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Kelt: 2016. december 9-én 
Z e n t a 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 48. szakaszának 2. 
bekezdése és a Zentai Községi Képviselő-testület Ügyrendje (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
12/2008., 30/2012. és 03/2015. szám) 76. szakaszának 5. bekezdése alapján 

2016. DECEMBER 12-ÉRE 
ÖSSZEHÍVOM 

A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 13. RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉT 

Az ülést a Zentai Községi Képviselő-testület Nagytermében tartjuk 09,00 órai kezdettel. 

NAPIRENDI JAVASLAT: 

1. A Zenta község köztulajdonába történő 2016. évi éves ingatlanszerzési program
megállapításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat
megvitatása,

2. A Zenta község köztulajdonába közvetlen egyezség útján történő ingatlanszerzési eljárás
megindításáról szóló rendeletjavaslat megvitatása,

3. A Zentai Gyógyszertár igazgatójának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása,
4. A Zentai Gyógyszertár megbízott igazgatójának kinevezéséről szóló határozatjavaslat

megvitatása,
5. A Zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendeletjavaslat

megvitatása,
6. A Zentai Szociális Védelmi Központ igazgatóbizottsági tagjának felmentéséről szóló

határozatjavaslat megvitatása,
7. A Zentai Szociális Védelmi Központ igazgatóbizottsági tagjának kinevezéséről szóló

határozatjavaslat megvitatása.

Balo Tatjana s.k., 
a Zentai Községi Képviselő-testület elnök 

asszonya 



Javaslat 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. 
szám – másik törvény) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja és Zenta község statútuma 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 17. pontja alapján 
Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. december 12-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

R E N D E L E T  E T 
A ZENTA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBA TÖRTÉNŐ 2016. ÉVI ÉVES 

INGATLANSZERZÉSI PROGRAM MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

 
A Községi Képviselő-testület jelen rendelettel, a törvénnyel összhangban módosítja és kiegészíti 
a Zenta község köztulajdonába történő 2016. évi éves ingatlanszerzési program megállapításáról 
szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/2016. szám) – a továbbiakban: rendelet. 
 

2. szakasz 
 
A rendelet 2. szakasza egy új 2. ponttal kerül kiegészítésre, amely a következőképpen hangzik: 
„2. Ingatlanszerzés a zentai November 11-e katonai komplexum részén, az alábbiak szerint: 

- a Zenta KK 7938/1 számú kataszteri parcelláján elhelyezkedő 11823 m² területű 
városi építési telekként bejegyzett földterület – 3. osztályú legelő Zenta KK 8708 
számú ingatlanlapjában, amely állami tulajdonban van, és melynek használója a Szerb 
Köztársaság Védelmi Minisztériuma; 

- a Zenta KK 7940 számú kataszteri parcelláján elhelyezkedő 14628 m² területű városi 
építési telekként bejegyzett földterület – 3. osztályú legelő Zenta KK 8708 számú 
ingatlanlapjában, amely állami tulajdonban van, és melynek használója a Szerb 
Köztársaság Védelmi Minisztériuma; 

- a Zenta KK 7949 számú kataszteri parcelláján elhelyezkedő 4631 m² területű városi 
építési telekként bejegyzett földterület – egyéb mesterségesen létrehozott terméketlen 
földterület Zenta KK 8708 számú ingatlanlapjában, amely állami tulajdonban van, és 
melynek használója a Szerb Köztársaság Védelmi Minisztériuma; 

- a Zenta KK 7951 számú kataszteri parcelláján elhelyezkedő 483 m² területű városi 
építési telekként bejegyzett földterület – 1. osztályú szántóföld Zenta KK 8708 számú 
ingatlanlapjában, amely állami tulajdonban van, és melynek használója a Szerb 
Köztársaság Védelmi Minisztériuma; 

- a Zenta KK 7952 számú kataszteri parcelláján elhelyezkedő 6362 m² területű városi 
építési telekként bejegyzett földterület – 
1. osztályú szántóföld Zenta KK 8708 számú ingatlanlapjában, amely állami 
tulajdonban van, és melynek használója a Szerb Köztársaság Védelmi Minisztériuma; 

- a Zenta KK 7953 számú kataszteri parcelláján elhelyezkedő 16299 m² területű városi 
építési telekként bejegyzett földterület – 1. osztályú szántóföld Zenta KK 8708 számú 
ingatlanlapjában, amely állami tulajdonban van, és melynek használója a Szerb 
Köztársaság Védelmi Minisztériuma; 
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- a Zenta KK 7954/2 számú kataszteri parcelláján elhelyezkedő 20032 m² területű 
városi építési telekként bejegyzett földterület – 3. osztályú legelő Zenta KK 8708 
számú ingatlanlapjában, amely állami tulajdonban van, és melynek használója a Szerb 
Köztársaság Védelmi Minisztériuma.” 

 
3. szakasz 

Jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 

I n d o k o l á s 
 

A köztulajdonról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011., 88/2013. és 
105/2014. szám) 27. szakaszának 10. bekezdése értelmében a helyi önkormányzati egység 
tulajdonába történő dologszerzéséről és a tulajdonában álló dogokkal való rendelkezésről a 
törvénnyel elirányozott feltételek mellett a helyi önkormányzati egységnek a törvénnyel és a 
helyi önkormányzati egység alapszabályával összhangban meghatározott szerve dönt. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 
83/2014. szám – másik törvény) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja szerint a községi 
képviselő-testület a törvénnyel összhangban törvénnyel és alapszabállyal megállapított egyéb 
teendőket is ellát. 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. 
bekezdésének 17. pontja értelmében a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban 
meghozza a községi szervek szükségleteire történő ingatlanszerzés éves programját, és a 
törvénnyel összhangban elindítja az ingatlanok elidegenítésére irányuló eljárást. 

2016. november 25-én Zenta község polgármesterének a Védelmi Minisztérium részéről 
ajánlat került megküldésre a Zentán található November 11-e katonai komplexum részével való 
rendelkezésre vonatkozóan, ami viszonylag kedvező lehetőséget képez arra, hogy Zenta község 
visszaszerezze valamikori ingatlanainak bizonyos részét az egykori laktanyakomplexum 
területén. 

A fentiek alapján Zenta Község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-
testület által hozandó ügyiratok meghatalmazott előterjesztője a Zenta község köztulajdonába 
történő 2016. évi éves ingatlanszerzési program megállapításáról szóló rendelet módosításáról és 
kiegészítéséről szóló rendelet meghozatalát javasolta. 

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta Község Községi Tanácsának 
a Zenta község köztulajdonába történő 2016. évi éves ingatlanszerzési program megállapításáról 
szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet meghozatalával kapcsolatban tett 
javaslatát, a rendelkező rész szerint rendeletet hozta. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 46-46/2016-I 
Kelt: 2016. december 12. 
Z e n t a  

Balo Tatjana, s. k. 
a Zentai Községi Képviselő-estület 

elnök asszonya 
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Javaslat 
A köztulajdonról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011., 88/2013. és 

105/2014. szám) 27. szakaszának 10. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám – másik törvény) 32. szakasza 1. bekezdésének 
20. pontja, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. 
szakasza 1. bekezdésének 17. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. december 
12-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

R E N D E L E T E T 
A ZENTA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBA KÖZVETLEN EGYEZSÉG ÚTJÁN 

TÖRTÉNŐ INGATLANSZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 
 

A Községi Képviselő-testület jelen rendelettel, a törvénnyel összhangban megindítja a 
Zenta község köztulajdonába közvetlen egyezség útján történő ingatlanszerzési eljárást a zentai 
November 11-e katonai komplexum részére vonatkozóan, éspedig: 
 

- a Zenta KK 7938/1 számú kataszteri parcelláján elhelyezkedő 11823 m² területű 
városi építési telekként bejegyzett földterület – 3. osztályú legelő Zenta KK 8708 
számú ingatlanlapjában, amely állami tulajdonban van, és melynek használója a Szerb 
Köztársaság Védelmi Minisztériuma; 

- a Zenta KK 7940 számú kataszteri parcelláján elhelyezkedő 14628 m² területű városi 
építési telekként bejegyzett földterület – 3. osztályú legelő Zenta KK 8708 számú 
ingatlanlapjában, amely állami tulajdonban van, és melynek használója a Szerb 
Köztársaság Védelmi Minisztériuma; 

- a Zenta KK 7949 számú kataszteri parcelláján elhelyezkedő 4631 m² területű városi 
építési telekként bejegyzett földterület – egyéb mesterségesen létrehozott terméketlen 
földterület Zenta KK 8708 számú ingatlanlapjában, amely állami tulajdonban van, és 
melynek használója a Szerb Köztársaság Védelmi Minisztériuma; 

- a Zenta KK 7951 számú kataszteri parcelláján elhelyezkedő 483 m² területű városi 
építési telekként bejegyzett földterület – 1. osztályú szántóföld Zenta KK 8708 számú 
ingatlanlapjában, amely állami tulajdonban van, és melynek használója a Szerb 
Köztársaság Védelmi Minisztériuma; 

- a Zenta KK 7952 számú kataszteri parcelláján elhelyezkedő 6362 m² területű városi 
építési telekként bejegyzett földterület – 1. osztályú szántóföld Zenta KK 8708 számú 
ingatlanlapjában, amely állami tulajdonban van, és melynek használója a Szerb 
Köztársaság Védelmi Minisztériuma; 

- a Zenta KK 7953 számú kataszteri parcelláján elhelyezkedő 16299 m² területű városi 
építési telekként bejegyzett földterület – 1. osztályú szántóföld Zenta  
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KK 8708 számú ingatlanlapjában, amely állami tulajdonban van, és melynek 
használója a Szerb Köztársaság Védelmi Minisztériuma; 

- a Zenta KK 7954/2 számú kataszteri parcelláján elhelyezkedő 20032 m² területű 
városi építési telekként bejegyzett földterület – 3. osztályú legelő Zenta KK 8708 
számú ingatlanlapjában, amely állami tulajdonban van, és melynek használója a Szerb 
Köztársaság Védelmi Minisztériuma. 

 
2. szakasz 

 
A jelen rendelet 1. szakaszában leírt ingatlanok közvetlen egyezség útján történő 

megszerzése eljárásának lefolytatására, valamint a megfelelő javaslattal ellátott jegyzőkönyvnek 
a közvetlen egyezség útján történő ingatlanszerzésről szóló végleges határozat meghozatala 
céljából a Zentai Községi Képviselő-testület részére történő megküldésére bizottság kerül 
megalakításra, az alábbi összetételben: 

- Ceglédi Rudolf, Zenta község polgármestere, a bizottság elnöke; 
- Győri István, Zenta község alpolgármestere, a bizottság tagja; 
- Tuza Valéria okl. építőmérnök, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal építésügyi és 

kommunális osztályának vezetője, a bizottság tagja; 
- Répás Erika okl. jogász, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési és 

pénzügyi osztályán a költségvetés elkészítése és végrehajtása területét érintő normatív-
jogi teendőkkel megbízott személy, a bizottság tagja; 

- Simonyi Zoltán okl. jogász, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal építésügyi és 
kommunális osztálya vagyonjogi alosztályának veszetője, a bizottság tagja. 

 
3. szakasz 

 
Jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik 

napon lép hatályba. 
 

I n d o k o l á s 
 

A köztulajdonról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011., 88/2016. és 
105/2014. szám) 27. szakaszának 1. bekezdése értelmében a Szerb Köztársaság köztulajdonába 
történő ingatlanszerzésről és a Szerb Köztársaság köztulajdonában levő ingatlanokkal való 
rendelkezésről a törvénnyel előirányozott feltételek mellett a Kormány dönt, ha törvénnyel nem 
került másként előirányozásra, míg ugyanezen szakasz 10. bekezdése szerint a helyi 
önkormányzati egység köztulajdonába történő ingatlanszerzésről és a helyi önkormányzati 
egység köztulajdonában levő ingatlanokkal való rendelkezésről a törvénnyel elirányozott 
feltételek mellett a helyi önkormányzati egységnek a törvénnyel és a helyi önkormányzati egység 
alapszabályával összhangban meghatározott szerve dönt. Ugyanezen törvény 29. szakaszának 1. 
bekezdése szerint az ingatlanok köztulajdonba való szerzésre, illetve abból való elidegenítésre 
kerülnek az ingatlanok piaci értékéből kiindulva, amit az adóügyi, illetve más hatásköri szerv 
becsült meg, éspedig nyilvános árverés, illetve írásos ajánlatok begyűjtésének eljárásában, míg 
ugyanezen szakasz 4. bekezdése szerint a jelen szakasz 1. bekezdésétől eltérően az ingatlanok 
közvetlen egyezség útján is szerezhetők vagy elidegeníthetők, azonban az ingatlan hatásköri 
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szerv által megbecsült piaci értéke alatt (elidegenítés esetén), illetve ezen érték felett (szerzés 
esetén) nem, ha a konkrét esetben ez képezi az egyetlen lehetséges megoldást. Az 
ügyiratjavaslatnak, illetve az efféle rendelkezésről szóló ügyiratnak indokolást kell tartalmaznia, 
amely alapján az efféle körülmények fennállása megállapítható. 

Az ingatlanok közvetlen egyezség útján történő szerzésének és elidegenítésének 
feltételeiről, a köztulajdonban álló dolgok bérbeadásáról és a nyilvános árverés, valamint az 
írásos ajánlatok begyűjtésének eljárásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 
24/2012., 48/2015. és 99/2015. szám) 3. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja értelmében 
lehetséges az ingatlanok köztulajdonba történő szerzése közvetlen egyezség útján, azonban az 
ingatlan hatásköri szerv által megbecsült piaci értéke alatt nem, ha a konkrét esetben ez képezi az 
egyetlen lehetséges megoldást, ami alatt a csere útján történő köztulajdonba való ingatlanszerzés 
esete értendő, ha ezen csere a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi 
önkormányzati egység érdekét szolgálja, a köztulajdonról szóló törvény 30. szakasza szerinti 
valamennyi feltétel kitöltése mellett. 

Az ingatlanok közvetlen egyezség útján történő szerzésének és elidegenítésének 
feltételeiről, a köztulajdonban álló dolgok bérbeadásáról és a nyilvános árverés, valamint az 
írásos ajánlatok begyűjtésének eljárásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 
24/2012., 48/2015. és 99/2015. szám) 3. szakaszának 3. bekezdése szerint miután a hatásköri 
szerv határozatot hozott a közvetlen egyezség útján való köztulajdonba történő 
ingatlanszerzésről, illetve köztulajdonból való elidegenítésről, bizottságot alakít, amely a 
közvetlen egyezség befejezett eljárását követően a megfelelő javaslattal ellátott jegyzőkönyvet 
megküldi a hatásköri szervnek, míg ugyanezen szakasz 4. bekezdése szerint a bizottság jelen 
szakasz 3. bekezdése szerinti javaslatáról szóló határozatot a köztulajdonba történő 
ingatlanszerzés, illetve a köztulajdonból való ingatlan-elidegenítés tekintetében a közvetlen 
egyezség lefolytatott eljárását követően az illetékes szerv hozza meg. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 
83/2014. szám – másik törvény) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja szerint a községi 
képviselő-testület a törvénnyel összhangban törvénnyel és alapszabállyal megállapított egyéb 
teendőket is ellát. 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. 
bekezdésének 17. pontja értelmében a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban 
meghozza a községi szervek szükségleteire történő ingatlanszerzés éves programját, és a 
törvénnyel összhangban elindítja az ingatlanok elidegenítésére irányuló eljárást. 

Miután valamivel kevesebb, mint 5 évvel ezelőtt a Szerb Köztársaság térítésmentesen 
visszaszolgáltatta az egykori laktanya bizonyos részét Zenta községnek, Zenta község vezetői 
megbeszéléseket kezdtek folytatni az egykori laktanyakomplexum fennmaradt részének 
visszaszolgáltatása céljából. Mivel a Védelmi Minisztérium álláspontja, hogy ezen vagyont nem 
kívánja térítésmentesen visszaszolgáltatni, többéves levelezést követően Zenta község 
polgármesterének 2016. november 25-én a Védelmi Minisztérium részéről ajánlat került 
megküldésre a Zentán található November 11-e katonai komplexum részével való rendelkezésre 
vonatkozóan, ami viszonylag kedvező lehetőséget képez arra, hogy Zenta község visszaszerezze 
valamikori ingatlanainak bizonyos részét az egykori laktanyakomplexum területén. Mivel ezen 
ingatlanok állami tulajdonban vannak, melyek használója a Szerb Köztáraság Védelmi 
Minisztériuma, azok visszaszolgáltatása kizárólag közvetlen egyezség eljárása alapján 
lehetséges, mivel a konkrét esetben az egyedüli lehetséges megoldást ez képezi. 

A fentiek alapján Zenta Község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-
testület által hozandó ügyiratok meghatalmazott előterjesztője a Zenta község köztulajdonába 
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közvetlen egyezség útján történő ingatlanszerzési eljárás megindításáról szóló rendelet 
meghozatalát javasolta. 

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta Község Községi Tanácsának 
a Zenta község köztulajdonába közvetlen egyezség útján történő ingatlanszerzési eljárás 
megindításáról szóló rendelet meghozatalával kapcsolatban tett javaslatát, a rendelkező rész 
szerint rendeletet hozta. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 46-125/2016-I 
Kelt: 2016. december 12. 
Z e n t a  

Balo Tatjana, s. k. 
a Zentai Községi Képviselő-estület 

elnök asszonya 
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Javaslat 
Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005., 72/2009. szám – 
másik törvény, 88/2010., 99/2010., 57/2011., 119/2012., 45/2013. szám – másik törvény, 
93/2014., 96/2015. és 106/2015. szám) 134. szakasza és 135. szakasza 2. bekezdésének 3. pontja, 
a Zentai Gyógyszertár megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 10/2006., 
5/2007., 7/2008. és 13/2008. szám), a Zentai Gyógyszertár alapszabálya (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 20/2010., 25/2012. és 27/2016. szám) 24. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, a helyi 
önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 
a 2016. december 12-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
A ZENTAI GYÓGYSZERTÁR IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 

 
 

1. A Községi Képviselő-testület a Zentai Gyógyszertár igazgatói tisztsége alól felmenti 
ĐURIĆ ŽIVKOVIĆ TAMARA okleveles gyógyszerészspecialistát. 

2. Jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 

 
I n d o k o l á s 

Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005., 72/2009. 
szám – másik törvény, 88/2010., 99/2010., 57/2011., 119/2012., 45/2013. szám – másik törvény, 
93/2014., 96/2015. és 106/2015. szám) 135. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja és a Zentai 
Gyógyszertár alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 20/2010., 25/2012. és 27/2016. 
szám) 24. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja értelmében az egészségügyi intézmény alapítója 
megbízatási idejének lejárta előtt felmenti az igazgatót, ha az igazgató a törvény rendelkezéseivel 
ellentétesen látja el a tisztségét. 

Zenta község költségvetési felügyelőjének 2016. szeptember 8-án kelt 74-04-3/2016 
számú jegyzőkönyvével, mely jegyzőkönyv a Zentai Gyógyszertárban, Zentán, a Táncsics 
Mihály utca 2/a szám alatti címen elvégzett rendkívüli ellenőrzés, valamint irodai és terepi 
felügyelőségi ellenőrzés elvégzése során az alábbiak figyelembevételével került összeállításra: 

1) a törvények alkalmazása: 
a) javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésével és a szállítóknak történő 
kifizetésével, 
b) beruházásokkal és beruházási karbantartással, 
c) telefon, telex és telefax szolgáltatások kifizetésével, és  
d) egyéb számítógépes szolgáltatások kifizetésével kapcsolatban; 

2) a törvény és a saját gépjármű hivatalos célra történő használatával kapcsolatos általános 
ügyirat alkalmazásával, valamint a saját gépjármű hivatalos célra történő használatáért 
kifizetett térítéssel kapcsolatban; 
3) a szállítók iránt esedékessé vált kötelezettségek törlesztése elmulasztásának okaival 
kapcsolatban; 
4) a törvény, a kollektív szerződés és az alkalmazottaknak történő stimuláció-kifizetéssel 
kapcsolatos általános ügyirat alkalmazásával kapcsolatban, 

különösképpen az alábbi törvényellenességek kerültek megállapításra: 
a) A munkaadó, azaz az ellenőrzés alanyát képező költségvetési eszközhasználó 2016. július 1-
jén megnövelt fizetést, azaz stimulációt számolt el, illetve fizetett ki 2016. július 4-én 17 
alkalmazottnak 2016. júniusára vonatkozóan, épedig 215.543,37 dinár bruttó összegben, habár 

3



erre vonatkozóan nem voltak kitöltve a törvénnyel előirányozott feltételek (a 2016. június 1-je és 
2016. június 30-a közötti időszakban a bevételek és a kiadások között 319.089,38 dinár 
különbség került kimutatásra, habár a hiteles számviteli okiratok alapján elvégzett ellenőrzéssel a 
bevételek és a kiadások között -1.267.663,19 dinár valós különbség került megállapításra). 

Figyelembe véve, hogy az ellenőrzés alanyát képező költségvetési eszközhasználó 2016. 
július 1-jén megnövelt fizetést, azaz stimulációt számolt el, illetve fizetett ki 2016. július 4-én 17 
alkalmazottnak, éspedig az ellenőrzés alanyát képező költségvetési eszközhasználó felelős 
személye, azaz a Zentai Gyógyszertár igazgatója által törvényellenesen meghozott határozat 
alapján, azaz az alkalmazottaknak törvényellenesen 215.543,37 dinár stimuláció kifizetésre 
került, ezáltal az ellenőrzés alanyát képező költségvetési eszközhasználó a Szerb Köztársaság, 
Vajdaság Autonóm Tartomány és a helyi önkormányzati egység által alapított egészségügyi 
intézmények kollektív szerződése 94. szakaszával ellentétesen járt el, az ellenőrzés alanyát 
képező költségvetési eszközhasználó felelős személye pedig a Zentai Gyógyszertár alapszabálya 
23. szakasza 1. bekezdése 3. és 4. pontjával ellentétesen. 
 
b) Az ellenőrzött időszakban a mobiltelefon-szolgáltatás 16 alkalmazott részéről a megengedett 
1.000,00 dináros keret felett került igénybevételre, a keretet meghaladó összegek pedig nem 
kerültek visszaszolgáltatásra a munkaadó számlájára. 

Az említett keret a gyógyszertár igazgatója által 2011. május 6-án meghozott 21-40. 
számú, a Zentai Gyógyszertárban a mobiltelefonok használata alkalmával a megengedett keretről 
szóló határozattal került meghatározásra. 
 
c) A törvényellenes üzletvitel a szállítók iránt esedékessé vált kötelezettségek törlesztésének 
elmulasztásához vezetett a 2016. január 1-jétől 2016. július 18-áig terjedő időszakban, az 
alábbiak szerint: 
 

Sorszám a szállítók iránti ADÓSSÁG az alábbi napon az ADÓSSÁG összege  

1 2016.01.01. 26.435.735,06 dinár 
2 2016.01.31. 30.295.164,49 dinár 
3 2016.02.29. 29.965.656,31 dinár 
4 2016.03.31. 32.582.746,43 dinár 
5 2016.04.30. 30.937.344,37 dinár 
5 2016.05.31. 31.548.018,40 dinár 
7 2016.06.30. 32.185.935,93 dinár 
8 2016.07.18. 33.341.996,92 dinár 

 
2016. július 18-án az adósság 73 szállító felé az alábbi összegeket teszi ki: 

- Teljes adósság: 33.341.996,92 dinár; 
- Az esedékessé vált összes kötelezettség: 7.546.901,10 dinár; 
- A még nem esedékes összes kötelezettség: 25.795.095,82 dinár; 
- A Köztársasági Egészségbiztosítási Alap még nem térített vissza 10.018.766,67 dinárt. 

A szállítók iránti 33.341.996,92 dináros 2016. július 18-ai adósság összegének és a szállítók 
iránti 26.435.735,06 dináros 2016. január 1-jei adósság összegének összehasonlításával 
megállapításra kerül, hogy a 2016. január 1-jétől 2016. július 18-áig terjedő időszakban  
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a szállítók iránti adósság növekedésének irányzata figyelhető meg, mivel az adósság összege 
6.906.261,86 dinárral növekedett. 

Mivel az ellenőrzés alanyát képező költségvetési eszközhasználó a szállítók iránti 
adósságát a 2016. január 1-jétől 2016. július 18-áig terjedő időszakban nem csökkentette, hanem 
ezzel ellentétesen a szállítók iránti adósság hónapról hónapra növekedett, ezáltal az ellenőrzés 
alanyát képező költségvetési eszközhasználó felelős személye, azaz a Zentai Gyógyszertár 
igazgatója a Zentai Gyógyszertár alapszabálya 3. és 5. szakaszával ellentétesen járt el (a 
pénzügyi terv végrehajtására vonatkozó részt illetően). 

Az ellenőrzés alanyát képező költségvetési eszközhasználó 2016. július 18-án 
3.330.175,36 dinár pénzeszközzel rendelkezett, a rendelkezésére álló pénzeszközökből azonban 
a szállítók iránti adósság bizonyos részét sem törlesztette, ami az említett napon 7.546.901,10 
dinárt tet ki, tehát az ellenőrzés alanyát képező költségvetési eszközhasználó felelős személye, 
azaz a Zentai Gyógyszertár igazgatója nem tett eleget a törvényes kötelezettségeinek, miáltal a 
Zentai Gyógyszertár alapszabálya 3. és 5. szakaszával ellentétesen járt el (a pénzügyi terv 
végrehajtására vonatkozó részt illetően). 

A fentiek alapján kitöltöttek a Zentai Gyógyszertár igazgatójának felmentéséhez 
szükséges feltételek, éspedig törvényellenes üzletvitel miatt, a Zentai Gyógyszerár alapszabálya 
24. szakasza 2. bekezdése 2. pontjának megfelelően. 

Zenta Község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó 
ügyiratok meghatalmazott előterjesztője a 2016. december 7-én meghozott végzésével 
véglegesítette a Zentai Gyógyszertár igazgatójának felmentéséről szóló határozatjavaslatot. 

Zenta Község Községi Tanácsa javaslatának megvitatását követően Zenta Község 
Képviselő-testülete meghozta a Zentai Gyógyszertár igazgatójának felmentéséről szóló 
határozatot. 

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban, 
ellene azonban közigazgatási per indítható. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község  
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-138/2016-I 
Kelt: 2016. december 12-én 
Z e n t a 

Balo Tatjana s.k., 
a Zentai Községi Képviselő-testület elnök 

asszonya 
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Javaslat 
Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005., 72/2009. szám – másik törvény, 
88/2010., 99/2010., 57/2011., 119/2012., 45/2013. szám – másik törvény, 93/2014., 96/2015. és 106/2015. szám) 
134. szakasza és 135. szakasza 2. bekezdésének 3. pontja, a Zentai Gyógyszertár megalapításáról szóló rendelet 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 10/2006., 5/2007., 7/2008. és 13/2008. szám), a Zentai Gyógyszertár alapszabálya 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 20/2010., 25/2012. és 27/2016. szám) 19. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, a 
helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 
9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. 
bekezdésének 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. december 12-én tartott ülésén meghozta 
az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI GYÓGYSZERTÁR MEGBÍZOTT IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
 

1. A Községi Képviselő-testület a Zentai Gyógyszertár igazgatójának kinevezésére irányuló eljárás 
befejezéséig terjedő, de legfeljebb hathónapos időtartamra kinevezi WÉBER ZITA okleveles fogorvost, 
zentai illetőségű, Kossuth Lajos utca sz.n. cím alatti lakost a Zentai Gyógyszertár megbízott igazgatójává. 

2. Jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 

 
I n d o k o l á s 

Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005., 72/2009. szám – másik 
törvény, 88/2010., 99/2010., 57/2011., 119/2012., 45/2013. szám – másik törvény, 93/2014., 96/2015. és 106/2015. 
szám) 134. szakasza értelmében, ha az egészségügyi intézmény igazgatóbizottsága nem végzi el az egészségügyi 
intézmény igazgatójelöltjének kiválasztását, illetve, ha az egészségügyi intézmény alapítója nem nevezi ki az 
egészségügyi intézmény igazgatóját a jelen törvény rendelkezéseivel összhangban, az alapító hathónapos időszakra 
megbízott igazgatót fog kinevezni. 

Az egészségügyi intézmény igazgatójának megválasztására vonatkozó feltételek, továbbá az igazgató 
jogosultságai, kötelezettségei és felelősségei az egészségügyi intézmény megbízott igazgatójára egyaránt 
vonatkoznak. 

Miként Wéber Zita eleget tesz az egészségügyi intézmény igazgatójának kinevezéséhez szükséges, az 
egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005., 72/2009. szám – másik törvény, 
88/2010., 99/2010., 57/2011., 119/2012., 45/2013. szám – másik törvény, 93/2014., 96/2015. és 106/2015. szám) 
132. szakaszával és a Zentai Gyógyszertár alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 20/2010., 25/2012. és 
27/2016. szám) 19. szakaszának 2. bekezdésével előirányozott feltételeknek, kitöltöttek a Zentai Gyógyszertár 
megbízott igazgatójának kinevezéséhez szükséges feltételek. 

Zenta Község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó ügyiratok 
meghatalmazott előterjesztője a 2016. december 7-én meghozott végzésével véglegesítette a Zentai Gyógyszertár 
megbízott igazgatójának kinevezéséről szóló határozatjavaslatot. 

Zenta Község Községi Tanácsa javaslatának megvitatását követően Zenta Község Képviselő-testülete 
meghozta a Zentai Gyógyszertár megbízott igazgatójának kinevezéséről szóló határozatot. 

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban, ellene azonban 
közigazgatási per indítható. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község  
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-139/2016-I 
Kelt: 2016. december 12-én 
Z e n t a 

Balo Tatjana s.k., 
a Zentai Községi Képviselő-testület elnök 

asszonya 
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Életrajz – Dr. Wéber Zita 
 
 
Dr. Wéber Zita 1977‐ben született Újvidéken, ahol az általános és a középiskolai oktatást kitűnő 
eredménnyel végezte. 
 
Az Újvidéki Orvostudományi Kar hatéves  képzését  (fogorvosi  szakirányon) a megadott  időben 
végezte el, és 2003‐ban fogorvosi címet szerzett. 
 
2004‐től munkaviszonyban van –  fogorvos a Dr. Gerő  István Egészségügyi Központban, később 
pedig a Zentai Egészségházban. 
 
Anyanyelve mellett szerbül, németül és angolul is beszél. 
 
1999‐től  négy  könyv,  éspedig  a  Biohemija  1.,  Biohemija  2.,  Biologija  és  Hemija  könyvek 
társszerzője,  melyek  az  általános‐  és  középiskolai  oktatást  célozzák,  az  ötödik  pedig 
előkészületben van. 
 
Előadások résztvevője, a helyi és vajdasági szintű rádióműsorok gyakori interjúalanya, továbbá a 
Medicus RTV egyórás program független vendége. 
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Javaslat 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005. szám – 
másik törvény, 81/2005. szám – másik törvény kiigazítása, 83/2005., szám – másik törvény 
kiigazítása, és 83/2014. szám – másik törvény) 4. szakasza, a kultúráról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. szám – kiigazítás) 23. szakaszának 1. bekezdése, 
a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám) 20. 
szakasza 1. bekezdésének 16. pontja és 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. decembar 12-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

R E N D E L E T E T 
A ZENTAI STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MEGALAPÍTÁSÁRÓL 

 
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. szakasz 

A Községi Képviselő-testület jelen rendelettel a Zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központot (a 
továbbiakban: intézmény) megalapítja. 
 

2. szakasz 
Az intézmény a polgárok művelődés területét érintő jogosultságainak érvényesítését és 
szükségleteinek kielégítését, valamint egyéb, törvénnyel megállapított érdekeinek érvényesítését 
biztosító kulturális tevékenység ellátása, de főként Zenta község szerb kulturális örökségének, 
valamint az egyik legnagyobb szerb költő és lelkes kulturális alkotó hagyatékának megóvása és 
előmozdítása, továbbá Zenta és környéke szerb honismereti kultúrája valamennyi szegmensének 
integrálása és mindezek hatékonyságának elősegítése céljából alapított jogi személy. 
Az intézmény kötelessége, hogy munkájával hozzájáruljon a hazai kulturális és művészeti örökség, 
valamint a kortárs hazai kulturális és művészeti alkotótevékenység megőrzéséhez, kutatásához, 
tanulmányozásához, bemutatásához, összegyűjtéséhez és előmozdításához. 
Az intézmény a Zentai Községi Képviselő-testületnek a Stevan Sremac Szülőföld Alapítvány 
létrehozásáról szóló, 2005. február 7-én kelt 025-01/2005-I számú rendeletével megalapított, és az 
Oktatásügyi és Művelődési Tartományi Titkárság 2005. november 22-én kelt 016-025-00022/2005-02 
számú, az alapítvány jegyzékbevételéről szóló határozatával az Alapítványok Jegyzékében bejegyzett 
Stevan Sremac Szülőföld Alapítvány jogutódja. 
Az intézmény a cégjegyzékbe való bejegyzéssel jogi személy státusra tesz szert. 
 

3. szakasz 
Jelen rendelet szabályozza: 

1) az alapító megnevezését; 
2) az intézmény megnevezésé és székhelyét; 
3) az intézmény tevékenységét; 
4) az alapítást szolgáló eszközöket, az intézmény munkája megkezdésének időpontját, valamint 

az eszközök biztosításának módját; 
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5) az alapító jogait, kötelezettségeit és felelősségeit az intézmény tevékenységének ellátása 
tekintetében; 

6) az alapítandó intézmény szerveit és azok meghatalmazásait; 
7) azon személy családi és utónevét, valamint személyi számát, aki az intézmény igazgatójának 

kinevezéséig ellátja annak teendőit, és gyakorolja hatásköreit; 
8) az igazgató és az irányítási szervek kinevezésének módját; 
9) az alapszabály meghozatalának határidejét. 

 
4. szakasz 

Az intézmény alapítója Zenta község, melynek székhelye Zenta, Fő tér 1. szám, törzsszáma: 
08038490, adóazonosító száma: 102692306, akinek nevében az alapítói jogokat Zenta Község 
Képviselő-testülete (a továbbiakban: Községi Képviselő-testület) érvényesíti. 
 

5. szakasz 
A harmadik személyekkel folytatott jogforgalomban az intézmény saját nevében és saját számlájára 
lép fel. 
Az üzletvitel folyamán harmadik személyekkel szemben létrejött kötelezettségekért az intézmény a 
teljes vagyonával felel. 

 
6. szakasz 

Az intézmény határozatlan időre kerül megalapításra és gazdálkodik. 
 

7. szakasz 
Az intézmény cégneve szerb nyelven: Српски културни центар “Стеван Сремац” Сента. 
Az intézmény cégneve magyar nyelven: Zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ. 
Az intézmény rövidített cégneve szerb nyelven: СКЦ „Стеван Сремац“ Сента. 
Az intézmény rövidített cégneve magyar nyelven: Zentai Stevan Sremac SZMK. 
 

8. szakasz 
Az intézmény székhelye Zentán, a Stevan Sremac utca 4. szám alatt található. 
 

9. szakasz 
Az intézmény cégnevének és székhelyének változtatásáról az alapító jóváhagyásával az intézmény 
igazgatóbizottsága dönt. 
 

10. szakasz 
Az intézményt az igazgató képviseli. 
Az igazgató meghatalmazással rendelkezik, hogy az intézmény nevében és annak tevékenységi körén 
belül, de megahatalmazásai keretében szerződéseket kössön és egyéb jogi cselekményeket 
foganatosítson, továbbá, hogy a bíróságok és más szervek előtt képviselje az intézményt. 
Az igazgató meghatalmazásai keretein belül szerződések megkötésére és egyéb jogi cselekmények 
foganatosítására irányuló írásos meghatalmazást adhat más személynek. 
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Az intézmény alapszabályával az intézmény képviseletével és a nevében való eljárással kapcsolatos 
egyéb kérdések is szabályozásra kerülnek. 
 

11. szakasz 
Az intézmény pecséttel rendelkezik. 
A pecsét szövegét és küllemét az intézmény alapszabálya rendezi. 
Az intézmény pecsétjeinek számáról, valamint azok használatának és őrzésének módjáról az igazgató 
dönt. 

 
12. szakasz 

Az intézmény jelképpel rendelkezik. 
Az intézmény jelképének küllemét és tartalmát az intézmény alapszabálya rendezi. 
 

13. szakasz 
Az intézmény tevékenységét az alábbiak képezik: 
90.0 Alkotó, művészeti és szórakoztató tevékenység 
A kreatív és alkotóművészet, valamint a kapcsolódó tevékenységek területét érintő tevékenységeket 
öleli fel. 
90.01 Előadó-művészet 
Az alábbiakat öleli fel: 

- színházi, opera- vagy táncművek/programok bemutatása, zenei programok (koncertek) 
kivitelezésének előkészítése, valamint egyéb színpadi előadások; 

- színházi csoportok, vagy társulatok, zenekarok, együttesek tevékenysége; 
- egyéni művészek, úgy, mint színészek, táncosok, zenészek és szövegmondók tevékenysége. 

90.02 Egyéb művészeti tevékenységek az előadó-művészet keretében 
Az alábbiakat öleli fel: 

- az előadó-művészeti, színházi táncművek, koncertek és operaelőadások, valamint egyéb 
színpadi alkotások bemutatásának kiegészítő tevékenységei; 

- rendezői, produceri tevékenység, látványtervezők és kellékesek, fénytechnikai munkások 
tevékenysége; 

- producerek és művészeti események szervezőinek tevékenysége, színpadi felszereléssel vagy 
anélkül. 

90.03 Alkotóművészet 
Az alábbiakat öleli fel:  

- független művészek, mint szobrászok, festők, rajzfilmrajzolók, karikaturisták, metszetet, 
rézkarcot készítők stb. tevékenysége; 

- írók tevékenysége, valamennyi területen, beleértve a regényírást és a szakmai kiadvány 
készítését stb.; 

- független újságírók (műkritikusok) tevékenysége; 
- művészeti alkotások (pl. festmények, filmek, könyvek) helyreállítása, restaurálása. 

90.04 Művészeti létesítmények működtetése 
Az alábbiakat öleli fel:  

- hangverseny- és színháztermek, valamint egyéb művészeti létesítmények tevékenysége; 
- diák- és egyetemi hallgatói művelődési központok tevékenysége. 

91.01 Könyvtári és levéltári tevékenység 
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Az alábbiakat öleli fel:  
- a felhasználók, például tanulók, kutatók és hivatalnokok számára nyújtott mindenfajta 

dokumentációs és információs könyvtári, olvasótermi, és különleges audiovizuális tári 
tevékenység, valamint levéltári és dokumentációs anyag védelmét, továbbá levéltári anyag 
nyilvántartását, átvételét, őrzését, rendszerezését, feldolgozását, közzétételét és használatba 
adását, a levéltári anyagok által tartalmazott tényekről szóló bizonylatok kiadását és a levéltári 
anyag használóinak szolgáltatások nyújtását végző levéltárak tevékenysége; 

- gyűjteményszerzés, szakosodással vagy anélkül; 
- gyűjtemények katalógusának és kollekciójának, illetve a levéltári anyagról szóló információs 

eszközök készítése; 
- könyvtári-információs anyagok, könyvek, térképek, újságok, filmek, hanglemezek, kazetták, 

művészeti alkotások stb. összegyűjtése, feldolgozása, védelme, őrzése és az azokhoz való 
hozzáférés biztosítása, továbbá a levéltári anyag kölcsönzése; 

- minden típusú könyvtári-információs szolgáltatás nyújtása a helyszínen, illetve távolról; 
- fényképtári és filmkönyvtári, valamint kísérő szolgáltatások. 

91.02 Múzeumok, galériák és gyűjtemények tevékenysége 
Az alábbiakat öleli fel:  

- mindenfajta múzeum tevékenysége; 
- művészeti múzeum, az ékszer-, bútor-, jelmez-, kerámia-, ezüstalkotás múzeumai; 
- természettudományi, műszaki és technikai, történeti múzeum és hadtörténeti stb. múzeumok; 
- egyéb szakmúzeum; 
- szabadtéri múzeum. 

18.20 Felvételek sokszorosítása 
Az alábbiakat öleli fel:  

- hangfelvételek sokszorosítása; 
- film- és egyéb hangfelvételt tartalmazó adathordozók eredeti (mester) példányról történő 

sokszorosítása; 
- szoftvert vagy adatot tartalmazó eredeti (mester) példányról kompaktlemezre vagy szalagra 

történő sokszorosítás. 
47.19 Egyéb nem szakosodott bolti kiskereskedelem 
Az alábbiakat öleli fel:  

- könyvek, kompaktlemezek és szuvenírek értékesítése. 
57.78 Kereskedelmi művészeti galériák tevékenysége 
58.11 Könyvkiadás nyomtatott, elektronikus és hangfelvétel formában, valamint az interneten 
Az intézmény törvénnyel nem tiltott egyéb tevékenységeket is elláthat, függetlenül attól, hogy 
meghatározásra kerültek-e az alapítói okirattal vagy az alapszabállyal. 
 

14. szakasz 
A jelen rendelet 13. szakasza szerinti tevékenységek keretében az intézmény az alábbi célokat 
valósítja meg: 
- a helyi szerb közösség anyanyelvének, honismereti kultúrájának és hagyományának őrzése és 

ápolása; 
- a Stevan Sremac író és akadémikus emlékének tartós megőrzéséhez és ápolásához szükséges 

feltételek megteremtése; 
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- a helyi szerb közösség honismereti kultúrájának fejlesztését szolgáló rendezvények szervezése és 
támogatása, illetve a helyi szerb intézmények és egyesületek, illetve azok tagjai e rendezvényeken 
való részvételének támogatása; 

- a helyi szintű szerb művelődési intézmények és egyesületek beindítása, szervezése és támogatása, 
illetve együttműködésük fejlesztése; 

- azon projektumok támogatása, amelyeknek célja a helyi szerb közösségből származó tanulók 
iskoláztatásának könnyítése, illetve anyagi támogatás biztosítása elhelyezésükre, útiköltségeikre és 
tanszereikre; 

- az itteni szerb közösségből származó személyek azon különböző válfajú művelődési 
projektumainak, tudományos, irodalmi és művészeti alkotásainak bemutatása és támogatása, 
amelyek hozzájárulnak a szerb honismereti kultúra megőrzéséhez és fejlesztéséhez; 

- a helyi szerb közösségből származó, a tudomány és művelődés terén jeleskedő fiatal tehetségek 
támogatása; 

- támogatásnyújtás oktatási, művelődési és tudományos intézményeknek és egyesületeknek a szerb 
kultúra fejlesztésére és megőrzésére irányuló programjaik megvalósításában; 

- együttműködés különböző válfajú művelődési programok megvalósításában hazai és külföldi 
szervezetekkel és egyesületekkel; 

- a szerb nyelven történő oktatás és az oktatási intézmények helyi keretek közötti ápolása és 
erősítése az óvodától egészen a középfokú oktatásig; 

- a helyi szerb közösség reprezentatív honismereti művelődési alkotásainak a szélesebb 
nyilvánosság részére történő bemutatása; 

- szakmai találkozók és tanácskozások, illetve művelődési-oktatási rendezvények és előadások, 
valamint a helyi szerb közösség általános műveltségi szintjének fejlesztésére szánt kiállítások 
szervezése; 

- a helyi szerb közösség szellemi javainak őrzése és ápolása; 
- együttműködés megvalósítása hazai és külföldi tudományos- és szakmai intézményekkel a hazai és 

a diaszpórában levő szerb nemzeti közösség művelődésének és hagyományának előmozdítása és 
fejlesztése érdekében; 

- a szerb közösség kultúrája és hagyománya fejlődése szempontjából jelentős nyomtatott 
publikációk, valamint elektronikus video- és hangfelvételek kiadása; 

- a Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ – mint a fentiekben említett tevékenységek 
megvalósításának oszlopa – munkájához szükséges feltételek megteremtése; 

- gondoskodás a helyi szintű művelődési történésekről szóló információknak a tömegtájékoztatási 
eszközökben való megfelelő képviseltségéről; 

- a szerb vitézi szokások hagyományának ápolása; 
- a néptánc és népi éneklés hagyományának megőrzése; 
- a helyi történelmi-régészeti és földrajzi lelőhelyek, események és jelenségek, valamint a helyi 

szerb közösség etnológiai jellemzőinek tanulmányozása. 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti célok megvalósítása érdekében az intézmény: 
- együttműködik az ilyen vagy hasonló tevékenységekkel foglalkozó hazai és külföldi 

egyesületekkel, szervezetekkel és intézményekkel, 
- együttműködik a szerb kultúra és hagyomány őrzésével és fejlesztésével foglalkozó tudományos és 

szakmai intézményekkel, 
- pályázatokon való részvétellel pénzeszközök begyűjtését szervezi, 
- adományok, és az anyagi támogatás egyéb formáinak begyűjtését szervezi, 
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- az intézmény alapszabályában és alapítói okiratában előirányozott pályázatokat kiírja és lefolytatja, 
- céljainak megvalósítása érdekében a törvénnyel, az alapítói okirattal és az alapszabállyal 

összhangban álló egyéb tevékenységeket is végez. 
 

2. AZ INTÉZMÉNY TÖRZSTŐKÉJE 
 

15. szakasz 
Az intézmény teljes törzstőkéjét 500 € (betűkkel: ötszázeuró) dinárellenértékének megfelelő pénzbeli 
betét képezi. 
A törzstőke teljes készpénzben befizetett összege 500,00 eurót (betűkkel: ötszázeuró) tesz ki, az SZNB 
befizetés napja szerinti középárfolyama alapján elszámolt dinárellenértékben. 
A törzstőke befizetéséről szóló bizonyíték az intézmény megalapításának nyilvántartásba vétele iránti 
jelentkezés mellé csatolandó. 
Az intézmény törzstőkéjének növeléséről vagy csökkentéséről szóló határozatot az alapító hozza meg. 
 

3. AZ INTÉZMÉNY VAGYONA 
 

16. szakasz 
Az intézmény saját vagyonnal rendelkezik, amelyet irányít, és amellyel rendelkezik, a törvénnyel, az 
alapítói okirattal és a szerződéssel összhangban. 
Az intézmény vagyonát ingóságok és ingatlanok feletti tulajdonjog, pénzeszközök és értékpapírok, 
valamint egyéb vagyoni jogosultságok képezik, melyek a törvénnyel összhangban a művelődési 
intézmény tulajdonába kerültek átvitelre, a köztulajdonban álló dolgok feletti használati jogot is 
beleértve. 
Az intézmény állami tulajdonban és a tulajdon egyéb formáiban levő eszközöket is használhatja, a 
törvénnyel, az alapítói okirattal és a szerződéssel összhangban. 
Az intézmény nyilvántartást vezet az általa használt eszközök állásáról és mozgásáról, a hatályos 
előírásokkal összhangban. 
 

17. szakasz 
Az intézmény nem idegenítheti el az általános érdekű tevékenységének ellátását szolgáló 
létesítményeket, ingatlanokat és egyéb ingóságokat, kivéve azok elhasználódás miatti cseréje, 
korszerűsítése vagy műszaki-technológiai fejlesztése esetén. 
 

18. szakasz 
Az általános érdekű tevékenységének ellátását szolgáló nagyobb értékű ingóságok szerzése vagy 
elidegenítése az alapító jóváhagyásával eszközölhető. 
Az általános érdekű tevékenységének ellátását szolgáló nagyobb értékű ingóságok szerzése vagy 
elidegenítése alatt a jelen szakasz 1. bekezdése értelmében átruházás vagy több, kapcsolatban levő 
átruházás értendő, amelyek tárgya ingóság beszerzése vagy elidegenítése, amelynek piaci értéke a 
rendelet meghozatalának pillanatában az intézmény utolsó éves mérleg szerinti vagyona könyvviteli 
értékének legalább 10%-át képezi. 
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4. AZ INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁSA 
 

19. szakasz 
Az intézmény az alapító költségvetéséből és törvénnyel előirányozott egyéb forrásokból kerül 
finanszírozásra. 
Az intézmény programjainak finanszírozására vagy társfinanszírozására szolgáló eszközök mértékét az 
intézmény stratégiai terve és javasolt éves üzletviteli programja alapján az alapító határozza meg. 
Az intézmény jelen szakasz 2. bekezdése szerinti üzletviteli programja javaslatának különösképpen 
tartalmaznia kell a programtevékenységek finanszírozásához, valamint a folyó költségek és kiadások 
finanszírozásához szükséges eszközöket. 
Az intézmény a következő évre vonatkozó éves üzletviteli programjának javaslatát legkésőbb a folyó 
év júliusának 20-áig benyújtja az alapítónak. 
 

20. szakasz 
Az intézmény kulturális programjainak és projektumainak, valamint a kulturális tevékenység egyes 
területeit érintő művészeti, illetve szakmai vagy tudományos kutatásainak finanszírozására vagy 
társfinanszírozására szolgáló eszközök az alapító költségvetésében kerülnek biztosításra, és az állami 
támogatás ellenőrzését szabályozó előírásokkal és egyéb törvényekkel összhangban kerülnek 
odaítélésre. 
Az intézmény kulturális programjai és projektumai az intézmény tevékenységének ellátásával, a 
szolgáltatások alapján megvalósított térítésekkel, termékek eladásával, szerzői és kapcsolódó jogok 
átruházásával, valamint hagyatékok alapján megvalósított eszközökből, továbbá adományokból és 
támogatásokból, illetve egyéb módon is finanszírozásra kerülnek, a törvénnyel összhangban. 
 

21. szakasz 
A Községi Képviselő-testület rendelettel megállapítja, hogy az intézmény mely kulturális programjai 
és programrészei, illetve folyó költségei és kiadásai kerülnek Zenta község költségvetésének 
eszközeiből finanszírozásra. 
A Községi Képviselő-testület dönt a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti programok finanszírozására 
szolgáló eszközök mértékéről, éspedig az ezen programok megvalósításához szükséges költségekről 
szóló előszámla alapján. 
A Községi Képviselő-testület jelen szakasz 1. bekezdése szerinti rendelete alapján a község 
polgármestere éves szerződést köt az intézménnyel a jóváhagyott programok és programrészek 
finanszírozásáról. 
A község költségvetéséből származó eszközök kifizetése eszközök átutalásáról szóló határozat alapján 
történik, a költségvetési rendszert szabályozó törvénnyel összhangban. 
Az intézmény az átutalt eszközöket köteles rendeltetésszerűen felhasználni, továbbá az alapítónak a 
program, illetve a projektum befejezésétől számított 30 napos határidőn belül a kulturális programok 
és projektumok megvalósításáról – amelyekre költségvetési eszközök kerültek odaítélésre – szóló 
jelentést a pénzeszközök rendeltetésszerű felhasználásáról szóló bizonyítékokkal benyújtani. 
A jelen szakasz 5. bekezdése szerint jelentés a használók rendeltetésszerű eszközhasználatának 
igazolására szolgáló dokumentáció alkotórészét képezi. 
Az intézmény a kulturális programok, illetve projektumok – amelyekre költségvetési eszközök 
kerültek odaítélésre – befejezésétől számított 15 napos határidőn belül, de legkésőbb a folyó év végéig 
köteles az alapítónak jelentést benyújtani ezen kulturális programok és projektumok megvalósításáról, 
továbbá a Községi Képviselő-testületnek bizonyítékokat megküldeni a pénzeszközök rendeltetésszerű 
felhasználásáról. 
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22. szakasz 
Zenta község társfinanszírozza az intézmény folyó költségeit és kiadásait. 
Az intézmény a folyó költségek és kiadások társfinanszírozása iránti kérelem mellett jelentést nyújt be 
az ötéves munkájáról, valamint stratégiai fejlődési tervet az elkövetkező öt évre vonatkozóan. 
Az intézmény folyó kiadásainak és költségeinek társfinanszírozására szolgáló eszközök mértéke nem 
haladhatja meg az intézmény folyó kiadásainak és költségeinek 45%-át. 
A község polgármestere egyéves időtartamra szóló külön szerződést köt a folyó költségek és kiadások 
társfinanszírozásáról. 
 

23. szakasz 
Az intézmény legkésőbb a folyó év márciusának 15-éig köteles a Községi Képviselő-testülethez 
jelentést benyújtani az előző évi munkájáról és pénzgazdálkodásáról. 
 

24. szakasz 
Ha az éves elszámolás alapján a művelődési intézmény veszteséget mutat ki, az igazgatóbizottság a 
hatályos előírásokkal összhangban határozatot hoz a veszteség lefedéséről, és jóváhagyás céljából 
megküldi azt az alapítónak. 
 

5. AZ INTÉZMÉNY SZERVEI 
 

25. szakasz 
Az intézmény szervei az igazgató, az igazgatóbizottság és a felügyelő bizottság. 
 

1. Az intézmény igazgatója 
 

26. szakasz 
Az intézményt az igazgató vezeti. 
Az intézmény igazgatóját az alapító nevezi ki és menti fel. 
 

27. szakasz 
Az intézmény igazgatója előzetesen lefolytatott nyilvános pályázat alapján, négyéves időszakra kerül 
kinevezésre, és újra kinevezhető. 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti nyilvános pályázatot az intézmény igazgatóbizottsága írja ki és 
hajtja végre. 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti nyilvános pályázat legkésőbb az igazgató megbízatási idejének 
lejárta előtt 60 nappal kiírandó. 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti nyilvános pályázat közzétételre kerül a Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgálat honlapján, valamint a Szerb Köztársaság egész területén elérhető legalább egy napilapban. 
A nyilvános pályázatra irányuló jelentkezések benyújtási határideje nem lehet rövidebb a nyilvános 
pályázat közzétételének napjától számított nyolc, illetve hosszabb a nyilvános pályázat közzétételének 
napjától számított tizenöt napnál. A késedelmes, tiltott, értelmezhetetlen vagy hiányos jelentkezéseket, 
valamint azon jelentkezéseket, melyek mellé nem került valamennyi szükséges dokumentum 
csatolásra, az igazgatóbizottság végzéssel elveti, amely ellen a végzés meghozatalának napjától 
számított három napos határidőn belül külön fellebbezés nyújtható be. 
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A jelen szakasz 6. bekezdése szerinti fellebbezésnek a végzés végrehajtására nincs halasztó hatálya. 
Az igazgatóbizottság meghallgatást folytat a pályázat feltételeinek eleget tevő jelöltekkel, majd a 
nyilvános pályázat befejezésének napjától számított 30 napos határidőn belül az indokolással ellátott 
jelöltlistát (a továbbiakban: jelöltlista) megküldi az alapítónak. A jelöltlista tartalmazza az 
igazgatóbizottság véleményét valamennyi jelölt szakmai és szervezési képességeire vonatkozóan, 
valamint a lefolytatott meghallgatásról készült jegyzőkönyvet. 
Az alapító a jelöltlistáról kinevezi az intézmény igazgatóját. 
A nyilvános pályázat sikertelennek minősül, ha az igazgatóbizottság megállapítja, hogy egy jelölt sem 
tesz eleget a kiválasztási eljárásba való bekerüléshez szükséges feltételeknek, amiről az alapítót 
köteles értesíteni, illetve, ha az alapító nem nevezi ki az intézmény igazgatóját a jelöltlistáról. 
 

28. szakasz 
Az intézmény igazgatójelöltjei felsőfokú végzettséggel és a szakmájukban szerzett legalább öt év 
munkatapasztalattal kell, hogy rendelkezzenek. 
A jelöltek által az intézmény igazgatójává való kinevezéshez kitöltendő egyéb feltételek az intézmény 
alapszabályával kerülnek megállapításra. 
Az igazgatójelölt a pályázati dokumentáció alkotórészeként köteles előterjeszteni az intézmény 
munkájára és fejlődésére irányuló programot. 
 

29. szakasz 
Az alapító előzetesen lefolyatatott nyilvános pályázat nélkül kinevezheti az intézmény megbízott 
igazgatóját, ha az igazgatónak a megbízatási ideje lejárta előtt megszűnik a mandátuma, illetve, ha az 
igazgató kiválasztására irányuló nyilvános pályázat sikertelen. 
A megbízott igazgató legfeljebb egy évig töltheti be ezen tisztséget. 
A megbízott igazgató eleget kell, hogy tegyen a jelen rendelet 28. szakaszának 1. bekezdése szerinti, 
az igazgatójelölt kiválasztására vonatkozó feltételeknek. 
A megbízott igazgató az igazgatóéval megegyező jogosultságokkal, kötelezettségekkel és 
megahatalmazásokkal rendelkezik. 
 

30. szakasz 
Az intézmény igazgatója: 

1) megszervezi és irányítja az intézmény működését; 
2) meghozza a teendők megszervezéséről és besorolásáról szóló ügyiratot és egyéb általános 

ügyiratokat a törvénnyel és az intézmény alapszabályával összhangban; 
3) végrehajtja az intézmény igazgatóbizottságának határozatait; 
4) képviseli az intézményt; 
5) gondoskodik az intézmény működésének törvényességéről; 
6) felelős az intézmény munkaprogramjának végrehajtásáért; 
7) felelős az intézmény anyagi-pénzügyi üzletviteléért; 
8) a törvénnyel és az alapszabállyal összhangban egyéb feladatokat is ellát. 

 
31. szakasz 

Az intézmény igazgatójának tisztsége megszűnik a megbízatási idejének lejártával és felmentéssel. 
Az alapító a megbízatási idejének lejárta előtt felmenti az intézmény igazgatóját: 

1) személyes kérelmére; 
2) ha a törvény rendelkezéseivel ellentétesen látja el a tisztségét; 
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3) ha szakszerűtlen, szabálytalan és rosszhiszemű munkájával nagyobb kárt okoz az 
intézménynek, illetve ha annyira elhanyagolja, vagy oly mértékben rosszhiszeműen végzi 
kötelezettségeit, hogy nagyobb fennakadások keletkeztek, illetve keletkezhetnek az intézmény 
működésében; 

4) ha bűnvádi eljárás indul ellene olyan cselekmény miatt, ami méltatlanná teszi az igazgatói 
tisztség betöltésére, illetve ha jogerős bírósági határozattal elítélik olyan bűncselekményért, 
amely méltatlanná teszi az intézmény igazgatói tisztségének betöltésére; 

5) a törvénnyel és az intézmény alapszabályával megállapított egyéb okok miatt. 
 

32. szakasz 
Az intézménynek az igazgató mellett lehet egy vagy több művészeti, illetve programigazgatója, aki a 
művészeti, illetve a szakmai teendőket irányítja és felelős ezekért. 
A művészeti, illetve programigazgató megválasztásának módját, illetve felmentésének eljárását az 
intézmény alapszabálya rendezi, a törvénnyel összhangban. 
 

2. Az intézmény igazgatóbizottsága 
 

33. szakasz 
Az intézményt az igazgatóbizottság igazgatja. 
Az intézmény igazgatóbizottságának hét tagja van. 
Az intézmény igazgatóbizottsági tagjait a kulturális tevékenység kiemelkedő szakértői és ismerői 
soraiból az alapító nevezi ki. 
Az intézmény igazgatóbizottságának elnökét az igazgatóbizottsági tagok közül az alapító nevezi ki. 
 

34. szakasz 
Az igazgatóbizottság egy tagja az intézmény foglalkoztatottainak – az alapvető, azaz a 
programtevékenység letéteményeseinek soraiból kerül kinevezésre. 
Az igazgatóbizottság összetételének biztosítania kell a kevésbé képviselt nem legalább 30%-os 
képviseltségét. 
A intézmény igazgatóbizottsága jelen szakasz 1. bekezdése szerinti tagjai négyéves időszakara 
kerülnek kinevezésre, és legfeljebb két alkalommal nevezhetők ki. 
Az igazgatóbizottság elnökének akadályozottsága esetén az igazgatóbizottság ülését az 
igazgatóbizottság legidősebb tagja is összehívhatja, illetve elnökölhet azon. 
 

35. szakasz 
Az alapító kinevezheti az intézmény igazgatóbizottságának megbízott elnökét és tagját, abban az 
esetben is, ha az igazgatóbizottság elnökének, illetve tagjának a megbízatási idejük lejárta előtt 
megszűnt a tisztsége. 
Az igazgatóbizottság megbízott elnöke, illetve tagja legfeljebb egy évig töltheti be ezen tisztséget. 
 

36. szakasz 
Az intézmény igazgatóbizottsága: 
1) meghozza az alapszabályt; 
2) meghozza az intézmény törvénnyel és alapszabállyal előirányozott egyéb általános ügyiratait; 
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3) megállapítja az üzletviteli és fejlesztési politikát; 
4) dönt az intézmény üzletviteléről; 
5) meghozza az intézmény munkaprogramjait, az igazgató javaslatára; 
6) meghozza az éves pénzügyi tervet, az igazgató javaslatára; 
7) elfogadja az éves elszámolást; 
8) elfogadja az éves munka- és üzletviteli jelentést; 
9) javasolja a státusbeli változásokat, a törvénnyel összhangban; 
10) az alapítónak javaslatot tesz az igazgatójelöltre vonatkozóan; 
11) határozott időre szóló munkaszerződést köt az igazgatóval, éspedig a megválasztása szerinti 

időszak lejártáig, illetve a felmentéséig terjedő időszakra, ha igazgatóvá azonban az intézménynél 
már határozatlan időre szóló munkaviszonyban álló személy került kinevezésre, munkaszerződés-
melléklet került megkötésre, a munkatörvénnyel összhangban; 

12) a törvénnyel és az alapszabállyal megállapított egyéb kérdésekről dönt. 
A jelen szakasz 1. bekezdésének 5) és 6) pontja szerinti ügyiratokra az alapító adja meg a 
jóváhagyását. 
 

37. szakasz 
Az intézmény igazgatóbizottsági tagjának tisztsége megszűnik a megbízatási idejének lejártával és 
felmentéssel. 
Az alapító a megbízatási idejének lejárta előtt felmenti az igazgatóbizottság tagját: 

1) személyes kérelmére; 
2) ha a törvény rendelkezéseivel ellentétesen látja el a tisztségét; 
3) ha bűnvádi eljárás indul ellene olyan cselekmény miatt, ami méltatlanná teszi az 

igazgatóbizottsági tag tisztségének betöltésére, illetve ha jogerős bírósági határozattal elítélik 
olyan bűncselekményért, amely méltatlanná teszi az intézmény igazgatóbizottsági tagja 
tisztségének betöltésére; 

4) a törvénnyel és az intézmény alapszabályával megállapított egyéb okok miatt. 
 

3. Az intézmény felügyelő bizottsága 
 

38. szakasz 
Az intézményben felügyelő bizottság kerül megalakításra. 
A felügyelő bizottság felügyeletet gyakorol az intézmény üzletvitele felett. 
A felügyelő bizottságnak legalább három tagja van. 
A felügyelő bizottság tagjait az alapító nevezi ki és menti fel. 
A felügyelő bizottság elnökét az alapító a felügyelő bizottsági tagok soraiból nevezi ki. 
 

39. szakasz 
A felügyelő bizottság egy tagja az intézmény alkalmazottai közül kerül kinevezésre, éspedig az 
intézmény reprezentatív szakszervezetének javaslatára, reprezentatív szakszervezet hiányában pedig a 
foglalkoztatottak többségének javaslatára. 
A felügyelő bizottság összetételének biztosítania kell a kevésbé képviselt nem legalább 30%-os 
képviseltségét. 
A intézmény felügyelő bizottsága jelen szakasz 1. bekezdése szerinti tagjai négyéves időszakara 
kerülnek kinevezésre, és legfeljebb két alkalommal nevezhetők ki. 
Az intézmény felügyelő bizottságának tagjává nem nevezhető ki olyan személy, aki tagja az 
intézmény igazgatóbizottságának. 
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A felügyelő bizottság elnökének akadályozottsága esetén a felügyelő bizottság ülését a felügyelő 
bizottság legidősebb tagja is összehívhatja, illetve elnökölhet azon. 
 

40. szakasz 
Az alapító a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak kinevezéséig kinevezheti a felügyelő bizottság 
megbízott elnökét és tagjait. 
Az alapító kinevezheti az intézmény felügyelő bizottságának megbízott elnökét és tagját, abban az 
esetben is, ha a felügyelő bizottság elnökének, illetve tagjának a megbízatási idejük lejárta előtt 
megszűnt a tisztsége. 
A felügyelő bizottság megbízott elnöke, illetve tagja legfeljebb egy évig töltheti be ezen tisztséget. 
 

41. szakasz 
A felügyelő bizottság évente legalább egy alkalommal jelentést nyújt be a munkájáról az alapítónak. 
 

42. szakasz 
Az intézmény felügyelő bizottsági tagjának tisztsége megszűnik a megbízatási idejének lejártával és 
felmentéssel. 
Az alapító a megbízatási idejének lejárta előtt felmenti a felügyelő bizottság tagját: 

1)  személyes kérelmére; 
2) ha a törvény rendelkezéseivel ellentétesen látja el a tisztségét; 
3) ha bűnvádi eljárás indul ellene olyan cselekmény miatt, ami méltatlanná teszi a felügyelő 

bizottsági tag tisztségének betöltésére, illetve ha jogerős bírósági határozattal elítélik olyan 
bűncselekményért, amely méltatlanná teszi az intézmény felügyelő bizottsági tagja 
tisztségének betöltésére; 

4) a törvénnyel és az intézmény alapszabályával megállapított egyéb okok miatt. 
 

43. szakasz 
Az intézményben művészeti, program-, illetve szakértői tanács kerül megalakításra. 
A művészeti, a program-, illetve a szakértői tanács megvitatja az intézmény művészeti, program-, 
illetve szakértői tevékenységeinek kérdését, és az igazgatónak, illetve a művészeti vagy a 
programigazgatónak véleményt nyújt és javaslatot tesz az intézmény művészeti, program-, illetve 
szakértői tevékenységével kapcsolatban. 
A művészeti, a program-, illetve a szakértői tanács összetételébe magas művészi és szakmai 
integritással és autoritással rendelkező személyek kerülnek kinevezésre. 
A művészeti, a program-, illetve a szakértői tanács összetételét, illetékességét, valamint munkájának 
módját az intézmény alapszabálya részletesen szabályozza. 
 

6. ÁLTALÁNOS ÜGYIRATOK 
 

44. szakasz 
Az intézmény általános ügyiratai az alapszabály és a törvénnyel megállapított egyéb általános 
ügyiratok, melyek nem állhatnak ellentétben a törvény rendelkezéseivel. 
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45. szakasz 
 

Az alapszabály az intézmény alapvető általános ügyiratát képezi, amely szabályozza: 
1) az intézmény tevékenységét; 
2) az intézmény belső szervezetét; 
3) az intézmény szerveit, azok összetételét, kinevezésük módját és illetékességét; 
4) az intézmény igazgatója kinevezésének és felmentésének feltételeit; 
5) az intézmény jogforgalomban fellépő kötelezettségekért viselt felelősségét; 
6) az intézmény működése szempontjából jelentős egyéb kérdéseket. 

 
7. ALAPÍTÓI JOGOK 

 
46. szakasz 

Az alapítói jogokat Zenta község az igazgató, az igazgatóbizottsági tagság és a felügyelő bizottsági 
tagság kinevezésének tekintetében a Zentai Községi Képviselő-testületen keresztül érvényesíti. 
Az alapító az intézmény részére köteles a munka megkezdéséhez szükséges eszközöket és 
üzlethelyiséget átruházni, továbbá a tevékenység zavartalan ellátása szempontjából szükséges egyéb 
intézkedéseket foganatosítani. 
Az alapító köteles az intézmény munkáját figyelemmel kísérni, és a felügyelő bizottságon, valamint a 
község illetékes szervein keresztül annak munkája felett felügyeletet gyakorolni. 
Az alapító szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal megvitatja az intézmény üzletviteléről 
szóló jelentést. 
Az intézmény üzletvitelében fellépő zavar esetén az alapító megfelelő intézkedéseket foganatosíthat, 
melyekkel biztosítja az intézmény zavartalan működéséhez és üzletviteléhez, valamint tevékenysége 
ellátásához szükséges feltételeket, a törvénnyel összhangban, továbbá megbízatási idejük lejárta előtt 
felmentheti az intézmény szerveit. 
Az alapító az intézmény megszüntetéséről is dönthet. 
 

47. szakasz 
Az intézmény alapszabályára a Zentai Községi Képviselő-testület adja meg a jóváhagyását. 
A teendők megszervezéséről és besorolásáról szóló ügyiratra Zenta község polgármestere adja meg a 
jóváhagyását. 
 

8. AZ INTÉZMÉNY ALKALMAZOTTAI 
 

48. szakasz 
Az intézmény alkalmazottainak jogaira, kötelezettségeire és felelősségeire a munkáról szóló általános 
előírások alkalmazandók, ha törvénnyel nem került másként előirányozásra. 
 

49. szakasz 
Az intézmény művészeti, program-, illetve szakértői tevékenységei az intézmény igazgatója és egyéni 
művészek vagy más természetes személyek között megkötött szerzői jogi, előadóművészi vagy más 
szerződés alapján is elvégezhetők. 
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15. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

50. szakasz 
 

Az intézmény igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséig az igazgatóbizottság megbízott 
elnöke és tagjai kinevezésre kerülnek, éspedig: 
- Szegedi Kszénia, zentai illetőségű, Dr. Zoran Đinđić sétány 6/3. szám alatti lakos, személyi száma: 

18099538050589 – az igazgatóbizottság megbízott elnökévé, 
- Ramadanski Raško, zentai illetőségű, Branko Radičević utca 9. szám alatti lakos, személyi száma: 

1508989820408 – az igazgatóbizottság megbízott tagjává, 
- Terzić Petar, zentai illetőségű, Július 7. utca 15. szám alatti lakos, személyi száma: 

0109950820022 – az igazgatóbizottság megbízott tagjává, 
- Gašović Jovan, zentai illetőségű, Muškatirović utca 9/30. szám alatti lakos, személyi száma: 

3108971820035 – az igazgatóbizottság megbízott tagjává, 
- Milošević Petar, zentai illetőségű, I. reoni lakos, személyi száma: 2503951820015 – az 

igazgatóbizottság megbízott tagjává, 
- Bicók Andrea Beáta, Csóka községbeli tiszaszentmiklósi illetőségű alatti lakos, személyi száma: 

1107987845026 – az igazgatóbizottság megbízott tagjává, 
- Olajos Márta, zentai illetőségű, Berta István utca 48. szám alatti lakos, személyi száma: 

1412961825024 – az igazgatóbizottság megbízott tagjává. 
Az intézmény igazgatóbizottsága megbízott elnökének és tagjainak mandátuma az intézmény 
igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséig, de legfeljebb egy évig tart, a jelen rendelettel 
összhangban. 
Az intézmény igazgatóbizottságának megbízott elnöke és tagjai a jelen rendelet hatályba lépésétől 
számított 30 napos határidőn belül meghozzák az intézmény alapszabályát. 
 

51. szakasz 
Az intézmény felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséig a felügyelő bizottság 
megbízott elnöke és tagjai kinevezésre kerülnek, éspedig: 
- Vučinić Željko, zentai illetőségű, Čurčijska utca 13. szám alatti lakos, személyi száma: 

1408959820018 – a felügyelő bizottság megbízott elnökévé, 
- Đorđević Aleksandar, zentai illetőségű, Iso Nešić utca 8. szám alatti lakos, személyi száma: 

2605962820014 – a felügyelő bizottság megbízott tagjává, 
- Babin Slađana, zentai illetőségű, Petar Preradović utca 16. szám alatti lakos, személyi száma: 

2702973825048 – a felügyelő bizottság megbízott tagjává. 
Az intézmény felügyelő bizottsága megbízott elnökének és tagjainak mandátuma az intézmény 
felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséig, de legfeljebb egy évig tart, a jelen 
rendelettel összhangban. 
 

52. szakasz 
Az intézmény igazgatójának kinevezéséig, de legfeljebb egy évig terjedő időtartamra, az intézmény 
megbízott igazgatójának tisztségét Borđoški Slobodan, zentai illetőségű, Dr. Zoran Đinđić sétány 4/12. 
szám alatti lakos tölti be – személyi száma: 2803970820038. 
 

 
 
 
 
 
 

5



 
 

53. szakasz 
Az intézmény igazgatója az intézmény alapszabályának az alapító részéről történő jóváhagyásának 
napját követő 15 napos határidőn belül kérelmet nyújt be a cégjegyzékbe való bejegyzés iránt. 
 

54. szakasz 
Az intézmény igazgatója a cégjegyzéke való bejegyzés iránti kérelem jóváhagyásáról szóló határozat 
hatályba lépésének napjától számított 8 napos határidőn belül meghozza a teendők megszervezéséről 
és besorolásáról szóló ügyiratot.  
A teendők megszervezéséről és besorolásáról szóló ügyiratra Zenta község polgármestere meg kell, 
hogy adja a jóváhagyását. 
 

55. szakasz 
Az intézmény a cégjegyzékbe való bejegyzés iránti kérelem jóváhagyásáról szóló határozat hatályba 
lépésének napján kezdi meg a munkáját. 
 

56. szakasz 
Az intézmény cégjegyzékbe való bejegyzését követően a Zentai Stevan Sremac Szülőföld Alapítvány 
alkalmazottai az intézménynél folytatják a munkát. 
 

57. szakasz 
Jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba. 
A jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Stevan Sremac Szülőföld Alapítvány 
létrehozásáról szóló 2005. február 7-én kelt 025-01/2005-I számú rendelet. 
 

I n d o k o l á s 
 

A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005. szám – 
másik törvény, 81/2005. szám – másik törvény kiigazítása, 83/2005., szám – másik törvény 
kiigazítása, és 83/2014. szám – másik törvény) 4. szakasza értelmében az oktatás, a tudomány, a 
művelődés, a testnevelés, a diák- és hallgatói standard, az egészségvédelem, a szociális védelem, a 
gyermekekről való társadalmi gondoskodás, a társadalombiztosítás és az állatok egészségvédelme 
teendőit ellátó, illetve ezen területeken tevékenykedő intézményeket, vállalatokat és egyéb 
szervezeteket a Köztársaság, az autonóm tartomány, város, község, valamint egyéb természetes és 
jogis személy alapíthat. 
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. szám – 
kiigazítás) 23. szakaszának 1. bekezdése szerint művelődési intézményt a törvénnyel előirányozott 
feltételek mellett a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány, a helyi önkormányzati egység, valamint 
egyéb természetes és jogi személy alapíthat. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám) 20. 
szakasza 1. bekezdésének 16. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
5/2011. szám) 16. szakasza 1. bekezdésének 18. pontja értelmében a község, szervei által, az 
Alkotmánnyal és törvénnyel összhangban az általános oktatás, a művelődés, az elsődleges 
egészségvédelem, a testnevelés, a sport, a gyermekvédelem és a turizmus terén intézményeket és 
szervezeteket alakít, valamint figyelemmel kíséri és biztosítja működésüket. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám) 32. 
szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. 
szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja értelmében a községi képviselő-testület a törvénnyel 
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összhangban megalapítja a statútumban meghatározott szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket 
és szervezeteket, valamint felügyeletet gyakorol működésük felett. 
Zenta Község Községi Tanácsa a 2016. december 9. meghozott végzésével véglegesítette a Zentai 
Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendeletjavaslatot. 
Zenta Község Képviselő-testülete Zenta Község Községi Tanácsa javaslatának megvitatását követően 
meghozta a Zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendeletet. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 022-1/2016-I 
Kelt: 2016. december 12. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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Javaslat 
A szociális védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011. szám) 123. 

szakaszának 4. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, és Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete a 2016. december 12-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGI 

TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
A Községi Képviselő-testület a zentai Szociális Védelmi Központ igazgatóbizottsági 

tagjának tisztsége alól felmenti Verikios Nikolić Ljubica zentai illetőségű, Dr. Zoran Đinđić 
sétány 15. szám alatti lakost, a zentai Szociális Védelmi Központ igazgatóbizottságának a 
foglalkoztatottakat képviselő tagját. 
 

 
II. 

Jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s: 
 

A szociális védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011. sz.) 123. 
szakaszának 4. bekezdése szerint a szociális védelmi központ igazgató- és felügyelő 
bizottságának tagjait négyéves megbízatási időre az alapító nevezi ki. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 
32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja szerint Zenta Község Képviselő-
testülete a törvénnyel összhangban kinevezi és felmenti az igazgató- és a felügyelő bizottságot, 
kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények és szervezetek igazgatóit, 
továbbá jóváhagyja azok alapszabályát, a törvénnyel összhangban. 

A Zentai Községi Képviselő-testület 2013. február 19-én kelt 020-20/2013-I. számú 
határozatával Verikios Nikolić Ljubica a zentai Szociális Védelmi Központ foglalkoztatottainak 
képviselőjeként kinevezésre került a zentai Szociális Védelmi Központ igazgatóbizottságának 
tagjává. Verikios Nikolić Ljubica a Zentai Községi Képviselő-testület 2016. október 7-én kelt 
020-79/2016-I. számú határozatával kinevezésre került a zentai Szociális Védelmi Központ 
megbízott igazgatójává, miáltal a közéleti tisztség ellátásra során felmerülő érdek-összeütközés 
elkerülés érdekében igazolt a nevezett személy felmentése a zentai Szociális Védelmi Központ 
igazgatóbizottsági tagjának tisztsége alól. 

Zenta Község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó 
ügyiratok meghatalmazott előterjesztője a 2016. december 7. kelt végzésével véglegesítette a 
zentai Szociális Védelmi Központ igazgatóbizottsági tagjának felmentéséről szóló 
határozatjavaslatot. 
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Zenta Község Képviselő-testülete Zenta Község Községi Tanácsa javaslatának 
megvitatását követően meghozta a zentai Szociális Védelmi Központ igazgatóbizottsági tagjának 
felmentéséről szóló határozatot. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-134/2016-I 
Kelt: 2016. december 12. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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Javaslat 
A szociális védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011. szám) 123. 

szakaszának 2. és 4. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, és Zenta község statútuma 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja alapján 
Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. december 12-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGI 

TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

A Községi Képviselő-testület Nagy Torma Leona okleveles szociális munkást, zentai 
illetőségű, Petar Preradović utca 33. szám alatti lakost a zentai Szociális Védelmi Központ 
foglalkoztatottainak képviselőjeként kinevezi a zentai Szociális Védelmi Központ 
igazgatóbizottsági tagjává. 
 

II. 
 

A zentai Szociális Védelmi Központ jelen határozat I. pontja szerinti igazgatóbizottsági 
tagjának mandátuma a zentai Szociális Védelmi Központnak a Zentai Községi Képviselő-testület 
2013. február 19-én kelt 020-20/2013-I. számú határozatával (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
2/2013. szám) kinevezett igazgatóbizottsági tagjai mandátumának lejártáig tart. 

 
III. 

 
Jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

 
I n d o k l á s: 

 
A szociális védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011. sz.) 123. 

szakaszának 2. bekezdése szerint a szociális védelmi központ igazgatóbizottságának öt tagja van, 
és azt a foglalkoztatottak javaslata szerinti két képviselő és az alapító három képviselője alkotják, 
akik közül egy olyan egyesület tagjainak a soraiból való, amelynek céljai a szociálisan 
veszélyeztettek jogvédelmére irányul, amennyiben a területen, amelyre a Központot alapították, 
működik, és székhellyel rendelkezik ilyen egyesület. 

A szociális védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011. sz.) 123. 
szakaszának 4. bekezdése szerint a szociális védelmi központ igazgató- és felügyelő bizottságának 
tagjait négyéves megbízatási időre az alapító nevezi ki. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. 
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja szerint Zenta Község Képviselő-testülete a 
törvénnyel összhangban kinevezi és felmenti az igazgató- és a felügyelő bizottságot, kinevezi és 
felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények és szervezetek igazgatóit, továbbá 
jóváhagyja azok alapszabályát, a törvénnyel összhangban. 

A Szociális Védelmi Központ alkalmazottai 2016. november 29-én a zentai Szociális 
Védelmi Központ foglalkoztatottakat képviselő igazgatóbizottsági tagjává Nagy Torma Leona, 
zentai illetőségű okleveles szociális munkást javasolták. 
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Zenta Község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó 

ügyiratok meghatalmazott előterjesztője a 2016. december 7. kelt végzésével véglegesítette a 
zentai Szociális Védelmi Központ igazgatóbizottsági tagjának kinevezéséről szóló 
határozatjavaslatot. 

Zenta Község Képviselő-testülete Zenta Község Községi Tanácsa javaslatának 
megvitatását követően meghozta a zentai Szociális Védelmi Központ igazgatóbizottsági tagjának 
kinevezéséről szóló határozatot. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-135/2016-I 
Kelt: 2016. december 12. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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