СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ АДА

ГОДИНА XLV
XLV. ÉVFOLYAM

ADA KÖZSÉG

HIVATALOS LAPJA
17.08.2012.
2012.08.17.

БРОЈ 29.
29. SZÁM

141. / ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ – СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА
HATÁROZAT
AZ ELEMI CSAPÁS – SZÁRAZSÁG KIKIÁLTÁSÁRÓL ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN....................................3
142. / ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ ПОМОЋИ У ОПШТИНИ АДА
SZABÁLYZAT
A SEGÉLYEK ODAÍTÉLÉSÉRŐL ADA KÖZSÉGBEN..................................................................................... 4
143. / РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУЈЕДНОКРАТНЕ ОПШТИНСКЕ ПОМОЋИ ЗА СОЦИЈАЛНО
УГРОЖЕНО СТАНОВНИШТВО У ОПШТИНИ АДА
VÉGZÉS
A SZOCIÁLISAN VESZÉLYEZTETETT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT EGYSZERI KÖZSÉGI SEGÉLY
ODAÍTÉLÉSÉT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL ADA KÖZSÉGBEN......................................... 8

2. страна/oldal
29. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА” бр.29/2012
Деловодни број: 034-29/2012-04
Штампа и издаје Општинска управа општине Ада, 24430 Ада, Трг Ослобођења 1.
e-mail: skupstinskasluzba@ada.org.rs web: www.ada.org.rs
Уређује Редакциони одбор. Oдговорни уредник Роланд Јанковић.
Годишња претплатна цена је 2.000,00 динара.
Текући рачун: 840-742351843-94 са назнаком: За “Службени лист општине Ада”.
Огласи по тарифи. Излази по потреби.
Први број “Службеног листа општине Ада” је издат 31.03.1967. године

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 29/2012 szám
Iktatószám: 034-29/2012-04
Nyomtatja és kiadja Ada Község Közigazgatási Hivatala, Ada 24430, Felszabadulás tér 1.
e-mail: skupstinskasluzba@ada.org.rs web: www.ada.org.rs
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő Jankovits Roland.
Az évi előfizetési ár 2.000,00 dinár.
Folyószámlaszám: 840-742351843-94 Ada Község Hivatalos Lapja részére
A hírdetés a díjjegyzék alapján történik. Igény szerint jelenik meg.
Ada Község Hivatalos Lapja első száma 1967.03.31-én jelent meg.

17.08.2012.
2012.08.17.

3. страна/oldal
29. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

17.08.2012.
2012.08.17.

141.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-3-80/2012-02
Ада, 16.08.2012. године

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG ELNÖKE
Szám: 020-3-80/2012-02
Ada, 2012. 08. 16.

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС' број 129/2007), и члана 57., а у
вези са чланом 15. став 1. тачка 19. Статута општине
Ада (''Службени лист општине Ада'' број 27/08 и 14/09),
Председник општине Ада, дана 16.08.2012. године,
доноси

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 129/2007 szám) 20. szakasza, Ada község
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 27/08 és 14/09
számok) 57. szakasza, a 15. szakasza 1. bekezdésének
19. pontjával kapcsolatban,
Ada község elnöke, 2012. 08. 16-án meghozza a

ОДЛУКУ

HATÁROZATOT

О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ – СУШЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА

AZ ELEMI CSAPÁS – SZÁRAZSÁG KIKIÁLTÁSÁRÓL
ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN

1. Проглашава се елементарна непогода већих
размера,
услед
појаве
изузетне
суше
на
пољопривредним површинама на територији општине
Ада.
2. Узрок проглашења елементарне непогоде је
постојање штета већих размера на пољопривредним
културама у процењеном укупном износу од
1.632.026.000,00 динара, која је последица изостанка
падавина у вегетационом периоду 2011/2012 године, и
постојања
дуготрајних
континуирано
високих
температура на територији општине Ада у периоду од
15. јуна до 15. августа 2012. године.
3. На основу документације Извештаја, Влади
Републике Србије, односно Министарству финансије, у
најкраћем року упутити захтев за добијање помоћи за
ублажавање и санацију штета, у складу са чланом 4.
став 1. Закона о коришћењу средстава за санацију и
заштиту од елементарних непогода (''Службени
гласник РС' број 50/92).
4. Општинска комисија за процену штета од
елементарних
непогода
на
пољопривредним
површинама (''Службени лист општине Ада'' бр.
28/2012), по потреби, свој Извештај допуниће
пријавама штета од елементарних непогода.
5. За руковођење и координацију евентуално
потребним
оперативним
мерама
одређује
се
надлежност Општинског штаба за ванредне ситуације
општине Ада.
6. О доношењу ове Одлуке упутити информацију
надлежним органима.
7. Ова Одлука ступа на снагу одмах и објављује се у
''Службеном листу општине Ада''.

1. Ada Község elnöke, kikiáltja a nagymértékű elemi
csapást, az Ada községbeli mezőgazdasági területeket
érintő kiemelkedő szárazság megjelenése következtében.
2. Az elemi csapás kikiáltásának oka a nagymértékű károk
megjelenése a mezőgazdasági kultúrákon, melynek a
felmérés szerinti teljes összege 1.632.026.000,00 dinár,
melyet a 2011/2012 évi vegetációs időszakban
bekövetkezett csapadék hiány, valamint az Ada község
területén a 2012. június 15-e és augusztus 15-e közötti
időszakban hosszasan jelenlévő
állandóan magas
hőmérséklet okozott.
3. A jelentés dokumentációja alapján, a Szerb
Köztársaság
Kormányának,
illetve
a
Pénzügyminisztériumnak, a legrövidebb határidőben el
kell küldeni a károk mérséklésére és szanálására kért
segély iránti kérelmet, az elemi csapásoktól való védelem
és a szanálás eszközeinek használatáról szóló törvény
(SZK Hivatalos Közlönye, 50/92) 4. szakaszának 1.
bekezdésével összhangban.
4. A Községi Bizottság a Mezőgazdasági Területeken
Elemi Csapások Okozta Károk Felbecsülésére (Ada
Község Hivatalos Lapja, 28/2012 szám) a jelentését,
szükség szerint, kiegészíti az elemi csapások okozta
károkról szóló bejelentésekkel.
5. Az esetlegesen szükségesé váló operatív intézkedések
irányításában és koordinálásában illetékesként az Ada
Község Törzskara a Rendkívüli Helyzetek Kezelésére
kerül meghatározásra.
6. A jelen határozat meghozataláról tájékoztatást kell
küldeni az illetékes szerveknek.
7.A jelen határozat azonnal hatályba lép és megjelenik
Ada Község Hivatalos Lapjában..

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА,
Билицки Золтан с.р.

Bilicki Zoltán s.k
ADA KÖZSÉG ELNÖKE
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142.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/2007), члана 111. Закона о социјалној заштити
(''Службени гласник Републике Србије'', број 24/2011),
члана 60. став 1. тачка 11. Статута општине Ада
(''Службени лист општине Ада'', број 27/2008 и
14/2009)
Општинско веће општине Ада, на седници
одржаној 09.08.2012. године, доноси

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye,129/2007) 32.szakasza 1.bekezdésének 6.
pontja, a szociális védelemről szóló törvény (SZK
Hivatalos Közlönye,
24/2011 szám) 111. szakasza,
valamint Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos
Lapja 27/2008 és 14/2009 számok) 60.szakasza 1.
bekezdésének 11. pontja alapján,
Ada Község Községi Tanácsa a 2012. 08. 09-én
megtartott ülésén meghozza a

Правилник
о додели помоћи у општини Ада

SZABÁLYZATOT
a segélyek odaítéléséről Ada községben

Члан 1.
1.szakasz
Овим правилником регулишу се облици, критеријуми, Ezen szabályzat rendezi az egyszeri községi segély és a
начин и поступак пружања једнократне општинске természeti javakban nyújtott segély formáit, kritériumait,
помоћи и доделе помоћи у натури.
valamint nyújtásának módját és eljárását.
Члан 2.
2.szakasz
Права у области социјалне заштите утврђене овим A jelen Szabályzattal meghatározott jogokat a szociális
правилником остварујe корисник.
védelem területén a joghasználó valósítja meg.
Корисници права су појединац или породица,
држављани Републике Србије са пребивалиштем на
територији општине Ада, а могу бити и страни
држављани и лица без држављанства, у складу са
законом и међународним уговорима (у даљем тексту:
корисник), који се нађу на територији општине Ада у
ванредним и изузетно тешким приликама.

A joghasználók a jelen határozatból a következők: egyén
vagy család, a Szerb Köztársaság állampolgárai, Ada
község területén lévő lakóhellyel, de lehetnek külföldi
állampolgárságú és állampolgárság nélküli személyek is,
a törvénnyel és a nemzetközi szerződésekkel
összhangban ( a továbbiakban: joghasználók), akik Ada
község területén, rendkívüli és kivételesen nehéz
helyzetbe kerülnek.

Породицом у смислу овог Правилника сматра се
животна заједница родитеља (који су у брачној или
ванбрачној вези) и деце, како брачне тако и ванбрачне
и усвојене. Као део породице сматрају се и крвни
сродници до другог степена сродства, под условом да
сви живе у заједничком домаћинству.

Ezen Szabályzat értelmében családnak tekintendő a
szülők (akik házassági vagy élettársi kapcsolatban
vannak) és a gyerekek életközössége, függetlenül attól,
hogy azok a házasságban, vagy a házasságon kívül
születettek, illetve örökbe fogadták, vagy gyámság alá
vették őket. A család részének számítanak a vér szerinti
rokonok is, másodfokig, azzal a feltétellel, hogy
mindannyian egy háztartásban élnek.

Члан 3.
Право на једнократну општинску помоћ и помоћ у
натури има корисник, који се изненада или тренутно
нађе у стању социјалне потребе, коју не може
самостално превазићи и то нарочито у случајевима:
задовољавања
основних
животних
потреба,
отклањања последица елементарних непогода,
прихвата по престанку смештаја у установу социјалне
заштите и другим ванредним и изузетно тешким
приликама.

3.szakasz
Az egyszeri községi segélyre és természeti javakban
nyújtott segélyre az joghasználó jogosult, aki hirtelen vagy
pillanatnyilag nehéz szociális helyzetbe kerül, aki nem
képes egyedül kilábalni a nehéz szociális helyzetéből,
főként
a
következő
esetekben:
az
alapvető
életszükségletek kielégítése, az elemi csapások okozta
következmények elhárítása, a szociális védelmi
intézménybe való elhelyezés megszűnését követő
befogadás és az egyéb rendkívüli és kiemelkedően nehéz
helyzetekben.

Задовољавањем основних животних потреба сматра
се нарочито: набавка неопходних ствари за
домаћинство као што су намирнице, огрев, уџбеници и
школски прибор за децу, лекови, хигијенски прибор,
неопходна гардероба, као и задовољавање других
потреба изазваних специфичним стањем или
ситуацијом (дуг за утрошену електричну енергију,
болест, тешка инвалидност и друго).

Az alapvető életszükségletek kielégítésének tekintendő
főleg a háztartásban elengedhetetlenül szükséges dolgok
beszerzése,
mint
amilyenek
az:
élelmiszerek,
tüzelőanyag, tankönyvek és tanszerek a gyermekeknek,
gyógyszerek, higiéniai eszközök, elengedhetetlenül
szükséges ruházati cikkek, valamint a speciális állapot
vagy helyzet által kiváltott egyéb szükségletek kielégítése
(villanyáram adósság, betegség, súlyos rokkantság és
egyebek).
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Члан 4.
Право на једнократну општинску помоћ и помоћ у
натури корисник може да оствари највише четири пута
у току једне календарске године, односно свака три
месеца.
Финансирање тог права јесте предвиђено буџетом
општине Ада као једнократна накнада за социјално
угрожено становништво.

4.szakasz
Az egyszeri községi segélyt és a természeti javakban
nyújtott segélyt a joghasználó egy naptári év folyamán
legfeljebb négyszer valósíthatja meg, illetve három
havonta és ezen jogosultság pénzelését Ada község
költségvetése is előlátja, mint egyszeri térítményt a
szociálisan veszélyeztetett lakosságnak.

Члан 5.
Право на остваривање једнократне општинске помоћи
се остварује подношењем писменог захтева Комисији
за доделу општинеке помоћи (у даљем тексту:
Комисија), те обављеног друштвено корисног рада.

5.szakasz
Az egyszeri községi segélyre való jogosultság, a Községi
Segély Odaítélését Végző Bizottsághoz (további
szövegben: Bizottság) beterjesztett írásbeli kérelem, majd
az elvégzett társadalmilag hasznos munka útján
valósítható meg.

Захтев за доделу општинске помоћи мора да садржи
све неопходне личне податке, адресу за пријем поште,
те изјаву о томе да корисник сноси одговорност за
тачност и ваљаност података.

A községi segély odaítélése iránti kérelemnek
tartalmaznia kell minden elengedhetetlen személyes
adatot, postacímet, továbbá, hogy a joghasználó viseli a
felelősséget az adatok pontosságáért és valósságáért.

Члан 6.
Критеријуми за доношење одлуке су:
•
материјално стање,
•
социјална угроженост,
•
породично стање,
•
број деце у породици,
•
у каквим условима живи корисник,
•
имовина којом корисник располаже,
•
да ли корисник већ прима социјалну помоћ и у
ком износу,
•
да ли корисник у породици има тешко болесну
особу или особу са инвалидитетом;
на основу којих Комисија одлучује о додељивању
помоћи.
Члан 7.
Друштвено корисног рада се ослобађају корисница
који не подлежу радној обавези, а то су: стара лица,
лица неспособна за рад, тешко болесна лица,
самохрани родитељ са децом до три године живота,
лица на смештају у установама и лица под
старатељством.

6.szakasz
A határozat meghozatalának kritériumai a következők:
•
anyagi helyzet,
•
szociális veszélyeztetettség,
•
családi helyzet,
•
gyermekek száma a családban,
•
feltételek, amelyben a joghasználó él,
•
vagyon, amellyel a joghasználó rendelkezik,
•
hogy, a joghasználó már kapja-e a szociális segélyt
és milyen összegben,
•
hogy a joghasználó családjában van-e súlyos
beteg személy vagy rokkantsággal élő személy;
amelyek alapján a Bizottság dönt a segély odaítéléséről.
7.szakasz
A társadalmilag hasznos munka végzése alól felmentést
kapnak azon joghasználók, akik nem esnek a
munkakötelezettség alá, ők pedig: idős személyek,
munkaképtelen személyek, súlyos beteg személyek,
egyedülálló szülők három évnél fiatalabb gyermekkel,
intézményekben elhelyezett személyek és gyámság alatt
lévő személyek.

Члан 8.
8.szakasz
Висину једнократне општинске помоћи као и поступак Az egyszeri községi segély mértékét, valamint a
упућивања на друштвено користан рад, утврђује munkakötelezettség végzésére való küldés eljárását a
Комисија коју чине пет чланова, и то:
Bizottság határozza meg, amely öt tagból áll, éspedig:
•
два представника из општине Ада, кога
•
Ada község két képviselője,
предлаже Општинско веће СО Ада,
•
Ada Község Szociális Gondozói Központjának két
•
два представника из Центра за социјални рад
képviselője,
општине Ада,
•
Ada
Község
Szegénység
Csökkentéssel
•
један представник Службе за смањење
Foglalkozó Szolgálatának egy képviselője.
сиромаштва општине Ада.
У раду Комисије могу учествовати и представници
месних заједница као консултанти, без права гласа.

A Bizottság munkájában tanácsadóként részt vehetnek a
helyi közösségek képviselői is.

Члан 9.
9. szakasz
Један сат друштвено корисног рада се вреднује као Egy óra társadalmilag hasznos munka értéke 100 dinár,
100 динара, те овим путем корисник зарађује помоћ за ezzel keresi meg a joghasználó a kérelmezett segélyt.
коју аплицира.
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Члан 10.
10. szakasz
Једнократна општинска помоћ се даје:
Az egyszeri községi segélyt a következőkre ítélik oda:
•
за регулисање неизмирених обавеза по основу
•
a villamos energia használat alapján keletkezett
коришћења електричне енергије;
befizetetlen kötelezettségek rendezésére;
•
за санацију штете настале услед неке
•
valamilyen csapás következményeként kialakult
непогоде;
károk szanálására;
•
ради куповине неопходних лекова, односно
•
az elengedhetetlenül szükséges gyógyszerek,
помагала за особе са инвалидитетом;
illetve
a
rokkantsággal
élő
személyek
•
ради
регулисања
ванредних
лекарских
segédeszközeinek vásárlására;
трошкова;
•
a rendkívüli orvosi költségek rendezésére;
•
ради регулисања трошкова превозне карте за
•
tanulók utazási költségeinek rendezésére.
ученике.
Члан 11.
11. szakasz
Једнократна општинска помоћ додељиваће се на Az egyszeri községi segélyt Ada község költségvetésének
терет буџета општине Ада.
terhére ítélik oda.
Члан 12.
Право на остваривање помоћи у натури се остварује
подношењем писменог захтева Комисији за доделу
општинске помоћи, те обављеног дрштвено корисног
рада који је наведеном одлуком одређен.

12. szakasz
A természeti javakban nyújtott segélyre való jogosultság a
Községi Segély Odaítélését Végző Bizottsághoz
beterjesztett írásbeli kérelem, majd az elvégzett, az
említett határozattal
meghatározott, társadalmilag
hasznos munka útján valósítható meg.

Члан 13.
Корисник помоћи ће добити бонове које може подићи
сваког првог у месецу те да их искористи у некој од
предвиђених продавница за набављање основних
животних намирница и средстава за одржавање
хигијене.
Издавање ових бонова вршиће Комисија.

13. szakasz
A joghasználó utalványokat kap, amelyeket minden hónap
elsején tud átvenni, majd az erre előlátott üzletekben
felhasználni az alapvető élelmiszerek és a higiéniai
eszközök beszerzésére.
Az utalványok kiadását a Bizottság végzi.

Члан 14.
14. szakasz
У основне животне намирнице спада: хлеб, млеко, Az alapvető élelmiszerek közé tartoznak: kenyér, tej, liszt,
брашно, јаја, уље, пиринач, кромпир, со, шећер, месне tojás, olaj, rizs, burgonya, só, cukor, hústermékek, bab,
прерађевине, пасуљ, грашак, соја.
borsó, szója.
У средства за одржавање хигијене спада: сапун, A higiéniai eszközök közé tartoznak: szappan, toalett
тоалет папир, паста за зубе, четкица за зубе, шампон papír, fogkrém, fogkefe, hajsampon, mosópor, WC
за косу, прашак за прање веша, вц санитар, хигијенски szaniter, higiéniai betét, tetű elleni sampon.
улошци, шампон за вашке.
Члан 15.
Помоћ у натури се додељује и у виду школског
прибора, уџбеника и неопходне гардеробе.

15. szakasz
A természeti javakban nyújtott segély odaítélhető
tanszerek, tankönyvek és elengedhetetlenül szükséges
ruházati cikkek formájában is.

Члан 16.
16. szakasz
Комисија одлучује о испуњености услова за доделу A bizottság dönt a segély odaítélése feltételeinek
помоћи и доноси одлуку о томе у року од 15 дана.
kielégítéséről és arról 15 napos határidőben határozatot
hoz.
Уколико Комисија процени да корисник нема право на
помоћ, захтев се одбија решењем.

Amennyiben a Bizottság úgy méri fel, hogy a joghasználó
nem jogosult a segélyre, a kérelmet végzéssel utasítja el.

Незадовољни корисник против решења из става 2. A jelen szakasz 2. bekezdésében említett végzéssel
овог члана може изјавити жалбу Општинском већу у elégedetlen joghasználó panasszal élhet a Községi
року од 8 дана од дана пријема решења.
Tanácsnál a végzés kézhezvételétől számított 8 napos
határidőben.
О жалби из става 3. овог члана одлучује Општинско
веће општине Ада у року од 30 дана од дана
подношења жалбе.

A jelen szakasz 3. bekezdésében említett panaszról Ada
Község Községi Tanácsa dönt, a panaszt beterjesztését
követő 30 napos határidőben.
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Члан 17.
Друштвено користан рад ће се вршити у установама
(односно организационим деловима установа) са
којима општина има склопљен уговор, а то су:
•
ЈКП „Адица“, Ада;
•
ЈКП „Стандард“, Ада;
•
Прва месна заједница Ада;
•
Друга месна заједница Ада;
•
Месна заједница Мол;
•
Основна школа Ада;
•
Основна школа Мол;
•
Средња техничка школа Ада.

17. szakasz
A társadalmilag hasznos munkát azon intézményekben
( illetve intézmények szervezési egységeiben) végzik,
amelyekkel a község szerződésben áll, ezek:
•
Adica ÜKV, Ada;
•
Standard KKV, Ada;
•
Adai I. Helyi Közösség;
•
Adai II. Helyi Közösség;
•
Moholi Helyi Közösség;
•
Általános iskola Ada;
•
Általános iskola Mohol;
•
Műszaki középiskola Ada.

Члан 18.
Сви корисници општинске помоћи који врше
друштвено користан рад, дужни су да се понашају у
складу са правним актима и радном дисциплином
установе, односно организације у којој тај рад врше, у
супротном губи се право на помоћ.

18. szakasz
A községi segély minden
joghasználója,
akik
társadalmilag hasznos munkát végeznek kötelesek azon
intézmény, illetve szervezet jogi ügyirataival és
munkafegyelmével összhangban viselkedni, amelyben a
munkát végzik, ellenkező esetben elvesztik a segélyre
való jogosultságot.
19. szakasz
A közbeszerzésről szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 116/08 szám) 2. szakaszának 2. pontja alapján,
a helyi önkormányzat köt szerződést a legjobb
ajánlatevővel az alapvető élelmiszerek és higiéniai
eszközök beszerzésére.
20. szakasz
Az utalványokat Ada község fizeti, amikor az utalványok
felhasználását követően a kereskedelmi üzlet kiállítja a
számlát, mindezt Ada község költségvetésének terhére.

Члан 19.
На основу Закона о јавним набавкама, члан 2. тачка 2.
(„Службени гласник РС“ број 116/08), локална
самоуправа склапа уговор са најбољим понуђачем за
набавку основних животних намирница и средстава за
одржавање хигијене.
Члан 20.
Бонове плаћа Општина Ада, када трговинска радња
испостави рачун након што се бонови употребе, а све
на терет буџета Општине Ада.
Члан 21.
Уколико корисник из неоправданих разлога не изврши
обавезу друштвено корисног рада, губи право на
једнократну општинску помоћ и помоћ у натури у
наредних годину дана.
Члан 22.
Корисник је дужан да пријави Комисији, сваку промену
која је од утицаја на остваривање права најкасније у
року од 15 дана од настале промене.
Члан 23.
Корисник права из овог правилника који је на основу
неистинитих
или
нетачних
података,
или
непријављивањем промена које утичу на губитак
права, остварио право на материјално обезбеђење
породице финансирано од стране општине Ада, дужан
је да накнади штету, у складу са законом.

21. szakasz
Amennyiben a joghasználó a társadalmilag hasznos
munkát indokolatlanul nem végzi, az elkövetkező egy évre
elveszíti a jogot az egyszeri segélyre és a természeti
javakban nyújtott segélyre.
22. szakasz
A joghasználó köteles a Bizottságnak jelenteni minden
olyan változást, amely kihatással van a jogosultság
megvalósítására, legkésőbb a változás bekövetkezését
követő 15 napos határidőben.
23. szakasz
A jelen szabályzatban szereplő joghasználó, aki valótlan
és pontatlan adatok, vagy a jogosultság elvesztésére ható
változások bejelentésének elmulasztásával jogosultságot
valósított meg a család anyagi biztosítására, amely a
község részéről lett pénzelve, köteles a kárt megtéríteni, a
törvénnyel összhangban.

Члан 24.
24. szakasz
Свака злоупотреба права је кажњива у складу са A jogosultsággal való minden nemű
законом.
büntetendő, a törvénnyel összhangban.

visszaélés

Члан 25.
25. szakasz
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана A jelen Szabályzat az Ada Község Hivatalos Lapjában
објављивања у "Службеном листу општине Ада".
való megjelentetéstől számított nyolcadik napon lép
hatályba.
Република Србија
АП Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА
Број:020-19/2012-03
ПРЕДСЕДНИК
Ада, 09.08.2012.
Билицки Золтан с.р

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 020-19/2012-03
Ada, 2012. 08. 09.

Bilicki Zoltán s.k.
ELNÖK
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143.
На основу члана 60, тачка 8. Статута Општине Ада
(“Службени лист Општине Ада” бр, 27/2008 и 14/2009),
Општинско веће општине Ада, на седници
одржаној 09.08.2012. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ДОДЕЛУЈЕДНОКРАТНЕ ОПШТИНСКЕ
ПОМОЋИ ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНО
СТАНОВНИШТВО У ОПШТИНИ АДА

Ada község statútuma ( Ada Község Hivatalos Lapja,
27/2008 és 14/2009 számok) 60.szakaszának 8. pontja
alapján,
Ada Község Községi Tanácsa a 2012. 08. 09-én
megtartott ülésén meghozza a
VÉGZÉST
A SZOCIÁLISAN VESZÉLYEZTETETT
LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT EGYSZERI KÖZSÉGI
SEGÉLY ODAÍTÉLÉSÉT VÉGZŐ BIZOTTSÁG
MEGALAKÍTÁSÁRÓL ADA KÖZSÉGBEN

I

I.

Овим решењем образује се Комисија која одлучује о
A jelen végzéssel megalakul a bizottság, amely dönt az
облику, обиму, критеријуму, начину и поступку пружања egyszeri segély formáiról, mértékéről, kritériumairól,
једнократне помоћи у општини Ада.
valamint nyújtásának módjáról és eljárásáról Ada
községben.
II
II.
Комисија се образује у следећем саставу:

A bizottság a következő összetételben alakul meg:

1. Билицки Золтан, председник општине Ада,
2. Зита Драгин Мирицки, шеф кабинета Председника
општине Ада,
3. Ануш Ержебет, административни радник у Центру за
социјални рад, Ада,
4. Данијела Шевић, члан Општинског већа,
5. Весна Циврић, шеф Службе за смањење
сиромаштва општине Ада.

1. Bilicki Zoltán, Ada község elnöke,
2. Dragin Miricki Zita, Ada község elnökének
kabinetfőnöke,
3. Annus Erzsébet, adminisztratív munkás Ada Község
Szociális Gondozói Központjában,
4. Danijela Šević, a Községi Tanács tagja,
5. Vesna Civrić, Ada Község Szegénység Csökkentéssel
Foglalkozó Szolgálatának főnöke.

III

III.

Задаци Комисије:

A bizottság feladatai:

• Одлучује о испуњености услова за доделу
једнократне помоћи (новчана помоћ и помоћ у натури)
у општини Ада;
• Упућивање на друштвено користан рад код јавног
предузећа, установе или организације.

• Dönt a feltételek kielégítéséről az egyszeri községi
( pénzben vagy természeti javakban nyújtott) segély
odaítéléshez Ada községben;
• A társadalmilag hasznos munkára való küldésről a
közvállalatokhoz, intézményekhez vagy szervezetekhez.

IV

IV.

Ово решење се објављује у “Службеном листу
Општине Ада”.

A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik
meg.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-6-32/2012-03
ПРЕДСЕДНИК
Ада, 09.08.2012.
Билицки Золтан с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 020-6-32/2012-03
Ada, 2012.08.09.

Bilicki Zoltán s.k.
ELNÖK

