
1473.

 Az autonóm tartományok és a helyi önkormányzati egységek fog-
lalkoztatottjairól szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 21/16., 
113/17., 95/18., 114/21., 113/17. szám – más törvény, 95/18. szám – más 
törvény, 86/19. szám – más törvény, 15/20. szám – más törvény és 
123/21. szám – más törvény) 166. szakasza és a Tartományi Kormány-
ról szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 
37/2014. szám) 32. szakaszának 4. pontja, 35. szakasza és 36. szaka-
szának 2. bekezdése alapján, figyelemmel A költségvetési felügyelő-
ségről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 118/21. szám) 36. 
szakaszára, 

a Tartományi Kormány a 2022. november 30-án megtartott ülésén

HATÁROZATOT 
HOZOTT 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELŐSÉGI SZOLGÁLATA

 MUNKÁJÁNAK MEGSZŰNÉSÉRŐL
 

1. szakasz
 Jelen határozat szabályozza a Vajdaság Autonóm Tartomány Költ-
ségvetési Felügyelőségi Szolgálatának megalapításáról szóló határo-
zattal (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 22/17. szám) megalapított Vaj-
daság Autonóm Tartomány Költségvetési Felügyelőségi Szolgálata 
munkájának megszűnését.

2. szakasz
Vajdaság Autonóm Tartomány Költségvetési Felügyelőségi Szol-

gálatának (a továbbiakban: Szolgálat) munkája 2022. december 31-ei 
dátummal megszűnik.

3. szakasz
 A pénzügyekkel megbízott illetékes minisztérium Vajdaság Au-
tonóm Tartománytól átveszi a Szolgálatban munkaviszonyban lévő 
foglalkoztatottakat, továbbá a költségvetési felügyelőség munkavég-
zésével kapcsolatos jogokat, kötelezettségeket és a folyamatban lévő 
tárgyakat.

4. szakasz
A Szolgálat legkésőbb a foglalkoztatottaknak, valamint a költség-

vetési felügyelőség munkavégzésével kapcsolatos jogoknak, kötele-

zettségeknek és a folyamatban lévő tárgyaknak a pénzügyekkel meg-
bízott illetékes minisztérium részéről történő átvételére meghatározott 
időpontig: 

 – megküldi a Tartományi Kormánynak a felügyelőségi felügyelet 
elvégzéséről szóló jelentést, a szakleletekkel és intézkedésekkel 
együtt a 2022. évre vonatkozóan,

 – benyújtja az illetékes tartományi szerveknek, hivataloknak és 
szolgálatoknak a Szolgálat munkájának megszűnésére vonatko-
zó pénzügyi és egyéb szükséges dokumentációt és iratokat.

5. szakasz

A Szolgálat munkájának megszűnését követően, a Tartományi 
Pénzügyi Titkárság kötelességet vállal a következőkre vonatkozóan:

 – teljesíti a Szolgálatnak a Vajdaság AT 2023. évi költségvetése ál-
tal a 10 Rovatrend – Tartományi Pénzügyi Titkárság alatt jóvá-
hagyott aproppriációk terhére, 2022. december 31-ei dátummal 
bezárólag átvállalt pénzügyi kötelezettségeit, valamint

 – elkészíti és az illetékes szerveknek megküldi a Szolgálat 2022. 
évi pénzügyi jelentéseit. 

6. szakasz

 Jelen határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 
való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba, és 2023. 
január 1-jétől kell alkalmazni, kivéve a 4. szakaszt, amely a jelen hatá-
rozat hatálybalépésének napjától alkalmazandó.

TARTOMÁNYI KORMÁNY

127 Szám: 021-44/2022 
Újvidék, 2022. november 30.  

Igor Mirović
 a Tartományi Kormány

ELNÖKE

1474.

A Tartományi Kormányról szóló tartományi képviselőházi rendelet 
(Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 37/2014. szám) 33. szakasza és 36. sza-
kaszának 2. bekezdése alapján, 

a Tartományi Kormány a 2022. november 30-án megtartott ülésén

ÁLTALÁNOS RÉSZ
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HATÁROZATOT 
HOZOTT 

A TARTOMÁNYI SZERVEK KÖZÖS ÜGYINTÉZŐ 
IGAZGATÓSÁGÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT
 MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL  

1. szakasz

A Tartományi Szervek Közös Ügyintéző Igazgatóságáról szóló ha-
tározat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/10., 22/10., 19/11. és 16/14. 
szám) 1. szakaszának 2. bekezdése a következőképpen módosul:

„Az Igazgatóság szakmai, technikai és közös teendőket lát el:
 – Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza, 
 – a Tartományi Kormány,
 – tartományi titkárságok és tartományi külön közigazgatási 
szervezetek,

 – a Tartományi Polgári Jogvédő – Ombudsman,
 – Vajdaság Autonóm Tartomány Vagyonjogi Ügyészsége,
 – a Tartományi Kormány által, a saját hatáskörébe tartozó teen-
dők, illetve valamennyi vagy egyes szervek (a továbbiakban: 
tartományi szervek) közös teendői ellátására alapított szakmai 
és más szolgálatok részére.”        

2. szakasz

 A 2. szakasz a következőképpen módosul:

„Az Igazgatóság a következő teendőket látja el:
 – a közbeszerzések területére vonatkozó normatív-jogi, általá-
nos jogi, szakmai-operatív, anyagi-pénzügyi és adminisztra-
tív teendőket,

 – a pénzügyi terv kidolgozására és végrehajtására, Vajdaság Au-
tonóm Tartomány vagyonának összeírására és a vagyonbizto-
sításra vonatkozó anyagi-pénzügyi, számviteli, szakmai–ope-
ratív és statisztikai–nyilvántartási teendőket,

 – Vajdaság AT köztulajdonában álló, az Igazgatóság által irányí-
tott épületekben lévő eszközök és anyagok tárolására, nyilván-
tartására és kiadására vonatkozó szakmai-operatív teendőket,

 – Vajdaság Autonóm Tartomány köztulajdonában álló, az Igaz-
gatóság által irányított épületek beruházási építésére, folyó és 
beruházási karbantartására vonatkozó szakmai–operatív és ki-
segítő-műszaki teendőket,

 – az anyagok sokszorosítására, kidolgozására és könyvkötészet-
re vonatkozó tevékenységeket, valamint egyéb nyomdai teen-
dőket,

 – Vajdaság Autonóm Tartomány köztulajdonában álló, az Igaz-
gatóság által irányított épületekre vonatkozó fizikai és műsza-
ki biztosítás szakmai-operatív és statisztikai-nyilvántartási te-
endőit, valamint a tűzvédelmi és biztonsági intézkedések vég-
rehajtását,

 – információs technológiai, elektronikus közigazgatási és táv-
közlési teendőket,

 – az irodai ügyvitelre (a tartományi szervek iktatója) vonatkozó 
általános, jogi és adminisztratív teendőket,

 – a Tartományi Kormány épületében lévő belső étteremben, sza-
lonokban, büfékben, továbbá az Igazgatóság irányítása alatt 
álló Vajdaság autonóm tartományi hivatali és reprezentatív 
épületekben vendéglátóipari szolgáltatások teendőit a tarto-
mányi szervek részére,

 – az Igazgatóság autószervizében való szakmai-operatív, statisz-
tikai-nyilvántartási és segéd-műszaki teendőket (hivatali gép-
kocsikkal és más Vajdaság Autonóm Tartomány rendelkezésé-
re álló gépjárművekkel való szállítás, ideértve a járművek szer-
vizelését, karbantartását és garázsolását).”

3. szakasz

A 3. szakasz az 1. bekezdés után új, 2. bekezdéssel bővül, amely a 
következőképpen hangzik:

„A 2. szakasz 10. pontjában foglalt teendőket kizárólag az Igazga-
tóság végzi el valamennyi tartományi szerv részére. Kivételesen, a hi-
vatali gépkocsikkal és más gépjárművekkel való szállításra vonatkozó 
tevékenységeket a felügyeleti teendőket ellátó hivatalnokok, valamint 
más megfelelő vezetői engedéllyel rendelkező hivatalnokok és közal-

kalmazottak is elvégezhetik, ha a tartományi szerv vezetőjének írásos 
jóváhagyása által jogosultak közép és alsó kategóriás hivatali gépjár-
művek vezetésére, amennyiben hivatali feladataik ezt megkövetelik.”

Az 5. bekezdés törlésre kerül.

A meglévő 2-4. számú bekezdések a 3-5. számú bekezdésekre mó-
dosulnak.

4. szakasz

Az 5. szakasz 2. bekezdése a következőképp módosul:

„Az Igazgatóság pecsétje kör alakú és középen a Szerb Köztársa-
ság címerét, Vajdaság Autonóm Tartomány címerét és hagyományos 
címerét, valamint a következő szerb nyelven cirill betűkkel, továbbá 
magyar, szlovák, horvát, román és ruszin nyelven és írásmóddal kiírt 
szöveget tartalmazza: »Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tarto-
mány Tartományi Kormány Tartományi Szervek Közös Ügyintéző 
Igazgatósága Újvidék«.”

5. szakasz

A 8. szakasz 2. bekezdésében az alábbi szavak törlésre kerülnek: „a 
vezetői munkakörben levő tartományi tisztviselőkre vonatkozó jog-
szabályok szerint”.

6. szakasz

Az Igazgatóság a tartományi szervektől átveszi a gépjárművezető 
közalkalmazotti besorolású munkakörben, továbbá a gépjármű hasz-
nálati nyilvántartás vezetéséért felelős főelőadói, valamint a gépjármű 
használati nyilvántartás vezetéséért és a dokumentáció benyújtásáért 
felelős főelőadói besorolású munkakörben foglalkoztatottakat.

A Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárságon, 
a Tartományi Energetikai, Építészeti és Közlekedési Titkárságon, a 
Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárságon, 
a Tartományi Gazdasági és Turisztikai Titkárságon, a Tartományi 
Ifjúsági és Sporttitkárságon, a Tartományi Településrendezési és 
Környezetvédelmi Titkárságon, a Tartományi Pénzügyi Titkárságon, 
a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi 
Titkárságon, Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési Igaz-
gatóságában és a Tartományi Polgári Jogvédőnél – Ombudsmannál 
gépjárművezető közalkalmazotti besorolású, határozatlan idejű mun-
kakörben foglalkoztatottak 2023. január 1-jétől kezdődően az Igaz-
gatóságon folytatják munkaviszonyukat, határozatlan időre szóló, 
gépjárművezetői munkakörre vonatkozó munkaszerződés megkötése 
által.

A Tartományi Kormány Titkárságán a gépjármű használati nyil-
vántartás vezetéséért felelős főelőadói besorolású, határozatlan idejű 
munkakörben, valamint a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigaz-
gatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárságon a gép-
jármű használati nyilvántartás vezetéséért és a dokumentáció benyúj-
tásáért felelős főelőadói besorolású, határozatlan idejű munkakörben 
foglalkoztatottak 2023. január 1-jétől kezdődően az Igazgatóságon 
folytatják munkaviszonyukat, határozatlan időre szóló, gépjárműve-
zetői munkakörre vonatkozó munkaszerződés megkötése által.

A jelen szakasz 2. és 3. bekezdésében foglalt valamennyi foglal-
koztatottnak 2022. december 31-ével bezárólag megszűnik a 2. és 3. 
bekezdésben foglalt tartományi szervekben fennálló munkaviszonya.

7. szakasz

Jelen határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában 
való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

TARTOMÁNYI KORMÁNY

127 Szám: 021-43/2022  
Újvidék, 2022. november 30.   

   Igor Mirović 
a Tartományi Kormány 

ELNÖKE



2022. november 30. HIVATALOS LAPJA VAT 51. szám - 1857 oldal 

1475.

Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek magállapításáról 
szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/09. és 67/12. szám – 
az SZK Alkotmánybíróságának IUz 353/09. számú határozata) 58. 
szakasza, a Tartományi Kormányról szóló tartományi képviselőházi 
rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 37/14. szám) 35. szakasza és 
36. szakaszának 2. bekezdése alapján, figyelemmel A Vajdaság Au-
tonóm Tartomány 2022. évi költségvetéséről szóló tartományi képvi-
selőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 54/2021., 7/22. szám 
– pótköltségvetés és 37/22. szám – pótköltségvetés) 11. szakaszára 
és A gyermekes családok pénzbeli támogatásáról szóló törvény (Az 
SZK Hivatalos Közlönye, 113/17., 50/18., 46/21. szám – AB határo-
zat, 51/21. szám – AB határozat, 53/21. szám – AB határozat és 66/21. 
szám) 11. szakaszának 4. bekezdésére, 

a Tartományi Kormány a 2022. november 30-án megtartott ülésén    

HATÁROZATOT 
HOZOTT 

A HÁROM- ÉS NÉGYGYERMEKES 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI 

CSALÁDOK LAKHATÁSÁNAK MEGOLDÁSÁT
 VAGY LAKHATÁSI FELTÉTELEINEK 

ELŐMOZDÍTÁSÁT CÉLZÓ 
2022. ÉVI VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ 

ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ 
HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz
 A Vajdaság Autonóm Tartomány területén élő három- és négygyer-
mekes családok lakhatásának megoldását vagy lakhatási feltételeinek 
előmozdítását célzó 2022. évi vissza nem térítendő eszközök odaíté-
léséről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/22. szám) 3. 
szakaszának 2. bekezdésében szereplő „250.000.000,00” összeg a kö-
vetkező összegre módosul: „262.000.000,00”.

2. szakasz 

Jelen határozat Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételé-
nek napján lép hatályba.

TARTOMÁNYI KORMÁNY

127 Szám: 553-513/2022  
Újvidék, 2022. november 30. 

   Igor Mirović 
a Tartományi Kormány 

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. szakaszának 2. bekezdésével összhangban, Vajdaság Autonóm Tartomány jelen Hivatalos Lapjában nem tesszük közzé a 
Külön részt.
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ÁLTALÁNOS RÉSZ

TARTOMÁNYI KORMÁNY

1473. Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Költségvetési 
Felügyelőségi Szolgálata munkájának megszűnéséről 

1474. Határozat a Tartományi Szervek Közös Ügyintéző Igaz-
gatóságáról szóló határozat módosításáról és kiegészí-
téséről 

1475. Határozat a három- és négygyermekes Vajdaság au-
tonóm tartományi családok lakhatásának megoldását 
vagy lakhatási feltételeinek előmozdítását célzó 2022. 
évi vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről szóló 
határozat módosításáról 

KÜLÖN RÉSZ

TARTOMÁNYI KORMÁNY

1476. Határozat a Rumai Egészségház alapszabályának jóvá-
hagyásáról 

1477. Határozat a melencei székhelyű Rusanda Rehabilitációs 
Szakkórház alapszabályának jóváhagyásáról 

1478. Határozat a pancsovai székhelyű Közegészségügyi Inté-
zet alapszabályának jóváhagyásáról      

1479. Határozat a tartományi településrendezési és környezet-
védelmi megbízott segédtitkár tisztségbe helyezéséről 

1480. Határozat az újvidéki székhelyű Tartományi Természet-
védelmi Intézet megbízott igazgatójának felmentéséről

1481. Határozat az újvidéki székhelyű Tartományi Természet-
védelmi Intézet megbízott igazgatójának kinevezéséről 

1482. Határozat az újvidéki székhelyű Tartományi Természet-
védelmi Intézet Igazgatóbizottsága tagjának felmenté-
séről

1483. Határozat az újvidéki székhelyű Tartományi Természet-
védelmi Intézet Igazgatóbizottsága tagjának kinevezé-
séről

1484. Határozat a Szabadkai Közkórház Felügyelőbizottsága 
tagjának felmentéséről

1485. Határozat a Szabadkai Közkórház Felügyelőbizottsága 
tagjának kinevezéséről

1486. Határozat a folyó költségvetési tartalékeszközök fel-
használásáról, szám: 401-73/2022-195 

1487. Határozat az állandó költségvetési tartalékeszközök 
felhasználásáról szóló, 127 szám: 401-304/2022-06-os 
számú határozat módosításáról  

HIRDETŐ RÉSZ

TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI 
TITKÁRSÁG

1488. Pályázat a Vajdaság autonóm tartományi helyi önkor-
mányzatok idegenforgalmi szervezetei számára, az ide-
genforgalmi szervezetek kapacitásának növelését célzó 
2022. évi vissza nem térítendő eszközök odaítélésére
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