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Zenta község számára  közérdekkel bíró egyesületek  programjai és projektumai  
finanszírozásáról és társfinanszírozásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
29/2016. sz.) 15. szakasza alapján a tűzvédelem terén a község számára  különös 
jelentőséggel  bíró programokra az eszközök odaítélésében illetékes bizottság a 2017. 
február  23-án tartott ülésén 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 
 
 
 

Községi Tűzoltó 
Szövetség 
Zenta 

A Zenta községi  
tűzoltó egyesületek   

közös társadalmi 

766.936,80  
dinár 119 

1 9 
2 10 
3 20 



 
 
2 

 
 
 
 
 

érdekeltségű 
feladatok 
szervezett 

megvalósítása a 
segítségünkel 

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 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 

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 pályázati résztvevőknek joguk van betekinteni a  benyújtott jelentkezésekbe  és  a  
mellékelt dokumentációba a bejelentett  programok értékelése és rangsorolása 
jegyzékének  a  megerősítését követően,  a jegyzék közzétételétől számított  három napon 
belül.  
 
JELMAGYARÁZAT: A pontok ismérvei megjelölésének jelentése 
 
1) A program vagy projektum  referenciái: a  terület, amelyen a  programot vagy  
projektumot megvalósítják,  a  program vagy  projektum időtartama,  a személyek 
száma, akik  bekapcsolódnak a  programba vagy projektumba,  a program  vagy  
projektum fejlesztési lehetősége vagy  fenntarthatósága – (összesen  10 pont), 



2) Az elért célok: a közérdek kielégítésének terjedelme, amely területen a  
programot vagy projektumot megvalósítják,  a terület állapotának előmozdítása, 
amelyen a  programot  vagy projektumot megvalósítják – (összesen  10 pont),  
3) A program- vagy projektumhordozó kapacitása (összesen 20 pont).  
A program- vagy projektumhordozó kapacitásán értendő az eddigi tapasztalat és  
eredmények a  területen, amelyen  a  programot vagy projektumot megvalósítják, az 
egyesület  minősége és szerepe  a környezet  művelődési életében.  
4) A program vagy projektum minősége (összesen  20 pontot visz),  
5) Az egyesület  székhelye Zenta község területén van (összesen 20 pontot visz),  
6) Költségvetés (összesen  10 pont),  
- a költségszerkezet összehangoltsága a  program- vagy projektumaktivitásokkal,  
- az eszközök gazdaságos felhasználása,  
7) A program vagy projektum  más  forrásokból való társfinanszírozása: saját 
bevételek,  az autonóm terület vagy a helyi önkormányzat költségvetése,  az Európai 
Unió alapjai,  ajándékok, adományok,  hagyományok,  hitelek és más, az eszközök 
egy részének a  hiánya esetén  a  program vagy a projektum  finanszírozására 
(összesen 10 pont),  
8) Az eszközök törvényes és hatékony használata és a korábbi  programok vagy 
projektumok  fenntarthatósága:  korábban használtak-e a községi költségvetésből 
eszközöket, és ha igen,  eleget tettek-e a szerződött  kötelezettségüknek (összesen 20 
pont). 
 

Kovács Tibor s. k.  
a bizottság elnöke  


