosan kimutatásra kerül a megtétel-
re kerülő kilométerek száma, az útiköltségek legfeljebb a következők 
szerint számolhatóak el: az üzemanyag árának 30%-a x a megtett út.

Amennyiben nem látható előre pontosan, mely épületeket kell kör-
bejárni, és mennyi utat kell megtenni, akkor e költségek összege a pro-
jekt fajtája alapján lesz felbecsülve, illetve ha főként terepi munkáról 
van szó, nagyobb összegű útiköltség is jóváhagyható.

3) A kiadványok kidolgozásának a költségei

E költségek abban az esetben hagyhatók jóvá, ha pontosan fel van 
tűntetve a kiadvány típusa, példányszáma, oldalai száma, a nyomtatás 
kívánt minősége.

4) Szemináriumok/képzések szervezési költségei

A szemináriumok/képzések csak tételesen felsorolt és alaposan in-
dokolt költségei hagyhatók jóvá.

5) A tudományos kutatómunka fejlesztésére szolgáló felszere-
lések beszerzése

Azon eszközök beszerzésének költségei hagyhatók jóvá, melyeket 
a mezőgazdasági termelés tárgykörében, a tudományos kutatómunka 
fejlesztése céljából a laboratóriumokban és a mintaparcellákon alkal-
maznak.

A tervezett pénzeszközöket fázisonként és tevékenységenként kell 
meghatározni és a megvalósítás minden fázisának és tevékenységének 
árát világosan fel kell tüntetni.”

2. szakasz

Jelen tartományi képviselőházi rendelet a Vajdaság Autonóm Tar-
tomány Hivatalos Lapjában való közzétételének napjával lép hatályba.

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

101 Szám: 3-1/2022-01
Újvidék, 2022. október 4.

Damir Zobenica, s.k.
VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK

ALELNÖKE

Megjegyzés:

A jogszabályok és egyéb jogi aktusok közzétételéről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 
54/2014., 29/2017. és 12/2018. szám) 5. szakaszának 2. bekezdésével összhangban, Vajdaság Autonóm Tartomány jelen 
Hivatalos Lapjában nem tesszük közzé a Külön részt.
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ÁLTALÁNOS RÉSZ

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
KÉPVISELŐHÁZA

1233. Tartományi képviselőházi rendelet a Szenttamás és 
Óbecse község területén létesítendő Vetrogon szé-
lerőmű építésére szolgáló külön rendeltetésű terület te-
rületrendezési tervének kidolgozásáról

1234. Tartományi képviselőházi rendelet a Belcsényi tagozat 
rétegtani jellege Természeti Emlék védelméről

1235. Tartományi képviselőházi rendelet a Karas-Néra külön-
leges adottsággal rendelkező táj védelméről szóló tarto-
mányi képviselőházi rendelet módosításáról

1236. Tartományi képviselőházi rendelet a Vajdaság Autonóm 
Tartomány 2022. évi mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
politikájának végrehajtását támogató programról szóló 
tartományi képviselőházi rendelet módosításáról

KÜLÖN RÉSZ

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
KÉPVISELŐHÁZA

1237. Határozat a tartományi településrendezési és környezet-
védelmi titkár tisztségének megszűnéséről

1238. Határozat a Tartományi Kormány tagja és a tartományi 
mezőgazdasági, víz- és erdőgazdálkodási titkár tisztsé-
gének megszűnéséről

1239. Határozat a tartományi mezőgazdasági, víz- és erdő-
gazdálkodási titkár kinevezéséről

1240. Határozat a Tartományi Kormány tagjának és a tarto-
mányi településrendezési és környezetvédelmi titkár 
kinevezéséről

TARTOMÁNYI KORMÁNY

1241. Határozat a Vajdasági Múzeum 2022. évi pénzügyi ter-
ve módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról 

1242. Határozat a Vajdasági Múzeum 2022. évi munkaprog-
ramja módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról

1243. Határozat a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet 2022. 
évi pénzügyi terve módosításának és kiegészítésének 
jóváhagyásáról 

1244. Határozat a Pavle Beljanski Emlékgyűjtemény 2022. 
évi pénzügyi terve módosításának és kiegészítésének 
jóváhagyásáról 

1245. Határozat a Szabadkai Üzleti Inkubátor Kft. 2021.évi 
zárszámadás szerinti nyereségének felosztásáról szóló 
határozat jóváhagyásáról 

1246. Határozat az Üzleti Szabványosítási és Tanúsítványozá-
si Információs Központ 2022. évi pénzügyi terve módo-
sításának jóváhagyásáról 

1247. Határozat az Üzleti Szabványosítási és Tanúsítványo-
zási Információs Központ 2022. évi munkaprogramja 
módosításának jóváhagyásáról

1248. Határozat az Üzleti Szabványosítási és Tanúsítványozá-
si Információs Központ belső szervezeti felépítéséről és 
a munkahelyek besorolásáról szóló szabályzata jóváha-
gyásáról 

1249. Határozat az újvidéki Hivatásszerű Jártasság és Mun-
kajártasság Területén Képzést Végző Edukációs Köz-
pont 2022. évi pénzügyi terve módosításának jóváha-
gyásáról 

1250. Határozat A Hivatásszerű Jártasság és Munkajártasság 
Területén Képzést Végző Edukációs Központ, Újvidék 
2022. évi munkaprogramja módosításának jóváhagyá-
sáról 

1251. Határozat a Mitrovicai Közpépiskolai Diákotthon igaz-
gatója tisztségének megszűnéséről

1252. Határozat a Mitrovicai Középiskolai Diákotthona igaz-
gatójának kinevezéséről 

1253. 401-73/2022-154 számú határozat a folyó költségvetési 
tartalékeszközök felhasználásáról 

1254. 401-73/2022-155 számú határozat a folyó költségvetési 
eszközök felhasználásáról 

1255. 401-73/2022-156 számú határozat a folyó költségvetési 
eszközök felhasználásáról 

1256. 401-73/2022-157 számú határozat a folyó költségvetési 
eszközök felhasználásáról 

TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI 
ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG

1257. Határozat a magyarcsernyei Magyarcsernye Szociális 
Központ igazgatója kinevezésének jóváhagyásáról

TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS 
ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG

1258. Határozat a Stare Bare vadászterület gazdálkodásba 
adásáról

1259. Határozat a Šujmoš vadászterület gazdálkodásba adásáról

HIRDETŐ RÉSZ

TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - 

NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG

1260. Határozat a Vajdaság autonóm tartományi alap- és kö-
zépfokú oktatási és nevelési intézmények szükségle-
teire szolgáló műszaki dokumentáció kidolgozásának 
2022. évi finanszírozására és társfinanszírozására vo-
natkozó pályázat módosításáról 

TARTOMÁNYI FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS 
KUTATÁSI TITKÁRSÁG

1261. Pályázat a Vajdaság Autonóm Tartomány által alapított 
felsőoktatási intézmények tehetséges egyetemi hallga-
tóinak szánt eszközök odaítélésére
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1451
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