
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

 

 

Број        1.                Szám        
 

Година   XXXV   Évfolyam     Мaли Иђош  13. феб. 2004 г. 
Kishegyes      2004. febr. 13.  

1. 
 На основу члана 42.тачке 1. Статута општине Мали Иђош («Службени лист општине Мали Иђош» 
број. 5/2002) Скупштина општине Мали Иђош на својој седници одржаној 13.фебруара 2004.године је донела  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
I 

 Хорват Ласло из Малог Иђоша разрешава се са дужности председника Скупштине општине Мали 
Иђош. 

II 
 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Мали Иђош» 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ   Председавајући: 
Број:06-24/2004-02  Хоркаи Јанош с.р. 
Дана:13.фебруара 2004.године 
М  а  л  и    И  ђ  о  ш  

 
________________. _______________ 

 
2. 

На основу члана 39. става 4. Статута општине Мали Иђош («Службени лист општине Мали Иђош» 
број. 5/2002) Скупштина општине Мали Иђош на својој седници одржаној 13.фебруара 2004.године је донела  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
I 

 Сиђи Иштван из Малог Иђоша бира се за председника Скупштине општине Мали Иђош до истека 
мандата одборника. 

   II 
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Мали Иђош» 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ             Председавајући: 
Број:06-24/2004-02              Хоркаи Јанош с.р. 
Дана:13.фебруара 2004.године 
М  а  л  и    И  ђ  о  ш  

 
________________ . ________________ 

 
3. 

На основу члана 42.тачке 1. Статута општине Мали Иђош («Службени лист општине Мали Иђош» 
број. 5/2002) Скупштина општине Мали Иђош на својој седници одржаној 13.фебруара 2004.године је донела  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
I 

 Дудаш Јожеф из Малог Иђоша разрешава се са дужности потпредседника Скупштине општине Мали 
Иђош. 

II 
 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Мали Иђош» 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ            Председник Скупштине општине  
Број:06-24/2004-02                    Сиђи Иштван с.р. 
.Дана:13.фебруара 2004.године 
М  а  л  и    И  ђ  о  ш  

_ 
_________________ . _________________ 
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4.  

На основу члана 39. става 4. Статута општине Мали Иђош («Службени лист општине Мали Иђош» 
број. 5/2002) Скупштина општине Мали Иђош на својој седници одржаној 13.фебруара 2004.године је донела  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
I 

 Вираг Тереѕ из Малог Иђоша бира се за потпредседника Скупштине општине Мали Иђош до истека 
мандата одборника. 

   II 
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Мали Иђош» 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ              
Број:06-24/2004-02             Председник Скупштине општине  
Дана:13.фебруара 2004.године      Сиђи Иштван с.р 
М  а  л  и    И  ђ  о  ш  

________________ .______________ 
 
5. 

На основу члана 152.става 1.тачке 8. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике 
Србије бр. 27/2001.) и члана  57.Статута општине Мали Иђош» бр. 4/91  и  6/99.) Скупштина општине Мали  
Иђош на седнци одржаној дана 13. фебруара 2004.године је донела следеће  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   МАЛИ 

ИЂОШ 
 
I 
 

 Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине општине Мали Иђош Рац Јожефа из Малог 
Иђоша због смрти одборника дана 5.јануара 2004.године. 
 

II 
 

 Ово Решење доставити председнику  Народне Скупштине Републике Србије. 
 

III 
 

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Мали Иђош» 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ   Председник Скупштине општине  
Број: 06-24/2004-02 
Дана: 13. фебруара 2004.године      Сиђи Иштван с.р. 
М  а  л  и   И  ђ  о  ш 

_________________. _______________ 
6. 

На основу члана 28. став 1. тачка 21. Статута општине Мали Иђош, (Сл. лист општине Мали Иђош, 
бр. 5/02), Скупштина општине Мали Иђош, на предлог Наставничког већа и Савета родитеља Огледне 
Основне школе Ади Ендре из Малог Иђоша, на својој седници одржаној дана 13.фебруара 2004. године доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОГЛЕДНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ АДИ ЕНДРЕ  МАЛИ  

ИЂОШ 
 
I 

 Рац Јожеф  из Малог Иђоша члан школског одбора  разрешава се са дужности  члана Школскод одбора.   
II 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Мали Иђош,,. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ         
Број:06-24/2004-02             Председник Скупштине општине  
Дана:13.фебруара 2004.године      Сиђи Иштван с.р 
М  а  л  и    И  ђ  о  ш  
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7. 

На основу члана 28. став 1. тачка 21. Статута општине Мали Иђош, (Сл. лист општине Мали Иђош, 
бр. 5/о2), Скупштина општине Мали Иђош, на предлог Наставничког већа и Савета родитеља Огледне 
Основне школе Ади Ендре из Малог Иђоша, на својој седници одржаној дана 13.фебруара 2004. године доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОГЛЕДНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «АДИ ЕНДРЕ»  

МАЛИ  ИЂОШ 
 
I 

 Кемивеш Гизела из Малог Иђоша именује се за члана школског одбора  Огледне основне школе «Ади 
Ендре» из Малог Иђоша до трајања мандата Школског одбора.  
 

II 
 
 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Мали Иђош.,, 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ           
Број:06-24/2004-02             Председник Скупштине општине  
Дана:13.фебруара 2004.године      Сиђи Иштван с.р 
М  а  л  и    И  ђ  о  ш  

________________. _______________ 
 

8. 
 На основу члана 28.става1 тачке 9. Статута општине Мали Иђош (« Сл. лист општине Мали Иђош» 
бр.5/2002.) Скупштина општине Мали Иђош на својој седници од 13.фебруара 2004.године доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О разрешењу председника Комисије за кадровска,административна питања и радне односе Скупштине 

општине Мали Иђош 
 
I 

 Рац  Јожеф из Малог Иђоша разрешава се са дужности председника Комисије за кадровска  
,административна питања и радне односе Скупштине општине Мали Иђош. 

 
II. 

 Ово Решење објавити у «Службеном листу оштине Мали Иђош» 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ           
Број:06-24/2004-02             Председник Скупштине општине  
Дана:13.фебруара 2004.године      Сиђи Иштван с.р 
М  а  л  и    И  ђ  о  ш  

________________. _______________ 
 

9. 
 На основу члана 33. Статута општине Мали Иђош ( «Службени лист општине Мали Иђош» бр. 
5/2002) Скупштина општине Мали Иђош на својој седници одржаној 13,фебруара 2004.године је донела 

 
Р   Е    Ш    Е    Њ    Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КOМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ 
ОДНОСЕ 
Члан 1. 

 
 Дудаш Вираг Атила  из  Малог  Иђоша именује се за  члана Комисије за  кадровска, административна 
питања и радне односе. 

Члан 2. 
 
 Мандат члану Комисије траје до истека мандата одборника. 
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Члан 3. 

 
 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Мали Иђош» 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ           
Број:06-24/2004-02             Председник Скупштине општине  
Дана:13.фебруара 2004.године      Сиђи Иштван с.р 
М  а  л  и    И  ђ  о  ш  

___________________ .___________________ 
 
10. 

На основу члана 7. Одлуке о оснивању фонда солидарне стамбене иѕградње општине Мали Иђош 
(«Службени лист општине Мали Иђош» бр 6/99) и члана 28. став 1. тачка 9. («Сл.лист општине Мали Иђош 
бр. 5/2002.год.) Скупштина општине на седници одржаној 13.фебруара 2004.године доноси следеће  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ 

ИЗГРАДЊЕ 
 
I 

 
 Рац Јожеф из Малог Иђоша разрешава се са дужности председника Управног одбора Фонда солидарне 
стамбене изградње. 

II. 
 

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Мали Иђош» 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ           
Број:06-24/2004-02             Председник Скупштине општине  
Дана:13.фебруара 2004.године      Сиђи Иштван с.р 
М  а  л  и    И  ђ  о  ш  

__________________ .________________ 
 

11. 
 На основу члана 7.Одлуке о оснивању Фонда солидарне стамбене изградње општине Мали Иђош 
(«Службени лист општине Мали Иђош»  бр. 6/99.) и   члана     33. Статута општине («Службени лист општине 
Мали Иђош» бр. 5/2002.) Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана 13.фебруара 2004.године 
доноси  

Р   Е   Ш    Е    Њ   Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ 

ИЗГРАДЊЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
 

Члан 1. 
 

 Бачо Лајош из Малог Иђоша именује се за председника Управног одбора Фонда солидарне стамбене 
изградње општине Мали Иђош.Члан 2. 

 
 Мандат председника траје до истека мандата одборника. 
 

Члан 3. 
 

Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Мали Иђош» 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ           
Број:06-24/2004-02             Председник Скупштине општине  
Дана:13.фебруара 2004.године      Сиђи Иштван с.р 
М  а  л  и    И  ђ  о  ш  

___________________ .___________________ 
 

 



Број 1. Службени лист општине Мали Иђош    Година 2004.       Страна 5 
12. 

На основу члана 28. став 1. тачка 9. Статута општине Мали Иђош («Сл.лист општине Мали Иђош» бр. 
5/2002) Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана 2004.г. донела je следеће 

 
Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

о именовању в.д. директора Предшколске установе «Петар Пан» Мали Иђош 
 
I 
 

Кемивеш Гизела из Малог Иђоша именује се за в.д. директора ПУ «Петар Пан» Мали Иђош на време 
до 6 месеци.     

II 
 
 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Мали 
Иђош». 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ           
Број:06-24/2004-02             Председник Скупштине општине  
Дана:13.фебруара 2004.године      Сиђи Иштван с.р 
М  а  л  и    И  ђ  о  ш  
 

_____________________ . ___________________ 
 

13. 
Нa oснoву члaнa 60. стaв 1. тaчкa 9. Стaтутa oпштинe Мaли Иђoш («Сл.лист oпштинe Мaли Иђoш» бр. 

5/2002) и члaнa 2. стaв 1. тaчкa 8.. Oдлукe o Извршнoм oдбoру Скупштинe oпштинe Мaли Иђoш(«Службeни 
лист oпштинe Мaли Иђoш» бр. 5/92), Извршни oдбoр Скупштинe oпштинe Мaли Иђoш, нa.сeдници oдржaнoj 
дaнa 27.01.2004.гoдинe дoнoси 
 

У П У Т С Т В O 
O ПРИМEНИ ЗAКOНA И ДРУГИХ ПРOПИСA КOJИ РEГУЛИШУ УПOТРEБУ JEЗИКA И ПИСAМA 

НAЦИOНAЛНИХ МAЊИНA У OПШТИНСКOJ УПРAВИ  И JAВНИМ СЛУЖБAМA  ЧИJИ JE 
OСНИВAЧ СКУПШТИНA OПШТИНE МAЛИ ИЂOШ 

 
1. Oвим упутствoм прoписуje сe нaчин примeнe зaкoнa и других прoписa, кojи рeгулишу упoтрeбу jeзикa 

и писaмa нaциoнaлних мaњинa у рaду Oпштинскe упрaвe и Jaвним службaмa Скупштинe oпштинe 
Мaли Иђoш (у дaљeм тeксту: Упрaвa), кao штo je усмeнa и писмeнa кoмуникaциja сa стрaнкaмa, 
пoстaвљaњe oбaвeштeњa стрaнкaмa у прoстoриjaмa упрaвe, издaвaњe jaвних испрaвa, других увeрeњa, 
oбaвeштeњa и рaчунa oд стрaнe Упрaвe, упoтрeбa испрaвa нa jeзицимa нaциoнaлних мaњинa, 
уписивaњe личних имeнa припaдникa нaциoнaлних мaњинa, и oбaвeзe у вeзи сa спрoвoђeњeм oдрeдби 
oвoг Упутствa. 
Oвим Упутствoм сe нaрoчитo прoписуje нaчин примeнe слeдeћих зaкoнских oдрeдби кoja рeгулишу 
упoтрeбу jeзикa нaциoнaлних мaњинa: 
- Зaкoн o зaштити прaвa и слoбoдa нaциoнaлних мaњинa («Службeни лист СРJ» бр. 11/2002 члaн 9-

11) 
- Зaкoн o службeнoj упoтрeби jeзикa и писaмa («Службeни глaсник РС» бр.45/91, 53/93, 67/93 и 

48/94 члaн 11-19) 
- Зaкoн o oпштeм упрaвнoм пoступку («Службeни лист СРJ» бр. 33/97 и 31/2001 члaн 16) 
- Oдлукa o ближeм урeђивaњу пojeдиних питaњa службeнe упoтрeбe jeзикa нaциoнaлних мaњинa 

Скупштинe AПВ («Службeни лист AПВ» бр. 8/2003) 
 

2. Упрaвa je дужнa дa у свoм рaду пoрeд српскoг jeзикa кoристи и мaђaрски jeзик сa свojим писмимa, 
кojи су у службeнoj упoтрeби нa тeритoриjи oпштинe. 

 
3. Свaки грaђaнин мoжe дa сe oбрaти упрaви писмeнo и усмeнo нa oбa службeнa jeзикa нa српскoм и 

мaђaрскoм jeзику. 
Укoликo зaпoслeни нe пoзнaje jeзик грaђaнинa, oднoснo стрaнкe зaпoслeни je дужaн, дa учтивo упути 
грaђaнинa дa сe oбрaти зaпoслeнoм у истoj oргaнизaциoнoj jeдиници, кojи врши истe пoслoвe и кojи 
пoзнaje jeзик грaђaнинa. 
 



Страна 6.  Година 2004. Службени лист општине Мали Иђош   Број 1. 
Писмeни пoднeсaк стрaнкe сe рaди oбрaђивaњa дoстaвљa зaпoслeнoм кojи пoзнaje службeни jeзик нa 
кoмe je писмeнo дoстaвљeнo. 
 

4. У службeним прoстoриjaмa упрaвe гдe сe врши приjeм стрaнaкa, пoстaвљa сe нaтпис нa српскoм и нa 
мaђaрскoм jeзику сa кojим сe стрaнкa oбaвeштaвa o прaву дa кoристи свoj мaтeрњи jeзик у 
кoмуникaциjи сa зaпoслeнимa у Упрaви. 
Тeкст и oбрaзaц нaтписa oдрeђуje Сeкрeтaр Скупштинe oпштинe Мaли Иђoш и дoстaвљa свим 
oргaнизaциoним jeдиницaмa упрaвe у oдгoвaрajућeм брojу. 
 

5. Рaди oбeзбeђeњa прaвa припaдникa нaциoнaлних мaњинa нa службeну упoтрeбу њихoвoг jeзикa и 
писмa у упрaвнoм пoступку, у вoђeњу упрaвнoг пoступкa, упoтрeбу jeзикa у кoмуникaциjи сa 
oргaнимa, издaвaњa jaвних испрaвa и вoђeњa службeних eвидeнциja и збирки личних пoдaтaкa, кao и 
прихвaтaњa тих испрaвa нa jeзицимa нaциoнaлних мaњинa кao пунoвaжних извршићe сe тaкaв 
рaспoрeд зaпoслeних кojи кoмуницирajу сa стрaнкaмa дa сe тимe oмoгући стрaнкaмa – припaдницимa 
нaциoнaлних мaњинa дa тo свoje прaвo eфeктивнo и oствaрe. 

 
6. Укoликo сe рaспoрeђивaњeм зaпoслeних нe мoжe oмoгућити припaдницимa нaциoнaлних мaњинa дa 

свoja прaвa из oвoг Упутствa oствaрe, Сeкрeтaр Скупштинe oпштинe Мaли Иђoш сe стaрa дa сe 
jeзичким oспoсoбљaвaњeм зaпoслeних, oднoснo зaпoшљaвaњeм нoвих зaпoслeних сa знaњeм jeзикa 
нaциoнaлнe мaњинe oмoгући oствaрeњe oвих прaвa, a дo тoг врeмeнa oствaривaњe прaвa сe врши уз 
пoмoћ тумaчa. 
Зaпoслeни je oбaвeзaн дa учeствуje нa курсeвимa jeзикa у склaду сa нaлoгoм Сeкрeтaрa Скупштинe 
oпштинe. 
Трoшкoвe тумaчa и прeвoђeњa снoси Упрaвa. 
 

7. Нaтписи, инструкциje и другa oбaвeштeњa зa грaђaнe у службeним прoстoриjaмa гдe сe врши приjeм 
стрaнaкa, кao и нaзиви oргaнизaциoних jeдиницa Упрaвe нa згрaдaмa и у прoстoриjaмa истих, oсим нa 
српскoм исписуje сe и нa мaђaрскoм jeзику и писму. 

 
8. Упрaвa кao пунoвaжнe примa пoднeскe и испрaвe и другa дoкумeнтa oд стрaнaкa сaстaвљeнe нa    

мaђaрскoм jeзику и писму. 
Aкo зa тo пoстojи пoтрeбa пoднeсци, испрaвe и другa дoкумeнтa из стaвa 1. oвe тaчкe сe прeвoдe нa 
српски jeзик o трoшку упрaвe и прилaжу сe списимa. 
 

9. Зaпoслeни у упрaви су дужни дa приликoм првoг oбрaћaњa стрaнци личнo или тeлeфoнoм тo учинe нa 
српскoм и мaђaрскoм jeзику, нaпримeр сa «дoбaр дaн – jó нaпoт», или «извoлитe – пaрaнцсoљoн». 

 
10 oзиви, oбaвeштeњa и други oбрaсци кojи сe кoристe у упрaвнoм пoступку или у рaду Упрaвe кojи сe 

упућуje стрaнкaмa или кoристe стрaнкe, штaмпajу сe нa oбa jeзикa кojи су у службeнoj упoтрeби у 
oпштини нa српскoм и мaђaрскoм jeзику. 
Рукoвoдeћи рaдници у унутрaшњим oргaнизaциoним jeдиницaмa oбaвeзнo дoстaвљajу свoje пoтрeбe зa 
oбрaсцимa нa oбa jeзикa, Сeкрeтaру Скупштинe oпштинe, мeсeчнo. 
 

УПИСИВAЊE ЛИЧНOГ ИМEНA ПРИПAДНИКA НAЦИOНAЛНE МAЊИНE У JAВНE 
ИСПРAВE И ДРУГA ДOКУМEНТA 

 
11. У мaтичнe књигe рoђeних личнo имe припaдникa нaциoнaлнe мaњинe, нa њeгoв или њeн зaхтeв сe 

уписуje нa jeзику и прeмa прaвoпису нaциoнaлнe мaњинe. 
O прaву нa упис из стaвa 1. oвe тaчкe свaкa стрaнкa сe oбaвeзнo oбaвeштaвa oд стрaнe мaтичaрa 
oднoснo зaмeникa мaтичaрa приликoм уписa у мaтичну књигу.  
Мaтичaр oднoснo зaмeник мaтичaрa oбaвeзнo oбaвeштaвa стрaнкe o тoмe дa сe извoди из мaтичних 
књигa рoђeних, вeнчaних и умрлих, oднoснo увeрeњa o држaвљaнству мoгу дoбити нa српскoм и 
мaђaрскoм jeзику. 
 

12. Укoликo je имe припaдникa нaциoнaлнe мaњинe уписaнo у извoд из мaтичнe књигe рoђeних, oднoснo 
у личну кaрту нa jeзику и прeмa прaвoпису нaциoнaлнe мaњинe, упрaвa тo личнo имe уписуje у свe 
jaвнe испрaвe, увeрeњa и другe испрaвe у тoм извoрнoм oблику нa jeзику и писму нaциoнaлнe мaњинe. 
У случajeвимa из тaчкe 11 и 12, личнo имe припaдникa нaциoнaлнe мaњинe сe мoжe нaписaти и нa 
српскoм jeзику и писму (фoнeтски), у зaгрaди изa првoбитнoг уписa.  
 
 
 
 



Број 1. Службени лист општине Мали Иђош    Година 2004.       Страна 7 
13. Пoступaњe зaпoслeних у упрaви прeмa Упутству прeдстaвљa дужнoст – рaдни зaдaтaк, a нeпoступaњe 

и кршeњe oвих прaвилa прeдстaвљa oснoв зa дисциплинску oдгoвoрнoст зaпoслeних у Упрaви. 
Зaпoслeни у Упрaви je дужaн дa приликoм свaкoг oбрaћaњa стрaнкaмa тo учини љубaзнo, пoштуjући 
дoстojaнствo и личнoст свaкoг чoвeкa, бeз oбзирa нa пoл, рaсу, вeру, нaциoнaлнoст, имoвинскo стaњe 
или пoлитичкo oпрeдeљeњe. 
 
Oвo Упутствo oбjaвити у «Службeнoм листу oпштинe Мaли Иђoш». 
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8.oldal  2004.év   Kishegyes község hivatalos Lapja   1.szám. 

1.  
 Kishegyes Község Statútuma 42.szakaszának 1.pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5/2002.szám) 
alapján Kishegyes Község Képviselő-testülete 2004.február 13-án tartott ülésén meghozta a  
 

V   É   G   Z   É  S   T 
 
I 

 Horvát László kishegyesi lakost felmentjük a községi képviselő-testület elnöki tisztsége alól. 
 

II 
 Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE  Horkai János, s.k 
06-24/2004-02 
Kelt:2004.február 13-án  Elnöklő 
K i s h e g y e s 

_________________ . ________________ 
2. 
 Kishegyes Község Statútuma 39.szakaszának 4.bekezdése  (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5/2002.szám) 
alapján, Kishegyes Község Képviselő-testülete 2004.február 13-án tartott ülésén meghozta a  
 

V   É   G   Z   É  S   T 
 
I 

 Szűgyi István kishegyesi lakost kinevezzük a községi képviselő-testület elnökévé. 
 

II 
 Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE    
 Szám:06-24/2004-02  
 Kelt:2004.február 13-án  Horkai János, s.k. 

        K i s h e g y e s Elnöklő 
______________________ ._________________ 

 
3.  
 Kishegyes Község Statútuma 42.szakaszának 1.pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5/2002.szám) 
alapján Kishegyes Község Képviselő-testülete 2004.február 13-án tartott ülésén meghozta a  
 

V   É   G   Z   É  S   T 
I 

 Dudás József kishegyesi lakost felmentjük alelnöki tisztsége alól. 
 

II 
 Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE         Szűgyi István s.k. 
K i s h e g y e s 
Szám:06-24/2004-02              a Képviselő-testület elnöke 
 Kelt:2004.február 13-án      

______________________ ._________________ 
 
4. 

Kishegyes Község Statútuma 39.szakaszának 4.bekezdése  (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5/2002.szám) 
alapján, Kishegyes Község Képviselő-testülete 2004.február 13-án tartott ülésén meghozta a  
 
 

V   É   G   Z   É  S   T 
 



1.szám  Kishegyes Község Képviselő-testülete 2004.év 9.oldal 

I 
 Virág Teréz kishegyesi lakost kinevezzük a községi képviselő-testület alelnökévé. 
 

II 
 Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE           Szűgyi István s.k. 
Szám:06-24/2004-02              a Képviselő-testület elnöke 
Kelt:2004.február 13-án            

       K i s h e g y e s 
______________________ ._________________ 

 
5. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény („Szerbia Koztársaság Hivatalos Közlönye 49/99. és 27/2001.sz.) 
152.szakasz 1.bekezdésének 8.pontja és Kishegyes  Község  Statútuma ( Kishegyes Község Hivatalos Lapja 4/91. és 
6/99.szám) 57.szakasza alapján, Kishegyes Község Képviselő-testülete 2004.február 13-án tartott ülésén meghozta a  
 

V   É   G   Z   É    S   T 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKA MEGBÍZATÁSÁNAK 

MEGSZŰNÉSÉRŐL 
 
I 

 
 Megállapítjuk, hogy Kishegyes Község Képviselő – testülete tanácsnokának Rác Józsefnek 2004.január 5-én 
beállt halála miatt megszűnik a megbizatása a képviselő-testületben. 
 

II 
 
 Ezt a végzést el kell küldeni a Szerb Nemzetgyűlés Képviselőházának elnökéhez. 
 

III 
 A végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 

 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE          Szűgyi István s.k. 
 Szám:06-24/2004-02              a Képviselő-testület elnöke 
 Kelt:2004.február 13-án      

        K i s h e g y e s 
______________________ ._________________ 

6. 
 Kishegyes község Statútuma (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5/2002 sz.) 28. szakasza 1. bekezdésének 

21. pontja alapján Kishegyes község Képviselő-testülete 2004. február 13-án  tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G  Z  É S T 
a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola Iskolaszéke tagjának felmentéséről 

 
I 

 Rác József kishegyesi lakost felmentjük a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola iskolaszéke elnöki 
tisztsége alól. 

     II 
Ez a végzés Kishegyes Község Hivatalos Lapjában történő megjelenését követő nyolcadik napon lép életbe. 

 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE   Szűgyi István s.k. 
Szám:06-24/2004 -а Képviselő-testület elnöke 
Kelt:2004.február 13-án  
K i s h e g y e s 

 
______________________ . ___________________ 

 
 



10.oldal  2004.év   Kishegyes község hivatalos Lapja   1.szám. 

7. 
 Kishegyes község Statútuma (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5/2002 sz.) 28. szakasza 1. bekezdésének 
21. pontja alapján Kishegyes község Képviselő-testülete 2004. február 13-án  tartott ülésén meghozta az alábbi 

V É G  Z  É S T 
a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola Iskolaszéke tagjának kinevezéséről 

 
I 

 
 Kőműves Gizella  kishegyesi lakost kinevezzük a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola 
iskolaszékének tagjává, аz iskolaszék megbízatási idejének lejártáig. 

      
     II 
 
Ez a végzés Kishegyes Község Hivatalos Lapjában történő megjelenését követő nyolcadik napon lép életbe. 

 
 
 KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE   Szűgyi István s.k. 
 Szám:06-24/2004-02              a Képviselő-testület elnöke 
 Kelt:2004.február 13-án      

        K i s h e g y e s 
_________________ ._________________ 

 
8. 
 Kishegyes Község Statútuma (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2/2002.sz.) 28.szakasza 1. bekezdésének 9. 
pontja alapján Kishegyes Község Képviselő-testülete 2004.február 13-án tartott ülésén meghozta a  
 

V É  G  Z  É  S  T 
Kishegyes Község Képviselő-testülete káderügyi, adminisztratív és munkaügyi bizottsága elnökének 

felmentéséről 
 
I 

 
 Rác József kishegyesi lakost felmentjük a káderügyi, adminisztratív és munkaügyi bizottság elnöki tisztsége 
alól. 

II 
 

Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában  
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE           Szűgyi István s.k 
 Szám:06-24/2004-02              a Képviselő-testület elnöke 
 Kelt:2004.február 13-án           . 

        K i s h e g y e s 
_________________ .________________ 

9.  
Kishegyes Község Statútumának (Kishegyes Község Hivatalos  Lapja 5/2002.sz) 33. szakasza alapján 

Kishegyes Község Képviselő-testülete  2004. február 13-án tartott ülésén meghozta a  
 

V  É  G  Z  É  S  T 
A KISHEGYESI KÁDERÜGYI,ADMINISZTRATÍV ÉS MUNKAÜGYI KÉRDÉSEKKEL FOGLALKOZÓ 

KÖZSÉGI BIZOTTSÁG TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

1.szakasz 
 Dudás Virág Attila kishegyesi lakost kinevezzük a kishegyesi káderügyi, adminisztratív és munkaügyi 
bizottság tagjává. 

2.szakasz 
 
 A bizottság tagjának megbízatási ideje a tanácsnokok megbizatási idejének lejártáig tart. 

 
 
 



1.szám  Kishegyes Község Képviselő-testülete 2004.év 11.oldal 

3.szakasz 
 
 Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE         Szűgyi István s.k. 
Szám:06-24/2004-02              a Képviselő-testület elnöke 
Kelt:2004.február 13-án           . 

       K i s h e g y e s 
_______________________ .__________________ 

 
10. 

 A  szolidáris lakásépítési alap megalakításáról szóló határozat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 6/99. sz.)  
7. szakasza és Kishegyes Község Statútuma (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5/2004.szám ) 28.szakasza 
1.bekezdésének 9.pontja alapján Kishegyes Község Képviselő-testülete 2004.február 13-án tartott ülésén meghozta a  
 

V  É  G  Z  É  S  T 
Kishegyes község szolidáris lakásépítési alapja igazgató bizottsága elnökének felmentéséről 

 
I 

 
 Rác József kishegyesi lakost felmentjük a szolidáris lakásépítési alap igazgató bizottsága elnöki tisztsége alól. 
 

II 
 

Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában  
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE   Szűgyi István s.k. 
 Szám:06-24/2004-02              a Képviselő-testület elnöke 
 Kelt:2004.február 13-án      

        K i s h e g y e s 
_________________________ ._____________________ 

11. 
Kishegyes község szolidáris lakásépítési alapjának megalakításáról szóló határozat (Kishegyes Község 

Hivatalos Lapja 6/99.szám) 7.szakasza és Kishegyes község Statútumának 33.szakasza (Kishegyes Község Hivatalos 
Lapja 5/2002.szám) alapján, Kishegyes Község Képviselő-testülete 2004.február 13-án tartott ülésén meghozta a  
 

V   É   G   Z  É  S   T 
KISHEGYES KÖZSÉG SZOLIDÁRIS LAKÁSÉPÍTÉSI ALAPJA IGAZGATÓ BIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

1.szakasz 
 

 Bacsó Lajos kishegyesi lakost kinevezzük a községi szolidáris lakásépítési alap igazgató bizottságának 
elnökévé. 

2.szakasz 
 

A bizottság elnökének megbízatási ideje a tanácsnokok megbizatási idejének lejártáig tart. 
 

3.szakasz 
 Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE         Szűgyi István s.k. 
Szám:06-24/2004- a Képviselő-testület elnöke 
Kelt:2004.február 13-án  
K i s h e g y e s 

_____________________ .________________ 
12. 
 Kishegyes község Statútuma (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5/2002 sz.) 28. szakasza 1. bekezdésének 9. 
pontja alapján Kishegyes község Képviselő-testülete 2004.február 13-án tartott ülésén meghozta az alábbi 

 



12.oldal  2004.év   Kishegyes község hivatalos Lapja   1.szám. 

V É G Z É S T 
a kishegyesi Petar Pan Óvoda megbízott igazgatójának kinevezéséről 

I 
 Kőműves Gizella kishegyesi lakost kinevezzük a kishegyesi Petar Pan Óvoda megbízott igazgatójává az 
elkövetkező 6 hónapra. 

II 
Ez a végzés Kishegyes Község Hivatalos Lapjában történő megjelenését követő nyolcadik napon lép életbe. 

 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE  Szűgyi István s.k. 
Szám : 06-24/2004-02 a Képviselő-testület elnöke 
Kelt:2004.február 13-án 
K i s h e g y e s   

_____________________ ._____________________ 
 

13. 
 Kishegyes Község Statútuma (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5/2000. sz.) 60. szakaszának 1. bekezdése 
és a végrehajtó bizottságról szóló határozat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5/92. sz.) 2. szakasza 1. bekezdésének 
8. pontja alapján Kishegyes község végrehajtó bizottsága 2004. január 27-én tartott ülésén meghozta az 
  

U T A S Í T Á S T 
A NEMZETI KISEBBSÉGEK NYELV-ÉS ÍRÁSHASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉS MÁS 

ELŐÍRÁSOK ALKALMAZÁSÁRÓL  A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSBAN ÉS AZ ÁLLTALA 
MEGALAKÍTOTT KÖZINTÉZMÉNYEKBEN 

 
1. Ez az utasítás előírja, hogy milyen módon kell alkalmazni a nemzeti kisebbségek nyelv- és íráshasználatát a 

községi közigazgatásban és közszolgálatokban, (a továbbiakban: közigazgatás) az ügyfelekkel történő írásos és 
szóbeli kommunikációt illetően, az ügyfelek tájékoztatására vonatkozóan a közigazgatás irodáiban, a hivatalos a 
okmányoknak nemzetiségi nyelven történő kiadását, az ilyen nyelven kiadott okmányok figyelembe vételét, a 
személyneveknek a nemzeti kisebbségek nyelvén való írását, valamint a jelen utasításban előlátottak 
végrehajtásának kötelezettségét. 
A jelen utasítás főleg a következő törvények rendelkezéseinek alkalmazását írja elő: 
- A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságának védelmezése (JSZK Hiv. Lapja      11/2002 sz.   9-11. 
szakasz) 
- A nemzeti kisebbségek hivatalos nyelvhasználatáról szóló törvény (SZK Hiv. Közlönye 45/91; 53/93; 67/93 és 
48/94. szám 11-19. szakasz)   

-    Az általános közigazgatásról szóló törvény (JSZK Hiv. Lapja 33/97 és 31/2001 sz. 16. szakasz 
- Vajdaság AT határozata a nemzeti kisebbségek hivatalos nyelvhasználatára vonatkozó egyes kérdések       

közelebbi szabályozásáról (Vajdaság AT Hiv. Lapja 8/2003.) 
 

2. A közigazgatás köteles munkája során a szerb nyelv mellett a magyart is használni hivatalos kiadványaiban a 
község területén. 

 
3.   A közigazgatáshoz minden polgár, írásban és szóban is fordulhat akár szerbül akár magyarul. 
      Ha a dolgozó nem ismeri az adott nyelvet, a hozzá forduló ügyfelet udvariasan utasítani kell ahhoz a   kollégához, 

aki őt megérti az adott osztályon és aki ugyanolyan munkakörben tevékenykedik 
      Az ügyfél, írásban beadott kérelmét feldolgozás céljából továbbítani kell annak a hivatalnoknak, aki ismeri ezt   a 

nyelvet. 
 
4.  Az ügyfélfogadó irodák ajtajára két nyelven kell kiírni a megfelelő szolgálat nevét, ami annyit jelent, hogy az   

ügyfélnek joga van használnia az anyanyelvét az illető hivatalban az alkalmazottakkal. 
       A felirat szövegét és formáját a községi képviselő-testület titkára határozza meg és továbbítja annyi példányban 

amennyi a szervezeti egységek szerint szükséges. 
 
5.  A nemzeti kisebbségek közigazgatásban való hivatalos nyelvhasználati jogának biztosítása érdekében a  

közigazgatási eljárás lefolytatását, a szervekkel történő konverzációt, a hivatalos okmányok kiadását, a személyi 
adatok nyilvántartásának vezetését,valamint a kisebbségi nyelven kiadott okmányok egyenrangú elfogadását 
illetően a  községi közigazgatásnak biztosítania kell a dolgozók olyan beosztását, ami lehetővé teszi az 
ügyfelekkel történő értekezést a kisebbségek nyelvén, hogy hatékonyan érvényesíthessék a nyelvhasználati 
törvény által szavatolt jogaikat. 
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6. Amennyiben a dolgozók beosztásával nem lehet feltételeket teremteni a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatának 
biztosítására a jelen utasítás értelmében, a községi képviselő-testület titkára köteles gondoskodni a dolgozók 
nyelvi továbbképzéséről, illetve új munkás felvételéről, aki ismeri a nemzeti kisebbség nyelvét,de amíg ez nem 
következik be, e jogok érvényesítésére tolmácsot kell alkalmazni. A dolgozó a titkár meghagyása szerint köteles 
részt venni a nyelvtanfolyamokon. 

       A tolmács és a fordító költségeit a községi közigazgatás pénzeli. 
 
7. Az ügyfélfogadó hivatalokban és a községi közigazgatásban  a feliratokat,értesítéseket és tájékoztatókat,                  

valamint a közigazgatási egységek megnevezéseit  szerb nyelv mellett magyarul is ki kell írni . 
 
8.   A közigazgatásnak kötelessége elfogadni a magyar nyelven kiadott különböző okmányokat. 
     Az előző bekezdés értelmében  beadott  különböző okmányokat, jogosítványokat és iratokat,   ha szükséges  le    

kell fordítani szerbre a közigazgatás költségén, amit az iratokhoz kell mellékelni.  
 

9.  A közigazgatásban dolgozók az ügyfél első jelentkezése alkalmával akár személyesen, vagy telefonon  kötelesek őt 
fogadni mindkét nyelven pl. Dobar dan – Jó napot, vagy  izvolite –parancsoljon. 

 
10. A közigazgatásban használatos  meghívókat,értesítéseket és más űrlapokat az ügyfelek részére két nyelven kell 

kinyomtatni, azaz az adott község területén érvényes kisebbségi nyelvek hivatalos írásmódja szerint. 
Az osztályok vezetői kötelesek tájékoztatni a titkárt az ilyen űrlapok iránti igényükről. 

 
A NEMZETI KISEBBSÉGEK  SZEMÉLYNEVEINEK BEÍRÁSA AZ ANYAKÖNYVEKBE ÉS MÁS 

HIVATALOS DOKUMENTUMBA 
 

11. A születési anyakönyvbe a nemzeti kisebbséghez tartozót a hozzátartozó ( apa, anya) kérésére a nemzeti kisebbség 
nyelvén és helyesírása szerint kell beírni. 

       Az ügyfelet erről a jogáról az anyakönyvvezető, vagy helyettese  köteles tájékoztatni a beírást megelőzően. 
 Az anyakönyvvezető és helyettese köteles tájékoztatni az ügyfeleket, hogy a születési, házasságkötési és 

halálozási   anyakönyvi kivonatokat, ilkletve bizonylatokat megkapjhatják szerb és magyar nyelven  egyaránt. 
 
12. Amennyiben a nemzeti kisebbséghez tartozó személy nevét az anyakönyvben, vagy a személyi igazolványban 

a nemzeti kisebbség nyelvén és helyesírása szerint írták be, a közigazgatás minden hivatalos okmányt, bizonylatot 
és igazolást a személynevet illetően az eredeti forma felhasználásával állít ki és ad ki. 
A 11.és 12.pont eseteiben a nemzeti kisebbségek személynevét szerbül is be lehet írni (fonetikusan) zárójelben az 
elsődleges beírás után. 
 

13.A közigazgatásban dolgozóknak a jelen utasítás szerinti eljárásmód kötelezettség – munkafeladat, de ha ezt nem 
tartják tiszteletben fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után a közigazgatásban 

 
 A közigazgatásban dolgozó köteles minden alkalommal kedves lenni az ügyféllel tiszteletben tartva az emberi 

méltóságot és minden egyén személyiségét, tekintet nélkül  nemére, fajtájára nemzeti és felekezeti 
hovatartozására, vagyoni állapotára vagy politikai beállítottságára. 

 
 Ezt az utasítást meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
SZERBIA KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT Pál Károly s.k. 
KISHEGYES KÖZSÉG A végrehajtó bizottság elnöke 
V É G R E H A J T Ó  B I Z O T T S Á G 
Szám:06-11/2004-01 
Kelt:: 2004.január 27-én 
K i s h e g y e s e n  

________________ ._______________ 
 
 
 
 
 



 
 

С   А  Д  Р  Ж  А  Ј 
T  A  R  T  A  L  O  M 

______________________________________________________________________________ 
Број   Назив                                 Страна 
Szám                                Megnevezés                          Oldal 
 
 
1.   Решење о разрешењу Хорват Ласла, председника Скупштине општине Мали Иђош                        1 
2.   Решење о именовању Сиђи Иштвана за прдседника Скупштине општине Мали Иђош  1 
3.   Решење о разрешењу потпредседника СО Дудаш Јожефа     1 
4.   Решење о именовању Вираг Терезе за потпрдседника Скуопштине општине Мали Иђош  2 
5.   Решење о престанку мандата одборника СО Мали Иђош Рац Јожефа    2 
6.   Решење о разрешењу члана Шkолског одбора ООШ «Ади Ендре»    2 
7.   Решење о именовању члана Шkолског одбора ООШ «Ади Ендре»    3 
8.   Решење о разрешењу председника Комисије са кадровсска административан питања и радни  

  односе СО Мали Иђош         3  
9.   Решење о именовању члана Комисије са кадровсска административан питања и радни  

  односе СО Мали Иђош         3  
10.  Решење о разрешењу председника Управног одбора Фонда солидарне стамбене изградње 4 
11.  Решење о именовању председника Управног одбора Фонда солидарне стамбене изградње 4 
12.  Решење о именовању в.д. директора ПУ «Петар Пан»      5 
13.  Упутство о примени Закона и других прописа који регулишу употребу језика и писама  

националних мањина у општинској управи и јавним службама чији је оснивач Скупштина  
општине Мали Иђош         5 

 
____________________ . _________________ 

 
 

1.   Végzés Kishegyes Község Képviselő-testülete elökének felmentéséről    8 
2.   Végzés Kishegyes Község Képviselő-testülete elökének kinevezéséről    8 
3.   Végzés Kishegyes Község Képviselő-testülete alelökének felmentéséről    8 
4.   Végzés Kishegyes Község Képviselő-testülete alelökének kinevezéséről    8 
5.   Végzés Kishegyes Község Képviselő-testülete tanácsnoka megbizatásának megszűnéséről  9 
6.   Végzés a kishegyesi Ady Endre Kisérleti Általános Iskola iskolaszéke tagjának felmentéséről  9 
7.   Végzés a kishegyesi Ady Endre Kisérleti Általános Iskola iskolaszéke tagjának kinevezéséről  10 
8.   Végzés Kishegyes Község Képviselő-testület káderügyi adminisztrativ és munkaügyi bizottsága  
      elnökének felmentéséről         10 
9.   Végzés Kishegyes Község Képviselő-testületе káderügyi adminisztrativ és munkaügyi bizottsága  
      tagjának kinevezéséről          10 
10.  Végzés Kishegyes Község szolidáris lakásépítési alapja igazgató bizottsága elnökének felmentéséről 11 
11.  Végzés Kishegyes Község szolidáris lakásépítési alapja igazgató bizottsága elnökének kinevezéséről 11 
12.  Végzés a kishegyesi  Pán Péter Óvoda megbízott igazgatójának kinevezéséről   12 
13.  Utasítás a nemzeti kisebbségek nyelv- és íráshasználatáról szóló törvény és más előírások  

alkalmazásáról a községi közigaygatásban és az álltala megalapított közintézményében   12 
 
_______________________________________________________________________________ 
ИЗДАВАЧ:    Скупштина општине Мали Иђош 
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:   Дабовић Данило секретар СО Мали Иђош 
ЧЛАНОВИ РЕДАКЦИОНОГ ОДБОРА: Дабовић Данило, Барањи Силард и Сиђи Цецилија 
 
Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 1.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр. 
840-357845-92 – Евидентни рачун прихода Органа управе општиен Мали Иђош – за Службени лист. 
 
KIADJA:      Kishegyes község Képviselő-testülete 
FELELŐS SZERKESZTŐ:    Dabović Danilo, a községi Képviselő-testület titkára 
A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI: Dabović Danilo, Baranyi Szilárd és Szügyi Cecília 
 

Az évi előfizetési előleg 1.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a 840-357845-92  - számú folyószámlára Kishegyes község Képviselő-tesülete 
szerveinek bevétele – Hivatalos Lap – címre kell befizetni. 
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