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_____
_ _Szám: 2.
________________________________“Szükség szerinti kiadmány”___ _________________________
2.
A köz-magán társulások és koncessziókról szóló törvény 40. Cikkelye szerint („ Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, szám: 88/2011) a
Kommunális tevékenységekről szóló törvény 9. Cikkelye szerint („ Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, szám: 88/2011), Szenttamás község
alapokmányának 40. Cikkely 7. Pontja szerint (“Szenttamás község Hivatalos Lapja”, szám: 5/2008, 7/2012 és 1/2014), Szenttamás Község
Képviselő testületének ügyviteli szabályzatának 83. Cikkelye szerint ( “Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám: 5/2008, 7/2012 és 1/2014) A
kommunális tevékenységek elvégzéséről szóló határozat 12. Cikkelye szerint amely a vonalszerinti utasszállításra vonatkozik (“Szenttamás Község
Hivatalos Lapja”,szám: 4/2013) a Bizottság – szakmai csapat ajánlására a nyilvános felhívás elvégzésére az utasszállítási megbízatásra , Szenttamás
község Képviselő testülete a 19. Ülésén melyet 2014.09.25-én tartott meg, meghozta
HATÁROZAT
A LEGKEDVEZŐBB AJÁNLAT MEGVÁLASZTÁSÁRÓL A MEGBÍZATÁSI FOLYAMAT ÉS A VONALSZERINTI
UTASSZÁLLÍTÁS TEVÉKENYSÉGÉNEK ELVÉGZÉSÉRŐL A VÁROSI ÉS VÁROSMENTI KÖZLEKEDÉSBEN SZENTTAMÁS
KÖZSÉG TERÜLETÉN
(Nyílt folyamat száma К1/2014)
A koncesszió – megbízatás a kommunális tevékenység elvégzésére amely a városi-városmenti vonalszerinti utasszállítási tevékenységről
szól Szenttamás község területén a nyílt folyamatban, melynek száma: K1/2014, mint a legkedvezőbb, a „Becejprevoz” DOO Becse ajánlata kerül
kiválasztásra méghozzá arra a csomagra amely egy városmenti szállítást és két városi utasszállító vonalat von magába Szenttamás Község területén.
A kommunális tevékenység elvégzése az utasok vonalszállítására a városi – városmenti közlekedésben Szenttamás község területén az
említett csomagra a városi – városmenti utasszállításban, Szenttamás község megbízza „Becejprevoz” DOO Becsét, 5 éves időtartamra.
Meghatalmazásra kerül Szenttamás község elnöke, Szenttamás Község Képviselő testületének nevében - koncessziót nyújtó, hogy aláírja a
nyilvános szerződést a „Becejprevoz” DOO Becse ajánlatot adó felhatalmazott képviselőjével, a Jóváhagyási határozatnak megfelelően a Nyilvános
szerződés végső vázlatának megfelelően, a városi – városmenti utasszállítási tevékenység elvégzéséről Szenttamás Község területén („Szenttamás
Község Hivatalos Lapja”,szám: 1/2014).
A legkedvezőbb ajánlattévő köteles aláírni a nyilvános koncessziós szerződést 30 napon belül a szünetelési időtartam lejártától számítva,
illetve az elutasítási határozat meghozatalától, illetve a jogvédelmi kérelem elutasításától számítva.
Ezen Határozat megjelenítésre kerül „Szenttamás Község Hivatalos Lapjában”, a szünetelési idő lejárta után illetve az elutasítási határozat
meghozatala után, illetve a jogvédelmi kérelem elutasításától számítva.
Ezen Határozat megjelenítésre kerül „Szenttamás Község Hivatalos Lapjában”, a szünetelési idő lejárta után, illetve az elutasítási határozat,
vagy a jogvédelmi kérelem elutasítása után.
Magyarázat
Szenttamás község az ajánlatok begyűjtési folyamata alatt - a vonalszerinti utasszállítás városi-városmenti közlekedésben való kommunális
tevékenység megbízása Szenttamás község területén megjelenített egy felhívást az ajánlatok beküldésére a „Szerb Köztársaság Hivatalos
Közlönyében”, „Dnevnik” napilapban, a közbeszerzési portálon és Szenttamás község internetes weboldalán.
A megjelenített felhívás után azonnal jött két ajánlat az alábbi ajánlatadóktól: BPV Prevoz Novi Sad és „Becejprevoz” DOO Becse.
Az ajánlatok megnyitásának folyamata 2014.08.18-án lett elvégezve 13.00 órai kezdettel a Szakmai csapatból álló bizottság részéről a
nyilvános felhívás elvégzésére az utasszállítás elvégzésére amely a Községi tanács által került megnevezésre.
A beérkezett dokumentáció átvizsgálása után, meghatározásra került: A BPV Prevoz Novi Sad olyan ajánlatot adott amely nem tartalmazta az
össz szükséges feltételt ( sem a kötelezőket, sem egyebeket) a koncessziós folyamatban való részvételre, a „Becejprevoz” DOO Becej pedig
megfelelő és elfogadható ajánlatot küldött amely minden szükséges bizonyítékot tartalmaz, avagy bizonyítékokat amelyek a pályázati
dokumentációban kérve lettek, illetve bizonyítékot az alap eszközök műszaki felszereltségéről –autóbuszok és bizonyíték a parkoló területről és a
hely műszaki felszereltségéről a járművek fenntartására és a hatályos Gazdasági bíróság megerősítése hogy ugyanaz ellen nincs vezetve csődeljárás,
likvidálás vagy kényszerített felszámolás.
A felsoroltak alapján Szenttamás Község Községi tanácsa meghozta a határozatot mint végintézkedést.
Jogorvoslati utasítás:
Ezen határozat ellen az ajánlattévő benyújthat jogvédelmi kérvényt a Köztársasági bizottságnak, amelyet átad a megrendelőnek, 15 napon
belül annak átvételétől számítva.
A szüneteltetési idő lejárt 2014. Október 21-én
SZENTTAMÁS KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Szám: 344-45/2014-I
Nap: 25.09.2014. évében

ELNÖK
SZENTTAMÁS KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Zeljko Bogojevic, s.k.

3.
A Költségvetési rendszerről szóló törvény 70. Cikkely 4. Bekezdése szerint („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”,szám:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-jav., 108-2013 és 142/2014), Szenttamás Község 2015-ös évi költségvetési
határozatának 16. Cikkelye szerint („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”, szám: 20/2014), a Községi tanácsról szóló határozat 2. Cikkely 1.
Bekezdés 26. Pontja szerint („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám: 10/2008) és a Szenttamási Községi tanács ügyviteli szabályzatának 66.
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Cikkely 1. Bekezdése szerint („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám: 2/2009), a Községi tanács a 46. Ülésén melyet 2015.01,26-án hozott meg,
meghozta
VÉGZÉS
AZ ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁRÓL
1. A Szenttamás községi 2015-ös évi költségvetési határozatban meghatározott eszközökből („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám:
20/2014), funkció 110- Költségvetési tartalékok, fejezet 4.02 – Költségvetési tartalék, pozíció 51, program osztályozás 0602 - Helyi önkormányzat,
gazdasági osztályozás 499 - Kiválasztás az állandó költségvetési tartalékba, jóváhagyásra kerülnek:
- Maric Milannak Turijából, melynek lakása a Július 7 utca 29-ben található 56.800,00 dinár összegben, a lakás objektum felújítására tűz
után.
2. Ezen Végzés 1. Pontjában említett eszközök célszerű használatra lesznek felhasználva és más célokra azokat nem lehet felhasználni.
3.Ezen Határozat 1. Pontjában említett eszközök a 4.01-es fejezet szerint kerülnek felosztásra, Községi igazgatás és OJP - Községi
igazgatás és OJP a költségvetésből, pozíció 27, program osztályozás 0602 - Helyi önkormányzat, gazdasági osztályozás 425 - Folyó javítások és
objektum és felszerelés fenntartása 56.800,00 dinár értékben.
4. Kötelezettségvállalást kap Maric Milan Turijából, hogy részletes jelentést küldjön a felsorolt eszközök használatáról, megvalósítás után,
de legkésőbb 2015.12.31-ig.
5. Ezen Határozatot elvégzi a Gazdasági, költségvetési és pénzügyi osztály Szenttamás községi igazgatásából.
6. Ezen Végzés a meghozatal napján lép hatályba és megjelenítésre kerül ”Szenttamás község Hivatalos Lapjában”.
SZENTTAMÁS KÖZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCS
Szám: 400-3/2015-III
Nap: 26.01.2015. évében

ELNÖK
SZENTTAMÁS KÖZSÉGI TANÁCSA
Zoran Mladenovic, s.k.

4.
A költségvetési rendszerről szóló törvény 69. Cikkely 3. Bekezdése szerint („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, szám: 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-jav. 108-2013 és 142/2014) a Szenttamás Község 2015-ös évi költségvetési határozatának
16. Cikkelye szerint („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”, szám: 20/2014), a Községi tanácsról szóló határozat 2. Cikkely 1. Bekezdés 26. Pontja
szerint („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám: 10/2008) és a Szenttamási Községi tanács ügyviteli szabályzatának 66. Cikkely 1. Bekezdése
szerint („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám: 2/2009), a Községi tanács a 46. Ülésén melyet 2015.01.26-án hozott meg, meghozta
VÉGZÉS
AZ ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁRÓL
1. A Szenttamás községi 2015-ös évi költségvetési határozatban meghatározott eszközök szerint ( “Szenttamás Község Hivatalos
Lapja”,szám: 20/2014), fejezet 4.02 - Költségvetési tartalék, funkció 110 – Költségvetési tartalék, pozíció 52, program osztályozás 0602 - Helyi
önkormányzat, gazdasági osztályozás 499 – Tartalék eszközök - Folyó költségvetési tartalék, jóváhagyásra kerülnek az eszközök melyek összege
45.171,22 (betűzve: negyvenötezerszázhetvenegy és 22/100) dinár a Községi igazgatásnak és Szenttamás Község főügyészsége.
2. Ezen Végzés 1. Bekezdéséből az eszközök a 4.01-es fejezeten belül kerülnek felosztásra Községi igazgatás és Szenttamás község
főügyészsége, funkcionális osztályozás 130 – Községi igazgatás és Szenttamás község főügyészsége a költségvetésből, pozíció 14/1,program
osztályozás 0602- Helyi önkormányzat, gazdasági osztályozás 414 - Szociális juttatások a munkavállalóknak 45.171,22 dinár összegben.
3. Ezen végzés megvalósításáról a Szenttamás községi Gazdasági, költségvetés és pénzügyi igazgatóság gondoskodik.
4. Ezen Végzés megjelenítésre kerül „Szenttamás Község Hivatalos Lapjában”.
SZENTTAMÁS KÖZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCS
Szám: 400-46-13/2015-III
Nap: 26.01.2015. évében

ELNÖK
SZENTTAMÁS KÖZSÉGI TANÁCSA
Zoran Mladenovic, s.k.

5.
A Környezetvédelmi törvény 68. Cikkely 1. Bekezdése és 100. Cikkelye szerint („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, szám:
135/2004, 36/2009, 36/2006 - más törv. És 72/2009- más törv.) a Környezevédelmi és környezetvejlesztés térítési határozat 6. Cikkelye szerint (
„Szenttamás Község Hivatalos Lapja”, szám: 8/2012,10/2013, és 14/2014) A Szenttamás községi környezetvédelmi költségvetési alap alapítási
határozat 5. Cikkelye szerint („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám: 1/2010) A Községi tanácsról szóló határozat 2. És 38. Cikkelye szerint
(„Szenttamás Község Hivatalos Lapja”, szám: 2/2009) A mezőgazdasági és környezetvédelmi minisztérium beleegyezésével szám: 401-003503/2014 2014.12.22-éről Szenttamás Község Községi tanácsa, a 46. Ülésén melyet 2015.01.26.-án tartott meg, meghozta
ESZKÖZHASZNÁLATI PROGRAM
A 2015-ÖS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPHOZ
Cikkely 1.
A környezetvédelmi törvénynek megfelelően (“Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”,szám: 135/2004, 36/2009 és 36/2009- más törv.) ,
meghatározásra kerül az integrált környezetvédelmi rendszer illetve létrejönnek az emberi jogok az életre és fejlődésre egészséges környezetben, és
ezzel kiegyensúlyozott kapcsolar jön létre a gazdasági fejlődés és a környezet között.
A helyi önkormányzat egysége környezetvédelmi programot hoz létre a saját területén a saját igényeinek és különlegességeinek
megfelelően.
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Ezen tervvel és programmal meghatározásra kerülnek a tervezett jövedelmek és az eszközhasználat célja az aktivításokra, programokra,
projektekre amelyek 2015-ben tervezettek a környezetvédelem és környezetfejlesztésre.
Cikkely 2
A program megvalósításához a költségvetési alap használható eszközeire tervezett:
1.

Szenttamás község költségvetéséből (térítés a Környezetvédelmi törvény 85. Cikkelye szerint ) a 2015-ös évre
Jövedelem a környezetvédelmi és környezetfejlesztési térítésből ( a Környezetvédelmi törvény 87. Cikkely 2. Bekezdés 1. És 2.
Pontja szerint )
Fennmaradt eszközök az elmúlt évből – 2014-ből

2.
3.

0,00
8.300.000,00
0,00
8.300.000,00

Cikkely 3.
A program a Priorításos projektekkel egybehangzóan lesz megvalósítva amely a Helyi Szenttamás Községi 2014-2020
fenntartott fejlődési stratégiában került felsorolásra, az akciós tervekkel a helyi fenntartható fejlődési területeket tekintve (“Szenttamás
Község Hivatalos Lapja” szám: 10/2014) és az alábbi táblázat szerint:
Sorszám
I
1.
2.
II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
III
1
2
3
IV
1
V
1
2
VI
1
1

Leírás
A környezetvédelmi állapot követési projektek és programok ( monitoring)
Levegőminőség ellenőrzés
Időszerű környezetvédelmi felmérések
Összesen:
otivációs, preventív és javításos programok és projektek
Zöldterületek javítása, felújítása és bővítése (a park, sport és a vidéki helyi közösségekben)
A közterületek zöldterületeinek parkosítása
Az illegális szemétlerakók javítása és rekultivációja
Helyi közösségek gazdasági projektjei
Beavatkozások és javítások a különleges szituációk esetén, amelyek vegyi balesetekkel jönnek létre a község területén
Szubvenciók a közvállalatoknak a projektekre amelyeknek célja a környezetfejlesztés
Tudományos- kutató programok és projektek
Szúnyogok és kullancsok írtása
Parlagfű írtás
Összesen:
Oktatási programok és a környezetvédelmi tudatosság növelése
Környezetvédelmi kiállítások, egészséges ételek
Rendezvények, fontos dátumok megünneplése
Brossúrák és publikációk kidolgozása
Összesen:
Információs és adatmegjelenítési szolgáltatások
Közinformálódási szolgáltatások a környezet minőségéről
Összesen:
A védett természeti vagyonok védelmi és fejlesztési projektjei
Beljanska bara – Természetpark napi rendezvény
Beljanska bara – promóciós anyagok
Összesen:
Környezetvédelmi programok és projektek finanszírozása
Oktatási intézmények ökológiai projektjei
Szervezetek és non profit szervezetek ökológiai projektjei
Összesen:
ÖSSZESEN DINÁR:

Tervezett eszközök
2015-re
100.000,00
400.000,00
500.000,00
700.000,00
300.000,00
100.000,00
800.000,00
200.000,00
300.000,00
100.000,00
500.000,00
200.000,00
3.200.000,00
100.000,00
100.000,00
400.000,00
600.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00
400.000,00
500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
8.300.000,00

Члан 4.
I - A program aktivítások megvalósításához a 3. Cikkely 1. Pontja alatt aláírásra kerülnek a szerződések az intézményekkel és
szervezetekkel a törvényi előirásoknak megfelelően.
II - A motivációs, prevenciós és javítási programok és projektek amelyek ezen pont alatt kerültek megemlítésre, illetve a továbbiak
amelyek megvalósítása szükségessé válik, és amelyek a község igényeit szolgálják és a község területén kerülnek megvalósításra ( sürgős
beavatkozások) a végzéseknek és kötelezettségeknek megfelelően kerülnek megvalósításra a környezetvédelmi törvénynek megfelelően, egyéb
intézményekkel együttműködve.
Az eszközök amelyek a táblázatban megjelenítésre kerültek ezen pont alatt, a Községi tanács egyedi jogszabályai alapján kerülnek
odaítélésre és a hatályos intézmények, közvállalatok, falusi helyi közösségek benyújtott kérvényei alapján, és a Szenttamás községi Közigazgatás
Városrendezési, lakhatósági- közmunka, és környezetvédelmi osztályának ajánlata szerint, és az aláírt szerződések szerint a kért tevékenységekben
tevékenykedő vállalatokkal, a pozitív törvényi előírásoknak megfelelően.
A tudományos kutatási programok és projektek társfinanszírozása a környezetvédelem területén elvégzésre kerülnek, amelyekre igényt
tartanak hogy megvalósuljanak a község területén és nyilvános pályázat alapján történnek. A Községi tanács egyedi jogszabályai szerint és a
szakmunka fontossági meghatározása alapján amelyet a Szenttamás községi Közigazgatás Városrendezési, lakhatósági- közmunka, és
környezetvédelmi osztálya hoz meg.
III - Az oktatási szint növelésének céljából, a környezetvédelmi tudatosság erősítése és ismertetése érdekében, Szenttamás község egyéb
szubjektumokkal megszervezi és részt vesz az előadásokon, tribünökön és rendezvényeken a környezetvédelem és a környezetfejlesztés területén, és
azon ünnepeket megünnepelik.
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IV - A rendszeres, időszerű.teéjes és objektív közinformáció szolgáltatás céljából, a környezet állapotáról, a Községi igazgatás nyilvános
munkájáról és a környezetvédelmi tudatosság növelése miatt folytatják a Szenttamás községi weboldal frissítését a Környezetvédelmi részt tekintve,
és egyidőbeb dolgoznak a nyilvánosság értesítésén a környezet állapot értesítéséről az információ szolgáltatási eszközökön.
V, VI - Ezen programok és projektek a megjelenített pályázat szerint kerülnek megvalósításra. A projekt választás során amely a
költségvetési alapból kerül finanszírozásra és a döntést a Községi elnök hozza meg a Bizottság ajánlata alapján amely a projektek átvizsgálásáért felel
amelyek a nyilvános pályázatra érkezett, a Szenttamás községi szervezetek finanszírozására a környezetvédelem területén.
Cikkely 5.
Az aktivítások finanszírozása és társfinanszírozása ezen Programból a beáramló források alapján kerülnek elvégzésre a Szenttamás községi
környezetvédelmi költségvetési alap határozata szerint.
Ha a bevétel nem valósul meg a tervezett összegben a Községi Elnök meghatározza a prioritásos aktivításokat a községi tanács ajánlására.
A szakmunkák és az adminisztrációs- műszaki munkák a programok és projektek megvalósítására, és a szerződéses kötelezettségek
elvégzésének felügyeletét a Községi igazgatás végzi el, avagy: Szenttamás községi Közigazgatás Városrendezési, lakhatósági- közmunka, és
környezetvédelmi osztálya.
Cikkely 6.
A jelentkezést a projektek finanszírozására és társfinanszírozására a Községi igazgatásnak lesz benyújtva a Szenttamás községi
Közigazgatás Városrendezési, lakhatósági- közmunka, és környezetvédelmi osztályának, a Bizottság amely a nyilvános pályázat projektjeit vizsgálja
amely a szervezetek finanszírozásáról szól Szenttamás község területén a környezetvédelem területén ( amelyet a Szenttamás községi elnök nevez
meg) elvégzi a Program és Projekt választást, és ha megegyeznek az ajánlott Eszközhasználati programmal a 2015-ös évre.
Cikkely 7.
A községi tanács megrendelheti a Program vagy Projekt kidolgozását a finanszírozásra vagy szükség esetén megjeleníthet nyilvános
pályázatot a Programok és Projektek finanszírozására és társfinanszírozására.
Cikkely 8.
Ezen tervezet és program az elkövetkezendő napon lép hatályba, ahogy az megjelenítésre kerül „Szenttamás község Hivatalos Lapjában”.
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