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Z e n t a  
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  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, valamint Zenta község számára  közérdekkel bíró egyesületek  programjai és 
projektumai  finanszírozásáról és társfinanszírozásáról szóló rendelet (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 29/2016. sz.) 18. szakasza alapján, éspedig  a  tűzvédelem terén a 
község számára  különös jelentőséggel  bíró programokra az eszközök odaítélésében 
illetékes bizottság  a 2017. február  23-án tartott ülésén tett  javaslatára Zenta község 
polgármestere  2017. február 23-án  meghozta az alábbi  
 

D Ö N T É S T 
A PROGRAMOK ÉS PROJEKTUMOK KIVÁLASZTÁSÁRÓL ÉS ESZKÖZÖK 

ODAÍTÉLÉSÉRŐL  
programok  és  projektumok serkentésére vagy az egyesületek  eszközei hiányzó részének  

finanszírozására vagy társfinanszírozására a tűzvédelem terén.  
 

I. A 2017. évben Zenta község finanszírozza és társfinanszírozza a tűzvédelem terén az 
egyesületek programjait és projektumait kezdve az 1. sorszámtól a 4. sorszámmal 
bezárólag, éspedig 
 

 

Sorszám    Egyesület A program, illetve 
projektum neve 

A jóváhagyott  
pénzeszközök 

összege  

 

1 Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület Zenta 

Az önkéntes   tűzoltók szerepe 
a tűzvédelemben 

1.287.082.00 
dinár 



 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

Községi Tűzoltó 
Szövetség 
Zenta 

A Zenta községi  tűzoltó 
egyesületek   

közös társadalmi érdekeltségű 
feladatok szervezett 

megvalósítása a segítségünkel 

766.936,80  
dinár 

3 Önkéntes Tűzoltó 
Testület Tornyos 

Állandó készenlétben a 
tornyosi önkéntes tűzoltók  

95.600,00  
dinár 

 
4 

 

Önkéntes Tűzoltó 
Testület Kevi  

Az önkéntes tűzoltók minél 
nagyobb számú bevonása a 

tűzvédelembe 

50.100,00  
dinár 

 
II. A jelen döntés végleges  és  közzé kell tenni  Zenta község hivatalos honlapján 
(http://www.zenta-senta.co.rs) és az e-közigazgatás portálján.  
 

I n d o k l á s  
 

Zenta község számára közérdekkel bíró egyesületek programjai és projektumai  
finanszírozásáról és társfinanszírozásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
29/2016. sz.) 6. szakaszának 1. bekezdése alapján Zenta község polgármestere  2017.  01. 
23-án kiírta  Zenta község hivatalos honlapján (http://www.zenta-senta.co.rs) és  az e-
közigazgatás portálján a  nyilvános pályázatot a  tűzvédelem terén az egyesületek   
programjai és projektumai finanszírozásáról és  társfinanszírozásáról,  éspedig 
pénzeszközökre,  amelyeket  Zenta község  2017. évi   költségvetéséről szóló rendelettel 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 29/2016. sz.) terveztünk a 79. költségvetési  pozíción 
2.200.000,00 dinár összegben.  
 
A pályázat kapcsán négy  határidőn belüli és  teljes, illetve komplett jelentkezés érkezett 
be.  
 
A tűzvédelem terén a község különleges jelentőséggel bíró programjaira  az eszközök 
odaítélésében illetékes bizottság 2017. február 23-án a zentai Városháza 30-as számú 
irodájában, Fő tér 1. sz.,  7,00 órai kezdettel megtartotta az  ülését  és  elkészítette  az 
alábbi  
 



 
ÉRTÉKELÉSI  ÉS RANGSOROLÁSI JEGYZÉKET 

a tűzvédelem terén az egyesületek  bejelentett programjairól és projektumairól a 
nyilvános pályázat szerint, amely  2017. január 23-án jelent meg  Zenta Község 

Hivatalos Lapjának az 1/2017. számában 
 

Javasoljuk a község polgármesterének, hogy  a 2017. évben   Zenta község finanszírozza 
és társfinanszírozza a tűzvédelem terén az egyesületek programjait és projektumait 
kezdve az 1. sorszámtól a 4. sorszámmal bezárólag, éspedig:  
 

Sorszám     Egyesület A program, ill. 
projektum neve  

A 
pénzeszközök 

mértéke, 
amelyeket 

jóváhagyunk 

Minden 
ismérv szerinti 

pontszám 

A pontszámok 
teljes összege 

Az ismérv 
egységes  
száma 

Pontok 

1 Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület Zenta 

Az önkéntes   
tűzoltók szerepe a 

tűzvédelemben 

1.287.082.00 
dinár 120 

1 10 
2 10 
3 20 
4 20 
5 20 
6 10 
7 10 
8 20 

összesen 120 
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Községi Tűzoltó 
Szövetség 
Zenta 

A Zenta községi  
tűzoltó egyesületek   

közös társadalmi 
érdekeltségű 

feladatok 
szervezett 

megvalósítása a 
segítségünkel 

766.936,80  
dinár 119 

1 9 
2 10 
3 20 
4 20 
5 20 
6 10 
7 10 
8 20 

összesen 119 

3 Önkéntes Tűzoltó 
Testület Tornyos 

Állandó 
készenlétben a 

tornyosi önkéntes 
tűzoltók  

95.600,00  
dinár 118 

1 8 
2 10 
3 20 
4 20 
5 20 
6 10 
7 10 
8 20 
összesen  118 
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Önkéntes Tűzoltó 
Testület Kevi  

Az önkéntes 
tűzoltók minél 
nagyobb számú 

bevonása a 
tűzvédelembe 

50.100,00  
dinár 117 

1 7 
2 10 
3 20 
4 20 
5 20 
6 10 
7 10 
8 20 
összesen   117 

                                         Összesen:             2.199.718,80    dinár 
A jelen  értékelési és rangsorolási  jegyzéket közzé kell tenni  Zenta község hivatalos 
honlapján (http://www.zenta-senta.co.rs/) és az e-közigazgatás  portálján.  
 
A nyilvános pályázat minden  résztvevője 2017. február  23-án  lemondott a fellebbezési 
jogáról erre az értékelési  és  rangsorolási jegyzékre,  így a jegyzéket megküldtük  Zenta 
község polgármesterének  döntéshozatal céljából a  tűzvédelem terén az egyesületek   
programjai és projektumai serkentésének vagy  hiányzó részének finanszírozására  vagy 
társfinanszírozására a programok és projektumok kiválasztásáról és eszközök 
odaítéléséről. 
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007. és  
83/2014. sz. – más törv.) 44. szakasza  1. bekezdésének  5. pontja és Zenta község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 75. szakasza 1. bekezdésének 8. 
pontja alapján,  a  község polgármestere  meghozza az  egyes aktusokat, amelyekre  a  
törvénnyel,  a statútummal vagy a képviselő-testület rendeletével  van meghatalmazva.  
 
Zenta község számára közérdekkel bíró egyesületek programjai és projektumai  
finanszírozásáról és társfinanszírozásáról szóló rendelet  18. szakaszának 1. bekezdése 
szerint,  a  döntést,  a programok  kiválasztásáról,  amelyekre  a község költségvetéséből 
ítélünk oda eszközöket a programok serkentésére vagy a hiányzó eszközök részének  
finanszírozására vagy társfinanszírozására a  község polgármester hozza meg a  jelen 
rendelet  15. szakaszának  1.  bekezdése szerinti  jegyzék megerősítésétől számított 30 
napon belül.  
 
Zenta község polgármestere a Zenta község számára közérdekkel bíró egyesületek 
programjai és projektumai  finanszírozásáról és társfinanszírozásáról szóló rendelet  18. 
szakaszának 1. bekezdése alapján meghozta a rendelkező rész szerinti döntést.  
 
A jelen döntés, Zenta község számára közérdekkel bíró egyesületek programjai és 
projektumai  finanszírozásáról és társfinanszírozásáról szóló rendelet  18. szakaszának 2. 
bekezdése alapján végleges, és  a Zenta község számára közérdekkel bíró egyesületek 
programjai és projektumai  finanszírozásáról és társfinanszírozásáról szóló rendelet  19. 
szakasza alapján  közzé  kell tenni Zenta község hivatalos honlapján és az e-közigazgatás 
portálján.  

Ceglédi Rudolf, s. k.  
a község polgármestere  


