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Z e n t a  
 
 Zenta  község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008., 30/2012. és 
03/2015. sz.) 48. szakasza,  valamint a Zentai Községi Képviselő-testület  ügyrendje 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008., 30/2010. és 03/2015. sz.) 75. szakasza alapján  
 
 

Ö S S Z E H Í V O M  
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2. ÜLÉSÉT 

2016. JÚNIUS 22-ÉRE  
 
 

Az ülés a Zentai Községi Képviselő-testület  Nagytermében  kerül megtartásra 09,00 órai 
kezdettel. 

 
 A Zentai Községi Képviselő-testület 1.,  alakuló  üléséről szóló jegyzőkönyv 
elfogadását követően,  amely  kelt 2016. június  10-én, javasolom az alábbi  
 

NAPIRENDI JAVASLATOT  
 

1. Zenta Község Képviselő-testülete képviselőinek az ünnepélyes nyilatkozata,  
2. Határozatjavaslat a Zentai Községi Képviselő-testület elnökének és 

elnökhelyettesének a mandátuma megszűnésének megállapításáról,  
3. Határozatjavaslat  a  polgármester, az alpolgármester és Zenta község Községi 

Tanácsa tagjai mandátuma megszűnésének a megállapításáról  
4. A polgármester,  az alpolgármester  és Zenta község Községi Tanácsa tagjainak a 

megválasztása  
5. Zenta község választási bizottságának a jelentése 
6. A Zentai Községi Képviselő-testület képviselői  mandátumának a megerősítése  

 
 
 
 

Báló Tatjana s. k. 
a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke   



JEGYZŐKÖNYV  
 

a Zentai Községi Képviselő-testület 1. alakuló üléséről, amelynek megtartására 2016. június 10-
én került sor 09:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület  épületének Nagytermében.  
 
Az alapító ülést a Zentai Községi Képviselő-testület előző ülésszakának elnöklője  minőségben 
Popović Predrag nyitotta meg,  és  ez alkalommal tartott egy rövid ünnepi beszédet.  
 
Zenta község statútuma 37. szakasza  alapján,  az új ülésszak alakuló ülésén,  a Községi 
Képviselő-testület   új elnökének a megválasztásáig a  legidősebb képviselő elnököl.  A Zentai 
Községi Képviselő-testület  képviselőinek a választások lefolytatásáról szóló hivatalos jelentés 
szerint, amelyet 2016. április 24-én tartottak,  az új ülésszak legidősebb képviselője Boljanović 
Radovan úr,  aki született 1934. február 29-én.  
 
Az ülés további folyamán a vezetést átvette Boljanović Radovan úr,  aki megkérte Márki 
Andreát,  az ülések vezetésére  a  rendszervezetői és  szavazatszámlálói teendőkön, hogy olvassa 
fel  a képviselők neveit. 
 

1. Ceglédi Rudolf  
2. Lőrinc Csongor 
3. Rác Szabó Márta  
4. Bóbán József 
5. Pataki Tibor  
6. Vatai Zsuzsanna 
7. Tóth Ervin  
8. Perpauer Attila  
9. Búrány Hajnalka  
10. Segedinski Igor  
11. Huszár Zsolt  
12. Terzić Petar 
13. Győri István  
14. Báló Tatjana  
15. Bradić Miladin 
16. Boljanović Radovan 
17. Zsíros Jankelić Anikó 
18. Popović Predrag   
19. Bakos József 
20. Vukanić Mirjana 
21. Nagy Zoltán 
22. Zsoldos Ferenc  
23. Gordán József  
24. Búrány Katalin  
25. Sándor József 
26. Kókai Péter  
27. Rácz Szabó László  
28. Miklós Éva 
29. Zec Boris 



 
Ezt követően a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének 5. szakasza alapján Boljanović 
Radovan megnyitotta a Zentai Községi Képviselő-testület 1. alakuló ülését.  Üdvözölte a 
jelenlevőket, és emellett tartott egy rövid ünnepi beszédet.  
Ezt követően az elnöklő megállapította a határozatképességet, mert az ülésen a 29 képviselőből 
28 képviselő volt jelen.  Zec Boris távolmaradt.   
Az elnöklő megállapította,  hogy a mai ülésre szóló meghívóval megküldték  a napirendi 
javaslatot is,  így javasolja,  hogy  a  konzultációk és  megbeszélések alapján a községi 
vezetőséggel,  a  napirendről vegyék le a: „A Zentai Községi Képviselő-testület ideiglenes 
ügyrendjavaslatának a megvitatását”,  amely a napirend 6. pontja alatt található,  tekintettel,  
hogy ezt  az ülést a Községi Képviselő-testület érvényes ügyrendje alapján  tűzték ki, és aszerint 
dolgoznak.  A javaslatot szavazásra bocsátották.  
 
A szavazás nyilvános volt és  a zöld szavazólap felemelésével a javaslat mellett volt, a piros 
felemelésével  ellene és  a sárgával, ha tartózkodott.  
 
A szavazást követően az elnöklő megállapította, hogy a javaslatot elfogadták 
SZÓTÖBBSÉGGEL, 23  igen  és 5 tartózkodó szavazattal.  
 
Ezt követően  áttértek a  napirend egészének a  megállapítására.  
 
A szavazást követően a napirendet EGYHANGÚLAG elfogadták, az alábbiak szerint:  
 

1. A képviselői mandátumok megerősítésében  illetékes bizottság megválasztása (hitelesítő 
bizottság) 

2. Zenta község választási bizottságának a jelentése  
3. A képviselőknek a megválasztásáról szóló bizonylat egyezésének a megállapításában 

illetékes bizottság jelentése, Zenta község választási  bizottságának jelentésével  
4. Zenta Község Képviselő-testülete képviselői mandátumának a megerősítése  
5. Zenta Község Képviselő-testülete képviselőinek ünnepélyes nyilatkozatadása  
6. Zenta Község Képviselő-testülete elnökének a megválasztása  
7. Zenta Község Képviselő-testülete elnökhelyettesének a megválasztása 
8. Zenta Község Képviselő-testülete titkárának a tisztségbe helyezése 

 
Áttértek a  munkára  a  napirendi  pontok szerint:  
 
1. pont 
A képviselői mandátumok  megerősítésében  illetékes bizottság megválasztása (hitelesítő 
bizottság) 
 
A képviselők megválasztásáról a bizonylat egyezésének megállapítását a  választási bizottság 
jelentésével a hitelesítő bizottság végzi.  
 
Boljanović Radovan a hitelesítő bizottságba  az alábbi személyeket javasolta:  
 
 
 



1. RÁC SZABÓ MÁRTA   - ELNÖKNEK 
2. TERZIĆ PETART   - TAGNAK   
3. ZSÍROS JANKELIĆ ANIKÓ - TAGNAK   
 
Az elnöklő megnyitotta a vitát.  Mivel más javaslat nem volt, azt szavazásra bocsátotta.  
 
A szavazást követően az elnöklő megállapította, hogy a képviselők a  javaslatot 
EGYHANGÚLAG  elfogadták.  
 
Az elnöklő megkérte a bizottságot, hogy vonuljon vissza a  46. számú helyiségbe,  a feladatának 
a megalakítása  és ellátása  céljából,  és emellett elrendelt egy 15 perces szünetet.  
 
A szünetet követően, az ülés folytatásában Boljanović Radovan tájékoztatta a jelenlevőket, hogy  
az alakuló ülésen jelen  van a Körzet elnöke, Lukač Nikola úr is,  akit  a képviselő-testület tapssal 
üdvözölt.  
 
A szünetet követően áttértek a 2. napirendi pontra:  
 
2. pont  
Zenta község választási  bizottságának a jelentése 
 
Pásztor Mária, a  választási bizottság elnöke megadta a  jelentését.  
 
Az elnöklő megnyitotta a vitát.  A jelenlevők közül senki sem kért szót, így megkezdték  a 
szavazást a  szóban forgó jelentés elfogadásáról.  
 
Az elnöklő a szavazást követően megállapította, hogy a KKT Zenta község választási 
bizottságának a  jelentését EGYHANGÚLAG elfogadta.  
 
A választási bizottság jelentése a jelen jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 
 
3.pont 
A képviselőknek a megválasztásáról szóló bizonylat  egyezésének a megállapításában 
illetékes bizottság jelentése, és  Zenta község választási  bizottságának jelentése 
 
A hitelesítő bizottság elnök asszonya, Rác Szabó Márta és a bizottság tagja Terzić Petar 
benyújtották jelentésüket a  bizottság munkájáról és  megállapították,  hogy  a  választási 
bizottság  benyújtotta jelentését a  lefolytatott választásokról,  és, hogy a bizonylatok a  
képviselők megválasztásáról egyeznek ezzel a jelentéssel.  
 
Az elnöklő a hitelesítő bizottság jelentését szavazásra bocsátotta,  majd megállapította,  hogy  a 
jelentést a KKT EGYHANGÚLAG elfogadta.  
 
A bizottság jelentése e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.  
 
 
 
 
 
 



4. pont 
Zenta Község Képviselő-testülete  képviselői mandátumának a megerősítése  
 
Tekintettel, hogy az előző napirendi pontok alatt  elfogadták a képviselők  megválasztásáról szóló 
bizonylat egyezésének a  megerősítéséről  szóló bizottság jelentését, valamint Zenta község 
választási bizottságának a jelentését, amellyel megállapítást nyert,  hogy a bizonylatok a 
képviselők megválasztásáról egyeznek a  választási  bizottság jelentésének adataival,  a 
helyhatalmi választásokról szóló  törvény 56. szakaszának 2. bekezdése  alapján az elnöklő 
szavazásra bocsátotta  a javaslatot  a  képviselők  mandátumának a megerősítéséről.  
 
A szavazást követően az elnöklő megállapította, hogy a képviselő-testület EGYHANGÚLAG 
elfogadta a javaslatot és, hogy meg lett erősítve a Zenta Községi Képviselő-testület 29 
képviselőjének a mandátuma.  
 
Ezzel kapcsolatban a Községi Képviselő-testület ügyrendjének 14. szakasza értelmében 
megszűnik az előző választmány képviselőinek a mandátuma.  
 
5. pont  
Zenta Község Képviselő-testülete képviselőinek  ünnepélyes nyilatkozatadása  
 
A képviselők megadták (és saját kezűleg aláírták) a Zentai Községi Képviselő-testület  
ünnepélyes képviselői nyilatkozatukat. 
 
6. pont 
Zenta Község Képviselő-testülete elnökének a megválasztása  
 
Mivel a Községi Képviselő-testület elnökét titkos szavazással kell megválasztani,  
szavazólapokkal,  az elnöklő javasolta a szavazó bizottság  megalakítását a  megválasztás  
lefolytatására és a szavazás eredményeinek megállapítására az alábbi  összetételben:  
 

1. LŐRINC CSONGOR   - ELNÖKNEK  
2. BRADIĆ  MILADIN   - TAGNAK 
3. MIKLÓS ÉVA   - TAGNAK  

 
A lefolytatott szavazást követően az elnöklő megállapította, hogy  a  választási bizottság  
EGYHANGÚLAG meg lett választva.  
 
Javaslatot a Községi Képviselő-testület elnökének megválasztására 16 képviselő nyújtott be.  A 
javaslattevő Aleksandar Vučić – Szerbia győz és a Vajdasági Magyarok Szövetsége - Pásztor 
István, Lőrinc  Csongor kapott szót (22:26 – II).  
 
A Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének 17. és 18. szakasza alapján a  Vajdasági 
Magyarok Szövetsége és a Szerb Haladó Párt   a Zentai Községi Képviselő-testület  elnökjelöltje 
megválasztására  javasolta Báló Tatjanát a Szerb Haladó Pártból.  
 
Zsíros Jankelić Anikó (25:27 – II) a Tettekkel bizonyítottunk – Demokrata Párt választási listáról,  
a  Magyar Mozgalom a  változásokért  - Zsoldos Ferenc  és  Zenta a zentaiaké – Rácz Szabó 



László,  a Zentai Községi Képviselő-testület  elnökjelöltje megválasztására  javasolta Sándor 
József, jelöltet.  
 
Más javaslat nem volt, így az elnöklő megállapította a  jelöltek jegyzékét a Zenta Községi 
Képviselő-testület  elnökének a megválasztására az alábbiak szerint:  
 

1. BÁLÓ TATJANA  
2. SÁNDOR JÓZSEF  

 
Megállapítást nyert, hogy a megválasztás titkos szavazással történik a helyszínen,  
szavazólapokkal,  a jelölt neve előtti  szám  bekarikázásával.  
 
Az elnöklő elrendelt egy 15 perces szünetet,  míg a szakszolgálat, illetve a választási bizottság 
előkészíti az anyagot,  amely szükséges  a  szavazás lefolytatására.  
 
A szünet befejezését követően, a szakszolgálat segítségével, nevenként szétosztották a 
szavazólapokat.  A képviselőket megkérték, hogy a szám bekarikázását követően a  jelölt neve 
előtt,  a szavazólapokat  dobják az erre a célra előkészített szavazóurnába.  
 
A szavazási bizottság elnöke, Csongor Lőrinc benyújtotta jelentését a lefolytatott szavazásról és 
megállapította a következőket:  
 
Összesen 29 képviselőből 28 képviselő volt jelen.  28 szavazólap került kiosztásra.  Mindegyik 
szavazólap érvényes volt.  A szavazás eredménye:  
 
Sándor József  jelöltre 12 képviselő szavazott 
Báló Tatjana jelöltre 16 képviselő szavazott 
 
Megállapítást nyert, hogy Báló Tatjana SZÓTÖBBSÉGGEL meg lett választva a Zentai Községi 
Képviselő-testület elnökének 4 (négy) éves megbízatási időre.  
 
A szavazó bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyv alkotó része a jelen  jegyzőkönyvnek.  
 
A tisztségbe lépése előtt, az elnöklő megkérte  az újonnan megválasztott elnököt,  hogy a  
képviselők előtt  adja meg  az ünnepélyes  nyilatkozatát.  
 
Ezután a Községi Képviselő-testület elnök asszonya a képviselőkhöz fordult,  megköszönvén  a  
bizalmukat.  
 
Az ülés további folyamatát a Községi Képviselő-testület újonnan megválasztott elnök asszonya 
vezette.   
 
 
 
 
 
 



7. pont 
Zenta Község Képviselő-testülete elnökhelyettesének a megválasztása 
 
Mivel a Községi Képviselő-testület elnökhelyettesét titkos szavazással kell  megválasztani,  
szavazólapokkal,  az elnöklő   javasolta,  hogy alakítsanak  szavazó bizottságot a  megválasztás 
lefolytatására és  a  szavazás eredményeinek megállapítására, az alábbi összetételben:  
 

1. LŐRINC CSONGORT   - ELNÖKNEK 
2. BRADIĆ MILADINT   - TAGNAK  
3. MIKLÓS ÉVÁT    - TAGNAK   

 
A lefolytatott szavazást követően az elnöklő megállapította, hogy a szavazó bizottság 
EGYHANGÚLAG meg lett választva. 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. 
 
Szót kért Sándor József (24:51 – III),  gratulált az újonnan megválasztott  elnök asszonynak és  a 
képviselőknek, és  a  Zsíros Jankelić Anikó – Tettekkel bizonyítottunk – Demokrata Párt, a  
Magyar Mozgalom a  változásokért – Zsoldos Ferenc és  Zenta  a zentaiaké – Rácz Szabó László 
választási  listák nevében is,  a Községi Képviselő-testület elnökhelyettesének javasolta Zsíros 
Jankelić Anikót.  (A javaslatot 13 képviselő hitelesítette).  
 
Szót kért Boljanović Radovan (27:00 – III),  az Aleksandar Vučić – Szerbia Győz és  a  
Vajdasági Magyarok Szövetsége – Pásztor István,  a Községi Képviselő-testület 
elnökhelyettesének javasolta Pataki Tibort. (A javaslatot 16 képviselő hitelesítette.) 
 
E napirendi  pont kapcsán  Rácz Szabó László vitázott (29:00  - III).  
 
Más javaslat nem volt,  így a  Községi Képviselő-testület  elnök asszonya  lezárta a vitát és  
megállapította  a  jelöltek jegyzékét a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettesének a 
megválasztására az alábbiak szerint:  
 

1- ZSÍROS JANKELIĆ ANIKÓ  
2- PATAKI TIBOR  

 
Megállapítást nyert, hogy a választás titkos szavazással történik a helyszínen,  szavazólapok  
útján,  a jelölt neve előtti  sorszám bekarikázásával.  
 
Az elnöklő elrendelt egy 15 perces szünetet, míg a szakszolgálat, illetve a szavazó bizottság 
előkészíti az anyagot, amely szükséges a szavazás lefolytatására.  
 
A szünet befejeztével, a szakszolgálat segítségével szétosztották név szerint a szavazólapokat.  A 
képviselőket megkérték, hogy a jelölt neve előtti szám  bekarikázását követően,  a szavazólapot 
dobják be  az erre  előkészített szavazóurnába. 
 
Lőrinc Csongor, a szavazó bizottság elnöke jelentést nyújtott be a lefolytatott szavazásról és 
megállapította a következőket:  



 
A 29 képviselő közül 28 képviselő volt jelen.  28 szavazólap került kiosztásra.  Mindegyik 
szavazólap érvényes volt.  A szavazás eredménye:  
 
Zsíros Jankelić Anikó jelöltre 12 képviselő szavazott.  
Pataki Tibor jelöltre 16 képviselő szavazott.  
 
A szavazó bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyv alkotó része a jelen jegyzőkönyvnek.  
 
Megállapítást nyert, hogy SZÓTÖBBSÉGGEL Pataki Tibort választották meg  a Zentai Községi 
Képviselő-testület elnökhelyettesének 4 (négy) éves megbízatási  időre.  
 
A szavazó bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyv alkotó része a jelen jegyzőkönyvnek.  
 
A tisztségbe lépése előtt, az elnöklő megkérte a képviselő-testület újonnan megválasztott  
elnökhelyettesét,  hogy  a képviselők előtt adja meg az ünnepélyes nyilatkozatát.  
 
8. pont 
Zenta Község Képviselő-testülete  titkárának a tisztségbe helyezése 
 
Zenta Község Képviselő-testületének az elnök asszonya a Zentai Községi Képviselő-testület 
ügyrendjének 33. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete titkárának Körmöci Károlyt 
javasolta. 
 
Mivel a képviselők közül senki sem kért szót, az elnök asszony a javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A lefolytatott szavazást követően Zenta Község Képviselő-testületének elnök asszonya  
megállapította, hogy a javaslatot szótöbbséggel ELFOGADTÁK, és, hogy a Zentai Községi 
Képviselő-testület titkárát  4 éves megbízatási időre tisztségbe helyezték.  
 
Zenta Község Képviselő-testületének az elnök asszonya megállapította, hogy a helyi 
önkormányzatról szóló törvény 28. szakaszának 3. bekezdése alapján megalakult a Zentai 
Községi Képviselő-testület.  
 
Ezt követően  Bóbán József képviselő kért szót és szóban, indoklás nélkül lemondott a  Zentai 
Községi Képviselő-testület képviselőjének a mandátumáról.  
 
A helyhatalmi választásokról szóló törvény 46. szakaszának 3. bekezdése előirányozza,  hogy a 
képviselő szóban benyújtott lemondását követően, a képviselő-testület  haladéktalanul, 
ugyanazon  az ülésen  megállapítja, hogy a képviselőnek megszűnt a mandátuma, így a  Községi 
Képviselő-testület elnök asszonya javasolta  a napirend  kiegészítését az alábbi módon:  
 
 
 
 
 
 



9. pont 
Határozatjavaslat a Zentai Községi Képviselő-testület képviselőjének Bóbán Józsefnek a 
mandátuma megszűnéséről 
 
10. pont  
A Zentai Községi Képviselő-testület képviselője mandátumának a megerősítéséről 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya a napirend bővítésének javaslatát szavazásra 
bocsátotta.  
 
A Községi Képviselő-testület a javaslatot SZÓTÖBBSÉGGEL elfogadta.  
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy Bóbán József,  a Zentai 
Községi Képviselő-testület képviselője  benyújtotta a  lemondását,  és  hogy Bóbán József  a  
Vajdasági Magyarok Szövetsége politikai pártnak a képviselője. 
 
A 9. napirendi pont kapcsán a vita megnyitását követően, a képviselők közül senki sem kért szót,  
így a Községi Képviselő-testület elnök asszonya a javaslatot szavazásra bocsátotta.   
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T  
Zenta Község Képviselő-testülete képviselőjének, Bóbán József mandátumának a megszűnéséről.  

 
A KKT áttért a 10. napirendi pont megvitatására.  
 
A Vajdasági Magyarok Szövetsége választási listáján a következő képviselőjelölt Pósa Sós 
Teodóra.  A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megkérte  Zenta község  választási 
bizottságát, hogy adja ki  Pósa Sós Teodórának a megválasztásáról szóló bizonylatot.  
 
A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya átadta a szót Pásztor Máriának,  Zenta 
község választási bizottsága elnök asszonyának, hogy nyújtson be jelentést.  
 
A képviselő megválasztásról szóló bizonylatnak a  választási bizottság jelentésével való 
egyezésének  megerősítését a hitelesítő bizottság végzi.   
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya a hitelesítő bizottságba  javasolta:  
1. RÁC SZABÓ MÁRTÁT  - ELNÖKNEK  
2. TERZIĆ PETART   - TAGNAK  
3. ZSÍROS JANKELIĆ ANIKÓT - TAGNAK  
 
Az elnöklő megnyitotta a vitát.  Mivel más javaslat nem volt, azt  szavazásra bocsátotta.   
 
A szavazást követően az elnöklő megállapította, hogy a javaslatot EGYHANGÚLAG elfogadták. 
A hitelesítő bizottság elvégezte a feladatát és megállapította, hogy a választási bizottság  jelentést 
nyújtott be a lefolytatott választásokról, és, hogy a  Pósa Sós Teodóra képviselő megválasztásáról 
szóló bizonylat összhangban van  azzal a jelentéssel. 
 
A hitelesítő bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyv alkotó része a  jelen  jegyzőkönyvnek.  



 
A fent felsoroltak alapján a Községi Képviselő-testület  elnök asszonya megállapította, hogy a 
bizonylat  Pósa Sós Teodóra megválasztásáról  összhangban van a  községi választási  bizottság  
jelentésével.  
 
Az elnöklő a hitelesítő bizottság jelentését szavazásra bocsátotta és  megállapította,  hogy a 
jelentést EGYHANGÚLAG elfogadta a KKT.  
 
Tekintettel, hogy a Községi Képviselő-testület elfogadta a hitelesítő bizottság jelentését, amellyel 
megállapították, hogy Pósa Sós Teodóra megválasztásáról a Községi Képviselő-testület 
képviselőjeként a bizonylat  összhangban van  a választási bizottság jelentéséből az adatokkal,  a 
helyhatalmi választásokról szóló törvény 56. szakaszának 6. bekezdése szerint,  a Községi 
Képviselő-testület  elnök asszonya szavazásra bocsátotta a  javaslatot Pósa Sós Teodóra 
képviselő  mandátumának a megerősítésére.  
 
A szavazást követően a Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a 
javaslat EGYHANGÚLAG el  lett fogadva, és, hogy Pósa Sós Teodóra mandátuma hitelesítve 
lett.  
 
Ezt követően  Pósa Sós Teodóra ünnepélyes nyilatkozatot adott és  aláírta a dokumentumot.  
 
А Községi Képviselő-testület elnök asszonya  megállapította, hogy Rácz Szabó László értesítést 
nyújtott be  a képviselői csoport megalakulásáról „ZENTA A ZENTAIAKÉ – Rácz Szabó László 
– SENTA SENĆANIMA, amely dokumentumot  aláírták  Rácz Szabó László,  Miklós Éva és 
Zec Boris.  
 
Mivel a napirend kimerült, a képviselő-testület elnöke  lezárta az ülést  12,30 órakor.  
 
Márki Andrea       Báló Tatjana 
az  ülésvezető és szavazatszámláló  
rendszer  kezelésének a teendőin  a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke 
 
    
       Körmöci Károly  
     a Zentai Községi Képviselő-testület titkára 
 
Sztenográfiai jegyzet alapján 
a jegyzőkönyvet készítette  
Barta Zsolt 
 
 
 
 



            

Javaslat 
Zenta község  statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 33. pontja 
és  a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendje (Zenta Község Képviselő-testülete, 12/2008., 
30/2012. és 03/2015. sz.) 14. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselő-testület  a  2016.  
június 22-én tartott  ülésén meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET  ELNÖKE ÉS ELNÖKHELYETTESE 

MANDÁTUMA MEGSZŰNÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 
  

I. 
            A KKT megállapítja Zenta Község Képviselő-testülete elnökének Popović Predragnak 
és Zenta Község Képviselő-testülete elnökhelyettesének, Bera Lászlónak a mandátumuk 
megszűnését,  a Zentai Községi Képviselő-testület képviselői mandátuma megerősítése  napjával, 
illetve 2016. június 10-ével.  

II. 

            A jelen határozatott közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

I n d o k l á s 

            A Zentai Községi Képviselő-testület a  020-5/2015-I-es számú, 2015. december  30-án 
kelt  határozatával a Zentai Községi Képviselő-testület   elnökének meg lett választva Popović 
Predrag, a mandátummal, amíg letelik a  Zentai Községi Képviselő-testület mandátuma.  
            A Zentai Községi Képviselő-testület 02-36/2012-I-es számú, 2012. szeptember  06-án kelt 
határozatával a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettesének  meg lett választva  Bera 
László, a mandátummal, amíg letelik a  Zentai Községi Képviselő-testület  képviselőinek a  
mandátuma.  
            Mivel  a  képviselői mandátum  megerősítéséről szóló 020-40/2016-I-es  végzéssel, amely 
kelt  2016. június 10-én,  meg lettek erősítve  Zenta Község Képviselő-testülete képviselőinek a 
mandátumai, akiket  a  2016. április 24-ei választásokon választottak meg, a rendelkező rész 
szerint határoztunk.  
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község                                                                            Báló Tatjana  s. k.  
Zentai Községi Képviselő-testület                     a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke 
Szám: 020-42/2016-I  
Kelt: 2016. június 22-én  
Z E N T A  



Javaslat 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, száma: 129/07) 51. 
szakasza,  valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. 
szakaszának 13. pontja alapján a Zentai Községi Képviselő-testület  a  2016.  június 22-én tartott  
ülésén meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T  
A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTER ÉS ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI 

TANÁCSA TAGJAI MANDÁTUMA MEGSZŰNÉSÉNEK A MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

A KKT megállapítja  Zenta község polgármesterének, Ceglédi Rudolfnak, Zenta község 
alpolgármesterének Borbély Ferencnek, valamint Zenta község Községi Tanácsa  tagjainak, 
Varga Viktornak, Kosyczki Andrásnak,  Nagy Zoltánnak,  Hevér Évának  és  Kormányos 
Katona Gyöngyinek a mandátumuk megszűnését,  a Zentai Községi Képviselő-testület 
képviselői mandátuma megerősítésének napjával, illetve 2016. június  10-ével a  tisztség az új 
végrehajtó szerv megválasztásának napjával,  2016. június 22-ével szűnik meg. 

 
II. 

 
 A jelen  határozatot  közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 

I n d o k l á s  
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/07 sz.) 51. 
szakasza,  valamint  Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Közlönye, 5/2011. sz.) 88. 
szakaszai előirányozzák,  hogy a képviselő-testület  mandátumának a megszűnésével megszűnik 
a község végrehajtó szerveinek  a mandátuma,  azzal, hogy a  hatáskörükbe tartozó folyó  
teendőket,  az új polgármester  és  községi tanács  megválasztásáig végzik.  

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 88. szakasz 
előirányozza, hogy a képviselő-testület mandátumának megszűnésével, megszűnik  a  
polgármester és a községi tanács mandátuma, azzal, hogy a  hatáskörükbe tartozó folyó  
teendőket,  az új polgármester  és  községi tanács tisztségbe lépéséig végzik a 2012.07.16-ai 
dátummal.  

Mivel a képviselői mandátum megerősítéséről szóló végzéssel, száma 020-40/2016-I, kelt 
2016. június 16-án, meg lett erősítve a 2016. április 24-én tartott választásokon meg lettek 
állapítva a Zentai Községi Képviselő-testülete képviselőinek a mandátuma, a rendelkező rész 
szerint határoztunk.  
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község        Báló Tatjana  s. k.  
Zentai Községi Képviselő-testület      a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke 
Szám: 020-41/2016-I  
Kelt: 2016. június 22-én  
Z E N T A  
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