
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község  
Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési bizottsága 
Szám: 415-7/2016-II 
Kelt: 2016.11.04-én 
Z e n t a  
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 129/2007. 
és 83/2014. sz. – más törv.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja,  Zenta község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 75. szakasza 1. bekezdésének 8. 
pontja,  Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapja  eszközeinek a 
felosztásáról szóló szabályzat regisztrált mezőgazdasági birtokoknak az elsődleges  
mezőgazdasági termelés serkentésére – Zenta község területén a földművelés,  a 
szarvasmarha tenyésztés,  a sertéstenyésztés, a juhászat és a méhészet – vissza nem  
térítendő eszközök odaítélésére (Zenta Község Hivatalos Lapja, 17/2016. sz.), valamint 
Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési bizottsága 2016.10.24-én kelt javaslatára Zenta 
község polgármestere 2016.11.04-én meghozta az alábbi  
 

DÖNTÉST 
ZENTA KÖZSÉG MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉSI PÉNZALAPJA 

ESZKÖZEINEK AZ ODAÍTÉLÉSÉRŐL 
 

1. szakasz  
 

Vissza nem  térítendő eszközöket ítélünk oda az alábbi  regisztrált mezőgazdászoknak 
magas minőségű anyaméhek  és méhrajok, új  méhkasok és új  méhészeti felszerelés 
vásárlási költségei egy részének szubvencionálására Zenta község területén a 2016.évben: 
 

Sorszám Család- és utónév 
Jóváhagyott 
összeg pont 

1 Szabó Tamás 35,000 7 
2 Búrány László 35,000 6 
3 Mészáros Ákos 35,000 6 
4 Polyák Ádám 35,000 6 
5 Rekovics Rozália 35,000 4 
6 Borđoški Ljubomir 35,000 3 
7 Huszár Zsolt 35,000 3 
8 Gábor Gizella 35,000 2 
9 Pilcinger Éva 35,000 2 

10 Kovács József 35,000 2 
11 Kalmár Sándor 30,000 1 
12 Kecskés Maconkai Géza 30,000 1 
13 Kis Endre 30,000 1 
14 Bata Tamás 30,000 1 



15 Szollár Julianna 30,000 1 
    500,000   

 
2. szakasz  

 
A vissza nem térítendő eszközök odaítélésére a jogosultságot nem szerezte meg, mivel 
nem volt teljes a dokumentációja, az alábbi pályázati résztvevő:  
 
 
Sorszám Család- és utónév 

1 Tóth Bojnik Imre 
 

3. szakasz  
 

A vissza nem térítendő eszközök használói jogai és kötelezettségei és  Zenta község 
mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapja között szerződéssel kerülnek 
szabályozásra.  
 

4. szakasz  
 

Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjával a vissza nem  
térítendő  eszközök odaítéléséről szóló szerződés a vissza nem térítendő eszközök  
használóival a jelen döntés jogerősségét követően kerül megkötésre írásos formában, 
legkésőbb 2016.11.30-áig.  
 

5. szakasz  
 

A jelen döntést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos honlapján.  
 

I n d o k o l á s  
 

 Zenta község polgármestere 2016.08.15-én kiírta a pályázatot vissza nem 
térítendő eszközök odaítélésére regisztrált  mezőgazdászoknak az elsődleges 
mezőgazdasági termelés – méhészet serkentésére Zenta község területén a 2016.évben.  
A pályázat 2016.08.15-én jelent meg Zenta Község Hivatalos Lapjában, száma 18/2016 a  
415-7/2016-II-es szám alatt. A pályázatban előirányozott  határidőn belül,  azaz 
2016.09.29-éig  16 jelentkezés érkezett be.  
 Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési bizottsága a 2016.10.24-én tartott ülésén 
megállapította,  hogy az összesen beérkezett jelentkezések  közül 1 jelentkezés nem  tett 
eleget a pályázattal előirányozott feltételeknek,  így a bizottság  ezt a jelentkezést nem 
vitatta meg.  
A felsorolt jelentkezés nem tesz eleget a feltételeknek, mert nem teljes.  
 
A fennmaradt 15 jelentkezés alapján Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési bizottsága 
összhangban   a  meghatalmazásával Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési 
költségvetési pénzalapjáról szóló szabályzat 7. szakasza szerint,  a  regisztrált 



mezőgazdászoknak vissza nem térítendő eszközök  odaítélésére  az elsődleges  
mezőgazdasági termelés – Zenta község területén a földművelés,  a szarvasmarha 
tenyésztés,  a sertéstenyésztés, a juhászat és a méhészet serkentésére (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 17/2016. sz.) elkészítette a jegyzéket  a  lehetséges vissza nem térítendő  
eszközök elnyerőiről,  akik  eleget tesznek a vissza nem térítendő eszközök  odaítélése 
feltételeinek.  A regisztrált mezőgazdászok jegyzékét a  vissza nem  térítendő eszközök 
odaítélésére az elsőbbségi jog elve szerint  állította össze,  a  pontozás alapján, amelyet  a  
regisztrált mezőgazdászoknak vissza nem térítendő eszközök  odaítélésére  az elsődleges  
mezőgazdasági termelés – Zenta község területén a földművelés,  a szarvasmarha 
tenyésztés,  a sertéstenyésztés, a juhászat és a méhészet serkentésére (Zenta Község  
Hivatalos Lapja, 17/2016. sz.) 6. szakaszával összhangban, az alábbiak szerint: 
amennyiben  több érdekelt  van a  rendelkezésre álló  eszközöktől,  Zenta község 
mezőgazdaság-fejlesztési bizottsága  elkészíti a  prioritási sorrendet a pályázatra 
jelentkezett jelöltek között, az alábbiak szerint:  
 
D) A méhészeket illetően:  
1. hogy fiatalabb 40 évnél – 5 pont  
2. hogy 5 méhkasa  van – 4  pont  
3. hogy 6-10 méhkasa van – 3 pont  
4. hogy 11-20 méhkasa van – 2 pont  
5. hogy  21 vagy több méhkasa van – 1 pont. 
 
Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjáról szóló szabályzat 7. 
szakaszának 4. bekezdése szerint,  a  regisztrált mezőgazdászoknak vissza nem térítendő 
eszközök  odaítélésére  az elsődleges  mezőgazdasági termelés– Zenta község területén a 
földművelés,  a szarvasmarha tenyésztés,  a sertéstenyésztés, a juhászat és a méhészet 
serkentésére (Zenta Község Hivatalos Lapja, 17/2016. sz.),  Zenta község mezőgazdaság-
fejlesztési költségvetési pénzalapja eszközeinek  az odaítéléséről a  döntést Zenta község 
polgármester hozza meg.    
 
A fent felsoroltak alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti döntést.  
 
JOGORVOSLATI  UTASÍTÁS: A jelen döntés ellen  az elégedetlen pályázati  résztvevő 
fellebbezést nyújthat be Zenta község Községi Tanácsának a jelen döntés Zenta község 
hivatalos honlapján való  közzétételétől számított 8 napon belül. 
 

Ceglédi Rudolf  
Zenta község polgármestere  

 


