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Az egyesületek munkaprogramjai finanszírozásáról szóló rendelet (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 2/2013. és 6/2014. sz.) 13. szakasza, valamint a szociális védelem 
területe egyesületeinek az eszközök felosztásában illetékes bizottságnak a  2014. évben 
az egyesületek projektumai finanszírozására az eszközök  felosztásáról szóló javaslata 
alapján, amely kelt 2014.05.15-én,  a község polgármestere 2014.06.06-án meghozta az 
alábbi  
 

RENDELETET  
 

A 2014. ÉVBEN  A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN ZENTA KÖZSÉG 
KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL FINANSZÍROZOTT EGYESÜLETEK 

PROJEKTUMAINAK A KIVÁLASZTÁRSÁRÓL  
 

1. Zenta község  2014. évi költségvetése  jövedelméből biztosított  eszközökből 
1.235.000,00 dinár összegben, az 5. szakasz 2.9. fejezete, 160. pozíciója, 243.  
közgazdasági osztályozása  481 – Kormányon  kívüli szervezetek dotálása 07 kormányon 
kívüli szervezetek  - szociális kérdések Zenta község 2014. évi költségvetéséről szóló 
rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 22/2013. sz.) az egyesületek  más  területei 
projektumainak  a  megvalósítására,  kivéve a kultúrát és a szociális védelmet pályázat 
útján  1.050.000,00 dinár került felosztásra.  
 
2. Zenta község a 2014. évben a  költségvetési eszközökből  az alábbi  projektumokat 
fogja finanszírozni:  
 

Sors
z. 

A projektum 
javaslattevője Projektum Támogatás 

dinárban Értékelés 

1 

ЕУ - војвођанских 
едукациони центар за 
образовање одраслих/ 

EU- Vajdasági 
Felnőttképzési Központ 

Azonos esélyeket az 
életre 

53.500,00 MEGFELEL  

2 

"Рука у руци" друштво 
за помоћ и заштиту 
ментално и физичких 
оштећених лица/ Kéz a 

kézben értelmi 
fogyatékosok és segítőik 

civil szervezete 

Kapcsolatépítés, 
tapasztalat csere a 

környező településeken 
élő, fogyatékost nevelő 

családokkal 

24.000,00 MEGFELEL 



3 
ПЕТРА удружење, 
“PETRA Egyesület” 

Vigyázat!! 
Kamaszveszély!! 

70.000,00 MEGFELEL 

4 
Живи свој живот!/ Éld 

az életed! Egyesület 
A boldogság nyomában- 
V. Életmődkonferencia 

43.500,00 MEGFELEL 

5 
Удружење Грађана 

Легенда, Legenda Civil 
szervezet 

Játékosan szerbül 48.500,00 MEGFELEL 

6 

Удружење грађана 
„КАЛИ JАКХ“ Сента, 
“KALI JAKH Polgári 

Egyesülés Zenta“ 

Gyermekfelzárkóztatási 
program 

50.000,00 MEGFELEL 

7 
Грађана Романо Дром, 

„Romano Drom 
Tornyos” 

Gyermekek-a jelenünk és 
a jövőnk 

50.000,00 MEGFELEL 

8 

Удружење грађана 
„Сунцокрет“ Сента, 

„Napraforgó Civil 
szervezet Zenta“ 

Főzzünk együtt a 
gyerekekkel az 

egészséges táplálkozás 
jegyében 

50.000,00 MEGFELEL 

9 
Удружење „Баранголо“, 

“Barangoló Civil 
Szervezet” 

Hívogat az iskola 30.000,00 MEGFELEL 

10 
Удружење грађана 

“Подршка-Támogatás” 
Polgárok Egyesülete 

"Анализа услуга 
социјалне заштите на 
локалном нивоу 

46.000,00 MEGFELEL 

11 

Удружење сенћанских 
дијабетичара, Сента, 
“Zentai cukorbetegek 

szervezete, Zenta” 

Édesalma vagy-e? 61.500,00 MEGFELEL 

12 

Савез Инвалада рада 
Војводине, општинска 
организација инвалида 
рада Сента, „Vajdasági 

munkarokkantak 
szövetsége Zenta község 

munkarokkantak 
egyesülete” 

Baráti kapcsolatok 
ápolása kül- és belföldi 
rokkant szervezetekkel 

75.000,00 MEGFELEL 

 

 
 ÖSSZESEN: 602.000,00  

 



3.  A jelen rendelet 1. pontja szerinti projektumok benyújtóival a község polgármestere 
szerződést köt a projektum  finanszírozásáról. 
 
4. A szerződésjavaslat előkészítésének szakmai és adminisztratív-műszaki teendőit és a 
megvalósulás figyelemmel kísérését az általános közigazgatási és társadalmi 
tevékenységi osztály látja el, míg a pénzügyi megvalósítás teendőit a gazdasági és 
pénzügyi osztály.  
 
5. A jelen rendelet végleges.  
A Zenta község költségvetéséből finanszírozott egyesületek projektumai kiválasztásáról a 
rendeletet közzé kell tenni a Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján, a  község 
hivatalos honlapján és Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
6. Az egyesület kötelezettséget vállal, hogy az eszközök odaítéléséről szóló szerződés 
megkötése előtt a projektum költségvetés-javaslatát összehangolja az odaítélt eszközök 
mértékével.  
 
7. A rendeletet megküldeni: az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi 
osztálynak, a  gazdasági és  pénzügyi osztálynak és az irattárnak.  
 

Ceglédi Rudolf  
 

Zenta község polgármestere  


