
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

a  Zentai Községi Képviselő-testület 14. üléséről, amelynek megtartására 2013. június 
10-én  került sor, 9.00 órától 10.40 óráig a Zentai Községi Képviselő-testület 
nagytermében.  
 
A jelenlevők számának megállapításakor az ülésen 29 képviselőből 22 képviselő volt 
jelen. Raffai László képviselő a 2. napirendi pont megvitatásakor érkezett. Ivana 
Ćirković, Huszár Zsolt, Varga Pertič Márta, Rácz Szabó László, Nagy Szilárd és 
Tolmácsi Géza képviselők nem vettek részt az  ülésen.  
 
A képviselők mellett  az  ülésen  részt vett Ceglédi Rudolf, a  község  polgármestere, 
Borbély Ferenc, a  község alpolgármestere,   Nagy Zoltán, Dragana Radonjić, a 
Községi Tanács tagjai, Pásztor Mária, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője, 
Sarnyai Rózsa Edit, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének helyettese,  
Körmöci Károly, a Községi Képviselő-testület  titkára,  Mészáros Károly, Bóbán 
József, Zenta  község polgármesterének a  tanácsadói,  Földi  Márta, a Községi 
Közigazgatási Hivatal  gazdasági és  pénzügyi osztályának vezetője, Kopasz 
Mészáros Lívia,  a  költségvetési és pénzügyi alosztály vezetője, Bulajić Mirjana,  a 
Községi Közigazgatási Hivatal szakmunkatársa, Kanyó Marianna, a helyi 
adóigazgatási alosztály vezetője, Nikolić Angéla, a Községi Közigazgatási Hivatal 
szakmunkatársa, Kecskés Basch Ágnes, községi vagyonjogi ügyész, Borđoški 
Slobodan, a Stevan Sremac Szülőföld Alapítvány igazgatója, Báló Lívia, a  képviselő-
testületi  teendők munkatársa, Sóti Melinda, jegyzőkönyvvezető és a médiumok 
képviselői.  
 
Az ülést Širková Anikó, a Községi Képviselő-testület elnök asszonya hívta össze és 
vezette.  
 
A határozatképesség megállapítását követően a Községi Képviselő-testület elnök 
asszonya javasolta Perpauer Attilát és Kriska Nándort jegyzőkönyv-hitelesítőknek.  
Ezt a javaslatot a képviselők egyhangúlag elfogadták és megválasztották a  
jegyzőkönyv-hitelesítőket.  
 
Ezt követően áttértek a Zentai Községi Képviselő-testület 13. ülésén felvett 
jegyzőkönyv megvitatására.  
Popović Predrag, képviselő megjegyzést  tett, amely  a  vita  résztvevőire  vonatkozik 
a  Zenta község területének géntechnológiával módosított szervezetek gyártásától, 
termesztésétől és forgalmától, illetve géntechnológiával módosított szervezetekből 
előállított termékektől mentes területté nyilvánítására vonatkozó nyilatkozatjavaslattal 
kapcsolatban. Tudniillik a vitában részt vett Sóti Ferenc képviselő is.  
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megjegyzést tett, miszerint a Zenta 
község területén az adókulcs mértékének megállapításáról szóló rendeletjavaslatnak a 
napirendről való levételének javaslattevője Borbély Ferenc, a község alpolgármestere 
volt.  
Ezt követően a  képviselők  egyhangúlag  elfogadták a 13. ülés jegyzőkönyvét az  
említett megjegyzésekkel.  
 



Ezt követően a képviselő-testület áttért a napirend egészében történő megállapítására. 
A Zentai Községi Képviselő-testület képviselői egyhangúlag megállapították az  
alábbi  
 

N A P I R E N D E T  
 

1. Zenta község 2012. évi zárszámadása jóváhagyásáról szóló rendeletjavaslat 
megvitatása, 

2. Zenta község területén a vagyonadó kulcsának mértékéről szóló rendeletjavaslat 
megvitatása, 

3. Zenta község nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanácsának hatásköréről, 
összetételéről és munkamódjáról szóló rendeletjavaslat megvitatása, 

4. A Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat felügyelő bizottsága 
elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 

5. A Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának kinevezésére 
kiírt nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló rendeletjavaslat megvitatása, 

6. A Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának kinevezésére 
vonatkozó nyilvános pályázat szövegjavaslatának megvitatása, 

7. A Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának kinevezésére 
illetékes bizottság megalapításáról szóló határozatjavaslat megvitatása, 

8. A zentai Elgas Közvállalat felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak 
kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 

9. A zentai Elgas Közvállalat igazgatójának kinevezésére kiírt nyilvános pályázat 
lefolytatásáról szóló rendeletjavaslat megvitatása, 

10. A zentai Elgas Közvállalat igazgatójának kinevezésére vonatkozó nyilvános 
pályázat szövegjavaslatának megvitatása, 

11. A zentai Elgas Közvállalat igazgatójának kinevezésére illetékes bizottság 
megalapításáról szóló határozatjavaslat megvitatása, 

12. A tag csatlakozásáról és a törzstőkének új betéttel való növeléséről szóló 
szerződés aláírására vonatkozó meghatalmazás adásáról szóló határozatjavaslat 
megvitatása, 

13. A zentai Községi Vagyonjogi Ügyészség 2012. évi munkájáról szóló jelentés és a 
pénzügyi jelentés elfogadásáról szóló végzésjavaslat megvitatása, 

14. A zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány 2012. évi munkajelentésének 
jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása, 

15. A zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány 2013. évi munkaprogramjának 
és pénzügyi tervének jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása. 

 
1. pont 
Jgysz. 13-293/2013 
Zenta község 2012. évi zárszámadása jóváhagyásáról szóló rendeletjavaslat 
megvitatása 
 
Bevezető előterjesztést e napirendi pont kapcsán Földi Márta, a Községi 
Közigazgatási Hivatal gazdasági és pénzügyi osztályának a vezetője adott.  
A vitában részt vett Rác Szabó Márta, Pásztor Mária és Bradić Miladin.  
 
Ezt  követően a Zentai Községi Képviselő-testület képviselői egyhangúlag  
meghozták az alábbi  
 



R e n d e l e t e t   
 
  Zenta község 2012. évi zárszámadásának jóváhagyásáról-  
  A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.  
 
2. pont 
Jgysz. 13-294/2013 
Zenta község területén a vagyonadó kulcsának mértékéről szóló rendeletjavaslat 
megvitatása 
 
Bevezető előterjesztést e napirendi pont kapcsán Kanyó Marianna, a helyi 
adóigazgatási alosztály vezetője nyújtott be.  
Raffai László képviselő megérkezett az ülésre, így a jelenlevő képviselők száma 23-ra 
emelkedett.  
A vitában részt vett Širková Anikó, Rác Szabó Márta és  Kanyó Marianna.  
Ezt  követően a Zentai  Községi Képviselő-testület képviselői egyhangúlag 
meghozták az alábbi  
 

R e n d e l e t e t  
  Zenta község területén a vagyonadó kulcsának mértékéről.  
  A rendelet szövege e  jegyzőkönyv alkotó részét képezi.  
 
3. pont 
Jgysz. 13-295/2013 
Zenta község nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanácsának hatásköréről, 
összetételéről és munkamódjáról szóló rendeletjavaslat megvitatása 
 
Bevezető előterjesztést Ceglédi Rudolf, a község polgármestere nyújtott  be.  
A rendeletjavaslat megvitatása előtt Širková Anikó felhívta a  figyelmet  az alábbi  
műszaki hibákra:  

•••• a 9. szakaszban az  utolsó mondatnak a  következőképpen kell hangoznia: „A 
tanács  tagjainak  a mandátuma  három évre szól  és  a Községi Képviselő-
testületben való megválasztástól folyik.”   

•••• A 14. szakasznak a következőképpen kell hangoznia: „A tanács egyes tagjai 
mandátumának megszűnése  esetén, az idő előtt, amelyre  megválasztották,  az  
új tag  megválasztásáig a tanács  fennmaradt tagjainak a száma alkotja  a teljes  
összetételét a  határozatképességhez, azzal, hogy  ennek a számnak  
magasabbnak kell lennie a  tanács  megállapított tagjai számának felétől.”  

Zsíros-Jankelić Anikó javasolta, hogy a  8. szakaszban „A tanács elnökét a  magyar  
nemzeti kisebbséghez tartozók sorából kell megválasztani.” mondat  után következzen 
az alábbi  mondat: „A tanács  elnökhelyettesét a szerb néphez  tartozók sorából kell 
megválasztani.”  
A vitában részt vett Mirjana Vukanić, Rác Szabó Márta és Zsíros-Jankelić Anikó.  
Ezt követően a képviselők áttértek a Zsíros-Jankelić Anikó javaslatáról való 
szavazásra. A képviselők egyhangúlag elfogadták az említett  javaslatot.  A módosító 
javaslat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.  
Ezt követően a Zentai Községi Képviselő-testület képviselői egyhangúlag  meghozták 
az alábbi   
 
 



R e n d e l e t e t   
Zenta község nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanácsának 
hatásköréről, összetételéről és munkamódjáról.  
A rendelet szövege e  jegyzőkönyv alkotó részét  képezi.  

 
4. pont 
Jgysz. 13-296/2013 
A Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat felügyelő bizottsága 
elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 
 
Az 5-11. pontok szerinti bevezető előterjesztést Nagy Zoltán, a Községi Tanács tagja 
adta meg. 
 
Ezt követően a Zentai Községi Képviselő-testület képviselői egyhangúlag meghozták 
az alábbi  

H a t á r o z a t o t   
a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat felügyelő 
bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről.  
A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.  

 
5. pont 
Jgysz. 13-297/2013 
A Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának 
kinevezésére kiírt nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló rendeletjavaslat 
megvitatása 
 
Zenta Község Képviselő-testületének képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi  
 

R e n d e l e t e t   
a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának 
kinevezésére kiírt nyilvános pályázat lefolytatásáról.  
A rendelet szövege  e  jegyzőkönyv alkotó részét  képezi.  

 
6. pont 
Jgysz. 13-298/2013 
A Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának 
kinevezésére vonatkozó nyilvános pályázat szövegjavaslatának megvitatása 
 
A képviselők egyhangúlag kihirdették a 
 

N y i l v á n o s    p á l y á z a t o t 
a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának 
kinevezésére.  
A nyilvános pályázat  szövege  e  jegyzőkönyv alkotó részét  képezi.  

 
7. pont 
Jgysz. 13-299/2013 
A Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának 
kinevezésére illetékes bizottság megalapításáról szóló határozatjavaslat 
megvitatása 



 
Bradić Miladin  előterjesztésében javasolta, hogy a  III. szakasz  4. fordulata  a 
következőképpen hangozzék: „megállapítja, hogy hány, a választási eljárásban részt  
vett jelölt nem tesz eleget  a  kinevezés feltételeinek.”  
A képviselők egyhangúlag  elfogadták az említett javaslatot. A módosító javaslat  
szövege  e jegyzőkönyv alkotó részét  képezi.  
Ezt  követően a Zentai Községi Képviselő-testület képviselői egyhangúlag  
meghozták az alábbi  
 

H a t á r o z a t o t   
a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának 
kinevezésére illetékes bizottság megalapításáról.  
A határozat szövege  e  jegyzőkönyv alkotó részét képezi.  

8. pont 
Jgysz. 13-300/2013 
A zentai Elgas Közvállalat felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak 
kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 
 
Zenta Község Képviselő-testületének képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi   
 

H a t á r o z a t o t  
a zentai Elgas Közvállalat felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak 
kinevezéséről.  
A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 

 
9. pont 
Jgysz. 13-301/2013 
A zentai Elgas Közvállalat igazgatójának kinevezésére kiírt nyilvános pályázat 
lefolytatásáról szóló rendeletjavaslat megvitatása 
 
Zenta Község Képviselő-testületének képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi   
 

R e n d e l e t e t   
a zentai Elgas Közvállalat igazgatójának kinevezésére kiírt nyilvános 
pályázat lefolytatásáról.  
A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.  

 
10. pont 
Jgysz. 13-302/2013 
A zentai Elgas Közvállalat igazgatójának kinevezésére vonatkozó nyilvános 
pályázat szövegjavaslatának megvitatása 
 
Zenta Község Képviselő-testületének képviselői egyhangúlag kihirdették a  
 

N y  i l v á n o s   p á l y á z a t o t  
  a zentai Elgas Közvállalat igazgatójának kinevezésére.  
  A nyilvános pályázat szövege  e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.  
 
 
 



11. pont 
Jgysz. 13-303/2013 
A zentai Elgas Közvállalat igazgatójának kinevezésére illetékes bizottság 
megalapításáról szóló határozatjavaslat megvitatása 
 
A képviselők egyhangúlag  elfogadták Bradić Miladin javaslatát, hogy a  III. szakasz  
4. fordulata  a következőképpen módosuljon: „megállapítja, hogy hány, a választási 
eljárásban részt  vett jelölt nem tesz eleget  a  kinevezés feltételeinek.” A módosító 
javaslat szövege  e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.  
 
A képviselők egyhangúlag  meghozták az alábbi  
 

H a t á r o z a t o t  
a zentai Elgas Közvállalat igazgatójának kinevezésére illetékes 
bizottság megalapításáról.  
A határozat szövege e jegyzőkönyv  alkotó részét képezi. 

 
12. pont 
Jgysz. 13-304/2013 
A tag csatlakozásáról és a törzstőkének új betéttel való növeléséről szóló 
szerződés aláírására vonatkozó meghatalmazás adásáról szóló határozatjavaslat 
megvitatása 
Bevezető előterjesztést a 12. pont kapcsán Pásztor Mária, a Községi Közigazgatási 
Hivatal vezetője nyújtott  be.  
Zenta Község Képviselő-testületének képviselői egyhangúlag  meghozták az alábbi  
 

H a t á r o z a t o t  
a tag csatlakozásáról és a törzstőkének új betéttel való növeléséről 
szóló szerződés aláírására vonatkozó meghatalmazás adásáról. 
A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.  

13. pont 
Jgysz. 13-305/2013 
A zentai Községi Vagyonjogi Ügyészség 2012. évi munkájáról szóló jelentés és a 
pénzügyi jelentés elfogadásáról szóló végzésjavaslat megvitatása 
 
Bevezető előterjesztést e napirendi pont kapcsán Kecskés Basch Ágnes, községi 
vagyonjogi ügyész adott.  
A vitában részt vett Rác Szabó Márta és Kecskés Basch Ágnes.  
Zenta  Község Képviselő-testületének képviselői egyhangúlag  meghozták az alábbi   
 

V é g z é s t  
a zentai Községi Vagyonjogi Ügyészség 2012. évi munkájáról szóló 
jelentés és a pénzügyi jelentés elfogadásáról.  
A végzés szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.  

 
14. pont 
Jgysz. 13-306/2013 
A zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány 2012. évi munkajelentésének 
jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása 
 



A 14. és 15. napirendi pontok kapcsán bevezető előterjesztést Borđoški Slobodan, a 
Stevan Sremac Szülőföld Alapítvány igazgatója adott.  
A vitában részt vett Rác Szabó Márta és Borđoški Slobodan.  
Ezt követően Zenta Község Képviselő-testületének a képviselői egyhangúlag  
meghozták az alábbi   
 

V é g z é s t 
a zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány 2012. évi 
munkajelentésének jóváhagyásáról.  
A végzés szövege e  jegyzőkönyv alkotó részét  képezi.  

 
 
15. pont 
Jgysz. 13-307/2013 
A zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány 2013. évi munkaprogramjának 
és pénzügyi tervének jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása 
 
Zenta Község Képviselő-testületének a képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi  
 

V é g z é s t   
a zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány 2013. évi 
munkaprogramjának és pénzügyi tervének jóváhagyásáról.  
A végzés szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.  

 
Mivel a napirend  kimerült, a képviselő-testület  áttért  a  képviselői kérdésekre.  
 
KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK:   
 
Sóti Ferenc írásos kérelmet nyújtott be a  Gyevi  út  kibővítésével kapcsolatban.  
 
Vukanić Mirjana feltette a  kérdést: A község  kiadta-e az ágak és fák metszésének  
teendőit  valamely cégnek? 
 
Mivel nem volt több képviselői kérdés, a Zentai Községi Képviselő-testület  elnök 
asszonya  10.40 órakor berekesztette az  ülést.   
 
Jegyzőkönyvvezető:       Širková Anikó  
Sóti Melinda      a Zentai Községi Képviselő-testület   
        elnök asszonya   
 
        Körmöci Károly   
      a Zentai Községi Képviselő-testület   
              titkára   
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők:  
 

1. ……………………… 
 
2.   ……………………… 

 


