
SZERB KÖZTÁRSASÁG 

ZENTA KÖZSÉG 

ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

Szám: 55-1/2017-II 

Kelt: 2017. március 21-én 

Z e n t a 

 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. 

szám – másik törvény) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, Zenta község statútuma (Zenta 

Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 75. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és az egyesületek 

Zenta község közérdekét szolgáló programjainak és projektumainak finanszírozásáról és 

társfinanszírozásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 29/2016. szám) 18. szakasza 

alapján, illetve a szociális védelem területét érintő és a község számára kiemelkedő jelentőséggel 

bíró programokra szolgáló eszközök odaítélése területén illetékes bizottság 2017. március 20-án 

kelt javaslatára Zenta község polgármestere 2017. március 21-én meghozta az alábbi 

 

HATÁROZATOT 

A PROGRAMOK ÉS PROJEKTUMOK KIVÁLASZTÁSÁRÓL 

és az egyesületek szociális védelem területét illető programjainak és projektumainak 

ösztönzésére vagy a programjaik és a projektumaik finanszírozásához vagy társfinanszírozásához 

szükséges hiányzó részre szolgáló 

ESZKÖZÖK ELOSZTÁSÁRÓL 

 

I. Zenta község a 2017. évben finanszírozza és társfinanszírozza az egyesületek szociális 

területét érintő programjait és projektumait, az 1. sorszámtól kezdve a 9. sorszámmal bezárólag: 

 

Sorszám     Egyesület 
A program, illetve a projektum 

megnevezése 

A 

jóváhagyásra 

kerülő 

pénzösszeg 

1 
Caritas Polgárok 

Egyesülete, Zenta 

 

Népi konyha és idősek és magányosok 

napközije 
2.220.000,00 

 

 

 

 

 



Sorszám     Egyesület 
A program, illetve a projektum 

megnevezése 

A 

jóváhagyásra 

kerülő 

pénzösszeg 

 

 

2 

 

 

Vajdasági Munkarokkantak 

Szövetségének Zentai 

Községi Szervezete 

A rokkantak és nyugdíjasok életének 

szervezése és támogatása a harmadik 

korban 

 

80.000,00 

3 
Petra Egyesület, Zenta 

 
Jellem-műhely 55.000,00 

4 

„Kéz a kézben” 

Értelmi  Foggyatékosok 

és Segítőik 

Civil Szervezete, Zenta 

Velünk kerek a világ - avagy Zenta 

község értelmi és testi 

fogyatékosainak védelme 

1.230.000,00 

5 
Siketek és Nagyothallók 

Községközi Szervezete, 

Zenta 

Pszicho-szociális támogatási 

szolgáltatás jelnyelvre történő fordítási 

szolgáltatással  
820.000,00 



Sorszám     Egyesület 
A program, illetve a 

projektum megnevezése 

A jóváhagyásra kerülő 

pénzösszeg 

6 

Vakok és 

Gyengénlátók 

Zentai 

Egyesülete 

A Vakok és Gyengénlátók 

Zentai Egyesület működési 

költségei 
200.000,00 

7 

HÁZAS 

HÉTVÉGE 

Közösség 

Vajdaság, 

Zenta 

HÁZAS HÉTVÉGE 

Vajdaság 
60.000,00 

8 

Támogatás 

Polgárok 

Egyesülete, 

Zenta 

Védjük meg a gyermekeket, 

STOP AZ ERŐSZAKNAK 
55.000,00 

9 

A Szklerózis 

Multiplexben 

Szenvedők 

Észak-bánáti 

Körzeti 

Egyesülete, 

Törökkanizsa 

 

Az élet művészet 60.000,00 

 

 

 



 

II. Felkérjük a pályázat azon résztvevőit, akik a kért eszközöktől kevesebbet kaptak, hogy a 

határozat közzétételének napjától számított nyolc napos határidőn belül küldjék meg a pályázati 

jelentkezésben feltüntetett program költségstruktúrájának felülvizsgált összegeit, az odaítélt 

eszközök mértékének megfelelően, illetve a tájékoztatást, hogy elállnak a részükre odaítélt 

eszközöktől. 

 

III. Jelen határozat végleges és közzé kell tenni Zenta község hivatalos honlapján 

(http://www.zenta-senta.co.rs/) és az E-közigazgatás portálon. 

 

I n d o k o l á s 

 

Az egyesületek Zenta község közérdekét szolgáló programjainak és projektumainak 

finanszírozásáról és társfinanszírozásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 

29/2016. szám) 6. szakaszának 1. bekezdése alapján Zenta község polgármestere 2017. január 

23-án kiírta, és Zenta község hivatalos honlapján (http://www.zenta-senta.co.rs/), valamint az E-

közigazgatás portálon közzétette az egyesületek szociális védelem területét érintő programjainak 

és projektumainak finanszírozására és társfinanszírozására irányuló nyilvános pályázatot, 

éspedig a Zenta község 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos 

Lapja, 29/2016. szám) a 178. és 179. költségvetési pozíción 4.800.000,00 dinár összegben 

betervezett pénzeszközökre vonatkozóan. 

 

A pályázat ürügyén kilenc megfelelő idejű és teljes jelentkezés érkezett. 
 

A szociális védelem területét érintő és a község számára kiemelkedő jelentőséggel bíró 

programokra szolgáló eszközök odaítélése területén illetékes bizottság 2017. március 20-án a 

zentai városháza (Fő tér 1. szám) 50. számú irodájában 13,00 órai kezdettel ülést tartott, és 

összeállította 

 

az egyesületek szociális védelem területét érintő, Zenta Község Hivatalos Lapjának 2017. 

január 23-ai 1/2017. számában közzétett nyilvános pályázat ürügyén bejelentett 

programjainak és projektumainak 

ÉRTÉKELÉSI ÉS RANGSOROLÁSI LISTÁJÁT 
 

A szociális védelem területét érintő és a község számára kiemelkedő jelentőséggel bíró 

programokra szolgáló eszközök odaítélése területén illetékes bizottság a község 

polgármesterének javasolja, hogy Zenta község a 2017. évben finanszírozza és társfinanszírozza 

az egyesületek szociális védelem területét érintő programjait és projektumait, az 1. sorszámtól 

kezdve a 9. sorszámmal bezárólag, az alábbiak szerint: 

 

Sorszám Egyesület 
A program, illetve projektum 

megnevezése 

A 

jóváhagyásra 

kerülő 

pénzösszeg 

Pontszám 

valamennyi 

kritérium 

alapján 

A pontok összege 

A kritérium 

egys. sz. 
Pontok 

1 
 

Caritas Polgárok 

 

Népi konyha és idősek és 
2.220.000,00 120 

1 10 

2 10 

http://www.zenta-senta.co.rs/
http://www.zenta-senta.co.rs/


Egyesülete, Zenta 

 
magányosok napközije 3 20 

4 20 

5 20 

6 10 

7 10 

8 20 

összesen 120 

 

 

2 

 

 

Vajdasági 

Munkarokkantak 

Szövetségének 

Zentai Községi 

Szervezete 

A rokkantak és nyugdíjasok 

életének szervezése és 

támogatása a harmadik korban 

 

80.000,00 120 

1 10 

2 10 

3 20 

4 20 

5 20 

6 10 

7 10 

8 20 

összesen 120 

3 

Petra Egyesület, 

Zenta 

 
Jellem-műhely 55.000,00 120 

1 10 

2 10 

3 20 

4 20 

5 20 

6 10 

7 10 

8 20 

összesen 120 

4 

„Kéz a kézben” 

Értelmi  

Foggyatékosok 

és Segítőik 

Civil Szervezete, 

Zenta 

Velünk kerek a világ - avagy 

Zenta község értelmi és testi 

fogyatékosainak védelme 

1.230.000,00 110 

1 10 

2 10 

3 20 

4 20 

5 20 

6 10 

7 0 

8 20 

összesen 110 

5 

Siketek és 

Nagyothallók 

Községközi 

Szervezete, Zenta 

Pszicho-szociális támogatási 

szolgáltatás jelnyelvre történő 

fordítási szolgáltatással  

820.000,00 110 

1 10 

2 10 

3 20 

4 20 

5 20 

6 10 

7 0 

8 20 

összesen 110 



6 

Vakok és 

Gyengénlátók 

Zentai Egyesülete 

A Vakok és Gyengénlátók 

Zentai Egyesület működési 

költségei 

200.000,00 110 

1 10 

2 10 

3 20 

4 20 

5 20 

6 10 

7 0 

8 20 

összesen 110 

7 

HÁZAS 

HÉTVÉGE 

Közösség 

Vajdaság, Zenta  

HÁZAS HÉTVÉGE Vajdaság 60.000,00 110 

1 10 

2 10 

3 20 

4 20 

5 20 

6 10 

7 0 

8 20 

összesen 110 

8 

Támogatás 

Polgárok 

Egyesülete, Zenta 

Védjük meg a gyermekeket, 

STOP AZ ERŐSZAKNAK 
55.000,00 110 

1 10 

2 10 

3 20 

4 20 

5 20 

6 10 

7 0 

8 20 

összesen 110 

9 

A Szklerózis 

Multiplexben 

Szenvedők Észak-

bánáti Körzeti 

Egyesülete, 

Törökkanizsa 

 

Az élet művészet 60.000,00 100 

1 10 

2 10 

3 20 

4 20 

5 0 

6 10 

7 0 

8 20 

összesen 100 

Összesen: 4.780.000,00 dinár 

 

Jelen értékelési és rangsorolási lista közzétételre került Zenta község hivatalos honlapján 

(http://www.zenta-senta.co.rs/) és az E-közigazgatás portálon. 

 

 

 

 

http://www.zenta-senta.co.rs/


2017. március 21-én a pályázat valamennyi résztvevője lemondott a jelen értékelési és 

rangsorolási lista elleni kifogásemelés jogáról, miáltal a lista megküldésre került Zenta község 

polgármesterének, a programok és projektumok kiválasztásáról és az egyesületek szociális 

védelem területét illető programjainak és projektumainak ösztönzésére vagy a programjaik és a 

projektumaik finanszírozásához vagy társfinanszírozásához szükséges hiányzó részre szolgáló 

eszközök elosztásáról szóló határozat meghozatala céljából. 

 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. 

szám – másik törvény) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és Zenta község statútuma (Zenta 

Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 75. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja értelmében a 

község polgármestere egyedi ügyiratokat hoz, melyek meghozatalára törvényben, statútumban 

vagy más képviselő-testületi ügyiratban felhatalmazták. 

 

Az egyesületek Zenta község közérdekét szolgáló programjainak és projektumainak 

finanszírozásáról és társfinanszírozásáról szóló rendelet 18. szakaszának 1. bekezdése 

értelmében a programok – melyekre a község költségvetésének a programok ösztönzésére 

szolgáló eszközei vagy a programok finanszírozásához vagy társfinanszírozásához szükséges 

hiányzó részre szolgáló eszközei odaítélésre kerülnek – kiválasztásáról szóló határozatot a jelen 

rendelet 15. szakaszának 1. bekezdése szerinti lista megállapításának napjától számított 30 napos 

határidőn belül a község polgármestere hozza meg. 

 

Zenta község polgármestere az egyesületek Zenta község közérdekét szolgáló programjainak és 

projektumainak finanszírozásáról és társfinanszírozásáról szóló rendelet 18. szakaszának 1. 

bekezdése alapján a rendelkező rész szerinti határozatot hozta. 

 

Az egyesületek Zenta község közérdekét szolgáló programjainak és projektumainak 

finanszírozásáról és társfinanszírozásáról szóló rendelet 20. szakasza értelmében az eszközök 

odaítéléséről szóló határozat mellett a község hivatalos honlapján azon információt is közzé kell 

tenni a pályázat azon résztvevőinek, akik a kért eszközöktől kevesebb összeget kaptak, hogy a 

határozat közzétételének napjától számított nyolc napos határidőn belül küldjék meg a pályázati 

jelentkezésben feltüntetett program költségstruktúrájának felülvizsgált összegeit, az odaítélt 

eszközök mértékének megfelelően, illetve a tájékoztatást, hogy elállnak a részükre odaítélt 

eszközöktől. 

 

Jelen határozat az egyesületek Zenta község közérdekét szolgáló programjainak és 

projektumainak finanszírozásáról és társfinanszírozásáról szóló rendelet 18. szakaszának 2. 

bekezdése alapján végleges, az egyesületek Zenta község közérdekét szolgáló programjainak és 

projektumainak finanszírozásáról és társfinanszírozásáról szóló rendelet 19. szakasza alapján 

pedig közzé kell tenni Zenta község hivatalos honlapján (http://www.zenta-senta.co.rs/) és az E-

közigazgatás portálon. 

 

Ceglédi Rudolf s.k, 

a község polgármestere 

http://www.zenta-senta.co.rs/

