


ПРЕДЛОГ 
На основу члана 45. став 4. Закона о култури („Службени гласник Републике 

Србије“, број 72/2009, 13/2016, 30/2016 и 6/2020), члана 19. став 2. Закона о 
библиотечко-информационој делатности („Службени гласник Републике Србије“, број 
52/2011), члана 34. став 1. тачка 13. Статута општине Бечеј („Службени лист општине 
Бечеј”, број 5/2019) и члана 27. став 3. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Народне 
библиотеке Бечеј са позитивни прописима („Службени лист општине Бечеј“, бр. 4/2014), 
Скупштина општине Бечеј је, на _____ седници одржаној ________.2021.године, донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова Надзорног одбора 

Народне библиотеке Бечеј 
 

 
I 

Именују се ЕВА РОКУШ, оператер компјутера из Бечеја за председника, на предлог 
Националног савета мађарске националне мањине- АНДОР ПОМЛЕЊИ, студент из Бачког 
Градишта за члана  из реда представника јединице локалне самопураве и ЕРНЕ ЧОРДАШ 
за члана из реда запослених у Надзорни одбор Народне библиотеке Бечеј, на мандатни 
период од четири године. 

 
II 
 

Констатује се да је Ерне Чордашу истека мандат члана Надзорног одбора 
Народне библиотеке Бечеј из реда запослених на које је именован решењем бр. I-
022-130/2016 од 10.06.2016. године. 

Констатује се да је Андору Помлењију истекао мандат председника а Еви Рокушу  
члана Надзорног одбора Народне библиотеке Бечеј из реда јединице локалне самоуправе 
на коју функцију су именовани решењем бр. I 022-129/2016 од 31.08.2016. године.    

 
III 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Бечеј је дана 10.06.2016. године решењем број I-022-

130/2016 именовала Ерне Чордаша за члана Надзорног одбора Народне библиотеке 
Бечеј из реда запослених, на мандатни период од четири године.  

Скупштина општине Бечеј је дана 31.08.2016. године решењем број I 022-
129/2016 именовала Андора Помлењија за председника и Еву Рокуша за члана Надзорног 
одбора Народне библиотеке Бечеј као представнике јединице локалне самопураве, на 
мандатни период од четири године. 
 

 Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је предложила 
Скупштини општине Бечеј да именује Еву Рокуша оператера компјутера из Бечеја за 
председника, Андора Помлењија студента из Бачког Градишта за члана на основу 
Закључка Националног савета мађарске национелне мањине бр. V/Z/45/2021 од 
11.03.2021. године и Ерне Чордаша за члана на основу предлога колектива Народне 
библиотеке-Бечеј од 22.06.2020. године у Надзорнои одбор Народне библиотеке Бечеј, на 
мандатни период од четири године.  

 
 Скупштина општине Бечеј је прихватила предлог Комисије за кадровска, 
административна питања и радне односе и на основу 45. став 4. Закона о култури, члана 
19. став 2. Закона о библиотечко-информационој делатности, члана 31. став 1. тачка 9. 



Статута општине Бечеј  и члана 27. став 3. Одлуке о усклађивању оснивачког акта 
Народне библиотеке Бечеј са позитивни прописима донела је решење као у диспозитиву. 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
            Општина Бечеј      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                Игор Киш  
Број: I__________/2021            
Дана: _______.2021. године         
             Б Е Ч Е Ј 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











Ròkus Éva 
 
 
Születtem Óbecsén 1970 december 22-én, gazdálkodó család negyedik 
gyermekeként. 
Jelenleg is itt élek. 
Feleség vagyok és két fiú édesanyja.  
Általános iskolát az óbecsei Petőfi Sándor Ált. Iskolában fejeztem, majd a 
középiskolát Adán Informatikai szakon végeztem. 
A helyi Sportközpontban dolgozom és a közösségi élet területén is aktívan részt 
veszek.  
 



Ева Рокуш 
 
 

Рођена сам у Бечеју 22. децембра 1970. године као четрвто дете породице која се 
бави пољопривредом. 

И тренутно живим овде. 
Удата сам и имам два сина. 
Завршила сам Основну школу „Петефи Шандор“ Бечеј и средњу школу у Ади на 

смеру информатика. 
Радим у Спортском центру и активна сам у друштвеном животу.  

 
 
 



Önéletrajz 

Nevem Pomlényi Andor, 1992.12.30-án születtem Újvidéken. Bácsföldváron élek 
szüleimmel és nagymamámmal.  

Öt éves koromban indultam óvodába, majd 1999-ben a bácsföldvári Svetozar Marković 
Általános Iskola tanulója lettem. Itt 2007-ben fejeztem kitünő eredménnyel, majd ez év őszén 
beíratkoztam az óbecsei Műszaki Középiskolába, Számítógépek elektrotechnikusa szakra. 2012-
ben felvételt nyertem az újvidéki Műszaki Tudományok Karának Környezetvédelmi mérnők 
szakára. Egyetemi tanulmányaim jelenleg is folyamatban vannak, emellett az óbecsei Műszaki 
Iskolában tanárként dolgozom már két éve. Otthon virágtermesztéssel és újrahasznosítható 
hulladék kereskedelemmel is foglalkozom.  

Terveim a közeljövőre, hogy diplomát szerezzek alapképzésen, majd beíratkozzak a 
mesterképzésre. 



Биографија 
 
 

Зовем се Андор Помлењи, рођен сам 30.12.1922. године у Новом Саду. Живим у 
Бачком Градишту са родитељима и баком. 

Са пет година сам кренуо у забавиште, а 1999. уписао сам се у Основну школу 
„Светозар Марковић“ у Бачком Гаришту. Основну школу сам завршио 2007. године и 
уписао се у Техничку школу у Бечеју на смер Електротехничар рачунара. 2012. године 
положио сам пријемни испит на Факултету техничких наука на смеру Инжењер заштите 
животне средине.  Још студирам и радим као професор у Техночкој школи у Бечеју. Бавим 
се и узгојом цвећа и продајом сировине за рециклажу. 

Краткорочни планови су ми да дипломирам на факултету и да упишем мастер 
студије.  
 
 
 


