
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
a Zentai Községi Képviselő-testület 2016. december 29-én 09,00 órai kezdettel, a Zentai Községi 

Képviselő-testület épületének Nagytermében megtartott 14. üléséről. 

Az ülésen Balo Tatjana, a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya elnökölt. 

A jelenlevők számának megállapításakor az ülés kezdetén az elnöklő megállapította, hogy a 29 
képviselőből 27 képviselő volt jelen, miáltal a Képviselő-testület határozatképes. 

A képviselőkön kívül az ülésen jelen voltak: Ceglédi Rudolf, a község polgármestere, Győri István, a 
község alpolgármestere, Sarnyai Rózsa Edit, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője, Répás Erika, a 
Községi Közigazgatási Hivatal vezető-helyettese, Körmöci Károly, a Községi Képviselő-testület titkára, 
Lőrinc Csongor, Kosiczky András, Popov Danilo és Varga Viktor községi tanácstagok, Terzić Petar, a 
község polgármesterének tanácsadója, Kopasz Mészáros Lívia, Polyák Jankai Tamara, Simonyi Zoltán, 
Sóti Melinda, Márki Andrea és Herédi Krisztián, a Községi Közigazgatási Hivatal szakmunkatársai, 
továbbá a tömegtájékoztatási eszközök képviselői. 

A Községi Képviselő-testület elnök asszonya üdvözölte a jelenlevőket, és a 79. szakasz alapján 
megnyitotta a Zentai Községi Képviselő-testület 14. rendes ülését. 

A Községi Képviselő-testület elnök asszonya jegyzőkönyv-hitelesítőknek Burány Hajnalkát és Farago 
Bojant javasolta. Más javaslat nem volt, így a szavazást követően megállapításra került, hogy a 
jegyzőkönyv-hitelesítőket SZÓTÖBBSÉGGEL megválasztották. 

Áttértek a Zentai Községi Képviselő-testület 11. rendes ülésén felvett jegyzőkönyvről való szavazásra. 

Rácz Szabó László megjegyezte, hogy a jegyzőkönyvek nem tartalmazzák az ellenzék észrevételeit. 

A Községi Képviselő-testület elnök asszonya a Zentai Községi Képviselő-testület 11. rendes ülésén 
felvett jegyzőkönyvet szavazásra bocsátotta. 

A szavazás eredménye: 

IGENNEL szavazott 24, 
NEMMEL szavazott 3, 
TARTÓZKODOTT  / képviselő. 

A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület 
11. rendes ülésén felvett jegyzőkönyvet SZÓTÖBBSÉGGEL ELFOGADTÁK.

Áttértek a Zentai Községi Képviselő-testület 12. rendkívüli ülésén felvett jegyzőkönyvről való 
szavazásra. 

A szavazás eredménye: 

IGENNEL szavazott 25, 
NEMMEL szavazott 2, 
TARTÓZKODOTT  / képviselő. 



A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület 
12. rendkívüli ülésén felvett jegyzőkönyvet SZÓTÖBBSÉGGEL ELFOGADTÁK. 
 
Áttértek a Zentai Községi Képviselő-testület 13. rendkívüli ülésén felvett jegyzőkönyvről való 
szavazásra. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  24, 
NEMMEL szavazott  3, 
TARTÓZKODOTT   / képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület 
13. rendkívüli ülésén felvett jegyzőkönyvet SZÓTÖBBSÉGGEL ELFOGADTÁK. 
 
Rácz Szabó László képviselő a napirend sürgősségi eljárásban történő kibővítésére irányuló javaslatot 
nyújtott be, az alábbiak szerint: 
 
„А Zentai Thurzó Lajos Magyar Művelődési Központ megalapításáról szóló rendelet megvitatása“ 
 
Rácz Szabó László a javaslatát megindokolta. (7:00) 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  10, 
NEMMEL szavazott  6, 
TARTÓZKODOTT   11 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a javaslatot ELUTASÍTOTTÁK. 
 
Rácz Szabó László (14:30) az Ügyrend 83. szakaszának megsértésével kapcsolatban. 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya a napirend alábbi ponttal történő kibővítését javasolta: 
 
„a zentai Stevan Sremac Honismereti Alapítvány tevékenységének megszűnéséről szóló rendeletjavaslat 
megvitatása”, mely a 35. napirendi pont lenne. 
 
Pásztor Mária bevezető előterjesztést mondott a javaslattal kapcsolatban. (17:44) 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  22, 
NEMMEL szavazott  5, 
TARTÓZKODOTT   1 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a javaslatot SZÓTÖBBSÉGGEL 
ELFOGADTÁK. 



Rácz Szabó László az Ügyrend 74. szakaszának megsértésével kapcsolatban. (20:30) 
 
Áttértek a teljes napirend megállapítására. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  21, 
NEMMEL szavazott  4, 
TARTÓZKODOTT   3 képviselő. 
 
A szavazást követően a Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a napirendet 
SZÓTÖBBSÉGGEL elfogadták, az alábbiak szerint: 
 

1. A Szabadkai Regionális Hulladéklerakó Szilárd Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2016. évi költségvetési eszközök használatára vonatkozó külön üzletviteli 
programjának jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása, 

2. A Szabadkai Regionális Hulladéklerakó Kft. Társaság 2016. évi üzletviteli programja 
módosításának jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása, 

3. A Zenta község költségvetéséből finanszírozásra vagy társfinanszírozásra kerülő művelődési 
programok és projektumok kiválasztásának módjáról, kritériumairól és mércéiről szóló 
rendeletjavaslat megvitatása, 

4. Az egyesületek Zenta község közérdekét szolgáló programjainak és projektumainak 
finanszírozásáról és társfinanszírozásáról szóló rendeletjavaslat megvitatása, 

5. A Zenta községbeli gyermekes családok részére nyújtott pénzügyi segélyről szóló rendelet 
módosításáról szóló rendeletjavaslat megvitatása, 

6. A szociális védelemről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 
7. A Zentai Vöröskereszt 2017. évi munkaprogramjának és pénzügyi tervének jóváhagyásáról 

szóló végzésjavaslat megvitatása, 
8. A községi közigazgatási illetékekről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 

rendeletjavaslat megvitatása, 
9. A helyi kommunális illetékekről szóló rendelet módosításáról szóló rendeletjavaslat 

megvitatása, 
10. A Zenta község területén a környezetvédelmi és –fejlesztési térítményről szóló rendelet 

módosításáról szóló rendeletjavaslat megvitatása, 
11. A Zentai Községi Képviselő-testület hivatali épülete helyiségei és a Zentai Községi Képviselő-

testület hivatali épülete előtti parkban elhelyezkedő pavilon használatba adásáról és a Zentai 
Községi Közigazgatási Hivatal általi szolgáltatásvégzésről szóló rendelet módosításáról szóló 
rendeletjavaslat megvitatása, 

12. A Zenta község romák oktatási helyzetének előmozdítására vonatkozó 2017-2021. évi 
akciótervének meghozataláról szóló végzésjavaslat megvitatása, 

13. A Zenta község 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 
14. A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal és a Községi Ügyészség 2017. évi személyzeti terve 

javaslatának megvitatása, 
15. A Zenta község helyi önkormányzata rendszerének szervezeti formáiban a 2015. évben 

határozatlan időre foglalkoztatott alkalmazottak maximális számáról szóló rendelet 
módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 

16. A taxis szállításról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat 
megvitatása, 

 
 
 



17. A Zenta község területének nyilvános összejövetelekre nem engedélyezett területei 
meghatározásáról szóló rendeletjavaslat megvitatása, 

18. A Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának megalakításáról szóló rendelet módosításáról 
és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 

19. A Zenta község köztulajdonában levő, illetve az állami tulajdonban levő, Zenta község 
használati vagy birtoklási joga alatt álló egyes létesítmények rendeltetésének meghatározásáról 
szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 

20. Információ Zenta város fűtéséről, 
21. A végső fogyasztóknak leszállított hőenergia költségei elosztásának módjáról és 

elszámolásáról szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről szóló szabályzatjavaslat 
megvitatása, 

22. A Zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ alapszabályának jóváhagyásáról szóló 
végzésjavaslat megvitatása, 

23. A Zenta község állandó összetételű Választási Bizottsága elnökének és tagjainak, valamint 
helyetteseiknek felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 

24. A Zenta község állandó összetételű Választási Bizottsága elnökének és tagjainak, valamint 
helyetteseiknek kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 

25. A Zenta Község Választási Bizottsága titkárának és titkárhelyettesének felmentéséről szóló 
határozatjavaslat megvitatása, 

26. A Zenta Község Választási Bizottsága titkárának és titkárhelyettesének kinevezéséről szóló 
határozatjavaslat megvitatása, 

27. A nemek egyenjogúságával foglalkozó tanács elnökének és tagjainak felmentéséről szóló 
határozatjavaslat megvitatása, 

28. A nemek egyenjogúságával foglalkozó tanács elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló 
határozatjavaslat megvitatása, 

29. A Zenta község tervbizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről szóló határozatjavaslat 
megvitatása, 

30. A Zenta község tervbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló határozatjavaslat 
megvitatása, 

31. A költségvetési és pénzügyi bizottság tagjának felmentéséről szóló határozatjavaslat 
megvitatása, 

32. A költségvetési és pénzügyi bizottság tagjának kinevezéséről szóló határozatjavaslat 
megvitatása, 

33. A Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 
34. A Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 
35. A zentai Stevan Sremac Honismereti Alapítvány tevékenységének megszűnéséről szóló 

rendeletjavaslat megvitatása. 
 
Áttértek a napirendi pontok szerinti munkára. 
 
1. pont 
Szám: 501-18/2016-I 
A Szabadkai Regionális Hulladéklerakó Szilárd Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 
2016. évi költségvetési eszközök használatára vonatkozó külön üzletviteli programjának 
jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása 
 
Bevezető előterjesztést Zsoldos Attila mondott. (25:00) 
 
 
 
 



A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. 
 

A vitában részt vettek: Rácz Szabó László – az Ügyrend 127. szakaszával kapcsolatban (26:30), 
Nagy Zoltán (27:50), Mihályi Lilla – válasz a regionális Hulladéklerakó szakmunkatársának 
minőségében, (31:25), Bradić Miladin (34:34), Zsíros Jankelić Anikó (36:59), Rácz Szabó László 
(40:30), Rác Szabó Márta (43:20), Mihályi Lilla – válasz (46:13), Nagy Zoltán (49:47), Mihályi 
Lilla – válasz (51:50), Bakos József (52:55), Mihályi Lilla – válasz (53:50).  

 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette a vitát, majd a javaslatot szavazásra 
bocsátotta. 
A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi 
 

V é g z é s t 
a Szabadkai Regionális Hulladéklerakó Szilárd 
Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi 
költségvetési eszközök használatára vonatkozó külön 
üzletviteli programjának jóváhagyásáról, melynek szövege 
a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 
 

2. pont 
Szám: 501-52/2016-I 
A Szabadkai Regionális Hulladéklerakó Kft. Társaság 2016. évi üzletviteli programja 
módosításának jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása 
 
Bevezető előterjesztést Zsoldos Attila mondott. (56:45) 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. 
 
Mivel a jelenlevők közül senki sem kért szót, a Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette 
a vitát, majd a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi 
 

V é g z é s t 
a Szabadkai Regionális Hulladéklerakó Kft. Társaság 2016. 
évi üzletviteli programja módosításának jóváhagyásáról, 
melynek szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
3. pont 
Szám: 401-55/2016-I 
A Zenta község költségvetéséből finanszírozásra vagy társfinanszírozásra kerülő művelődési 
programok és projektumok kiválasztásának módjáról, kritériumairól és mércéiről szóló 
rendeletjavaslat megvitatása 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bevezető előterjesztést Pásztor Mária mondott. (61:25) 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. 
 
A jelen napirendi ponttal kapcsolatban folytatott vitában részt vettek: Zsíros Jankelić Anikó (67:60), 
Juhász Attila (72:45), Rácz Szabó László – javaslat az anyag 9. pontjának módosítására (76:77), Kókai 
Péter javasolta, hogy a teljes 3. bekezdés kerüljön törlésre az anyagból (78:10), Nagy Zoltán, javasolta, 
hogy a 30. szakasz kerüljön kiegészítésre a 6. bekezdéssel (80:06), Sztantity Szebasztián (84:05), Rácz 
Szabó László – viszontválasz (84:50), Pataki Tibor (87:00), Rácz Szabó László – viszontválasz 
(87:26), Juhász Attila (88:20), Rácz Szabó László – viszontválasz (91:00), Juhász Attila – 
viszontválasz (92:43), Bradić Miladin – az Ügyrend 90. szakaszával kapcsolatban (93:50), Zsíros 
Jankelić Anikó (95:20), Pásztor Mária – válasz – elfogadta Nagy Zoltán javaslatát (95:55), Kókai 
Péter (101:50), Rácz Szabó László (102:45), Nagy Zoltán (104:55), Sarnyai Rózsa Edit (105:48). 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette a vitát, majd Rácz Szabó László javaslatát 
szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  10, 
NEMMEL szavazott  13, 
TARTÓZKODOTT   5 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a javaslatot ELUTASÍTOTTÁK. 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya Kókai Péter javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  11, 
NEMMEL szavazott  12, 
TARTÓZKODOTT   5 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a javaslatot ELUTASÍTOTTÁK. 
 
Mivel az előterjesztő elfogadta Nagy Zoltán javaslatát, az nem kerül szavazásra bocsátásra. 
 
Áttértek a teljes rendeletjavaslatról való szavazásra. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  22, 
NEMMEL szavazott  3, 
TARTÓZKODOTT   3 képviselő. 
 
 
 
 
 
 
 



A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 
 

R e n d e l e t e t  
a Zenta község költségvetéséből finanszírozásra vagy 
társfinanszírozásra kerülő művelődési programok és 
projektumok kiválasztásának módjáról, kritériumairól és 
mércéiről, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv 
alkotórészét képezi. 

 
4. pont 
Szám: 401-57/2016-I 
Az egyesületek Zenta község közérdekét szolgáló programjainak és projektumainak 
finanszírozásáról és társfinanszírozásáról szóló rendeletjavaslat megvitatása 
Bevezető előterjesztést Pásztor Mária mondott. (110:45) 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. 
 
A jelen napirendi ponttal kapcsolatban folytatott vitában részt vettek: Nagy Zoltán a 23. szakasz 
kiegészítését javasolta, utolsó bekezdés (114:17), Zsíros Jankelić Anikó – kiigazítást és a 23. szakasz 
1. bekezdésének módosítását kérte (115:05), Rácz Szabó László – javasolta a rendelet 5. szakaszának 
módosítását és kiegészítését (118:37), Boljanović Radovan (122:17), Pásztor Mária – válasz – a 
nevezett személy, mint előterjesztő elfogadta a képviselők által a rendelet módosítására és 
kiegészítésére vonatkozóan tett javaslatokat (126:32), Kókai Péter – javaslatot tett a mellékelt űrlap 
módosítására (128:08), Boljanović Radovan (129:38), Pásztor Mária – elfogadta Kókai Péter javaslatát 
(131:14), Juhász Attila (133:05), Rácz Szabó László (137:50), Juhász Attila – viszontválasz (140:05), 
Rácz Szabó László – viszontválasz (141:53), Nagy Zoltán – viszontválasz (143:17). 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette a vitát. 
 
Mivel a jelen napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztő a képviselők valamennyi javaslatát 
elfogadta, a Községi Képviselő-testület elnök asszonya a teljes rendeletjavaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  26, 
NEMMEL szavazott  1, 
TARTÓZKODOTT   1 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 

 
R e n d e l e t e t  

az egyesületek Zenta község közérdekét szolgáló 
programjainak és projektumainak finanszírozásáról és 
társfinanszírozásáról, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv 
alkotórészét képezi. 

 
 
 
 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya 15 perces szünetet rendelt el. 



 
A szünet után áttértek a következő napirendi pont megvitatására. 
 
5. pont 
Szám: 553-32/2016-I 
A Zenta községbeli gyermekes családok részére nyújtott pénzügyi segélyről szóló rendelet 
módosításáról szóló rendeletjavaslat megvitatása 
 
Bevezető előterjesztést Pásztor Mária mondott. (184:40) 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. 
 
Mivel a jelenlevők közül senki sem kért szót, a Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette 
a vitát, majd a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  28, 
NEMMEL szavazott  /, 
TARTÓZKODOTT   / képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi 
 

R e n d e l e t e t  
a Zenta községbeli gyermekes családok részére nyújtott 
pénzügyi segélyről szóló rendelet módosításáról, melynek 
szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
6. pont 
Szám: 55-2/2016-I 
A szociális védelemről szóló rendeletjavaslat megvitatása 
 
Bevezető előterjesztést Pásztor Mária mondott. (187:04) 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. 
 
Mivel a jelenlevők közül senki sem kért szót, a Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette 
a vitát, majd a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  28, 
NEMMEL szavazott  /, 
TARTÓZKODOTT   / képviselő. 
 
 
 
 
 
 
A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi 



 
R e n d e l e t e t  

a szociális védelemről, melynek szövege a jelen 
jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
7. pont 
Szám: 400-6/2016-I 
A Zentai Vöröskereszt 2017. évi munkaprogramjának és pénzügyi tervének jóváhagyásáról szóló 
végzésjavaslat megvitatása  
 
Bevezető előterjesztést Pásztor Mária mondott. (196:04) 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. 
 
Mivel a jelenlevők közül senki sem kért szót, a Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette 
a vitát, majd a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  27, 
NEMMEL szavazott  /, 
TARTÓZKODOTT   1 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 
 

V é g z é s t   
a Zentai Vöröskereszt 2017. évi munkaprogramjának és 
pénzügyi tervének jóváhagyásáról, melynek szövege a jelen 
jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
8. pont 
Szám: 43-1/2016-I 
A községi közigazgatási illetékekről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 
rendeletjavaslat megvitatása 
 
Bevezető előterjesztést Sarnyai Rózsa Edit mondott. (198:35) 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. 
 
Mivel a jelenlevők közül senki sem kért szót, a Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette 
a vitát, majd a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  27, 
NEMMEL szavazott  /, 
TARTÓZKODOTT   1 képviselő. 
 
 
 
 



A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 
 

R e n d e l e t e t  
a községi közigazgatási illetékekről szóló rendelet 
módosításáról és kiegészítéséről, melynek szövege a jelen 
jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
9. pont 
Szám: 434-2/2016-I 
A helyi kommunális illetékekről szóló rendelet módosításáról szóló rendeletjavaslat megvitatása 
 
Bevezető előterjesztést Sarnyai Rózsa Edit mondott. (200:40) 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. 
 
A vitában részt vettek: Rácz Szabó László (203:30), Bradić Miladin – az Ügyrenddel kapcsolatban 
(209:40), Nagy Zoltán (211:10), Sarnyai Rózsa Edit – válasz (212:33), Sándor József (213:15), Rácz 
Szabó László (213:55).  
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette a vitát, majd a javaslatot szavazásra 
bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  26, 
NEMMEL szavazott  /, 
TARTÓZKODOTT   2 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 
 

R e n d e l e t e t  
a helyi kommunális illetékekről szóló rendelet 
módosításáról, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv 
alkotórészét képezi. 

 
10. pont 
Szám: 501-46/2016-I 
A Zenta község területén a környezetvédelmi és –fejlesztési térítményről szóló rendelet 
módosításáról szóló rendeletjavaslat megvitatása 
 
Bevezető előterjesztést Sarnyai Rózsa Edit mondott. (215:50) 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. 
 
Mivel a jelenlevők közül senki sem kért szót, a Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette 
a vitát, majd a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
 
 
 



A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  22, 
NEMMEL szavazott  /, 
TARTÓZKODOTT   6 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 
 

R e n d e l e t e t  
a Zenta község területén a környezetvédelmi és –fejlesztési 
térítményről szóló rendelet módosításáról, melynek 
szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
11. pont 
Szám: 031-29/2016-I 
A Zentai Községi Képviselő-testület hivatali épülete helyiségei és a Zentai Községi Képviselő-
testület hivatali épülete előtti parkban elhelyezkedő pavilon használatba adásáról és a Zentai 
Községi Közigazgatási Hivatal általi szolgáltatásvégzésről szóló rendelet módosításáról szóló 
rendeletjavaslat megvitatása 
 
Bevezető előterjesztést Sarnyai Rózsa Edit mondott. (218:10) 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. 
 
A vitában részt vettek: Nagy Zoltán – javasolta, hogy a non-profit szervezetek legyenek mentesítve a 
Zentai Községi Képviselő-testület hivatali épülete helyiségei és a Zentai Községi Képviselő-testület 
hivatali épülete előtti parkban elhelyezkedő pavilon használata utáni díjfizetés alól (220:25), Sándor 
József – csatlakozott Nagy Zoltán javaslatához (221:40) 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya Nagy Zoltán javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  13, 
NEMMEL szavazott  10, 
TARTÓZKODOTT   5 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy Nagy Zoltán javaslatát 
ELUTASÍTOTTÁK. 
 
Áttértek a 11. pont szerinti teljes javaslatról való szavazásra. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  17, 
NEMMEL szavazott  9, 
TARTÓZKODOTT   2 képviselő. 
 
 
 
 



A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 
 

R e n d e l e t e t  
a Zentai Községi Képviselő-testület hivatali épülete 
helyiségei és a Zentai Községi Képviselő-testület hivatali 
épülete előtti parkban elhelyezkedő pavilon használatba 
adásáról és a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal általi 
szolgáltatásvégzésről szóló rendelet módosításáról, 
melynek szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
12. pont 
Szám: 61-8/2016-I 
A Zenta község romák oktatási helyzetének előmozdítására vonatkozó 2017-2021. évi 
akciótervének meghozataláról szóló végzésjavaslat megvitatása 
 
Bevezető előterjesztést Pásztor Mária mondott. (224:30) 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. 
 
A vitában részt vettek: Zsíros Jankelić Anikó (227:55), Bradić Miladin (236:18), Rácz Szabó László 
(239:20), Nagy Zoltán (245:50), Burány Katalin (249:45), Rác Szabó Márta (253:45), Rácz Szabó 
László (256:35), Zsíros Jankelić Anikó (258:50), Boljanović Radovan (261:50), Gordán József 
(262:40). 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette a vitát, majd a javaslatot szavazásra 
bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  21, 
NEMMEL szavazott  3, 
TARTÓZKODOTT   3 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 
 

V é g z é s t 
a Zenta község romák oktatási helyzetének 
előmozdítására vonatkozó 2017-2021. évi 
akciótervének meghozataláról, melynek szövege a 
jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
13. pont 
Szám: 401-53/2016-I 
A Zenta község 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása 
 
Bevezető előterjesztést Ceglédi Rudolf (265:48) és Kopasz Mészáros Lívia (273:03) mondott. 
 
 
 
 
 



A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. 
 
A vitában részt vettek: Szügyi Imre (298:27), Popović Predrag (300:20), Kókai Péter (305:54), Szügyi 
Imre (309:19), Nagy Zoltán – viszontválasz (310:25), Rácz Szabó László (310:50), Szügyi Imre – 
viszontválasz (321:00), Rácz Szabó László – viszontválasz (322:00), Zsíros Jankelić Anikó (322:55), 
Rác Szabó Márta (332:10), Nagy Zoltán (341:00), Vukanić Mirjana (346:15), Sztantity Szebasztián 
(348:39), Vatai Zsuzsanna (350:30), Nagy Zoltán – viszontválasz (355:55), Popović Predrag (357:50), 
Vatai Zsuzsanna (359:40), Nagy Zoltán – viszontválasz (361:50), Vatai Zsuzsanna – viszontválasz 
(363:20), Rácz Szabó László (365:00), Ceglédi Rudolf – válaszok a korábban feltett kérdésekre 
(367:20), Nagy Zoltán – viszontválasz (374:00), Zsíros Jankelić Anikó (374:45), Kókai Péter (375:00), 
Kopasz Mészáros Lívia – válaszok a korábban feltett kérdésekre (375:25), Zsíros Jankelić Anikó – 
viszontválasz (379:00), Popov Danilo (379:58), Nagy Zoltán (385:40), Kopasz Mészáros Lívia – 
válaszok a korábban feltett kérdésekre (386:55).  
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette a vitát, majd a javaslatot szavazásra 
bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  18, 
NEMMEL szavazott  /, 
TARTÓZKODOTT   9 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 
 

R e n d e l e t e t  
Zenta község 2017. évi költségvetéséről, melynek szövege 
a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya egyórás szünetet rendelt el. 
 
A szünet után áttértek a következő napirendi pont megvitatására. 
 
Bevezető előterjesztést a 14. és 15. naprendi pontokkal kapcsolatban Sarnyai Rózsa Edit mondott. 
(391:25) 
 
14. pont 
Szám: 11-17/2016-I 
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal és a Községi Ügyészség 2017. évi személyzeti terve 
javaslatának megvitatása 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. 
 
A vitában részt vettek: Bradić Miladin (404:35), Zsoldos Ferenc (408:02), Sarnyai Rózsa Edit – 
válaszolt a feltett kérdésekre (409:20), Sztantity Szebasztián (418:10), Popović Predrag (419:25), Bradić 
Miladin (421:20), Sarnyai Rózsa Edit – válaszolt a feltett kérdésekre (423:05), Zsoldos Ferenc  
 
 
 
 
 



(424:55), Sarnyai Rózsa Edit – válaszolt a feltett kérdésekre (426:42) Rácz Szabó László (430:15). 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya 5 perces szünetet rendelt el. 
 
A szünet után áttértek a javaslatról való szavazásra. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  18, 
NEMMEL szavazott  2, 
TARTÓZKODOTT   5 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta a 

 
a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal és a 
Községi Ügyészség 2017. évi 

s z e m é l y z e t i   t e r v é t, 
melynek szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét 
képezi. 

 
15. pont 
Szám: 11-18/2016-I 
A Zenta község helyi önkormányzata rendszerének szervezeti formáiban a 2015. évben 
határozatlan időre foglalkoztatott alkalmazottak maximális számáról szóló rendelet módosításáról 
és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  22, 
NEMMEL szavazott  2, 
TARTÓZKODOTT   1 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 
 

R e n d e l e t e t  
a Zenta község helyi önkormányzata rendszerének 
szervezeti formáiban a 2015. évben határozatlan időre 
foglalkoztatott alkalmazottak maximális számáról szóló 
rendelet módosításáról és kiegészítéséről, melynek szövege 
a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
16. pont 
Szám: 344-62/2016-I 
A taxis szállításról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat 
megvitatása 
 
 
 
 



A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a képviselők az anyagot kézhez 
kapták, majd a javaslatot vita megnyitása nélkül szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  22, 
NEMMEL szavazott  2, 
TARTÓZKODOTT   1 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 
 

R e n d e l e t e t  
a taxis szállításról szóló rendelet módosításáról és 
kiegészítéséről, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv 
alkotórészét képezi. 

 
17. pont 
Szám: 214-1/2016-I 
A Zenta község területének nyilvános összejövetelekre nem engedélyezett területei 
meghatározásáról szóló rendeletjavaslat megvitatása 
 
Bevezető előterjesztést Sarnyai Rózsa Edit mondott. (446:35) 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. 
 
A vitában részt vettek: Zsoldos Ferenc – a rendeletjavaslat 4. szakasza 2. bekezdésének törlését 
javasolta (448:15), Rácz Szabó László (451:11), Sztantity Szebasztián (455:12), Rácz Szabó László – 
viszontválasz (456:48), Kókai Péter (158:02), Zsoldos Ferenc (458:38), Rácz Szabó László (459:48), 
Boljanović Radovan (461:33), Vukanić Mirjana (463:50), Sarnyai Rózsa Edit – válasz – a jelen 
napirendi pont napirendről való levételét javasolta, annak kibővítése céljából (464:17), Boljanović 
Radovan – javasolta, hogy a pontot ne vegyék le a napirendről, hanem az a Zentai Községi Képviselő-
testület következő ülésén kerüljön kibővítésre (465:15), Sarnyai Rózsa Edit -  egyetért azzal az 
opcióval is, hogy most szavazzanak a javaslatról, illetve, hogy amennyiben az elfogadásra kerül, a 
Zentai Községi Képviselő-testület következő ülésén az kerüljön kibővítésre (466:00), Rácz Szabó 
László – javasolta, hogy a jelen pontot vegyék le a napirendről az Ügyrend 74. szakasza alapján, mivel 
úgy véli, hogy az anyag nem került kellőképpen előkészítésre (467:26), Nagy Zoltán – úgyszintén 
javasolta, hogy a pontot vegyék le a napirendről (468:52), Popović Predrag – az Ügyrend 106. 
szakaszának 3. fordulatával kapcsolatban – javasolta, hogy a dokumentumot vonják vissza a 
megvitatásból, továbbá, hogy továbbfejlesztett változatban tűzzék a Zentai Községi Képviselő-testület 
első soron következő ülésének napirendjére (470:10), Juhász Attila (471:50), Bradić Miladin (477:15), 
Kókai Péter (479:22), Zsoldos Ferenc (480:00), Nagy Zolán  (481:45), Juhász Attila – viszontválasz 
(483:55), Rácz Szabó László – viszontválasz (486:31), Popović Predrag (487:30), Miklós Éva 
(489:02), Burány Katalin (489:30).  
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette a vitát. 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya Rácz Szabó László, Nagy Zoltán, Popović Predrag és 
Zsoldos Ferenc arra irányuló javaslatát, hogy a jelen pontot vegyék le a napirendről, szavazásra 
bocsátotta. 
 
 



A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  11, 
NEMMEL szavazott  12, 
TARTÓZKODOTT   3 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a javaslatot ELUTASÍTOTTÁK. 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya Zsoldos Ferencnek a rendeletjavaslat 4. szakasza 2. 
bekezdésének törlésére irányuló javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  10, 
NEMMEL szavazott  12, 
TARTÓZKODOTT   4 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a javaslatot ELUTASÍTOTTÁK. 
 
Ezt követően a Községi Képviselő-testület elnök asszonya a teljes javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  16, 
NEMMEL szavazott  10, 
TARTÓZKODOTT   / képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 
 

R e n d e l e t e t  
a Zenta község területének nyilvános összejövetelekre nem 
engedélyezett területei meghatározásáról, melynek szövege 
a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
18. pont 
Szám: 217-27/2016-I 
A Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának megalakításáról szóló rendelet módosításáról és 
kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a képviselők a meghívóval a 
rendeletjavaslatot is kézhez kapták, majd a vitát bevezető előterjesztés nélkül megnyitotta. 
 
Mivel a képviselők közül senki sem kért szót, a Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette 
a vitát, majd a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
 
 
 
 
 



A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  17, 
NEMMEL szavazott  3, 
TARTÓZKODOTT   6 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 
 

R e n d e l e t e t  
a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának 
megalakításáról szóló rendelet módosításáról és 
kiegészítéséről, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv 
alkotórészét képezi. 

 
19. pont 
Szám: 46-17/2016-I 
A Zenta község köztulajdonában levő, illetve az állami tulajdonban levő, Zenta község használati 
vagy birtoklási joga alatt álló egyes létesítmények rendeltetésének meghatározásáról szóló rendelet 
módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása 
 
Bevezető előterjesztést Simonyi Zoltán mondott. (496:00) 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. 
 
Mivel a jelenlevők közül senki sem kért szót, a Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette 
a vitát, majd a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  22, 
NEMMEL szavazott  3, 
TARTÓZKODOTT   1 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 
 

R e n d e l e t e t  
a Zenta község köztulajdonában levő, illetve az állami 
tulajdonban levő, Zenta község használati vagy birtoklási 
joga alatt álló egyes létesítmények rendeltetésének 
meghatározásáról szóló rendelet módosításáról és 
kiegészítéséről, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv 
alkotórészét képezi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. pont 
Információ Zenta város fűtéséről 
 
Információval Terzić Petar szolgált (498:30). 
 
21. pont 
Szám: 352-96/2016-I 
A végső fogyasztóknak leszállított hőenergia költségei elosztásának módjáról és elszámolásáról 
szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről szóló szabályzatjavaslat megvitatása 
 
Győri István (541:45) előterjesztői minősében visszavonta a javaslatot a napirendről, annak további 
kidolgozása céljából. 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya 10 perces szünetet rendelt el. 
 
A szünet után áttértek a következő napirendi pont megvitatására. 
 
22. pont 
Szám: 64-2/2016-I 
A Zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ alapszabályának jóváhagyásáról szóló 
végzésjavaslat megvitatása 
 
Bevezető előterjesztést Pásztor Mária mondott. (559:00) 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. 
 
A vitában részt vettek: Boljanović Radovan – javasolta, hogy a jelen pontot vegyék le a napirendről 
(560:50), Popović Predrag (566:14), Vukanić Mirjana (576:51), Rácz Szabó László – javasolta, hogy a 
jelen pontot vegyék le a napirendről (577:44), Sztantity Szebasztián – viszontválasz (582:27), Bradić 
Miladin (584:20), Rácz Szabó László – viszontválasz (585:40), Zsíros Jankelić Anikó (587:43), Popović 
Predrag (590:30), Boljanović Radovan (592:15), Pásztor Mária (593:47), Popović Predrag – 
viszontválasz (600:15), Rácz Szabó László (602:55), Juhász Attila (605:10), Rácz Szabó László – 
viszontválasz (610:30), Zsoldos Ferenc (612:57). 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya Boljanović Radovan és Rácz Szabó László arra irányuló 
javaslatát, hogy a jelen pontot vegyék le a napirendről, szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  8, 
NEMMEL szavazott  16, 
TARTÓZKODOTT   2 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a javaslatot ELUTASÍTOTTÁK. 
 
Áttértek a teljes végzésjavaslatról való szavazásra. 
 
 
 
 
 



A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  17, 
NEMMEL szavazott  2, 
TARTÓZKODOTT   7 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 
 

V é g z é s t 
a Zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ 
alapszabályának jóváhagyásáról, melynek szövege a 
jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
Áttértek a 23. és 24. napirendi pontok közös megvitatására. 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a képviselők a meghívóval az 
anyagot is kézhez kapták, majd a vitát bevezető előterjesztés nélkül megnyitotta. 
 
23. pont 
Szám: 020-123/2016-I 
A Zenta község állandó összetételű Választási Bizottsága elnökének és tagjainak, valamint 
helyetteseiknek felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. 
 
Mivel a jelenlevők közül senki sem kért szót, a Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette 
a vitát, majd a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi 
 

Határozatot 
a Zenta község állandó összetételű Választási 
Bizottsága elnökének és tagjainak, valamint 
helyetteseiknek felmentéséről, melynek szövege a 
jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
24. pont 
Szám: 020-124/2016-I 
A Zenta község állandó összetételű Választási Bizottsága elnökének és tagjainak, valamint 
helyetteseiknek kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. 
 
Mivel a jelenlevők közül senki sem kért szót, a Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette 
a vitát, majd a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  24, 
NEMMEL szavazott  1, 
TARTÓZKODOTT   / képviselő. 



 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 
 

Határozatot 
a Zenta község állandó összetételű Választási 
Bizottsága elnökének és tagjainak, valamint 
helyetteseiknek kinevezéséről, melynek szövege a 
jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
Áttértek a 25. és 26. napirendi pontok közös megvitatására. 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a képviselők a meghívóval az 
anyagot is kézhez kapták, majd a vitát bevezető előterjesztés nélkül megnyitotta. 
 
25. pont 
Szám: 020-125/2016-I 
A Zenta Község Választási Bizottsága titkárának és titkárhelyettesének felmentéséről szóló 
határozatjavaslat megvitatása 
 
Mivel a jelenlevők közül senki sem kért szót, a Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette 
a vitát, majd a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi 
 

Határozatot 
a Zenta Község Választási Bizottsága titkárának és 
titkárhelyettesének felmentéséről, melynek szövege 
a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
26. pont 
Szám: 020-126/2016-I 
A Zenta Község Választási Bizottsága titkárának és titkárhelyettesének kinevezéséről szóló 
határozatjavaslat megvitatása 
 
Mivel a jelenlevők közül senki sem kért szót, a Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette 
a vitát, majd a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi 
 

Határozatot 
a Zenta Község Választási Bizottsága titkárának és 
titkárhelyettesének kinevezéséről, melynek szövege 
a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
Áttértek a 27. és 28. napirendi pontok közös megvitatására. 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a képviselők a meghívóval az 
anyagot is kézhez kapták, majd a vitát bevezető előterjesztés nélkül megnyitotta. 
 
 
 



27. pont 
Szám: 020-101/2016-I 
A nemek egyenjogúságával foglalkozó tanács elnökének és tagjainak felmentéséről szóló 
határozatjavaslat megvitatása 
 
Mivel a jelenlevők közül senki sem kért szót, a Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette 
a vitát, majd a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi 
 

Határozatot 
a nemek egyenjogúságával foglalkozó tanács 
elnökének és tagjainak felmentéséről, melynek 
szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
28. pont 
Szám: 020-102/2016-I 
A nemek egyenjogúságával foglalkozó tanács elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló 
határozatjavaslat megvitatása  
 
Mivel a jelenlevők közül senki sem kért szót, a Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette 
a vitát, majd a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  22, 
NEMMEL szavazott  1, 
TARTÓZKODOTT   2 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 
 

Határozatot 
a nemek egyenjogúságával foglalkozó tanács elnökének és 
tagjainak kinevezéséről, melynek szövege a jelen 
jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
Áttértek a 29. és 30. napirendi pontok közös megvitatására. 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a képviselők a meghívóval az 
anyagot is kézhez kapták, majd a vitát bevezető előterjesztés nélkül megnyitotta. 
 
29. pont 
Szám: 020-95/2016-I 
A Zenta község tervbizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről szóló határozatjavaslat 
megvitatása 
 
A vitában részt vettek: Zsoldos Ferenc (626:50), Répás Erika – válaszolt (628:15), Nagy Zoltán 
(629:55). 
 
 
 



A Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette a vitát, majd a javaslatot szavazásra 
bocsátotta. 
 
A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi 
 

Határozatot 
a Zenta község tervbizottsága elnökének és 
tagjainak felmentéséről, melynek szövege a jelen 
jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
30. pont 
Szám: 020-96/2016-I 
A Zenta község tervbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló határozatjavaslat 
megvitatása 
 
Mivel a jelenlevők közül senki sem kért szót, a Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette 
a vitát, majd a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  17, 
NEMMEL szavazott  1, 
TARTÓZKODOTT   7 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 
 

Határozatot 
a Zenta község tervbizottsága elnökének és tagjainak 
kinevezéséről, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv 
alkotórészét képezi. 

 
Áttértek a 31. és 32. napirendi pontok közös megvitatására. 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a képviselők a meghívóval az 
anyagot is kézhez kapták, majd a vitát bevezető előterjesztés nélkül megnyitotta. 
 
31. pont 
Szám: 020-136/2016-I 
A költségvetési és pénzügyi bizottság tagjának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 
 
Mivel a jelenlevők közül senki sem kért szót, a Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette 
a vitát, majd a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  23, 
NEMMEL szavazott  1, 
TARTÓZKODOTT   1 képviselő. 
 
 
 



A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 
 

Határozatot 
a költségvetési és pénzügyi bizottság tagjának 
felmentéséről, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv 
alkotórészét képezi. 

 
32. pont 
Szám: 020-137/2016-I 
A költségvetési és pénzügyi bizottság tagjának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 
 
Mivel a jelenlevők közül senki sem kért szót, a Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette 
a vitát, majd a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  23, 
NEMMEL szavazott  /, 
TARTÓZKODOTT   2 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 
 

Határozatot 
a költségvetési és pénzügyi bizottság tagjának 
kinevezéséről, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv 
alkotórészét képezi. 

 
Áttértek a 33. és 34. napirendi pontok közös megvitatására. 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a képviselők a meghívóval az 
anyagot is kézhez kapták, majd a vitát bevezető előterjesztés nélkül megnyitotta. 
 
33. pont 
Szám: 020-130/2016-I 
A Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 
 
Mivel a jelenlevők közül senki sem kért szót, a Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette 
a vitát, majd a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi 
 

Határozatot 
a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának felmentéséről, 
melynek szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
 
 
 
 
 
 



34. pont 
Szám: 020-131/2016-I 
A Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 
 
Mivel a jelenlevők közül senki sem kért szót, a Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette 
a vitát, majd a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  24, 
NEMMEL szavazott  1, 
TARTÓZKODOTT   / képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 
 

Határozatot 
a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának kinevezéséről, 
melynek szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
35. pont 
Szám: 025-1/2016-I 
A zentai Stevan Sremac Honismereti Alapítvány tevékenységének megszűnéséről szóló 
rendeletjavaslat megvitatása 
 
Bevezető előterjesztést Pásztor Mária mondott (638:29). 
 
A Községi Képviselő- testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. 
 
A jelen napirendi ponttal kapcsolatban Popović Predrag szólalt fel (640:15). 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette a vitát, majd a javaslatot szavazásra 
bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  21, 
NEMMEL szavazott  1, 
TARTÓZKODOTT   2 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 
 

Rendeletet 
a zentai Stevan Sremac Honismereti Alapítvány 
tevékenységének megszűnéséről, melynek szövege a jelen 
jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
 
 
 
 
 



Mivel a napirendet kimerítették, áttértek a képviselői kérdésekre: 
 
Rácz Szabó László (641:38) 
 
Szeretném szóvá tenni azt, hogy nem kaptuk meg a válaszokat, márpedig az Ügyrendünk 127. szakasza 
előírja azt, hogy meg kell kapjuk a válaszokat a következő rendes ülésen. Gyakorlatilag egy hónap idő 
volt, hogy megválaszolják a kérdéseket. Nekem hat kérdésemet nem válaszolták meg.  
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya Rácz Szabó László Ügyrendsértés felmerülésére 
vonatkozó észrevételét szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  8, 
NEMMEL szavazott  10, 
TARTÓZKODOTT   2 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy ügyrendsértésre nem került sor. 
 
Nagy Zoltán (645:32) 
 

1. A pénzügyi osztályhoz: 
Az előző mandátumban kinevezett bizottságtagok mikor fogják megkapni a járandóságaikat, ha 
jól tudom nem lett minden bizottság kifizetve az üléseik után. Nekem ezek az információk jöttek 
vissza. Ha igazak az információim, akkor kérném, ennek járjanak utána.  

 
2. Van-e valamilyen elképzelés arra, hogy Felsőhegy és Zenta között a Tornyosi úton az út mellett 

lévő részt megtisztítsák, ugyanis az elmúlt időszakban kiraktak oda vadveszélyt jelző táblákat az 
út egyik és másik végére és gyakorlatilag a tavaszi időszakban teljesen átláthatatlan a terep, 
tehát, hogyha ki is rakják és ha véletlen valaki elüt egy őzet, teszem azt, akkor elég komoly 
büntetést (az mellet, hogy összetöri az autóját) tud kapni, tehát nekünk, mint önkormányzat 
kötelesek vagyunk arra, hogy egy átlátható terepet biztosítsunk az arra haladóknak, akik 
gépjárművel közlekednek.  

 
3. Kinek a hibájából nem kerültek ma ide elénk a közvállalatainknak a 2017-es programjai, hiszen 

ezeket a programokat minden közvállalatnak el kellet, hogy fogadja december 1-jéig. Ezt nekünk 
is el kellet volna fogadni, ahhoz hogy ők a következő évet úgy tudják kezdeni, hogy az új 
programjukhoz tudjanak már igazodni, így minden pénzügyi tranzakciójukat az ezéves tervhez 
kell hogy majd alkalmazzák, addig amíg mi el nem fogadjuk, ha tudják egyáltalán alkalmazni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zsíros Jankelić Anikó (648:18), a KKT elnökasszonyához 
 
Mikor fogja a KKT napirendjére tűzni azt a napirendet, amellyel meg fogjuk változtatni a Községi 
Tanács összetételét. A kérdésre a választ írásban kérem.   
Miről is van szó? A Képviselő-testület elnök asszonya és én már nem első esetben kapjuk meg azokat a 
leveleket, különféle jogi- és fizikai személyektől, így van ez ebben az esetben is, az első levelet és 
értesítést a köztársasági esélyegyenlőségi biztostól október folyamán kaptuk meg, amelyben utasította a 
Községi képviselő-testületet és véleményt adott, hogy meg kell változtassa a Községi Tanács 
összetételét, olyan értelemben, hogy női nemű tag is kell, hogy legyen része. Mivel ezt az utasítást nem 
tartották tiszteletben, az esélyegyenlőségi biztos december elején úgymond „opomenát”, tehát intést 
intézet a Községi képviselő-testület elé (nem tudom, hogy erről a képviselő társaim tudnak-e, illetve a 
közvélemény), és ebben a jogi aktusban utasította a Községi képviselő-testületet arra, hogy 30 napon 
belül meg kell, hogy változtassa a Községi Tanács összetételét, olyan értelemben, hogy női tagja is kell 
hogy legyen a Községi Tanácsnak.  
 
 
Kókai Péter (650:00) a polgármesterhez és a KKT elnök asszonyához 
 
Az egyik legutóbbi ülésünkön volt téma a gyógyszertár és azzal kapcsolatban itt volt előttünk egy 
jelentés, amelyet a községi költségvetési ellenőr készített, amely súlyos törvénytelenségekre hivatkozott 
és ez szolgált alapul az ott végbement személycserékhez. A felszólalási lehetőségemmel élve, két ízben 
kérdeztem meg a két megnevezettet, hogy ha már ilyen súlyos törvénytelenségek történtek, akkor 
megtették-e a lépéseket az igazságügyi szervek felé? Két ízben nem kaptam erre választ és most azt 
kérném, hogy írásban válaszoljon a két megnevezett. Ők ketten a legfelelősebbek a községi vagyon, a 
községi alapítású ügyek intézéséért. Azt gondolom, hogy ha súlyos törvénytelenségek történtek 
amelyeket az általuk kinevezett községi költségvetési ellenőr állapított meg, akkor nincs választási 
lehetőségük, hanem kötelességük lépéseket tenni a bűnügyi szervek felé.  
 
 
Rácz Szabó László (651:33) 
 
Mivel, hogy ez a kérdezek-felelek rendszer egy elég nagy kabarénak tűnik, most megkérdezem 
önmagamat, mint a Képviselő-testület képviselőjét és frakcióvezetőjét, hogy mi a fenének teszem én fel 
a kérdéseket, ha úgysem válaszolnak rá? Utána pedig leszavazzák az ügyrendnek azt az előírását, a 127-
es szakaszban, hogy az írásbeli választ legkésőbb a következő Képviselő-testületi ülés kezdetéig kell 
megküldeni a képviselőknek.  
 
Többek között kérdezem, a két frakcióvezetőt, Rácz Szabó Mártát és Miladin Bradićot, hogy hogy 
lehetséges az, hogy egyértelműen bebizonyosodik, hogy nem kaptunk választ a 127-es szakasz harmadik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



bekezdése alapján, és képesek úgy szavazni, hogy ezzel, hogy nem adtak választ, nem sértette meg a 
polgármester a Képviselő-testület ügyrendjét. Miféle erkölcsi alapon léteznek? Ez a következő 
kérdésem. Erre kérném a választ, mert én már egyszerűen nem értem, hogy hogy lehetséges ez?  
 
 
Zsíros Jankelić Anikó (653:11) a Községi Képviselő-testület elnök asszonyához, vagy Zenta község 
vezetősége felé, aki meg tudja adni a választ. 
 
Olyan információt kaptunk az ülés tartalma alatt, hogy erről az ülésről csak direkt közvetítés van a 
televízión és hogy nem lesz többet ismétlése a közvetítésnek. Úgy gondolom, hogy ez olyan kérdés, 
amelyről talán kellett volna konzultálni az összes frakcióvezetővel ebben a Községi Képviselő-
testületben, és úgy gondolom, hogy ezáltal, hogy egy ilyen intézkedést bevezetett a községi vezetőség, 
megfosztja a lakosokat is attól a lehetőségtől, hogy tudják kísérni a Községi Képviselő-testület 
munkáját, ugyanis nagyon kevés ember tud munkaidő alatt otthon ülni és követni a Képviselő-testületet, 
viszont az ismétlések arra voltak jók, hogy munka után, hétvégén meg tudták tekinteni a felvételeket.  
 
Szeretném megkérdezni, hogy vajon direkt közvetítés van most, vagy pedig le fogják vetíteni a 
Képviselő-testület ülését, és mi a magyarázata ennek a döntésnek, hogyha egy ilyen döntést meghoztak? 
 
 
Rácz Szabó László (654:28), a polgármesterhez, tanácstaghoz, főosztályvezetőhöz.  
 
Hogyan alakult a gyermekek száma a beiratkozási dokumentumok alapján a község óvodákban az 
elmúlt 30 évben. ? Az általam elkészített táblázatot kérném kitölteni.  
 
Rácz Szabó László (655:44)  - Lőrinc Csongorhoz, Rácz Szabó Mártához és a közigazgatás 
főosztályvezetőjéhez.  
 
Arról szavaztunk annak idején, hogy a magyar nyelv előírás-szerű legyen-e a közigazgatási hivatalban? 
Mi azt mondtuk, hogy bele kell tenni abba a rendeletbe, amelyet meghoztunk nem olyan régen, 
méghozzá november 17-én a közigazgatási hivatallal kapcsolatban mégpedig, hogy minden dolgozónak 
beszélnie kell a szerb és a magyar nyelvet. Ezzel kapcsolatban mi azt is elmondtuk, hogy a VMSZ zentai 
frakciója gyakorlatilag mivel ezt nem szavazta meg, ellene volt, elárulta a magyar érdekeket, utána volt 
egy sajtótájékoztató itt a Zöld-teremben és azt mondta Lőrinc Csongor szó szerint: elutasítjuk azt, hogy 
a községházán dolgozó embereknél nem feltétel a magyar nyelvnek a tudása, igenis feltétel és a 
munkába állásnál figyelembe vesszük.  
 
Kérem Lőrinc Csongort, nevezze meg azt az előírást, rendeletet, törvényt vagy bármit, ha tudja, és azt is 
szeretném megkérdezni, hogy ő jogosult-e arra, hogy eldöntse, hogy kit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vesznek föl, mert ő azt mondta, hogy „figyelembe vesszük” tehát önmagára is – a közigazgatásban 
dolgozók fölött van-e döntési joga? Eldöntheti-e, hogy ki fog ott dolgozni, vagy ki nem? 
 
Rácz Szabó László (657:46) a KKT elnök asszonyához 
 
A Képviselő-testület elnöke azt mondta akkor, amikor mi javaslatot tettünk arra, hogy a vízlecsapolási 
térítményről tárgyaljon, mert szerintünk az jogtalan és a Képviselő-testület meg tudja ez ügyben védeni 
Zenta lakosainak az érdekeit, Beszéljünk erről. Akkor ezt a Képviselő-testület többségi oldala elvetette a 
Vajdasági Magyar Szövetség és a Haladó Párt nem engedte, hogy napirendre kerüljön és kérdezem én 
most a Képviselő-testület elnökét, ha már azt állította, hogy tárgyalások folynak (ezt itt mondta ki a 
pulpitusnál), hogy tárgyalásokat folytat ez ügyben. Ezért kérdezem, kikkel folytatta le a tárgyalásokat, 
személy szerint, mely hivatalokkal, mi volt a megbeszéléseknek a témája, milyen célokat kívánt elérni 
ezzel, és milyen eredményt ért el ezeken a megbeszéléseken, tárgyalásokon?  
 
Rácz Szabó László (659:00) a közigazgatási hivatal főosztályvezetőjéhez 
 
Zenta községben hogyan alakult a szavazópolgárok száma az utóbbi években, az adott év ugyanazon 
időpontjait tekintve. Táblázatot csináltam, hogy egyértelmű legyen a kérdés, azt kérném kitölteni.  
 
 
Rácz Szabó Márta (660:05) – válasz Rácz Szabó László kérdéseire.  
 
Azért nem szavaztunk rá, akkor annak idején, mivel a munkaköri leírásról szóló szabályzatban, minden 
munkahelynél szerepel, hogy a magyar és a szerb nyelv tudása kötelező. Tehát minden munkahelynél. 
Nem láttuk szükségesnek azt, hogy még egy helyre betegyék ezt a kitételt.  
 
Arra pedig, hogy kit vesznek fel a városházára és nézik, hogy tud-e magyarul, én személyesen ebbe nem 
tudok beleszólni, mert itt nem vagyok munkaviszonyban. Ez egyáltalán nem az én hatáskörömbe 
tartozik.  
 
 
Rácz Szabó László – viszontválasz (660:56) 
 
A helyzet a következő: ez egy individuális döntés, addig, amíg a főosztályvezető az a személy, aki most, 
majd figyelembe veszi ezt a dolgot. Abban az esetben, ha neki nem tetszik, vagy nyomást gyakorolnak 
rá, akkor majd nem veszi figyelembe. Tehát, teljesen a főosztályvezetőtől függ a jelen pillanatban: 
figyelembe veszi-e a kétnyelvűséget, vagy nem veszi figyelembe a kétnyelvűséget. A mi javaslatunk 
nem erről szólt, a mi javaslatunk arról szólt, hogy rendeletbe kell venni. És ez nem két helyen van. Ha a 
Képviselő-testület rendelete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



úgy rendelkezik, hogy igenis beszélni kell a szerb és a magyar nyelvet, aki az önkormányzatban 
munkaviszonyt létesít, akkor annak egyértelmű – kötelező következménye az, hogy az összes 
munkahelyi leírásban benne legyen, akkor kötelezően benne kell, hogy legyen. Tehát ez nem két helyen 
van így, hanem az van, hogy ezt bármikor egy csettintéssel meg lehet változtatni, a rendeletet nem. A 
rendeletet ki kell hozni a Képviselő-testület elé és csak akkor lehet megváltoztatni. Egészen mást 
javasoltunk, úgyhogy nem csinálták meg. Tehát a probléma abban van, hogy nincs kötelező érvényűen 
eldöntve, hogy igenis Zentán mindenkinek beszélni kell mid a két nyelvet a helyi hivatalban. Ezt nem 
hozták meg.  
 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya az ülést 21,10 órakor berekesztette. 
 
 

Márki Andrea, 
az ülések vezetésére és a szavazatok 

számlálására szolgáló rendszer 
kezelésével megbízott személy 

Balo Tatjana, 
a Zentai Községi Képviselő-testület 

elnök asszonya 

 Körmöci Károly, 
a Zentai Községi Képviselő-testület 

titkára 
Gyorsírásos feljegyzés alapján a 

jegyzőkönyvet összeállította Barta Zsolt. 
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 Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 48. szakasza  
és a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendje (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
12/2008., 30/2012.  és  03/2015. sz.) 75. szakasza alapján   
 

Ö S S Z E H Í V O M 
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 15. ÜLÉSÉT 

2017. FEBRUÁR 24-ÉRE 
 

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

 
 A Zentai Községi Képviselő-testület 2016. december  29-én tartott  14. ülésén 
felvett  jegyzőkönyv elfogadását követően javaslom az alábbi  
 

NAPIRENDI JAVASLATOT 
 

1. Zenta község statútuma változtatásáról szóló rendeletjavaslat megvitatása 
2. Zenta község Vagyonjogi Ügyészségéről  szóló rendeletjavaslat megvitatása 
3. Zenta község területén a  polgároknak a sport terén a szükségleteik és érdekeik  

kielégítése programjainak jóváhagyásáról és finanszírozásáról szóló 
rendeletjavaslat megvitatása 

4. Zenta községben  a  2017-től  2018-ig terjedő időszakra a sportfejlesztési   
program meghozataláról szóló végzésjavaslat megvitatása  

5. A nyilvános parkolókról szóló rendelet módosításáról szóló rendeletjavaslat 
megvitatása 

6. A zöld közterületekről szóló rendelet  módosításáról szóló rendeletjavaslat 
megvitatása 

7. A csatornahálózatról szóló rendelet  módosításáról szóló rendeletjavaslat 
megvitatása 

8. Zenta község területén a  közlekedés műszaki  szabályozásáról szóló rendelet  
módosításáról szóló rendeletjavaslat megvitatása 

9. A nyilvános vízvezetékről szóló rendelet módosításáról szóló rendeletjavaslat 
megvitatása 

10. Zenta község területén a kutyák és macskák tartásai feltételeiről és módjáról szóló 
rendelet módosításáról szóló rendeletjavaslat megvitatása 

11. Zenta község területén a  háziállatok tartásának a feltételeiről szóló rendelet  
módosításáról szóló rendeletjavaslat megvitatása 



12. Zenta község területén a parlagfű – Ambrosia  artemisiifolia L. meggátolása és  
megsemmisítése mércéiről, módjáról és  feltételeiről szóló rendelet módosításáról 
szóló rendeletjavaslat megvitatása 

13. A hőenergia gyártásának  feltételeiről és módjáról, disztribúciójáról és a vele való 
ellátásról szóló rendelet módosításáról szóló rendeletjavaslat megvitatása 

14. Zenta község területén az utcák,  községi  és kategorizálatlan  utakról szóló 
rendelet  módosításáról szóló rendeletjavaslat megvitatása 

15. Zentán  a  Népkertben  a  8. tömb, a  7. tömb egy részének és  a 9. tömb  egy  
részének a részletes  szabályozási terve kidolgozásának megkezdéséről szóló 
rendeletjavaslat megvitatása 

16. Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbe, illetve használatba 
adásának az eljárásában  a  hatáskörrel rendelkező  szerv kijelöléséről szóló 
rendelet  módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása 

17. A Zentai  Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 2017. évi  programjának  
jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása 

18. A zentai ELGAS Közvállalat 2017. évi üzletviteli programja jóváhagyásáról szóló 
végzésjavaslat megvitatása   

19. A zentai Történelmi Levéltár 2017. évi munkaprogramja és  éves  pénzügyi 
tervének a  jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása   

20. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete  2017. évi  munkatervének  
jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat  megvitatása  

21. Zenta Község Képviselő-testülete  gyermekjogi tanácsának a 2016. évi   
munkajelentése elfogadásáról szóló végzésjavaslat megvitatása   

22. A rendkívüli helyzetek  községi  törzskarának  a  2017. évi  
munkatervjavaslatának a megvitatása  

23. A zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak a  
felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása  

24. A zentai Történelmi Levéltár  igazgatóbizottsága elnökének  és  tagjainak a 
kinevezéséről  szóló határozatjavaslat megvitatása   

25. A zentai Történelmi Levéltár  felügyelő bizottsága elnökének  és tagjainak a 
felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása   

26. A zentai Történelmi Levéltár  felügyelő bizottsága elnökének  és tagjainak a 
kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása   

27. A statútumügyi  és  normatív aktusok bizottsága tagjának  a  felmentéséről szóló 
határozatjavaslat megvitatása  

28. A statútumügyi  és  normatív aktusok bizottsága tagjának  a  kinevezéséről szóló 
határozatjavaslat megvitatása  

29. A Zentai Gyógyszertár  igazgatóbizottsága  tagjának  a  felmentéséről szóló 
határozatjavaslat megvitatása  

30. A Zentai Gyógyszertár  igazgatóbizottsága  tagjának  a  kinevezéséről szóló 
határozatjavaslat megvitatása  

31. Zenta község  tervbizottsága elnökének és tagjainak a kinevezéséről szóló 
határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozatjavaslat megvitatása  

32. A zentai Szociális Védelmi Központ igazgatóbizottsága elnökének  és  tagjainak a  
kötelezettsége  megszűnésének megállapításáról szóló  határozatjavaslat 
megvitatása 



33. A zentai Szociális Védelmi Központ   elnökének és tagjainak a kinevezéséről 
szóló határozatjavaslat megvitatása   

34. A zentai Szociális Védelmi Központ felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak a 
kötelezettsége  megszűnésének megállapításáról szóló  határozatjavaslat  
megvitatása  

35. A zentai Szociális Védelmi Központ felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak  
a  kinevezéséről szóló  határozatjavaslat  megvitatása  

 
 

Báló Tatjana s. k.  
 

a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
 



 
Javaslat 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 149. szakaszának 4. 
bekezdése alapján  Zenta Község Képviselő-testülete a  2017. február 24-én tartott ülésén 
meghozta az alábbi  
 

RENDELETET 
ZENTA KÖZSÉG STATÚTUMÁNAK A MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

 
1. MEGKEZDJÜK Zenta község statútumának a módosításáról szóló rendelet  

kidolgozását.  
 

2. A KKT KINEVEZI A BIZOTTSÁGOT  Zenta község statútuma  módosításáról szóló 
rendelet kidolgozására az alábbi összetételben:  

 
- Boljanović Dragutin, okl. jogász, a statútumügyi és normatív aktusok  

bizottságának elnöke – elnöknek,  
- Sarnyai Rózsa Edit, okl. jogászt,  a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 

vezetőjét – tagnak,  
- Stojkov Igor, okl. jogászt – tagnak,  
- Boris Zec, okl. jogászt – tagnak.  

 
3. A bizottság FELADATA, hogy a jelen rendelet  hatálybalépésének napjátólszámított  2 

hónapon belül dolgozza ki  Zenta község statútuma módosításáról szóló rendelet 
tervezetét, és azt nyújtsa be  a Zentai Községi Képviselő-testületnek megvitatás és 
elfogadás céljából.  

 
4. A bizottság tagjainak a munkájukért térítmény jár, amelyet Zenta község költségvetési 

eszközeinek terhére  kell  kifizetni,  amelynek  mértékéről külön határozatban  döntünk.  
 
5. A jelen rendelet Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 

nyolcadik napon lép hatályba.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-9/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 

 
Indoklás 

 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.)  149. szakasza  

előirányozza,  hogy a község statútuma meghozatalára vagy módosítására vonatkozó javaslatot  a  
községi választók legalább 10 százaléka,  a  képviselők egyharmada,  a  község polgármestere és  

1



a  községi képviselő-testület hatásköri  munkatestülete tehet.  A javaslatot  írásban,  indoklással 
ellátva kell  benyújtani.  A javaslatról a községi képviselő-testület a  képviselők teljes számának 
a szótöbbségével dönt. Ha a községi képviselő-testület  úgy dönt, hogy meghozza vagy  
módosítja a község statútumát,  ugyanabban a rendeletben megállapítja  a  statútum  
meghozatalának,  illetve módosításának a  módját és  eljárását és  kinevezi a község statútum-
tervezete,  illetve a statútum módosítására vonatkozó aktus kidolgozásában illetékes bizottságot.  
A községi képviselő-testület a statútumot vagy a statútum módosításáról szóló rendeletet  a  
képviselők teljes számának   szótöbbségével  hozza meg.  
 Zenta község polgármestere 2017.01.16-án átadta a  Zentai Községi Képviselő-testület 
elnökének  indoklással a javaslatát  Zenta község statútuma  módosítására.  A kezdeményezés 
oka, hogy maga Zenta község statútuma nem lett  összehangolva az érvényes  jogszabályokkal, 
illetve  a helyi önkormányzatról szóló törvénnyel, a korrupció elleni harcról szóló törvénnyel,  
amely egyben előirányozza azt is,  hogy a községre vonatkozóan  meg kell hozni  a  korrupció 
ellenes  tervet  és a statútumban   ki kell  nevezni a Községi Képviselő-testület még egy állandó 
munkatestületét, amely figyelemmel kíséri a  törvény minden rendelkezését.  

A felsoroltak alapján javasoljuk Zenta Község Képviselő-testületének Zenta község  
statútuma  módosításának   a  megvitatását és  elfogadását az előterjesztett szövegben.  
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Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község  
Zenta község polgármestere  
Kelt: 2017.01.16-án 
 

Zenta Község Képviselő-testülete 
Fő tér 1  

24400 Zenta  
A Zentai Községi Képviselő-testület  elnökének – Báló Tatjanának 

 
Tárgy: Javaslat Zenta község statútuma módosítására  
 
 Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 149. 
szakasza alapján JAVASLOM Zenta Község Képviselő-testületének, hogy kezdje meg 
Zenta község  statútuma módosítása tervezetének  kidolgozását azon okból, mert Zenta 
község statútuma, amely érvényben van,  nincs összehangolva  az  érvényes 
jogszabályokkal.  
 A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. 
és  83/2014. sz. – más törvény) módosítások és kiegészítések alá esett a  2014. évben,  és  
Zenta község statútumának rendelkezései nincsenek összehangolva ezekkel, sem pedig  
más  törvényes  jogszabályokkal,  amelyek  2011 óta  hatályba léptek,  és a helyi 
önkormányzat működésére vonatkoznak.  
 Az előterjesztettek mellett a statútum  rendelkezéseinek egy sorozata  áll fenn, 
amelyek  nincsenek összhangban   a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjével 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008., 30/2012. és 3/2015. sz.), így javasolom 
egyben, hogy  kezdjék meg  az új ügyrend kidolgozásának eljárását is,  amelynek 
úgyszintén összehangoltnak kell lennie az érvényes jogszabályokkal.  
 
 A fent előterjesztettek alapján, kérem a fenti Címzettet, hogy  fogadja el  
javaslatomat, és azt sorolja be  a Zentai Községi Képviselő-testület 2017. évi   következő 
ülésének a napirendjébe. 
 
 Tisztelettel,  
 

Ceglédi Rudolf, okl. építészmérnök s. k.  
Zenta község polgármestere  

Körbélyegző  
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Javaslat 
A Vagyonjogi Ügyészségről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye, 55/14. sz.) 2. szakasza,  
a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. és  83/14. sz. – más 
törvény) 20. szakaszának 28. pontja,  valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 5/2011. sz.) Zenta Község Képviselő testülete a 2017. február 24-én tartott  ülésén 
meghozta az alábbi   
 

RENDELETET  ZENTA KÖZSÉG VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉGÉRŐL  
 

I. fejezet  
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

 
1. szakasz  

A KKT a jelen  rendelettel  rendezi Zenta község Vagyonjogi Ügyészsége (a továbbiakban: 
Vagyonjogi Ügyészség) hatáskörét,  rendezését  és  szervezetét, valamint  egyéb kérdéseket, 
amelyek jelentősek a vagyonjogi  ügyészség munkájában.  
 

2. szakasz  
A Vagyonjogi Ügyészség a község szerve, amely ellátja  Zenta község  vagyonjoga és érdekei  
jogvédelmének  teendőit, összhangban  az SZK alkotmányával,  a  törvénnyel és  más általános 
aktusokkal.  
 

3. szakasz  
A Vagyonjogi  Ügyészség székhelye Zentán, a  Fő tér  2. sz. címen  van.  
 

4. szakasz  
A Vagyonjogi Ügyészség körpecsétje, amelynek  átmérője 45 m2, amely középen tartalmazza  a 
Szerb Köztársaság címerét, amely körül  az alábbi szöveg található: „Република Србија – АП 
Војводина – Општина Сента – Општинско  Правобранилаштво“  szerb nyelven, cirill 
írásmódban és  magyar nyelven.  
 
A Vagyonjogi Ügyészségnek van  téglalap alakú bélyegzője,  amely  a következő szöveget 
tartalmazza: „Република Србијa, АП Војводинa, Општина Сента, Општинско  
Правобранилаштво, Број: ______ Датум:______, Сента.“ 
Az épületen, amelyben  a  Vagyonjogi Ügyészség  székhelye  van,  ki kell függeszteni  a 
Vagyonjogi Ügyészség nevét, összhangban a törvénnyel.  
 

II. fejezet  
HATÁSKÖR  

 
5. szakasz  

Zenta község vagyonjoga és érdekei  jogvédelmének  teendőiben a Vagyonjogi Ügyészség  
képviseli Zenta községet a  bíróságok,  közigazgatási  szervek  és  más  hatásköri szervek előtt,  
amikor Zenta község ügyfélként vagy beavatkozóként jelenik  meg,  amelynek a  
kötelezettségeiről és  jogairól döntenek  ebben az eljárásban.  
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6. szakasz  
 

A Vagyonjogi Ügyészség a  jogi  eljárásokban  a  bíróságok,  közigazgatási  szervek  és  más  
hatásköri szervek előtt képviseli Zenta község szerveit,  szervezeteit és  más jogi személyeket,  
amelyek  működését Zenta község költségvetéséből biztosítják,  a község   vagyonjoga  és 
érdekeinek  védelme  céljából.  
 
Amikor ugyanazon eljárásban ügyfélként vagy beavatkozóként vesz részt  a  község szerveinek 
és  más jogi személyeknek az   ellentétes érdekekeit illetően,  amelyeket  Zenta község 
költségvetéséből  finanszíroznak,  a Vagyonjogi Ügyészség képviseli  a  községet és annak 
szerveit.  
 
 
Amikor ugyanazon eljárásban ügyfélként vagy beavatkozóként vesz részt  a  község szerveinek 
és  más jogi személyeknek az  ellentétes érdekekeit illetően,  amelyeket  Zenta község 
költségvetéséből  finanszíroznak,  a Vagyonjogi Ügyészség képviseli  az ügyfelet,  aki  az eljárás 
megindítását indítványozta.  
 

7. szakasz  
 

A Vagyonjogi Ügyészség az esetekben, amelyekben a  per természete  engedélyezi,  az eljárás 
megindítása előtt foganatosít minden  intézkedést,  a vitás viszony megállapodás alapján történő 
megoldására.  
 
A Vagyonjogi Ügyészség elkészíti a megállapodást a vitás viszony megoldására,  amelyet a 
község  polgármestere hagy jóvá és ír alá.  
 

8. szakasz  
 

A Vagyonjogi Ügyészség figyelemmel kíséri és  tanulmányozza  a  jogi kérdéseket, amelyek  
jelentőséggel bírnak  a szervek  és  jogi  személyek munkájában,  amelyeket  képvisel,  azok  
vagyonjogának és  érdekeinek  a  védelme tekintetében.  
 

9. szakasz  
A Vagyonjogi Ügyészség a jogi személyeknek, amelyeknek  a vagyonjogát  és  érdekét 
képviseli, azok kérésére, jogi véleményezést ad  a vagyonjogi  szerződések  megkötésével 
kapcsolatban,  valamint jogi  véleményezést ad  egyéb vagyonjogi kérdésekben.  
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti véleményezést  a  Vagyonjogi Ügyészség   köteles  a 
kérelem kézhezvételétől számított  30 napon belül  megküldeni.   
 

10. szakasz  
A Vagyonjogi Ügyészség meghatalmazással bír, hogy megindítson, illetve  kezdeményezést 
nyújtson  be    a bíróság vagy  más  hatásköri  szerv  előtti  eljárás megindítására,  a hatáskörébe 
tartozó  kérdések  kapcsán.  
Amikor úgy értékeli,  hogy  az alany  meghagyásával  vagy  kérelmével,  akit képvisel,  
megszegi az alkotmányt vagy a törvényt  vagy  veszélyezteti  Zenta község vagyonjogát és 
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érdekeit, a Vagyonjogi Ügyészség  erről azonnal, de a meghagyás vagy kérelem kézhezvételétől 
számított  3 napon  belül  írásban  értesíti a meghagyás kiadóját, illetve  a kérelem benyújtóját,  
indokolt  okokkal  az eljárás elutasítását illetően.  
 
Ha a képviselt alany a  jelen szakasz  2. bekezdése szerinti   értesítést követően is  megmarad  a  
kiadott meghagyása  vagy benyújtott kérelme mellett, a Vagyonjogi Ügyészség eljár ezen  
meghagyás vagy kérelem szerint.  
 
A Vagyonjogi Ügyészség nem szenvedhet el káros következményeket, amennyiben a  jelen 
szakasz  1-től  3. bekezdéséig szerinti  rendelkezésekkel  összhangban jár el.  
 

11. szakasz  
 

A község szervei  és  más jogi személyek,  amelyeket  a Vagyonjogi Ügyészség képvisel, 
kötelesek  annak kérelmére  megküldeni  minden  szükséges iratot és  tájékoztatást,  illetve 
megadni az adatokat  és  magyarázatokat a cselekmények foganatosítására,  amelyekben a 
Vagyonjogi Ügyészség hatáskörrel  bír.  
Ha a Vagyonjogi Ügyészség törvényes  határidőhöz köti az eljárást,  a jelen  szakasz 1. 
bekezdése szerinti  szervek és szervezetek kötelesek az adatokat  és  tájékoztatásokat  
haladéktalanul megküldeni, illet haladéktalanul nyújtani az adatokat  és  tájékoztatásokat.  
 

12. szakasz  
 

A vagyonjogi ügyész átruházhatja más hely önkormányzati egységek Vagyonjogi Ügyészségére, 
hogy foganatosítsanak bizonyos cselekményeket a bíróságok,  közigazgatási szervek vagy más 
hatásköri szervek előtti eljárásban.  
 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti személyek a megadott írásos felhatalmazás  határaiban  
járhatnak el.  
 
A Vagyonjogi Ügyészség kérheti az Állami Vagyonjogi Ügyészségtől,  hogy  nyújtson számára  
szakmai segítséget vagy vegye át  a képviseletet. 
 

13. szakasz  
 

A bíróságok, közigazgatási szervek és más hatásköri szervek kötelesek, hogy a dolgokban, 
amelyekben  a Vagyonjogi Ügyészség  általi  képviselet van előirányozva, megküldeni minden  
írást,  közvetlenül a Vagyonjogi Ügyészségnek,  a Vagyonjogi Ügyészség iktatója útján,  amely  
egyedüli meghatalmazott  a posta átvételére.  
 
A jelen szakasz  1.  bekezdése szerint eszközölt  megküldés  nem  gyakorol  joghatást.  
 

14. szakasz  
 

A Vagyonjogi Ügyészség az ellentétes félnek  a tárgyalásokon a vita  megegyezés alapján  
történő  eljárásában,  illetve  a  bírósági, közigazgatási  vagy  más  eljárásban,  valamint  
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harmadik  személyeknek nem adhat meg adatokat,  amelyeket  a képviselt  alanytól kapott,  
kivéve, ha  a  képviselt alany ezt előzőleg nem hagyta jóvá.  
 

15. szakasz  
 

A Vagyonjogi Ügyészség munkakörének  kérdésével  kapcsolatban,  amelyek  nincsenek  
rendezve a jelen rendelettel,   értelemszerűen a Vagyonjogi Ügyészségről  szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 55/14. sz.) rendelkezéseit kell alkalmazni,  amelyek az Állami Vagyonjogi 
Ügyészségre  vonatkoznak.  
 

III. fejezet  
A VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG  RENDEZÉSE ÉS SZERVEZETE  

 
16. szakasz  

 
A Községi Vagyonjogi Ügyészség  hatáskörébe  tartozó teendőket a községi vagyonjogi ügyész 
látja el, összhangban az SZK alkotmányával,  a  törvénnyel, a jelen rendelettel  és  más  általános  
jogi aktusokkal.  
 

17. szakasz  
 

A községi vagyonjogi ügyészt a Községi Képviselő-testület helyezi tisztségbe  a  község 
polgármesterének a javaslatára ötéves időszakra, és ugyanaz a személy újból tisztségbe 
helyezhető.  
 

18. szakasz  
 

A községi vagyonjogi ügyész tisztségébe a Szerb Köztársaság állampolgára helyezhető,  aki 
eleget tesz az állami szervekben  az általános  feltételeknek,  aki  megszerezte a felsőfokú 
oktatást a  jogtudományok  tudományos terén az alapfokú akadémiai  tanulmányokon,  legalább 
240 ECTS ponttal  a  mesterképző akadémiai tanulmányokat,  a szakmai tanulmányok 
mesterképzését,  specialista  akadémiai tanulmányokat,  specialista  szakmai tanulmányokat,  
illetve  az alapfokú tanulmányokat  legalább négy évig tartó időtartamban vagy  a  specialista  
tanulmányokat  a karon,  letette  az igazságügyi vizsgát,  méltó a vagyonjogi  ügyészség  
tisztségére és legalább  nyolc év munkatapasztalattal rendelkezik a jogi szakmában az 
igazságügyi vizsga  letételét követően.  
 

19. szakasz  
 

A községi vagyonjogi  ügyész   vezeti  a  Vagyonjogi Ügyészség  munkáját  és képviseli azt,  és 
a Vagyonjogi Ügyészség munkájáért   Zenta Község Képviselő-testületének és Zenta község 
Községi Tanácsának felel.  
 
A községi vagyonjogi ügyész legkésőbb a folyó év  március 31-éig benyújtja  a  Községi 
Tanácsnak  a  Községi Vagyonjogi Ügyészség   munkájáról szóló jelentést az előző évre 
vonatkozóan.  
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20. szakasz  

 
A községi vagyonjogi ügyész dönt a munka és a munkaviszony alapján a jogokról a Községi 
Vagyonjogi Ügyészség  hivatalnokait illetően.  
 
A községi vagyonjogi ügyész a munkaviszonyból eredő jogait összhangban  a jogszabályokkal 
valósítja meg,  amelyek  az állami  tisztviselők  helyzetét rendezik,  ha a törvény  ezt másképpen 
nem határozza meg.  
 

21. szakasz  
 

A Községi Vagyonjogi Ügyészségben a  belső  szervezetet és a munkahelyek  besorolását és  
azok  fokozat szerinti felosztását az egyesített, a belső rendezésről és a munkahelyek 
besorolásáról szóló szabályzattal rendezzük a  Községi Közigazgatási Hivatalban és Zenta 
Községi Vagyonjogi Ügyészségében,  amely  aktust   a Községi Közigazgatási Hivatal  
vezetőjének  javaslatára a Községi Tanács fogad el.  
 

IV. fejezet  
MUNKAESZKÖZK  

 
22. szakasz  

 
A Vagyonjogi Ügyészség munkaeszközeit, mint  közvetlen  használót,  Zenta község 
költségvetésében kell biztosítani.  
 

23. szakasz  
 

A Vagyonjogi Ügyészség, mint a  községi költségvetés  közvetlen használója kidolgozza  a  
pénzügyi tervét és  megküldi azt  a Községi Közigazgatási Hivatal szervének,  amely hatáskörrel 
rendelkezik a költségvetésben  és  pénzügyekben,  amely  tervet   a költségvetési rendszerről 
szóló törvénnyel  összhangban  kell  kimutatni  a  község költségvetésében, program módján.  
 

24. szakasz  
 

A képviselet alapján megvalósított bevételek községi bevételeket képeznek.  
 

 
V. fejezet  

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 

25. szakasz  
 

A jelen rendelet hatálybalépése napjával érvényét veszti  Zenta község Községi Vagyonjogi 
Ügyészségéről szóló rendelete (Zenta Község Hivatalos Lapja, 18/2014. sz.)  
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26. szakasz  
 

A jelen rendelet Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon 
lép hatályba.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 021-3/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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Јavaslat 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. 
szám – másik törvény) 32. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja és Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete a 2017. február 24-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 
 

V É G Z É S T 
ZENTA KÖZSÉG 2017-2018. ÉVI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ SPORTFEJLESZTÉSI 

PROGRAMJÁNAK MEGHOZATALÁRÓL 
 

I. 
Zenta község 2017-2018. évi időszakra vonatkozó sportfejlesztési programja meghozatalra kerül. 
 

II. 
Jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
 

I n d o k o l á s 
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. 
szám – másik törvény) 32. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja és Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja értelmében a 
Községi Képviselő-testület meghozza a község, valamint az egyes tevékenységek fejlesztési 
tervét. 
Zenta Község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó 
ügyiratok meghatalmazott előterjesztője a 2017. január 17-én meghozott 01-02/07 számú 
végzésével véglegesítette a Zenta község 2017-2018. évi időszakra vonatkozó sportfejlesztési 
programjának meghozataláról szóló végzésjavaslatot. 
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1. BEVEZETÉS 
 

1.1. A SPORT JELENTŐSÉGE 
 
A sport, mint  szabad emberi  aktivitás a pszicho-fizikális képesség  fejlesztésére 

irányul. Az, mint ilyen elegendő motívum, hogy az emberek  fizikális aktivitásokkal  
foglalkozzanak, amely  az egészség megőrzésére és  előmozdítására irányul, úgy 
fizikálisan, mind mentálisan.  
 
 Nem szabad elfelejteni, hogy az embernek igénye van a mozgásra,  bizonyításra, 
versenyre,  hogy  látható és ismert legyen,  így ez egy társadalom számára, amely  
törekszik arra, hogy  rendezett és  elismert legyen,  mindenképpen fontos, hogy rendezett 
és elismert legyen,  mindenképpen fontos,  hogy  milyen módon rendezett a sport. 
 
 Az európai alapokmány definiálja a sportot. A sportot a fizikális aktivitás minden 
formáját képezi, amelyeknek  szervezett vagy szervezetlen  részvétel  alapján a céljuk a 
kifejezésmód  vagy a fizikális készségek javítása és a mentális  jólét,  társadalmi 
kapcsolatok kialakítása vagy  eredmények elérése minden szinten.  
 
 Az Egyesült Nemzetek Szervezete és az UNICEF külön figyelmet szentelnek a 
sportnak.  Az ENSZ egyik volt főtitkárának idézete szerint világosan látszik,  hogy 
milyen szerepe van a sportnak a társadalomban és, az mennyire járul hozzá a  jobb 
megértéshez és toleranciához. 
 
 Ő többek  között megjegyzi: „A sportnak szerepe lehet  az egyén  életének 
javításában,  de nem csak az egyéneknek…hanem  teljes közösségeknek.  Teljes 
egészében meg vagyok győződve, hogy most jött el a megfelelő idő, hogy ezt a megértést 
díjazzák,  hogy serkentsék a kormányokat,  fejlesztési ügynökségeket és közösségeket,  
és gondolkodjanak el  arról,  hogy a sportot hogyan lehet szisztematikusan  bekapcsolni a  
tervekbe,  hogy  segítsenek  a gyermekeken,  különösen  azokat illetően, akik  
nélkülözésben, betegségben és az összetűzésekben  élnek,” Koffi Anan, az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének  főtitkára.  
 
 A sport a mutatója egy társadalom fejlettségének, annak civilizációs 
előmenetelének, amely  azon cél felé  irányul,  hogy minden  embernek biztosítsák az 
életfeltételeit olyan életre, amely méltó az időhöz, amelyben élnek.  
 
 A helyi közösség az első a rendszerek sorában,  amelynek  meg kell teremtenie a  
feltételeket,  hogy mindenki  foglalkozhasson  sporttal,  fizikális aktivitásokkal a saját  
választása és akarata  szerint, tekintet nélkül  a nemére,  fajára,  nemzetiségére vagy 
anyagi helyzetére.  
 
 1.2. A SPORT ZENTÁN  
 Zentán  megállapíthatjuk, hogy a sport fejlett és hagyománya és folyamatossága 
van.  Természetesen, ahol mindenhol, a sportnak vannak oszcillációi, azonban eddig nem  
voltak döntőek nagyobb problémákat illetően.  A Helyi Önkormányzat, összhangban  a  
meghatalmazásaival sokat gondoskodik a polgárok szükségleteiről, hogy sporttal 
foglalkozzanak és a költségvetés útján lehetővé teszi és  támogatja a  programaktivitások 
sikeres megvalósulását.  
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 Pontosan ezen program alapos  kidolgozása  és  az előző  sportfejlesztési  stratégia 
a  2012-től 2016. évig arra  utal,  hogy komolyan foglalkozik  a polgárok sporttémájával, 
a testkultúrájával és rekreációjával.  
 
 A sportrendszert a zentai KKT fő rendeletével, a  sportszervezetek 
osztályozásával, mint költségvetési  program lett  rendezve.  Mindig tudatában annak, 
hogy nem lett elég  téve,  illetve, hogy  még  mindig  javítani lehet a  sport és  a  polgárok 
fizikális aktivitásainak feltételeit.  
 
 A sportszervezetek, sportklubok, valamint a területi ágazati szövetségek alapvető 
sejtek,  ahonnan minden  elindul,  és a Helyi Önkormányzat az,  amely  kíséri  a  polgárok  
szükségleteit és  érdekeit ezen  a téren.  Különösen fontos szerepe az iskolának van a  
testnevelő pedagógusoknak,  valamint a polgárok tudatának a sporttal való foglalkozás, 
illetve  aktív  élet  szükségleteit illetően.  Ez az egymás közötti kapcsolatok  harmóniája 
nincs mindig azon a szinten, amelyen kellene, hogy legyen,  azonban menet közben  
kiigazítjuk a  problémákat  és  a  jó kommunikáció az,  amelynek  meg  kell  oldania  
minden kérdést, amely megoldást igényel.  
 
 Zenta községben  29 regisztrált  sportszervezet van,  amelyek  tagjai a községi 
sportszövetségnek,  valamint egy kisszámú sportszervezete,  amelyek regisztráltak,  de 
nincs kommerciális tevékenységi  jellegük, és  nem tagosodtak be a  községi és  felsőbb  
szövetségekbe.  
 
 Zenta magas és él eredményeket ért el, úgy a  klubbeli,  mind  az egyéni 
eredményeket illetően.  Természetesen  ki kell emelni   a sportágazatokat, amelyek  több 
éve tartják a folyamatosságot és  mindenek előtt az egyéneket,  akik  a magasabb 
rangokon  és  a válogatott szelekcióban kitűnő eredményeket érnek el.  
 
 A sport, úgy, mint Zentán, úgy az egész társadalomban, mint annak részét nem 
kerülhetik el a jelenségek, amelyek de még mennyire kihatással bírnak annak 
fejlesztésére. Ezekhez a jelenségek, de még mennyire negatívak, mindenek előtt a  
gyermekek és a szülők nem  elegendő  érdekeltsége a sportot és az aktív életet illetően,  
mert nincs elegendő tudásuk  a  kedvezményekről a fizikális aktivitásokkal való 
foglalkozást illetően, a  demográfiai kép, amely a  gyermekek születési  számának 
csökkenésére utal,  a lakosság nagy elvándorlása,  valamint a sportszakemberek  elégtelen 
érdekeltsége a sportmunkát illetően.  
 
 A felsoroltakból következik, hogy Zenta község sportfejlesztési programja  a  
meglévő sportfejlesztési stratégia folytatását  és  kiigazítását,  annak  összehangolását az 
új törvényes megoldásokkal, mindenek előtt a Sportról szóló törvénnyel, a  polgárok 
szükségleteivel  és  jelentőségével képezi Zenta községben.  
 
 Mindez kihívást jelent a program szerkesztőinek és azoknak, akiknek végleges  
döntést kell  hozniuk és  felismerni a  dokumentum jelentőségét,  amely az egyedüli 
érvényes és helyes,  ha teljes egészében implementálni lehet.  
 
2. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK VÍZIÓJA,  KÜLDETÉSE ÉS 

MEGVALÓSÍTÁSA 
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2.1. VÍZIÓ  
 A vízió, amely alapján meghoztuk Zenta község sportfejlesztési programját az, 
hogy minél minőségesebb stratégiai alapot teremtsünk a sport előmozdítására és  Zenta 
község polgárainak minél jobb feltételek teremtése, hogy jobb minőségű életet éljenek,  
hogy  minél jobb  társadalmi  viszonyot és minőségesebb  értékrendszert  biztosítsanak.  
 
2.2. KÜLDETÉS  
 A küldetés Zenta község területén a sport megszervezésének és a sportrendszer  
megteremtése,  amelyben  mindenki  jogosult lesz, hogy sporttal foglalkozzon, a 
személyisége fejlesztése, a  jó egészsége megtartása,  a  fizikális képességek javítása,  a  
jobb és  célravezetőbb szabadidő kihasználása,  az életminőség előmozdítása és  minél 
jobb eredmények  elérése és a  hagyományos él eredmények megtartásának céljából.  
 
3. ZENTA KZÖZSÉG SAJÁTOSSÁGAI 

Zenta község Bácska északkeleti részén terül el, Vajdaság  északi részén és  az 
Észak-bánáti Körzethez tartozik.  
 

 
  
 
 Zenta községet öt település alkotja: Zenta, Tornyos, Felsőhegy, Bogaras és Kevi. 
Zenta, mint a legnagyobb lakott terület  a  község központját képezi (79,40%).  A község 
területe   293,4 km2.  
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 A 2011. évi  népszámlálás szerint a  lakosok teljes száma  23.316, ami az utolsó 
tíz évhez viszonyítva az előző, 2002-es népszámláláshoz viszonyítva  alacsonyabb – 
8,81%-kal és jelentősen  magasabb  a  tartományi (5,67%) és a köztársasági  átlaggal 
(5,04%) összehasonlítva.  A község lakosainak teljes számát  a magyarok 79%-ban, a 
szerbek 11%-ban, a romák kb. 2,5%-ban teszik, míg a  többiek  jelentősen alacsonyabb  
részesedéssel,  vagy a számuk vagy határozatlanságuk szerinti.  
 
 Zenta község lakosságának átlagkora valamennyivel magasabb  a  köztársasági 
szinthez viszonyítva (42,2), azonban  magasabb a Vajdaság AT-hez viszonyítva (41,8 
éves) és  42,7 évet tesz ki.  Ezzel összhangban van a tény is, hogy a lakosság 
elöregedésének indexe jelentősen magasabb a  községben, és 121,45-öt tesz ki,  a Szerb 
Köztársasághoz (114,32), de különösen  a Vajdaság AT-hez (108,62) viszonyítva.  
 
 A foglalkoztatottak száma 5.393,  és a munkanélkülieké 1.826, ebből  a számból  
571 nő. Zenta község alapvető mutatói és jellemzői szerint, amely 23 316 lakos,  a 
szociális támogatás valamely formáját 2399 személy veszi igénybe,  vagy a  lakosok 
teljes számának 10.28%-a. Minden  nyugdíjas teljes  száma a  megvalósított  nyugdíj 
szerkezete és fajtája szerint 6 084 személy, ami a  teljes lakosság számának 26,09%-a. A 
községben  10 óvoda található,  kb. 680 gyermekkel, egy általános iskola – hét  
kihelyezett tagozattal,  valamivel több, mint 1 750 tanulóval és  négy középiskolája kb. 
1200 tanulóval.  
 
 A régiók és helyi önkormányzati egységek fejlettségének egységes jegyzéke 
megállapításáról szóló Kormányrendelet szerint Zenta község az első csoporthoz tartozik,  
amelyet  23 helyi önkormányzati egység képez,  amelyeknek  a  fejlettségi fokozata a 
köztársasági  átlag felett van.  
 
 A felsoroltak alapján Zenta  községnek  negatív százaléka és lakossági 
indexszáma van,  míg a gazdasági helyzet  kielégítő szinten  van.  
 
 A sportot, mint a társadalom részét  nem  kerülhetik el a negatív trendek,  ahol  
pontosan ezekkel a dokumentumokkal és  más szisztematikus  megoldásokkal,   a negatív 
trendek következményeit a  lehető legalacsonyabb  mértékre kell csökkenteni. 
 
4. ZENTA KÖZSÉGBEN  A SPORTRENDSZER TÉNYEZŐI ÉS AZOK  
   SZEREPE 
 
 Zenta községben  a sportrendszer  tényezői két szektorra  hatnak ki,  a  
nyilvánosra  és  a kormányon kívülire.  
 
 A nyilvános szektort a következők alkotják: Községi Tanács (a sport és ifjúsági 
feladatkör), az oktatási és sportügyi tanács, a sportfejlesztési program lefolytatásában 
illetékes bizottság,  a sport területén  a  nyilvános pályázatok  lefolytatásában illetékes 
bizottság.  
 
 Hatáskörök: minden felsorolt alany a nyilvános szektorban  köteles figyelemmel 
kísérni, megkapni az információkat a  sport terén, úgy a törvénybelieket,  mind  a 
klubokat  és sportszervezeteket, mindenek előtt Zenta Község Sportszövetségét illetően. 
Ezen információk és javaslatok alapján, kötelesek javasolni a szisztematikus megoldások 
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szabályzatait,  amelyek  előmozdítják a sportot magában a községben. A végső döntést, 
ha a programról  vagy rendeletről van szó, Zenta Község Képviselő-testülete hozza meg, 
és a többi döntést, a szabályzatokat  a Községi Tanács fogadja el,  míg a nyilvános 
pályázat kérdésében  a  döntést a bizottság javaslatára a község polgármestere hozza meg.  
 A kormányon kívüli szektort a területi sportszövetség - Zenta Község 
Sportszövetsége és a sportszervezetek,  klubok és egyesületek képezik,  amelyek  tagjai 
Zenta Község Sportszövetségének. Zentán kisszámú sportszervezet van, amelyek nem  
tagosodtak,  és  nincsenek meg a feltételük a tagosodásra a területi sportszövetségbe, mert 
kommerciális és nem  versenyelven  alapulnak. A 2016-os évben a következő klubok 
voltak aktívak: a Zentai Atlétika Klub, Zenta, a Zenta Labdarúgó Klub, a Tornyosi 
Labdarúgó Klub, a Tiszavirág Kajak Klub, a Zentai Kézilabda Klub, a Zentai Herkules 
Birkózó Klub, a Zentai Vízilabda Klub, a Zentai 1903 Tenisz Klub, a zentai Asztalitenisz 
Klub, a Zentai Queen Céllövő Klub,  a Munkás Sakk Klub, a Zentai Sakk Klub,  a Zentai  
Sporthorgászok Egyesülete, a Zentai Úszó Klub, a Zentai Teke Klub, a Plavi koš 
Kosárlabda Klub,  a Basket Star  Kosárlabda Klub, a Linea Szertorna Klub, a Flamenko 
Tánc Klub, a Titán Body Bilding Klub,  a Tisza Víz Alatti Aktivitások Klub,  a Zentai 
Budo Klub, az MS Jim Harcos Sportok Klubja,  a Zentai Röplabdaklub, Zenta község 
testnevelő és sportpedagógusainak Egyesülete, Zenta község Sport Mindenkinek 
Egyesület.  
 
 A felsorolt klubok, sportszervezetek és egyesületek Zenta Község 
Sportszövetségében a képviselőik által javasolják, vesznek részt a  sport területén a  Helyi 
Önkormányzat irányába, a sportjuk fejlesztése és jogaik és kötelezettségeik  
megvalósítása értelmében.  
 
 Zenta Község Sportszövetsége nagyon specifikusan szervezett, mert a rendszeres 
tevékenységükre kilenc foglalkoztatottja van, akik ellátják  Zenta község  
sportlétesítményei takarításának a  teendőit is. 
 
 Zenta község minden sporttényezőjének  megvan a  világos  meghatalmazása és  
feladata,  amelyeket meg kell, hogy valósítsanak, mindezt a  jogaik és kötelezettségeik 
javítása és  megvalósítása céljából,  amelyet  az  érvényes jogszabályok és  belső aktusok  
szabályoznak.  
 
5. TÖRVÉNYES KERET  
 5.1. A SZERB KÖZTÁRSASÁGBAN A SPORT TERÜLETÉN ÉRVÉNYES 
                   JOGSZABÁLYOK 
 
 Az alapvető jogi aktus, amely a Szerb Köztársaságban  a  sport területét 
szabályozza  a Sportról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 10/16. sz.), amely 
2016 februárjában lett meghozva.  
 
 A sportról szóló törvény szisztematikus törvény, amely  rendezi a  sport területét, 
összhangban az európai  szabványokkal és jogszabályokkal.  Еzzel a törvénnyel 
részletesen  rendezik a  sportolók és más, a sportrendszer  természetes személyei jogait és 
kötelezettségeit, a jogállással, a szervezetekkel   és  a  jogi személyek regisztrációjával 
kapcsolatos kérdéseket a sportrendszerben,  definiálják a sport területén az általános 
érdeket, valamint a polgárok szükségleteit és érdekeit a  sport területén az autonóm 
tartományban és a helyi  önkormányzati egységben,  felállították a  világos ismérveket,  
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feltételeket és a finanszírozás módját a költségvetési eszközökből, alapot nyújtottak a 
szükséges osztályozásra  a  sport területén, meghatározták a Szerb Köztársaságban  a 
sportfejlesztési stratégia meghozatalát,  és  - első alkalommal -  megállapították  az 
autonóm tartomány kötelezettségét, hogy meghozza a területén  a  sportfejlesztési 
programot,  pontosítva lett és elő lett mozdítva  az iskolai sport működésének rendszere,  
felállították a  mindent felölelő rezsimet a sportlétesítmények státusa,  működése  és  
fenntartása tekintetében, pontosították a sportrendezvények  szervezésének rezsimjét,  
előírták a nyilvántartás vezetését mérvadó adatok  birtoklása  céljából  ezen a területen,  
felállították  a sport területén  a szervezetek működése  feletti  felügyelet új rendszerét és  
rendezték  a  nyilvántartással kapcsolatos adatokat.  
 
 Ezen szisztémás törvény mellett, a sport területén  a jogi elrendeződés 
tekintetében fontosak a  következő törvények:  
 

1. Az európai konvenció ratifikálásáról szóló törvény a sportrendezvényen  az 
erőszakról és a nézők  méltatlan viselkedéséről,  különösen  a  labdarúgó 
mérkőzéseken (a JSZSZK Hivatalos Lapja,  - Nemzetközi szerződések, száma 
9/90), 

 
2. Az európai  konvenció ratifikálásáról szóló  törvény a sportban a dopping ellen,  a 

kiegészítéssel (a JSZSZK Hivatalos Lapja – Nemzetközi szerződések, száma  
4/91) 

 
3. Az  olimpiai szimbólumok védelméről szóló  nairobi szerződés megerősítéséről 

szóló szerződés,  a függelékével (a JSZK Hivatalos Lapja  - Nemzetközi 
szerződések, száma 1/99), 

 
4. A sportban  a  doppingellenes nemzetközi konvenció megerősítéséről szóló 

törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 38/09. sz.)  
 

5. A sportban a  dopping megakadályozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 111/14. sz.),  

 
6. Sportrendezvényeken az erőszak és a méltatlan viselkedés  megakadályozásáról 

szóló törvény  (az SZK Hivatalos Közlönye, 67/03., 101/05. sz. – más törv., 
90/07.,  72/09. sz. – más törv. és  111/09. sz.), 

 
7. Törvény a sípályákról (az SZK Hivatalos Közlönye, 46/06. sz.), 

 
8. Nemzeti stratégia az erőszak és a méltatlan viselkedés elleni harcról a  

sportrendezvényeken a  2013-tól a 2018-ig tartó időszakra (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 63/13. sz.). 

 
A sportról szóló törvény alapján, meghozták a törvénynél alacsonyabb rangú 
aktusokat – szabályzatokat, amelyekkel közelebbről rendezik ezen törvény  egyes  
területeit,  amelyek  - mint maga a sportról szóló törvény – kötelező érvényűek a  
sport területére  a Vajdaság AT-ben is. 
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1. A sportoló egészségügyi képességének megállapításáról szóló szabályzat a 
sportaktivitások ellátására és  a sportversenyeken  való részvételre (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 15/12. sz.).  

 
2. A sporttevékenység  ellátásának feltételeiről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 

Közlönye, 63/13. sz.), 11 
 

3. A sportban  bizonyos szakmai teendők ellátására való szakmai  felkészítésről 
szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 8/13. sz.), 

 
4. A Szerb Köztársaságban  a sportágazatokról és  sportterületekről és a 

sportversenyszámokról a sportágazatok  és  a sportterületek keretében szóló 
szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 51/16. sz.), 

 
5. A Szerb Köztársaság számára különleges  jelentőséggel bíró  sportágakról szóló 

szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/11. és  25/13. sz.),  
 

6. A sport területén a törzsnyilvántartás  vezetésének módjáról szóló szabályzat (az 
SZK Hivatalos Közlönye, 74/11. sz.)  

 
7. A sportszervezetek, sportszövetségek,  sporttársaságok és  sportközpontok adatai  

nyilvántartására a jelentkezési űrlap tartalmáról szóló szabályzat (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 43/11. sz.), 

 
8. A sport területén  az általános érdek  megvalósítására  a program  jóváhagyásáról 

és finanszírozásáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 64/16. sz.), 
 

9. A sportfelügyelő igazolványának  űrlapjáról és  kiadásának módjáról szóló 
szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/11. sz.)  

 
10. A sportfoglalkozások és fokozatok elnevezések jegyzékéről szóló szabályzat (az 

SZK Hivatalos Közlönye, 7/13. sz.), 
 

11. A sport területén  a  szakmai teendők felügyeletéről szóló szabályzat (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 92/11. sz.)  

 
12. A sportszakemberek nemzeti osztályozásáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 

Közlönye, 25/13. sz.),  
 

13. A sportok nemzeti osztályozásáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 
25/13. sz.),  

 
14. Az élsportolók nemzeti osztályozásáról  szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 

Közlönye, 123/12. sz.)  
 

15. A nemzeti  ágazati  sportszövetségekről szóló szabályzat, amelyek által a Szerb 
Köztársaságban  a  sport területén  megvalósul az  általános érdek (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 72/12., 3/12. és  25/13. sz.),  
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16. A sportlétesítmények használatáról és  a sportaktivitások  ellátásáról szóló 
szabályzat  a  nyilvános sportlétesítményekben (az SZK Hivatalos Közlönye, 
55/13. sz.), 

 
17. A felsőoktatási  és más intézmények által vezetett  nyilvántartásokról szóló 

szabályzat,  amelyek  a  sport területén  kiképzéssel foglalkoznak (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 61/11. sz.).  

 
18. A sportszakemberek  működési engedélyéről szóló  szabályzat (az SZK Hivatalos 

Közlönye, 7/13. sz.) 
 

19. A sportaktivitások   és sporttevékenység végzésének  közelebbi feltételeiről szóló 
szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 17/13. sz.),  

 
20. Az amatőr élsportolók ösztöndíjazása  a  sport területén a továbbképzésre és  a  

különleges  érdemű élsportolók  pénzügyi támogatásának odaítéléséről a 
közelebbi feltételekről  és ismérvekről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 124/12. sz.) 

 
21. Az  erőszak elleni harc és a nézők méltatlan viselkedéséről a sportrendezvényeken 

a  Nemzeti Tanács megalakításáról szóló határozat (az SZK Hivatalos Közlönye, 
65/11. és 100/12. sz.),  

 
22. A sportlétesítmények nemzeti osztályozásáról szóló  szabályzat (az SZK 

Hivatalos Közlönye, 103/13. sz.). Jelentős dokumentum, amely sokban 
megállapította a sportról szóló törvény tartalmát a Szerb Köztársaságban  a 
sportfejlesztési stratégia a 2014-től  a 2018-ig terjedő  időszakra (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 1/15. sz.) 

 
5.2. A  HELYI  ÖNKORMÁNYZAT  HATÁSKÖRE A  SPORT TERÜLETÉN A ÉS A 
       HELYZET   
 A sport területén a  polgárok szükségleteit  és  érdekeit  a  helyi önkormányzati 
egységekben  a sportról szóló törvény szabályozza,  éspedig  deciden a sportról szóló  
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 10/16. sz.) 137. szakasza.  
 
 A polgárok szükségleteit  és  érdekeit illetően,  amelyek megvalósítására a  helyi 
önkormányzati egységből biztosítják  az eszközöket, összhangban a törvénnyel,  a  
következők a hatáskörök:  
 

1. a sport rekreáció, illetve a polgároknak a sporttal való foglalkozása,  különösen a 
gyermekek, a fiatalok, a  nők és rokkant személyek serkentése és a  feltételek  
megteremtése,  

 
2. sportlétesítmények kiépítése, fenntartása  és  felszerelése a helyi önkormányzati 

egység területén,  de különösen  a nyilvános sportpályákat illetően a  lakott 
településeken vagy a közelükben és  az iskolai sportlétesítmények,  és 
sportfelszerelés és kellékek beszerzése 
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3. sportversenyek szervezése, amelyek különös jelentőséggel bírnak a helyi 
önkormányzati egység számára 

 
4. a feltételek biztosítása és   sporttáborok szervezése a tehetséges  sportolók  

sportfejlesztésére és a velük való szakmai foglalkozás minőségének  
előmozdítása,  

 
5. a helyi önkormányzati egység területén levő sportszervezetek  részvétele hazai  és 

európai  klubversenyeken. 
 

6. az iskoláskor előtti gyermekek  testnevelése  és  az iskolai  sport (a fizikális 
gyakorlatok előmozdítása,  az iskolai sportszekciók és -társaságok munkája,  
községi, városi és  községközi iskolai  sportversenyek stb.),  

 
7. a szervezetek tevékenysége a  sport területén, amelyeknek az alapítója a helyi 

önkormányzati egység,  
 

8. a helyi önkormányzati egység területén levő székhellyel rendelkező 
sportszervezetek tevékenysége, amelyek különös jelentőséggel bírnak a  helyi 
önkormányzati  egység számára,  

 
9. a sportolók egészségvédelmének előmozdítása és  a  sportolók számára  megfelelő  

sport-egészségügyi oktatás biztosítása,  különösen  a  fiataloknak,  beleértve az 
antidopping  oktatást,  

 
10. a kategorizált sportolók sportbeli továbbképzésének ösztöndíjazása, különösen  a 

reményteljes sportolókat illetően,  
 

11. a sportban a negatív jelenségek megakadályozása (dopping, erőszak és méltatlan 
viselkedés,  a sporteredmények beállítása stb.) 

 
12. a polgárok, sportolók és a sportrendszer más résztvevőinek edukációja,  

tájékoztatása és  tanácsadás a kérdéseket illetően,  amelyek   jelentősek  a  
megfelelő sportaktivitásokkal és tevékenységgel való  foglalkozásra,  

 
13. időszakos tesztelések,  a mérvadó információk begyűjtése, elemzése és 

disztribúciója a polgároknak a helyi önkormányzati egység területén,  a sport 
terén  a szükségleteik megfelelő kielégítésére,  kutatói-fejlesztési projektumok és 
sportpublikációk kiadása, 

 
14. a sportrendszer résztvevői szakmunkájának  előmozdítása  a  helyi önkormányzati 

egység területén és a magasan  képzett  sportszakemberek és élsportolók  
foglalkoztatásának serkentése, 

 
15. az állami tulajdonú sporttermek és sportlétesítmények ésszerű és  rendeltetésszerű 

használata, amelyeknek  a használója a  helyi önkormányzati egység,  azok  
használatának jóváhagyásával sportaktivitásokra és időpontok odaítélése a 
sportrendszerben  résztvevők edzésére, 
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16. díjak és elismerések az elért sporteredményekért és hozzájárulásért a sport 
fejlesztéséhez. 

 
A jelen szakasz  1. bekezdése szerint,  a  polgárok szükségleteinek és  érdekének  a   

kielégítésére a helyi önkormányzati egységek a  költségvetéseikben  biztosítanak 
megfelelő eszközöket, tiszteletben  tartva  a jelen  törvénnyel megállapított prioritásokat.  
 
       Ezen törvény és a törvénynél alacsonyabb rangú aktusok rendelkezései meghozzák a  
feltételeket, az ismérveket és a programok és  projektumok jóváhagyásának módját,  
illetve a tevékenység finanszírozását,  amellyel megvalósítják az általános  érdeket  a  
sport területén.  
 
5.3. ZENTA KÖZSÉG AKTUSAI A SPORT TERÜLETÉN 
 Zenta község a rendeletével és stratégiájával szabályozta  a  polgárok sport és 
testnevelés iránti  szükségletei  módját és modelljét.  
 

1. Zenta község sportfejlesztési stratégiája 2012-től  2016-ig (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 13/2011. sz.)  

2. A Zentai KKT  rendelete Zenta  község  költségvetéséből  a  testnevelés és  sport  
finanszírozása alapjainak  és  mércéinek  a  megállapításáról (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 11/2012. sz.) 

 
A Községi Tanács elfogadta a következő dokumentumokat, amelyek szabályozzák  

a  sport területén a  jogokat és kötelezettségeket,  összhangban a  végső rendelettel a  kiírt 
pályázatok  útján.  
 

1. A sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja,  
12/2016. sz.)  

2. A sportlétesítmények finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 3/2014. és  3/2016. sz.) 

3. A sportszervezetek finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 3/2016. sz.) 

4. Zenta községben  a sportszervezetek  osztályozásáról  szóló szabályzat (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 3/2016. sz.) 

5. A falusi sport  finanszírozása módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 13/2012. és 5/2014. sz.) 

6. Az iskolai sport finanszírozása módjáról szóló szabályzat (Zenta Község 
Hivatalos Lapja,  13/2012. és 5/2014. sz.) 

7. A Sport Mindenkinek finanszírozása módjáról szóló szabályzat (Zenta  Község 
Hivatalos Lapja, 13/2012., 17/2012. és 5/2014. sz.)  

8. Az élsport finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos 
Lapja,  27/2016. sz.) 

 
 
5.4. A SPORT FINANSZÍROZÁSA ZENTA KÖZSÉG SZINTJÉN 
 Zenta község szintjén a sport finanszírozása  Zenta község  költségvetésével lett 
szabályozva,  az úgynevezett  14. programmal A sport és a fiatalok fejlesztése.  
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 A községi dokumentummal,  a sportfejlesztési stratégiával  2012-től  2016-ig,  
Zenta Község Sportszövetségének és  maguknak a sportkluboknak a  javaslata   az alapja 
a  költségvetési  eszközök felosztásának  a javaslatára.  
 
 Egy jelentés bemutatja a  pénzügyek áttekintését a  stratégia lefolytatása  közepén,  
éspedig az alábbi módon:  
 

- a jóváhagyott költségvetési eszközök a nyilvános pályázatra a sportra 
és a  testnevelésre a 2014. évben  Zenta Község Sportszövetsége 
tagjainak a számára, valamint  a  községi költségvetésből  jóváhagyott 
eszközök a sportszervezeteknek táblázatos áttekintése. 
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1. Zentai Birkózó Klub 263,619.93 90,000.00 590,998.00   255,010.00  112,729.00 1,312,356.93 2 

2. Zentai Asztalitenisz 
Klub 

238,682.91 
+120,000.00 

45,000.00 730,422.00   819,640.00  98,629.60 2,052,374.51 1 

3. Zentai Atlétikai Klub 233,339.26 135,000.00 606,095.00   331,000.00   1,305,995.26 1 
4. Zenta Labdarúgó Klub 215,527.10 - 614,656.00      830,183.10 - 
5. Zentai Vízipóló Klub 239,573.51 45,000.00 577,932.00   87,000.00   949,505.51 6 
6. Tiszavirág Kajak Klub 241,354.73 45,000.00 840,771.00   153,000.00   1,280,125.73 - 
7. Kézilabda Klub 214,636.49 - 549,722.00   275,250.00   1,038,608.49 - 
8. Úszó Klub 199,318.04 - 678,422.00   241,000.00   1,118,740.04 - 
9. Linea Szertorna Klub 168,503.01 -       168,503.01 - 

10. Linea Tenisz Klub 204,839.81 -    273,000.00   477,839.81 - 

 11. Zentai Budo Klub 176,340.36 -      48,306.40 224,646.76 1 

12. Zentai Teke Klub 199,469.16 -    604,350.00   803,819.16 - 
13. Basket Star 

Kosárlabda Klub 
162,803.12 -       162,803.12  

14. Munkás Labdarúgó 
Klub 

176,340.36 -  44,000.00  88,000.00   308,340.36 - 

15. Zentai Röplabda Klub 154,965.77 
90 000,00 

-       244 956.77  

16. Zenta Sakk Klub 163,871.85 90,000.00 563,393.00   180,750.00 ‐   953,014.85  
17. Herkules Birkózó Klub 183,465.22 -  32,000.00    104,667.9

0 
320,133.12  

18. Munkás Sakk Klub 126,644.44 -  48,000.00     174,644.44  

19. Sporthorgászok 
Egyesülete  

165,653.06 -      241,532.0
0 

407,185.06 - 

20. Arkusz Céllövő Klub - -       - - 

21. Kung-fu-vu su Harcos 
Klub 

108,476.04 -      20,131.70 128,607.74 - 

22. Flamengo Táncklub 98,501.23 -       98,501.23 - 

23. Zentai Céllövő Klub 59,599.48 -       59,599.48 - 

24. Titán Body Building 91,020.12 -       91,020.12 - 

25. Plavi koš Kosárlabda 
Klub 

- -        - 

26. BV”Ms Gym Klub 155,856.38 -       155,856.38 - 
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27. Queen Céllövő Klub 85,498.35 -       85,498.35 - 

28. Tisza Víz Alatti 
Aktivitások Klubja 

39,988.29 -       39,988.29 - 

29.  Zenta Község 
Testnevelő és  
Sportpedagógusainak 
Egyesülete 

 -     166,500.00  166,500.00 - 

30. Zenta község Sport 
Mindenkinek Községi 
Egyesülete   

 -   100,000.0
0 

   100,000.00 - 

 ÖSSZESEN:  4,548,489.82 450,000.00 5,752,411.0 124,000.0 100,000.00 3,308,000.0 166,500.00 625,993.60 15,075228.42 - 

 
 

Az alapvető cél az volt, hogy elérjük a 4%-ot a teljes költségvetéshez viszonyítva 
– külső bevételek, ami a 2016. évben jelentősen  megváltozott  a  Sportcsarnok kiépítése 
és fenntartása miatt.  

 
Maga a sportköltségvetés 24 millió dinárt tett ki, amely összegben találhatóak a  

sportdotációk,  az állandó költségek minden  sportlétesítményt illetően,  a sport 
szakemberek keresete,  a sportösztöndíjak,  a Sport Mindenkinek,  a  falusi sport,  az 
iskolai sport és  az  élsport, és a Sportszövetség költségei, amely kilenc embert 
foglalkoztat, a sportdíjak,  a  folyó javítások és karbantartás.  Ezen teljes összeghez hozzá 
kell adni a Sportcsarnok  fenntartását,  amely 15 millió dinárt ölelt fel a 2016. évben,  az 
állandó költségek növekedésének tendenciájával. A Sportcsarnok használatának a 
kérdése a bevételeket illetően nagyon alacsony, amelyek nem jelentős összegek a 
tervezéshez. 

 
A 2016.évben  Zenta községben  a sport  finanszírozásának módjának és  
összegének táblázatos áttekintése 

 
 
 14. program A sport  és  a  fiatalok fejlesztése,  a  helyi sportszervezetek, egyesületek 

és szövetségek  támogatása, rekreációs és sportszolgáltatások 
 Kormányon kívüli szervezetek dotálása   
1. Zenta községben Sport Mindenkinek  6 400 000  
2. Sportklubok 11 705 000  
3. Sportdíjak    300 000  
4. Élsport    300 000  
5. Sportösztöndíjak    962 500  
 ÖSSZESEN            19 667 500 
 Támogatás az iskoláskor előtti, iskolai és  rekreációs sportra  és a  tömeges testnevelésre,  

rekreációs és sportszolgáltatások 
    
1. Iskolai sport 350 000  
2. Sport Mindenkinek 150 000  
3. Falusi sport  150 000  
 ÖSSZESEN                 650 000 
    
 A sportinfrastruktúra karbantartása 
1. Állandó költségek-biztosítási költségek   50 000  
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2. Folyó javítások és karbantartás   400 000  
3. Sportlétesítmények 3 308 000  
4. Sportcsarnok (minden  költség)            14 900 000  
 ÖSSZESEN              18 658 000 
 

A SPORT TERÜLETÉRE AZ ÖSSZESEN TERVEZETT ESZKÖZÖK (befektetés nélkül) 38 975 000 dinár 
% a Zentai KKT 2016. évi  teljes  költségvetésének százaléka (934 383 320)                      4, 17% 
 

6. A SPORT ÁLLÁSÁNAK  ELEMZÉSE  ZENTÁN 
 Zenta községben  a  sportfejlesztési  program  kidolgozásában  illetékes munkacsoport   
szeretett volna komplett adatokat  Zentán a sport állásáról,  mindenek előtt a részvételreől, 
kezdve az iskoláskor előtti  kortól mindenkiig,  aki  bármely módon részt  vesz  vagy 
szervezetten  foglalkozik fizikális aktivitásokkal.  
 Ezen okból  részletes tesztelést, körkérdéseket végeztünk és megállapítottuk az állás 
körvonalait,  hogy legyen kiinduló alapunk, mindenek előtt pontos,  a célok és aktivitások  
javaslatára,  amelyek hozzájárulnak a sport fejlődéséhez.  
 

6.1. ISKOLÁSKOR ELŐTTI ÉLETKOR 
 

 A Hófehérke minden óvodájában Zenta község területén a gyerekek körkérdésére a 2016. 
szeptember 26-ától 29-éig került sor, az intézmény igazgatójának egyetértésével és 
jóváhagyásával.  A körkérdésre a  célcsoport az idősebb gyerekek és  az iskoláskor előtti  
gyerekek  voltak  öttől hét éves korig.  A körkérdés  négy kérdést tartalmazott.  Igennel  vagy 
nemmel kellett válaszolniuk a  válasz bekarikázásával.  Magyar és szerb nyelven lett írva.  
Névtelen   volt és  az ezen korú  gyermekek  fizikális aktivitásai pillanatnyi állásának 
megállapítására szolgált,  éspedig a  sportfejlesztési program  kidolgozása céljából.  A körkérdést  
a  gyermekek  nevében  a szülők töltötték ki.  
 

 A megkérdezett gyermekek teljes száma 326,  akik  közül  a körkérdéseket  268-an vagy 
82,21%-uk töltötte ki. 

 

az intézmény neve összesen  gyerekek 
a megkérdezettek 

száma 
a megkérdezettek 

százaléka épületenként 

BÓBITA 52 34 65,38% 
MARGARÉTA 50 43 86,00% 
SZÁZSZORSZÉP 43 43 100,00% 
PITYPANG 28 25 89,29% 
SZIVÁRVÁNY 43 32 74,42% 
BAMBI 46 33 71,74% 
KEVI 7 5 71,43% 
BOGARAS 4 4 100,00% 
FELSŐHEGY 25 24 96,00% 
TORNYOS 28 25 89,29% 
MINDÖSSZESEN 326 268 

ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 
MEGKÉRDEZETT GYERMEKEK SZÁZALÉKA 

82,21% 
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A legtöbb gyermek néptánccal vagy tánccal foglalkozik, 13  az  összesen 66-ból, illete 
19,70%-uk és birkózással 12 a 66-ból, illetve 18,18%-kuk.  
 

 
Oldalsó bejegyzés: A GYERMEKEK SZÁMA  
Kék vonal – összesen  
Piros vonal – megkérdezett 
1. oszlop Bóbita, 2. oszlop Margaréta, 3. oszlop Százszorszép, 4. oszlop Pitypang, oszlop 
Szirvárvány, 6. oszlop Bambi, 7. oszlop Kevi, 8. oszlop Bogaras, 9. oszlop Felsőhegy,  
10. oszlop Tornyos 

AZ ÓVODÁK NEVE 
 

 A körkérdés első kérdése a gyermekek igénybevételére vonatkozott a fizikális 
aktivitás – sport, valamelyik klub, sporttársaság stb. - szervezett formájában. 

 

 A kérdés: Foglalkozik-e a gyermeke valamely  szervezett fizikális aktivitással – 
sporttal valamely klubban,  sporttársaságban és hasonlókban? 

 

 Válaszolni az IGEN vagy NEM  bekarikázásával kellett.  
 

 A megkérdezett gyermekek teljes  számából 268-ból,  66 gyermek foglalkozik 
szervezett fizikális aktivitással – sporttal, illetve  a  24,63%-uk. Míg 202 gyermek,  illetve 
75,37%-uk,  azaz a többség nem  foglalkozik sporttal.  Az adatok feldolgozása során 
szembetűnt,  hogy Bogarasról és Felsphegyről egy megkérdezett gyermekek  sem 
foglalkoznak sporttal, Tornyoson pedig 2 gyermek utazik a sportiskolába  Csantavérre,  
és Keviben pedig  csak 1 gyermek.  
 

 az intézmény neve 
összesen  
gyerekek a megkérdezettek száma 

a megkérdezettek 
százaléka épületenként 

1 BÓBITA 34 15 19 

2 MARGARÉTA 43 9 34 

3 SZÁZSZORSZÉP 43 9 34 

4 PITYPANG 25 9 16 

5 SZIVÁRVÁNY 32 8 24 

6 BAMBI 33 13 20 

7 KEVI 5 1 4 

8 BOGARAS 4 0 4 

9 FELSŐHEGY 24 0 24 

10 TORNYOS 25 2 23 
  268 66 202 
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   24,63% 75,37% 

 
A GYERMEKEK TÁBLÁZATOS BEMUTATÁSA, AKIK FOGLAKOZNAK SPORTTAL 

IGEN ÉS NEM 

 
                                                        igen   nem 
 
Oldalsó felirat: A GYERMEKEK SZÁMA 
Alsó felirat: A LÉTESÍTMÉNYEK SORSZÁMA 
 
 A körkérdés második kérdése kizárólag  a  gyerekekre vonatkozott, akik 

foglalkoznak sporttal és az első kérdésre igenlegesen  válaszoltak.   
 
 A kérdés: Mely szervezet fizikális aktivitással  - sporttal  foglalkozik a gyermeke 

és  hetente hány alkalommal? A válaszokat, mint a futás és  kerékpározás  nem  vettük 
figyelembe.  

 
 

NÉPTÁNC, TÁNC 13 19,70% 

ATLÉTIKA 3 4,55% 
ÚSZÁS 9 13,64% 
LABDARÚGÁS 2 3,03% 
BIRKÓZÁS 12 18,18% 
SAKK 2 3,03% 

SZERTORNA, RITMIKUS GIMNASZTIKA 8 12,12% 

KÉZILABDA 7 10,61% 
AIKIDÓ 1 1,52% 
BALETT, JAZZ BALETT 3 4,55% 

KARATE 2 3,03% 

KAJAK  1 1,52% 
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BOX 1 1,52% 
SPORTISKOLA 2 3,03% 

 66  
 

 A legtöbb gyerek   néptánccal vagy tánccal  foglalkozik  13 az összes 
66  közül, illetve a  19,70%-uk és birkózással 12 a 66 közül,  illetve 18,18%-
uk. 
 
A SPORTOK  TÁBLÁZATA SZÁZALÉKBAN  

 
 
1.  oszlop néptánc,  tánc, 2. oszlop atlétika,  3. oszlop Úszás,  4. oszlop labdarúgás, 5. oszlop 
birkózás, 6. oszlop sakk, 7. oszlop gimnasztika, ritmikus gimnasztika, 8. oszlop kézilabda, 9. 
oszlop aikido,  10. oszlop balett, jazz balett, 11. oszlop karate, 12. oszlop kajak, 13. oszlop box 
 
 
HETI  KÉT ALKALOMMAL         68,14%    
TÖBB MINT KÉT ALKALOMMAL      31,82% 
 
           Heti két alkalommal edzésre 68,14%-uk  megy,  illetve  45 a 66 megkérdezett 
gyermekek közül,  és a megkérdezettek alacsonyabb száma az edzésre  heti több mint két 
alkalommal jár.  Pontosabban  31,82%-uk,  illetve  21-en az  összesen 66 gyermek közül, 
akik  sporttal foglalkoznak.  

 
 A harmadik kérdés a körkérdésben  a szülők  véleményével volt kapcsolatos,  

hogy van-e elegendő sport és  szervezett fizikális aktivitás a  gyermekeknek  
általánosságban  a  környezetükben  a  lakóhelyükön, a településen.  

 
 A kérdés: Úgy véli-e,  hogy  a  gyermekeknek van  elegendő sportprogramja – 

aktivitása az Ön környezetében,  településén? 
 
 Válaszolni az IGEN  vagy NEM  bekarikázásával kellett.  
 

 

 az intézmény neve összesen  megkérdezett igen  nem 

1 BÓBITA 34 32 2 
2 MARGARÉTA 43 39 4 
3 SZÁZSZORSZÉP 43 37 6 
4 PITYPANG 25 24 1 
5 SZIVÁRVÁNY 32 29 3 
6 BAMBI 33 24 9 
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7 KEVI 5 0 5 
8 BOGARAS 4 0 4 
9 FELSŐHEGY 24 0 24 
10 TORNYOS 25 2 23 
  268 187 81 

   69,78% 30,22% 

 
 
ELEGENDŐ AKTIVITÁSA VAN   69,78%-NAK 
NINCS ELEGENDŐ AKTIVITÁSA  30,22%-NAK 
 
 A megkérdezettek  többsége úgy véli,  hogy  a  gyermekek számára van  elegendő 

sportaktivitás a lakóhelyükön,  pontosabban 187 a 268 közül,  vagy 69,78%-uk. Míg  81-
en  a  268-ból,  azaz  a megkérdezettek 30,22%-a úgy véli,  hogy  nincs  elegendő 
szervezett  fizikális- és sportaktivitás a  gyermekeknek  a  környezetében – a 
lakóhelyükön.   
 
 Az adatok feldolgozásakor észleltük, hogy a Bogarason, Tornyoson, Keviben és 
Felsőhegyen a  megkérdezettek 96,55%-a, illetve  56  az összesen 58 megkérdezettből 
ezeken a településeken, az a véleményük, hogy nincs elegendő aktivitás  a gyermekek 
számára a  lakóhelyükön.  
 
 A negyedik  kérdés csak a megkérdezett gyermekekre vonatkozott, akik  nem  
foglalkoznak sporttal,  hogy  megállapítsuk az okát, hogy a gyermek miért nem sportol 
vagy jár el  valamely szervezett fizikális aktivitásra.  A kérdés a körkérdésben nem volt  
előirányozva arra, hogy  statisztikailag feldolgozzuk,  mivel  a szülők   több választ 
karikázhattak be.  
A felkínált válaszok az alábbiak voltak:  
 
 A: nincs elegendő szervezett fizikális aktivitás a korához képest 
 B: túl magas tagsági díj a klubban – sportszervezetben  
 C: időhiány, hogy a gyermeket sportaktivitásra vigyem  
 D: egyéb   
 
 A körkérdés áttekintésével megállapítom, hogy a megkérdezettek a D – egyebet 
karikázta be.  Ha kihagyjuk ezt a kérdést,  amely nem  definiál világos ismérvet,  hogy a 
gyermek  miért nem  foglalkozik sporttal,  az első következő  ok  a  legmagasabb 
képviseltséggel a megkérdezetteknél az A pont alatt van  - nincs elegendő szervezett 
fizikális aktivitás a korához képest.  A C alatti válaszok - időhiány, hogy a gyermeket 
sportaktivitásra vigyem az óvodában többnyire azon megkérdezetteknél  képviselt, akik a 
„városban” vannak,  míg a B alatt - túl magas tagsági díj a klubban – sportszervezetben 
csak néhány válasz volt. 
 
KÖVETKEZTETÉS: 
Az adatok begyűjtésével és  a statisztikai feldolgozással a körkérdést illetően 
megállapítom, hogy:  
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 Az óvodai gyermekek az  oktatási  programmal heti két alkalommal kapcsolódnak  
be  a szervezett fizikális aktivitásokba,  amelyeket a nevelők  a gyermekekkel  
folytatnak le. 

 Az óvodai programon kívül a megkérdezettek  csak  24,63%-a foglalkozik  
szervezett fizikális aktivitásokkal, azaz sporttal valamely klubban, 
sportszervezetben.  Zenta  község  részeiben: Felsőhegyen és Bogarason  a  
gyermekek százaléka, akik  az óvodai programon kívül sporttal foglalkoznak 0%,  
Tornyoson 8% és Keviben  20%. 

 A 66 megkérdezett  gyermek  közül, akik  sporttal, azaz szervezett fizikális 
aktivitásokkal foglalkoznak a legképviseltebb  sportok: a néptánc és  a tánc 
19,70%,  birkózás 18,18% és úszás 13,64%. A legtöbbjük, azaz  68,18%-uk 
hetente két ízben jár el edzésre, míg a gyermekek 31,82%-a hetente több mint 
kétszer  edz.  

 Az összes megkérdezett teljes számának a többsége, 69,78%-a úgy véli, hogy a 
gyermekeknek  van  elegendő sportaktivitásuk a  lakóhelyükön.  
A bogarasi, tornyosi, kevi és felsőhegyi  megkérdezetteknek a  96,55%-a, illetve 
56-an  az összesen  58 megkérdezett közül ezeken a településeken az a 
véleményük,  hogy nincs elegendő aktivitás  a gyermekeknek a  lakóhelyükön.  

 Annak okaként, hogy a gyermekek nem foglalkoznak sporttal, ha kizárjuk a nem 
eléggé definiált ismérvet „egyéb” és „különféle” válaszokat, amelyek a 
körkérdésben  a legképviseltebb válaszok, a következő fő oka annak, hogy a  
gyermekek nem foglalkoznak sporttal a fizikális aktivitások elégtelen 
szervezettsége a gyermekek korának megfelelően. Azután az időhiány,  hogy  a  
gyermeket sportaktivitásokra vigyem.  Ez a válasz leginkább képviselt a „város” 
területén megkérdezettek esetében.  
A nem formális beszélgetésben  a  nevelőkkel, pedagógusokkal és az  intézmény 
igazgatója segédjével, amelyben  lefolytattuk  a  körkérdést, azokat az adatokat 
szereztem meg,  hogy a gyermekek  nagyon  érdekeltek  voltak a felsorolt 
programrészt illetően,  hogy  lelkesedéssel mindent kísértek,  szeretnének ők is 
megpróbálkozni valamely sporttal.  A beszélgetőtársak záró véleménye az volt, 
hogy  a  gyermekeknek  ezen  formájú ismertetése és bevezetése a sportba és a 
gyakorlatokba jó,  azonban  az év folyamán több alkalommal kellene 
megszervezni. 

 Élnék az alkalommal,  hogy „másoljam” a gyermekek aktív bevezetése  modelljét 
a sportba,  más  községekből is, pontosabban Újvidékről.  Az eddigi szakmában  
végzett munkám során,  mint  testnevelő tanár, volt rá lehetőségem, hogy 
bekapcsolódjak ebbe a programba. Tudniillik, Újvidék város területén az 
iskoláskor előtti életkorban és az idősebb nevelési csoportoknak az óvodában való 
tartózkodás  alatt  heti négy  alkalommal volt testnevelés fél  órás időtartamban.  

 A programot a község finanszírozza.  Az órákat a csoport nevelői és igénybevett 
testnevelő tanárok folytatták le, akik  pillanatnyilag munkanélküliek a szakmában 
(a munkaközvetítő által vettük őket igénybe).  A program tartalmazza a 
gyermekek  megismertetését a  gyakorlatok alapvető formáival.  A sportokkal 
való megismerkedés az alapvető elemek elsajátításával, valamint a sportklubok 
látogatása, a korrektív gimnasztikai és erősítő gyakorlatok.  Minden  félév végén 
nyilvános órát  készítenek elő a létesítmény keretében minden  csoportra 
vonatkozóan külön a megtanultak  bemutatásával.  Az év végén a nyilvános órát 
megtartják minden  csoporttal, a község területén minden óvodából a városi  
stadionban.  
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 Úgy vélem, hogy az ilyen forma, illetve program ideális megoldás minden  
gyermek számára, hogy  szisztematikusan  bekapcsolódjanak a  testnevelésbe.  A 
program hozzá van alakítva az életkorhoz,  minden gyerek be van kapcsolva 
ugyanazon programba,  a szülők  kiegészítő igénybevétele, hogy  a gyermekeket  
valamely sportaktivitásra vigyék kimarad  és ezzel az alkalommal a szülőnek nem  
kell kiválasztania eszközöket a tagsági díjra.  Ezen program előnye,  hogy a 
gyermekek, míg ebben az életkorban vannak, megtanulják a sport alapvető 
elemeit,  hogy iskolába induláskor már elhatározzák és  utalják őket a velük való 
foglalkozás egyikére.  

 Megkíséreltük más modellek lefolytatását, illetve programokat a gyermekeknek a 
sportba való bevezetésére ugyanazon községben, mint  például: térítésmentes 
sportiskolák a  klubok kereteiben,  amelyeknek nem  volt  akkora hatásuk, mint  
ahogyan fent felsoroltuk.  Az alacsonyabb hatékonyság okai a következők voltak: 
klubonként különböző munkaprogramok, nem elegendő látogató (mert a szülőnek 
kell vinnie a  gyermeket az aktivitásra), és természetesen a közvetlen  ráhatás arra,  
hogy a  gyermek  mely sport felé fog irányulni, a gyermek érdekeltségének,  
képességének és jellemének kárára a sportklubok javára a jövendőbeli profit 
céljából, tagsági díj formájában,  ami megengedhetetlen.  

 Úgyszintén ugyanazon beszélgetés során,  előadtam  az álláspontomat a  
beszélgetőtársaknak a gyermekek  gyakorlati  programját illetően Újvidéken,  és  
azt a megerősítést kaptam,  hogy ez egyike lenne  a  jó megoldásoknak a 
gyermekeknek az aktívabb és szisztematikus bevonására a sportba, és hogy ők, 
mint  intézmény készek az együttműködés ilyen fajtájára.  

 
6.2. ISKOLÁS ÉLETKOR (AZ 1-4. OSZTÁLYOK) 
 
A tanulók  létszáma:  
 

Iskola – Kihelyezett 
tagozat 

Fiúk  Lányok 

Thurzó Lajos 81 70 
Emlékiskola 76 64 
Csokonai Vitéz Mihály 24 17 
Tömörkény István 14 13 
November 11 76 115 
Összesen 271 279 

A kérdésre, hogy próbálták-e a sportok valamelyikét, a válaszok  

Iskola – Kihelyezett 
tagozat 

Fiúk  Lányok 

Thurzó Lajos 124 26 
Emlékiskola 111 25 
Csokonai Vitéz Mihály 37 4 
Tömörkény István 15 12 
November 11 160 32 
Összesen 447 99 
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A kérdésre, hogy tagjai-e valamely zentai klubnak? 

 
Iskola – Kihelyezett 

tagozat 
Fiúk  Lányok 

Thurzó Lajos 77 74 
Emlékiskola 71 67 
Csokonai Vitéz Mihály 7 34 
Tömörkény István 3 24 
November 11 112 73 
Összesen 270 172 

A kérdésre, hogy  milyen gyakorisággal foglalkoznak sporttal? 

 Naponta 
Heti néhány 
alkalommal 

Havi néhány 
alkalommal 

Thurzó Lajos 35 61 10 
Emlékiskola 30 70 14 
Csokonai Vitéz Mihály 21 14 4 
Tömörkény István 5 12 3 
November 11 37 110 7 
Összesen 128 267 38 

A kérdésre, hogy részt vettek-e valamely versenyen:  

Iskola – Kihelyezett 
tagozat 

Igen Nem 

Thurzó Lajos 67 
Emlékiskola 82 56 
Csokonai Vitéz Mihály 17 24 
Tömörkény István 16 11 
November 11 116 64 
Összesen: 312 222 

A kérdésre, hogy szeretnék-e kipróbálni valamely más sportágat, a válaszok: 

Iskola – Kihelyezett 
tagozat 

Igen Nem 

Thurzó Lajos 88 64 
Emlékiskola 92 45 
Csokonai Vitéz Mihály 34 7 
Tömörkény István 22 5 
November 11 123 61 
Összesen: 359 182 

 
 

3



 

6.3. ISKOLÁS KOR (AZ 5-8. OSZTÁLYIG) 
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5 0 0 1 1 3 2 7 2 5 6 9 0 0 1 1 36 38 

6 3 1 0 0 5 0 5 1 5 2 4 0 0 2 1 15 28 

7 0 1 0 1 7 1 4 4 4 4 2 1 0 1 1 39 31 

8 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 2 3 1 11 26 

összesen 3 2 1 2 18 3 16 8 14 12 16 1 2 7 4 101 123 

Százalék 3.69% 3.25% 0.81% 1.62% 14.63% 2.43% 13.00% 6.50% 11.38% 9.75% 13.00% 0.81% 1.62% 8.61% 3.25% 45% 55% 

Összesen  tesztelt tanuló: 224 

 
A körkérdés eredménye a zentai Thurzó Lajos 
ÁI Kihelyezett Tagozatán 

felsőbb 
osztályok  

Megjegyzés: a százalékokat a teljes szám alapján folytattuk le,  akik  
foglalkoznak sporttal 

A körkérdés kelte: 2016.10.06.      
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8 2 2 0 2 2 7 1 0 1 2 0 1 2 0 2 1 1 27 

Összesen 6 8 7 9 5 22 4 7 2 3 2 2 7 1 2 1 1 101 

százalék 5.94% 7.92% 6.93% 8.91% 5.94% 21.78% 3.96% 6.93% 1.98% 2.97% 1.98% 1.98% 6.93% 0.99% 1.98% 0.99% 0.99% 62.34% 

Összesen  162 tanuló 

 
A körkérdés eredménye a zentai Emlékiskola ÁI 
Kihelyezett Tagozata felső osztályok 
Megjegyzés: a százalékot  annak alapján készítettük, akik  
foglalkoznak sporttal  
A tánc nincs a sportklubok keretében,  de létező aktivitás  
A körkérdés kelte: 2016.10.03.     
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 Összesen tesztelt tanuló: 194 
 
A tanulók körkérdése a zentai ÁI November 11. Kihelyezett Tagozata  
Megjegyzés: a százalék magában foglalja a táncot azok közül, akik sporttal foglalkoznak 
A körkérdés  kelte: 2016.10.04.  
 
A körkérdés összesítő adatai minden általános iskolában – tagozatokban Zentán – 
2016.10.10.  
 

Atlétika 16 Tenisz 7
Úszás 19 Vízipóló 20
Gimnasztika 29 Kajak 13
Tánc 35 Sakk 5
Karate 10 Céllövészet 2
Kézilada 54 Tekézés 4
Kosárlabda 22 Labdarúgás 56
Birkózás  22 Asztalitenisz 2
Kikbox 9 Aikidó 4

Röpla  bda 26
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1. oszlop atlétika, 2. oszlop úszás, 3. oszlop gimnasztika, 4. oszlop tánc, 5. oszlop karate, 
6. oszlop kézilabda, 7. oszlop kosárlabda, 8. oszlop birkózás, 9. oszlop kikbox, 10. oszlop 
röplabda, 11. oszlop tenisz, 12. oszlop vízipóló, 13. oszlop kajak, 14. oszlop sakk, 15. 
oszlop céllövészet, 16. oszlop tekézés,  17. oszlop labdarúgás, 18. oszlop  asztalitenisz,  
19. oszlop aikidó  

0

500

1000

1 2 3

Не баве се спортом

Спортом се бави

 

Összesen tesztel gyerekek 569 100%   

Sporttal foglalkozik   362
63.62

%   

Sporttal nem foglalkozik 207
36.37

%    

Piros kocka – nem foglalkoznak sporttal  
Kék kocka – foglalkoznak sporttal 
 
Következtetés:  
 A körkérdést megvalósítottuk minden úgynevezett Kihelyezett Tagozaton – az 
iskolákban Zentán, a falvak nélkül, mert ott nincsenek sportklubok,  kivéve a tornyosi 
Labdarúgó Klubot.  Az állás vázlata arra utal, hogy a tanulók nagy száma egyáltalán nem  
foglalkozik semmiféle  fizikális aktivitással,  míg egy bizonyos számuk nincs a 
szervezett, illetve  versenyformában,  csak szabadidős foglalkozásban.  Ha 
kiválasztanánk a táncot, mint nem verseny-, és nem sportaktivitást, a sporttal való 
foglalkozás alacsony és  alacsonyabb lenne a  köztársasági átlagnál.  A körkérdés  egyes 
sportágak – klubok kitűnő képviseltségét mutatja, ami  mutatója a tanulók  esetében az 
állásnak  és  a trendnek.  
 
6.4. KÖZÉPISKOLÁS ÉLETKOR 
 
 A körkérdést a 2016. szeptember 26-ától október 14-éig terjedő időszakban  
folytattuk le minden  középiskolában, a Zentai Gimnáziumban, a Közgazdasági és 
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Kereskedelmi Iskolában, az Egészségügyi Iskolában,  és  a  Bolyai Gimnáziumban, 
az iskolákban a testnevelő tanárok korrekt együttműködésével.  
 
A körkérdés eredményei az alábbiak:  
Nem 

Nem F N 

ZK 27 41 
KK 23 43 
EK 9 35 
B 51 55 
Ö 110          174 
                      284  

 
A kérdésre, hogy foglakoznak-e sporttal? 

        Igen  Nem 

ZG       49        19 
KK       32        34 
EK        25        19 
B       58        48 
Ö      164       120 

 
A kérdésre, hogy milyen  sporttal foglalkoznak? 

 

 ZG KK EK B Összesen 
Labdarúgás 4 7 3 8 10 
Kosárlabda 4 3 3  9 
Röplabda 3 2 1 3 9 
Kézilabda 5 2 1 1 8 
Atlétika 3 1 3 1 2 
Gimnasztika 2    8 
Kerékpározás 2 2 2 2 5 
Birkózás 2 2  1 5 
Vízipóló 2 1  2 7 
Úszás  1 2 4 3 
Kajak 2  1 1 9 
Body Building 1 3  4 7 
Cross Fit 5 1 1  6 
Edzőterem 1 1  4 21 
Futás 3 1 4 13 2 
BMX  1  1 2 
Savate 2    2 
Kikbox   1 1 3 
Karate 1 2   1 
Kung FU 1    3 
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Sakk  2   1 2 
Asztalitenisz 1   1 1 
Balett  1   1 
Jazz balett   1  1 
Mazsorett   1  9 
Tánc 1 2 5 1 3 
Teke   1 2 3 
Céllövészet     3 3 
Vívás    1 1 

A mellékelt táblázatból látható, hogy a fiúk főleg kollektív sportokkal foglalkoznak 
vagy valamilyen harci sportokkal,  a lányok pedig főleg röplabdával, cross fittel,  tánccal 
vagy más individuális sportokkal.  

 
A kérdésre, hogy milyen módon foglalkoznak sporttal? 

 Szervezetten  
Szabadon – 
amatőr 
módon 

ZG 41 9 
KK 21 22 
EK 13 20 
B 26 48 
Ö 101 99 

 
A kérdésre, hogy  mely szinten foglalkoznak sporttal? 

 
  А- professzionális sportoló – aktív sportolók 
  B- amatőr sportolók  
  C- rekreációs sportolók 
  D- csak az iskolában a testnevelési órákon 
  E- egyáltalán nem foglalkoznak sporttal 

 
 A táblázat azt mutatja, hogy a tanulók csak  kisebb száma foglalkozik verseny 
szintjén sporttal.  Többségük klubban foglalkozik sporttal, vagy  nem versenyez,  csak 
rekreál a kívánságuk és lehetőségük szerint.  A tanulók jó része egyedül csak az 
iskolában  a  kötelező testnevelési  órákon aktív. 

 А B C D E 

ZG 9 26 13 13 3 
KK 4 22 14 21 4 
EK 4 16 12 11 3 
B 11 31 21 43 5 

Ö 28 95 60 88 15 

 
A kérdésre, hogy hetente hányszor foglalkoznak sporttal? 
 
 ZG KK EK B Összesen 

1x  1 2 34 37 
1-2X   2 2 4 

2 14 18 8 20 60 
2-3X 2 6 5 8 21 
3X 15 20 5 9 49 

3-4X 9 1 1 5 14 
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4X 4 2  4 15 
4-5X 6 2 1 1 7 
5X 3 1 1 2 11 

5-6X 2   1 6 
6X 2    2 

6-7X 1 2   2 
7x 1 2   3 

 
 A táblázat azt mutatja,  hogy a tanulók legnagyobb száma sporttal vagy más  
fizikális aktivitással  hetente 2 alkalommal foglalkozik a testnevelési órákon – jó részük 
gyakorol,  mert muszáj a  rendszeres oktatásban. Heti háromszor és kétszer vagy 
háromszor van kiegészítő aktivitásuk, vagy klubban  edzenek heti  három alkalommal.  
 
 A legalacsonyabb száma azoknak van, akik  heti több mint három alkalommal 
foglalkoznak sporttal klubban, és versenyekre járnak. A jelentéktelen kisebbségük 
naponta gyakorol.  Heti öt alkalommal edzenek azok, akiknek megvannak erre a 
feltételeik, vagy a sport igényel ilyen követelményt.  
 
Sorolja fel az okokat, amelyek miatt foglalkozik a sporttal vagy nem foglalkozik vele? 

 

 
А-  szeretem a sportot 
B-  egészségügyi okokból 
C-  nincs időm sportolni 
D-  egyáltalán nem szeretem a sportot 
E-  egyéb okok 

 

 А B C D E 

ZG 49 17 6 1 7 
KK 33 22 15 4 8 
EK 23 9 10 5 5 
B 50 19 32 13 21 

Ö 155 67 53 23 41 

 
 A tanulók legnagyobb száma szereti a  sportot, többségük egészségügyi okokból 
gyakorol – ebből a jórészt  nem  ezekből gyakorolja – főként fel vannak mentve a  
testnevelés alól.  
  
 Az iskolai kötelezettségeik mellett,  jó részüknek nincs ideje a sportra, de  szeretik 
azt.  A tanulók kisebb részének  negatív hozzáállása van a sporthoz,  kisebb részük el is 
mondja, hogy mely sportokat  szereti, és ezek:  szeretne jól kinézni,  egészséges életmód,  
hogy  mindenkinél jobb legyen, mert csökkenti a stresszt,  elvezeti a negatív  energiát,  
deformitást és hasonlók, vannak olyanok is, akik szeretnének sportolni, de nincs rá 
lehetőségük.  
 
A kérdésre, hogy ha volna lehetőségük, milyen sporttal foglalkoznának? 

 ZG KK EK B 
Labdarúgás 2 3 5 8 
Kosárlabda  8 3 2 
Röplabda 9 10 9 10 
Kézilabda 5 1 3 5 
Atlétika 2 4  6 
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Úszás 2 5 3 11 
Gimnasztika 1 4 1 2 
Birkózás 1 2  1 
Vízipóló 1 2  2 
Tánc 1 2 1 3 
Harcos sportok 1 1 1 1 
Karate 1 1   
Aikido  2  1 
Kikbox   4 1 
Tollaslabda 4    
Tenisz 1 2 1 2 
Kajak   3 4 
Asztalitenisz   1  
Futás  1 1 8 
Crioss fit 2 1 1  
Balett 1 1  1 
Művészeti kl.  1  1 
Base-ball 1    
Golf 2 2   
Rögbi 2 2   
Hoki 1 2   
Siklóernyőzés 1    
Box 1   2 
Jóga 1    
Karling 1    
Lovaglás 1   1 
Ejtőernyőzés 2   1 
Kerékpározás  1 1 3 
Dore  1    

 
 A kívánságlista meglehetősen különféle, azok, akik már foglalkoznak valamilyen 
sporttal, nem változtatnák meg azt,  hanem  ugyanazt választanák.  A tanulók legnagyobb 
száma főleg a labdajátékos, individuális sportokat választaná. A férfi  populáció főleg 
azokat a sportokat  választja,  amelyekben az erőt kérik,  és  a női kitartást és kondíciót. 
Vannak kreatív válaszok is, amelyek az extrém sportokra vonatkoznak és a sportokra,  
amelyek  nem  képviseltek Zentán.  
 
Következtetés:  
 

1. Zentán összesen 284 tanuló lett megkérdezve. Közülük  164 foglalkozik sporttal 
vagy a fizikális aktivitás valamelyik formájával,  és 120 tanuló nem foglalkozik. 

2. A legképviseltebbek mindkét populáció esetében a  labdával való sport.  A férfi 
populáció inkább kiemelkedik az erő sportokban és a  harcos sportokban, míg a 
női populáció inkább a röplabdában,  individuális sportokban és táncban. Meg 
kell jegyezni, hogy a tánc  nem versenyszint,  de  mégis részt vesz  szervezetten 
Zentán és Zentán kívül a  művelődési rendezvényeken.  
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3. Minden fizikális aktivitást, magát a sportot főleg szervezetten valósítják meg 
valamely sportklub kereteiben, és leggyakrabban  amatőr vagy rekreációs szinten  
van.  Aktív sportoló – versenyző nagyon kevés van. 

4. A tanulók nagy száma szervezetten csak a  testnevelési órákon foglalkozik 
sporttal a rendes oktatás keretében,   de fennáll  a sport iránti általános 
érdektelenség is.  

5. A legtöbb tanuló hetente 2 ízben vagy 2-től 3 ízben aktív  a testnevelésben  az 
iskolán kívül.  
A sportolók a sport szükségleteire hetente 5-től 6 alkalommal foglalkoznak,  
amennyiben megvan rá a feltételük.  A tanulók egy része egyedül gyakorol otthon 
naponta 2 alkalommal, de ez alacsony szám, és alacsony a számuk a magasabb 
szintű sportolóknak is.  

6. A megkérdezettek közül a legtöbbjük azért foglalkozik sporttal, mert szereti,  
vagy javítani szeretne az egészségügyi állapotán. 

7. A sportra nincs idejük azoknak, akik azt nem szeretik egyáltalán és az iskolai 
kötelezettségeik miatt, sok tanuló van  felmentve a testnevelés alól egészségügyi 
panaszok miatt. 

8. A tudat a fizikális aktivitás fontosságáról az egészséget illetően még mindig nincs 
elegendő mértékben kifejlesztve a  tanulóknál,  de igyekeznek azon javítani. 

9. Ha lennének feltételek és  lehetőségek a sporttal való foglalkozásra, a tanulók 
foglalkoznának vele.  Minden tanuló, aki nyilatkozott, hogy mit szeretne, csak 
nagyon kevés hiányzik a feltételek javításához, hogy kiegészítésképpen 
motiválják őket a sporttal és a fizikális aktivitásokkal való foglalkozásra.  

 
 

6.5.SPORTKLUBOK ( individuális és nem olimpiai sportok) 

 

  A válaszok összesítése a kérdőívből    

Edző Segédedzők Versenyzők 
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1 BK Herkule Kopasz Károly  Operatív edző Szabó P. Nándor Operatív edző 10 6 4 1 10 33 6,500

2 Queen Céllövő Klub Molnár Béla 
Edző – 
instruktor  

Ristić Jovan  Edző instruktor 0 0 0 68 20 16 1,800

3 
 
Kung fu vu su Klub 

Varga Zoltán Operatív edző - - 6 0 1 2 11 6 1,000

4 Budo Klub  Zenta Halász Mihály Operatív edző - - 16 5 2 18+2 96 20 5,000

5 Tiszavirák KRK Fehér Csaba 
Okleveles 
edző 

Nagy A. Lajos Testnevelő tanár 15 4 7 10 48 20 12,000

6 
Zentai Asztalitenisz 
Klub 

Melik Zoltán Fő edző Melik Viktor 
Abszolvens a 
Testnevelési 
Karon 

0 7 1 11 40 55 7,000

7 Zentai Céllövő Klub Latki Róbert 
Engedéllyel 
rendelkező 
edző 

    20 5 5 20 40 30 3,000

8 Zentai Úszó Klub Zelić Aleksandar Edző szakértő Kragujević Milan  Edző szakértő 24 16 9 6 21 42 7,500
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9 Munkás Sakk Klub Lőrinc László nincs Simon Zoltán nincs 1 2 3 35 2 21 2,850

10 Flamengo Tánc Klub Horvát Kátai Péter Operatív edző Horvát Kátai Anita Edző mazsorett 0 14 11 0 15 6 2,000

11 
Zenta 
Sporthorgászainak 
Egyesülete 

Bicók Róbert Sportoktató Knežević LjubomirSportoktató 0 0 0 5+8 400 20 2,200

12 Zentai Sakk Klub Šokolovački Marija Operatív edző Kókai Péter Sakkedző 20 15 31 39 23 12 80,000

13 Zentai Teke Klub Matók István  nincs Fekete László Nincs 1 0 4 20 50 50 5,000

14 
Titán Body Building 
Klub 

Bodza Károly 
Sportszakemb
er 

Bogdanović 
Vladimir  

Edző 0 0 0 5 56 3 600

15 Zentai Atlétikai Klub Urbán József  
Engedéllyel 
rendelkező 
atlétika edző 

Segedinski Igor Testnevelő tanár 34 5 4 10 25 40 10,400

16  Zentai Birkózó Klub Zörgő László  Operatív edző  Molnár Miklós Operatív edző 22 6 8  14 30 44 16,000

17 
 Zenta 1309 Tenisz 
Klub 

Palagyi Miklós   Felső edző  Palagyi Péter  Operatív edző 12 2 1  1 50 25 2,000

18 
 Linea Gimnasztikai 
Klub 

 Branovački Klára, 
Zsíros Jankelić 
Anikó 

 Operatív 
edző,  
okleveles edző

Latinyák Euridike, 
Borđoški Mónika 

 Tanár, operatív 
edző 

17 5 0  4 33 8 4500  

                  

 
 Összesen minden 
klubra vonatkozóan         

147 79161 260 857  511856 

 
Jelentés a klubok üléséről 
 
  
 
 A jelentés a klubok  megbeszélése alapján készült,  amelynek megtartására 
2016.10.04-én került sor a sportszövetség helyiségeiben 12 órai kezdettel  az olimpiai és  
nem  olimpiai,  individuális sportágakat  illetően,  amelyet Borbély Ferenc  és  Segedinski 
Igor vezettek.  
 
 Az ülésen  részt  vett Rác Szabó Róbert,  a Sporthorgászok Egyesülete részéről, 
Fehér Csabam  a Tiszavirág Kajak Klub  részéről, Urbán József,  a  Zentai Atlétikai Klub 
részéről, Lőrinc László,  a Tornyosi Sakk Klub  részéről, Latki Róbert a Céllövő Klub 
részéről,  Zapletán István, a Teke Klub részéről,  Horvát Kátai Péter,  a Flamenkó Tánc 
Klub részéről,  Melik Zoltán,  az Asztalitenisz Klub részéről és később csatlakozott Zelić 
Aleksandar,  az Úszó Klub  részéről. Az ülésről való távolmaradást jelezte a Budo Klub 
képviselője.  
 
 Az ülés bevezető előterjesztését Borbély Ferenc tartotta,  majd  ezt követően a  
klubok jelentést tettek  a  jövendőbeli  terveikről és problémáikról.  

 A Sporthorgászok Egyesülete: Szerbia első ligájában vannak, 2013-ban világelsők 
lettek a klubok csoportjában,   úgyhogy csaknem  mindent elértek,  amit ebben a 
sportágban el lehet érni. A jövőben az utánpótlás nevelésre szeretnék fektetni a hangsúlyt, 
mivel 5-6 éve nincs utánpótlás csapata az egyesületnek, de ehhez kellene egy utánpótlás 
edző amire lenn is igény mivel nagyon sikeresek az évről évre megrendezésre kerülő 
horgász tanfolyamok a gyerekek részére. Nagyobb állóvíz felületre lenne szükség ahol a 
képzéseket és a versenyeket tudnának lebonyolítani. 

  Tiszavirág Kajak Klub:az elmúlt idényben 4 válogatott versenyzője volt a klubnak 
és a jövőben a cél az országos bajnoki érmeken túl, válogatott nemzetközi érmek 
megszerzése, amire elég nehéz folyó vízen felkészülni, álló víz hiánya a gond. A minél 
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jobb felkészülés érdekében télen meleg égövi edzőtáborokra lenne szükség, hogy abban 
az időszakban is minél többet tudjanak evezni. Továbbá szükség lenne egy segédedzőre 
aki az utánpótlással foglakozik mivel jelen pillanatban egyetlen edző foglalkozik 7-27 
éves korosztállyal.  

Atlétika Klub: az elkövetkező évben a legnagyobb feladat az atlétika pályának a 
felújítása, a klub már évek óta nem kapja  meg sem a vajdasági, sem az országos szintű 
versenyek rendezési jogát a pálya állapota miatt ami már az edzések lebonyolítását is 
megnehezíti. A jövőben magasabb szintre kell emelni a kapcsolattartást az iskolákkal, 
hogy minél több gyereket küldjenek sportolni. Fontos a klub számára az edzőtáborok 
megszervezése főleg téli időszakban, hogy a versenyzők megfelelő teremben tudjanak 
készülni a fedett pályás versenyekre. 

  Tornyosi Sakk Klub: a legnagyobb probléma az épület állapotával van ami 
viszont vagyonvisszaszármaztatás tárgya és így senki nem akar befektetni a felújításba. A 
klub szeretne a környező falvak gyermekei számára nyári sakk (logikai) tábort szervezni. 

Céllövő klub: a klub számára a legfontosabb a versenyeztetés és ehhez újabb 
fegyvereket kellene vásárolni.  

Teke Klub: a klub a szuper ligából való kiesése után az I ligában versenyzik, 
megalakult a női csapat is, amely szintén az I ligában versenyzik. Hiányaik az utánpótlás,  
amihez szükség lenne egy megfelelő végzettségű utánpótlás edzőre is. A 8 éve átadott 
pályán 3 évente karbantartást kellene végezni, amire eddig még nem került sor, ezt 
sürgősen meg kellene csinálni. Továbbá szükség lenne az épület szigetelésére és a fűtés 
korszerűsítésére. 

Flamenkó Tánc Klub: országos és nemzetközi szintű versenyeken vesznek részt, 
szeretnének a közeljövőben a zentai sportcsarnokban nemzetközi versenyt szervezni. 
Jelenleg a Partizán épületét használják és bérlik a helyi közösség termét, de szeretnék ha 
hosszútávon megoldódnák a teremhasználatot. 

  Asztalitenisz Klub: a klubnak a fő célja az utánpótlás nevelés, mivel olyan 
játékosok maradtak akikkel a szuper ligában maradásért küzdenek, vannak tehetséges 
fiatalok,  de még néhány év kell, hogy azok játszhassanak  a felnőtt csapatban. Ping-pong 
iskolát szeretnének indítani de ehhez kellene egy utánpótlás edző amivel az a probléma, 
hogy hogyan tudják fizetni-megtartani. A jövőben a fűtés optimalizálása a cél. 

  Úszó Klub: az új medence kiépítse a legfontosabb,  ahol megfelelő feltételek 
között tudnak készülni a téli időszakban is, ezáltal több gyerek kezdene el úszni. 
 
 
6.6. SPORTKLUBOK (kollektív sportok) 

 
A sportklub 

neve 
Versenyszelekciók 

száma 

A regisztrált 
játékosok 

száma 

A verseny 
rangja Felsorolt problémák 

1. 
Zentai 
Labdarúgó Klub 5 (f) 102 

Községközi és 
Tisza-menti liga 

A gyermekek szállítása 
nem  megfelelő,  nem  
elegendő az edzők,  
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felszerelés és kellékek 
karbantartása,  a  fiatal 
játékosok elmennek 

2. 
Zentai 
Kézilabda Klub 5 ( f+n) 74 

Vajdasági liga 
bánáti csoport,  
harmadik liga 
bánáti csoport 

Az utazás magas 
költségei és  a 
pénzeszközök hiánya, a 
fiatalok utazására 

3. 
Zentai Röplabda 
Klub 

2 (n) 30 
Második 
Vajdasági liga – 
északi csoport 

Az utazási költségek 
nagy probléma, nem 
elegendő  felszerelés,  
valamint egy  komplett 
karó a teremben a 
hálónak. 

4. 
Basket star 
Kosárlabda Klub 1 15 

Kosárlabda 
iskola 

A probléma a 
gyermekeknek a 
versenyekre való 
utaztatása 

5. 
Plavi koš 
Kosárlabda Klub 2 17 U-17; U-14 KSV 

A klub nagy költségei  
az utazás, valamint a  
felszerelés és kellékek 
hiánya 

6. 
Zentai  
Vízilabda Klub 

5 75 
Szerb liga, Nyári  
liga 

Zentán nincsenek  
feltételek  a 
versenyekre. 

 
Következtetés:Minden klubnak van edzője a megfelelő engedéllyel és  képzettséggel. 
Minden klubot illetően a közös probléma az eltávozás és utazás a versenyekre, ahol 
megoldást kell találni, amely mindenki számára elfogadható. Nagy probléma a tanulók  
eltávozása a  középiskola után és annak a lehetőségnek a hiánya, hogy stabil szenior 
csapatokat  alakítsanak ki,  és  nagy a  lakosság elvándorlása.  
 
6.7. A PEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE ÉS SPORT MINDENKINEK 
 
 Minden  szervezet  programjába  és  tervébe való betekintéssel megállapítható, 
hogy  a Pedagógusok Egyesületének nincsenek külön programjaik, kivéve egyet vagy 
kettőt,  világos vízió nélkül, hogy  hogyan tovább, a  vezetőség  gyakori változásával,  
míg a Sport Mindenkinek Egyesületnek vannak programjaik,  víziójuk,  azonban 
panaszkodnak,  hogy nincs elegendő eszközük minden program megvalósítására.  
 
 Аz adatok meglehetősen aggasztóak,  így alaposan  hozzá kell látni  ezen  
egyesületek átszervezéséhez,  főként a pedagógusok esetében, és  biztosítani kell  az 
eszközöket, összhangban a javasolt programmal.  
 
 Mindkét szervezetnek nagy szerepe kellene, hogy legyen, mint erőindítóknak,  
ami gyakran nagy  erőfeszítést,  lelkesedést, volontőrködést és kreativitást igényel.  
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6.8. SPORTLÉTESÍTMÉNYEK  
 
 Betekintéssel Zenta község területén minden sportlétesítményébe, ahová az 
iskolai testnevelő termek is tartoznak, az alábbiakat lehet megállapítani:  
 

- Felsőhegyen a tornaterem tetője beázik, a toalettek ugyanebben a 
teremben  nem megfelelőek,  cserélni kell a  fürdőszobákat  és  az 
ajtókat, 

- ugyanebben a teremben nincs megfelelő számú minőséges szakember 
- a tornyosi Általános Iskola tornaterme eleget tesz az előirányozott 

normáknak, azonban a fölszerelést, amely elhasználódott a biztonság 
miatt el kellene távolítani.   Nyílt pályán ugyanebben az iskolában a 
kosárlabdatáblák elhasználódottak, ki kell rajzolni a  vonalakat,  és  
szerkezetet kell beszerezni a röplabdához. 

- Bogarason a nyílt pályára kosarat, a röplabdához hálót és kis kapukat 
kellene felállítani,  mert  ezekre van hely,  tekintettel, hogy magának 
az épületnek nincs   külön tornaterme. 

- Bogarason a nyílt pályán fel kellene szerelni a kosarat,  a röplabda 
hálót és a kis gólokat,  mert ezekre van hely,  tekintettel, hogy 
magának az iskolának nincs külön tornaterme,  

- a November 11.  iskola  tornatermében elhasználódott a parketta,  
amelyet  a tanulók biztonsága céljából sürgősen ki kell cserélni,  

- a városi stadionban szükségesek a toalettek,  valamint a vízvezeték,  
illetve installációk  javítása,  

- a városi stadionban sérült az atlétikai pálya és  szükséges a 
rekonstrukció, 

- a létesítményt, amelyet a Zentai Budo Klub  használ, renoválni kell 
vagy más megfelelő elhelyezést találni a harcos készségek sportjaira,  

- az úgynevezett fekete medencét illetően használati tilalom van a 
leroskadás miatt, és a kéknek  még  nincs  sportlétesítmény funkciója,  

- minden  sportlétesítményt szerződések alapján használnak,  amelyeket  
össze kell  hangolni a  köztulajdonról szóló törvénnyel,  

- az új  Sportcsarnok a kataszteri és  a  hatásköri regiszterbe való 
bejegyzés eljárásában van, az elkövetkezendő időszakban  definiálni 
kell  a  tulajdonjogot, a használat módját és az üzletvitelt. 

 
6.9. ÁLLAPOT ELEMZÉS  - SWOT  
               

A JELEN  

Erők: 
 a sportfejlesztési program,  a helyi 

önkormányzat komolyságot és 
érdekeltséget mutat a sportot illetően  

 van sok káder, akik szakemberek, tapasztaltak 
és  kellőképpen  motiváltak a további munkára  

 Zentának  kilenc fizetett edzője van,  akik 
teljes keresetet valósítanak meg 

 az új sportcsarnok  inkább azoknak a 

Gyengeség: 
 a sport iránti érdeklődés csökkenése 
 nincs  megfelelő együttműködés az iskolával 
 nincsenek elegendő eszközök a versenyek  

költségeinek közvetlen dotálására 
 Zenta Község Sportszövetségének megörökölt 

külön státusa 
 egyesek  úgy vélik,  hogy nekik, illetve  egyes   

sportágaknak prioritásuk kell, hogy legyen 
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motívuma,  akiknek eddig problémájuk volt 
a helyiséggel   

 a sportágazatok  kiválasztásának széles 
spektruma 

 Zentának van hagyománya és eredményei  
 a sportlétesítményekben a munkafeltételek 

jók 

 különböző álláspontok a tömeg- illetve  élsport 
támogatásának fontosságát illetően 

 rosszul szervezett iskolai sport   
 a kreativitás csökkenése egyes sportmunkások 

esetében. 

JÖVENDŐBELI TRENDEK  

Esélyek  
 A sportban a  munkafeltételek és lehetőségek 

nagyobbak, 
 A sportról szóló törvénnyel és szabályzatokkal 

szabályozott a sport területe 
 Világos szabályok és egyenlő részvétel a 

nyilvános pályázatokon a HÖ-ban 
 Új feltételek a jobb eredményekhez 
 Támogatás a sportfejlesztési alapokban 

való részvételre 

Fenyegetések 
 kedvezőtlen demográfiai változások 
 nagyobb érdeklődés a szórakozás alternatív 

módjai iránt (videó játékok,  szociális hálózat..) 
 a TV program  másfajta szórakozáshoz alkalmazkodik 
 a polgárok gyenge gazdasági képessége és 

érdeklődése a sport iránt 

 
 
 
7. A SPORTFEJLESZTÉS PRIORITÁSAI 
 

A sportról szóló törvény előirányozza  a polgárok  szükségleteinek  és érdekeinek a 
prioritását a sport területén és a HÖE-ben.  Kiválasztottunk serkentést és a feltételek  
megteremtését a  sport rekreáció előremozdítására,  illetve  a  polgároknak a sporttal való 
foglalkozására,  különösen  a  gyerekeket, fiatalokat, nőket és a rokkant személyeket  
illetően,  a sportlétesítmények fenntartására  és  felszerelésére,  valamint az  iskoláskor 
előtti  gyermekek  testnevelésére és az iskolai sportra. 
 
 Kihangsúlyozzuk, hogy  más  programokat csak akkor  tudunk jóváhagyni,  
miután  kielégítjük a  polgárok  szükségleteit  minden  területen.  
 
7.1. A SPORTFEJLESZTÉS PRIORITÁSAI ZENTA KÖZSÉGBEN  
 7.1.1. A gyermekek és fiatalok sportfejlesztése  
 
Általános cél:  
 
 7.1.2. A gyermekek és fiatalok előmozdított  sportja  
 
Külön célok:  
 
 7.1.2.1. Az iskolai szekciók és más oktatáson kívüli  sportaktivitások nagyobb 
                         száma az iskola keretében 
 
 7.1.2.1. A HÖE és az SZSZOZ jelentősebb bekapcsolódásának a  serkentése az  
                         iskolai sport megvalósításába és előmozdításába  
 

3



 7.1.2.3. Megemelkedett a  gyermekek  és  fiatalok  száma  a  sportklubokban  
 
 7.1.2.5. Javultak  az anyagi – műszaki feltételek  a  gyermekek és fiatalok sportját 
                         illetően 
 
 7.1.2.6. Javult a  médiumok által  az iskolai-  és  versenysportok figyelemmel  
                         kísérése,  a sporttal és aktív életmóddal való foglalkozás kiváltsága 
 
7.2. A sport rekreáció és a fizikális aktivitások fejlesztése  
 
 Általános cél 
 
 7.2.1. A Sport Mindenkinek előmozdítása és  a  polgároknak a sporttal való 
                      foglalkozásra való felölelése 
 
 Külön célok 
 
 7.2.1.1. A Sport Mindenkinek szervezet erősítésének támogatása a helyi 
                          önkormányzat által  javasolt programok által. 
 
 7.2.1.2. A tudat serkentett erősítése a rendszeres fizikális aktivitás fontosságáról 
 
 7.2.1.3. A szakmai sportszervezetek erősítése és támogatása 
 
 7.2.1.4. Javultak az anyagi – műszaki feltételek a  polgárok hozzáférésének 
                         céljából, hogy  rekreációs sporttal foglalkozzanak. 
 
7.3. A sportlétesítmények felszerelése  
 
 Általános cél  
 
 7.3.1. A sportlétesítmények és  a  sportinfrastruktúra   javult feltételei  és  állapota 
                      a sporttal való foglalkozásra 
 
 Külön célok:  
 
7.5.1.1.Renovált sportlétesítmények  
 
7.5.1.2.Javult anyagi-műszaki feltételek   
 
 

7.3.1.3. Megoldott jogi szabályozás a sportlétesítmények használatának 
             módját illetően  

 
7.4. Az élsport fejlesztése és előmozdítása  
 
Általános cél:  
 

7.4.1. Biztosítottak a feltételek az élsport fejlesztésére és előmozdítására  
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Külön célok:  
 
 7.4.1.1. Megteremtődtek a feltételek az él eredmények megtartására és további 
                          elérésére 
 
 7.4.1.2. Az élsport definiált területe  
 
 7.4.1.3. Az élsport megerősített médiumi támogatása 
 
7.5. Egyéb célok  
 
Általános cél:  
 
 7.5.1. Az egészségügyi vizsgálatok elérhetősége   
  
 7.5.2. Zenta község számára jelentőséggel bíró nagyobb számú rendezvények  
 
 7.5.3. A sportturizmus fejlesztése  
  
 7.5.4. A médiumok  szerepének  és  felelősségének előmozdítása a sport  
                      fejlesztését és  promócióját illetően 
 
8. ZENTA KÖZSÉGBEN  A  SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM 
    LEFOLYTATÁSA REALIZÁLÁSÁNAK  FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE 
 
8.1. LEFOLYTATÁS  
 Zenta község sportfejlesztési programja 2016-tól 2018-ig alkalmazása az 
akciótervben van definiálva, amely  annak alkotó része.  
 
 Az akciótervvel világosan definiáltak az általános és külön célok,  intézkedések  
és  aktivitások azok megvalósítására,  az időkeret,  valamint  az értékelés,  hogy  a  
megvalósításukhoz szükség van-e anyagi eszközökre.  
 
 A Községi Tanács meghozza  Zenta község  sportfejlesztési programja  2016-tól 
2018-ig tartó lefolytatásával  kapcsolatos  aktivitások koordinálására a  bizottság  
megalakításáról szóló határozatot.  
 
 FIGYELEMMEL KÍSÉRÉS  

 
A figyelemmel kísérést bizonyos időintervallumokban  folytatjuk le,  összhangban 

 az  akciótervben  megállapított ütemmel. 
 
 A jelentéstétel egységes és  formális  rendszerének a felállítása céljából a Községi 
Tanács elnöke megállapítja a jelentéstétel procedúráját az akciótervben  definiált 
aktivitások  hordozóival  együttműködve.  
 
 ÉRTÉKELÉS  
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Az értékeléssel  megállapítjuk ezen stratégia lefolytatásának előrehaladását és  
kollektív intézkedéseket és módosításokat javaslunk  a lefolytatás ideje alatt.  Az 
értékelést rendszeresen folytatjuk le, évente egyszer. Az áttekintést az aktivitás 
megvalósítási foka szerint  mutatjuk be:  
 

- lefolytatva, részben lefolytatva, nincs lefolytatva.  
 

Az aktivitás megvalósításának fokától függően javasoljuk a kiegészítő 
 intézkedéseket.  
 
 A program lefolytatására előirányozott időszak leteltével az értékelés tartalmaz 
javaslatokat, következtetéseket,  megtanult leckéket és  bemutatja  a  legjobb gyakorlatot 
a  program lefolytatásának kérdését illetően.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. AKCIÓTERV 
 
9.1. A  GYERMEKEK  ÉS  FIATALOK  SPORTJÁNAK FEJLESZTÉSE  
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9.1.1      A  gyermekek és fiatalok sportjának előmozdítása 
9.1.1.1. Megemelkedett az iskolai szekciók és más oktatáson kívüli sportaktivitások száma az iskola 
keretében 
 
 

9.1.1.1.1. aktivitás 
Az iskolában a 
sportszekciók ajánlata 

Megemelked
ett  a 
sportszekció
k ajánlata az 
iskolákban  

A szakmai 
aktíva 
jelentése 

A tanárok és 
az iskola 
érdekeltség
e 

Iskola 
Nem 
szükségesek 
póteszközök 

9.1.1.1.2. aktivitás 
Az iskolában az oktatáson 
kívüli sportaktivitások 

Megemelked
ett az 
iskolában az  

A szakmai 
aktíva 
jelentése 

A tanárok és 
az iskola 
érdekeltség

Iskola 
Nem 
szükségesek 
póteszközök 
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ajánlatának bővítése 
 

oktatáson 
kívüli 
sportaktivitá
sok száma 

e 

9.1.1.1.3. aktivitás 
Az iskoláskor előtti 
intézményekben a 
sportaktivitások kínálata. 
 

Megemelked
ett  az 
iskoláskor 
előtti 
intézmények
ben  a 
sportaktivitá
sok kínálata 

Az intézmény 
jelentése 

A szülők és 
az 
intézmény 
érdekeltség
e 

Iskoláskor 
előtti 
intézmény 

Zenta község 
költségvetése, 
a Testnevelő 
Pedagógusok 
Egyesülete  

9.1.1.1.4. aktivitás 
Az iskola és a 
sportszervezetek 
együttműködésének 
erősítése az iskolai sport 
előmozdítása érdekében 
 

Megemelked
ett a 
megvalósítot
t programok 
és  
projektumok 
száma a 
sportszervez
etek és az  
iskola 
együttműköd
ésével 

Jelentések a  
program 
megvalósítás
áról 

Az iskola és 
a 
sportszerve
zetek  
érdekeltség 

Sportszervez
et,  ZKSSZ, 
az iskola 

Zenta község 
költségvetése 
– 
programaktivit
ás 
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 9.1.1.1.5 aktivitás 
A sport az iskolában 
program megvalósítása 

Megemelked
ett a 
látogatók és  
az iskolák 
száma 

Az iskola 
jelentése 

Az iskola, a 
szülők és a 
gyermekek 
érdeklődése 

Iskola 

Az iskolai 
sportszövetsé
g és a 
költségvetés 

9.1.1.1.6 aktivitás 
Az Aktív Iskola program 
megvalósítása 

A 
megvalósítot
t aktivitások 
nagyobb 
száma 

Az iskola 
jelentése 

Az iskola és 
a tanárok 
érdekeltség
e 

Iskola 
Nincs szükség 
póteszközökre 

9.1.1.1.7 aktivitás 
A Start program 
megvalósítása  

Nagyobb 
számú 
látogató 

Az iskola és a 
Pedagógus 
Egyesületéne
k jelentése 

Az iskola és  
az 
egyesületek 
érdekeltség
e 

A 
Pedagóguso
k Egyesülete, 
az iskola 

Zenta község 
költségvetése  
–  
programaktivit
ás 

  
9.1.1.2. A HÖE és ZKSSZ serkentett, jelentősebb bekapcsolódása az iskolai sport megvalósításába 
és előmozdításába 
 

9.1.1.2.1 aktivitás 
ZKSSZ bekapcsolódott az 
iskolai sport 
programjainak javaslatába 
és megvalósításába 

A 
sportszövets
ég aktívabb  
szerepe 

Jelentés a 
programaktivi
tásokról  

Az 
igazgatóbizo
ttságok 
határozata a 
részvételbe
n 

ZKSSZ 
igazgatóbizot
tsága 

Nem 
szükségesek 
póteszközök 

9.1.1.2.2. aktivitás 
A HÖE támogatja  az 
iskolai programokat 

A HÖE 
nagyobb 
támogatása 

Jelentés a 
programaktivi
tásokról 

A KT által a  
fontosság 
felismerése 

Községi 
Tanács – a 
sportképvisel
ő 

Nagyobb 
kiválasztás az  
iskolai sportra, 
összhangban  
a  törvénnyel 

9.1.1.3  A gyermekek és fiatalok magasabb száma a  sportklubokban 
 

7.1.1.3.1. aktivitás 
Zentán a sporttal való 
foglalkozás 
lehetőségének 
prezentálása 

A 
gyermekek  
nagyobb 
jelentkezése 
a 
sportklubokb
a való 
beiratkozásr
a 

Jelentés  a 
sportklubok 
osztályozása 
szerint 

A 
sportszerve
zetek,  a 
szülők, a 
gyerekek 
érdekeltség
e 

Az iskola 
sportszervez
ete  

Nincs szükség 
póteszközökre 

9.1.1.3.2. aktivitás 
A sportolóknak a tagsági 
díj fizetésének könnyítése 
 

Nagyobb 
motiváltság 
a 
sportklubokb
a való 
beiratkozásr
a  

Jelentés 
sportklubonk
ént 

A 
sportklubok 
érdekeltség
e 

Sportklubok 
Zenta község 
költségvetése  
költségvetése  
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9.1.1.4. aktivitás     A versenysport előmozdítása 
                                     

9.1.1.4.1. aktivitás 
A sport finanszírozásának 
módjáról szóló új rendelet 
elfogadása 
 
 

Lehetőség a 
törvénnyel 
összhangba
n való 
munkára 
 

 
Rendelet a 
sport 
finanszírozás
ának 
módjáról 
 

Minden 
érdekelt fél  
egyetértése 
 

 
Zenta 
Község 
Képviselő-
testülete 
 

 
 
Nem 
szükségesek 
póteszközök 

9.1.1.4.2. aktivitás 
A sportszervezetek 
osztályozása 

Elő lett 
mozdítva  a 
sport 
kategorizálá
sáról szóló 
rendelet 

A Községi 
Tanács 
rendelete az  
új 
szabályzatról 

Zenta 
Község 
Sportszerve
zete  pozitív  
véleménye 

A Zentai KKT 
Községi 
Tanácsa 

Zenta község 
költségvetése 
költségvetése 

9.1.1.4.3. aktivitás 
A sport dotálásának 
definiált összegei 
 

Megemelked
ett összeg  a 
sport 
dotálására 

A Községi 
Tanács 
rendelete  

Zenta 
Község 
Sportszerve
zete  pozitív  
véleménye 

A Zentai KKT 
Községi 
Tanácsa 

Zenta község 
költségvetése 

      
7.1.1.5 Javult anyagi – műszaki feltételek a  gyermekek és a fiatalok  sportjának előmozdítására 
 

9.1.1.5.1. aktivitás 
A gyermekeknek a 
sportversenyekre való 
szállításának megoldása 
 

Magas 
anyagi  
költségek a  
klubok, 
sportszervez
etek és a 
szülők 
számára  

Jelentés az 
útiköltségekrő
l a 
versenyekre 

A HÖE általi  
felismerése 
a magas 
költségeket 
illetően  

Községi 
Tanács  

Zenta község 
költségvetése  

9.1.1.6 Az iskolai- és versenysport jobb médiumok általi kísérése, kedvezmények a  sporttal való  
foglalkozást  és  aktív életet illetően  
 
9.1.1.6.1. aktivitás 
Támogatni,  megőrizni és  
előmozdítani a  meglévő 
tartalmakat és  
formátumokat a sportról a  
helyi médiumokban 

Jó 
együttműköd
a helyi 
médiumokka
l 

A médiumok 
archívuma, 
médiumformá
tumú 
műsormellékl
etek 

A polgárok 
tájékoztatás
a 

Médiumok, 
Zenta 
község, és 
Zenta SSZ 

Nincs szükség 
póteszközökre 

9.1.1.6.2. aktivitás 
Lehetővé kell tenni a 
sportról az infiormatív 
tartalmak kreálását és 
sugárzását  / nyomtatását 

Együttműkö
dés a 
médiumokka
l, az 
információk 
elérhetős. 

A médiumok 
archívuma, 
médiumformá
tumú 
műsormellékl
etek 

A polgárok 
tájékoztatás
a 

Médiumok, 
Zenta 
község,  és 
Zenta KSSZ 

Nincs szükség 
póteszközökre  
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9.1.1.6.3. aktivitás 
Támogatni és bátorítani a 
független kezdeményezés 
rendszeres  közzétételét a 
sportról, rekreációról és  
egészségről  való 
tájékoztatás terén 

Együttműkö
dés a 
médiumokka
l és az 
információk 
elérhetőség
e 

A médiumok 
archívuma, 
médiumformá
tumú 
műsormellékl
etek 

A polgárok 
tájékoztatott
sága  

Médiumok,  
Zenta község 
és Zenta 
KSSZ 

Nincs szükség 
póteszközökre 

9.1.1.6.4. aktivitás 
A legjobb sportolók és 
sportmunkások díjazása 

 
Díjak 
odaítélése 

A polgárok 
tájékoztatott
sága 

Médiumok,  
Zenta község 
és Zenta 
KSSZ 

Zenta község 
költségvetése  

9. 2. A SPORT REKREÁCIÓ ÉS A FIZIKÁLIS AKTIVITÁSOK FEJLESZTÁSE 
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9.2.1.    A Sport Mindenkinek előmozdítása és a polgároknak a felölelése a sporttal való 
foglalkozásra  
9.2.1.1. A Sport Mindenkinek sportszervezet erősítésének támogatása, a helyi önkormányzat által  
javasolt programmal 
 
 

9.2.1.1.1. aktivitás 
A sportaktivitások kínálata 

А 
sportaktivitá
sok 
kínálatának 
növekedése 

A SSZ 
jelentése, 
Sport 
Mindenkinek 

A polgárok 
érdekeltség
e 

A SSZ Sport 
Mindenkinek 

Zenta község 
költségvetése  
és tagsági díj 

9.2.1.1.2. aktivitás 
Program-projektum a 
Sport Mindenkinek SSZ 

A polgárok 
rekreációs  
programja 
az egész 
éven át 

A Sport 
Mindenkinek 
SSZ  
jelentése 

A polgárok 
érdekeltség
e 

A SSZ Sport 
Mindenkinek 

Zenta község 
költségvetése 
és tagsági díj 

9.2.1.1.3. aktivitás 
Program-projektum a 
Sport Mindenkinek SSZ – 
a nőknek 

A polgárok 
rekreációs 
programja 
az egész 
éven át 

A Sport 
Mindenkinek 
SSZ  
jelentése 

A polgárok 
érdekeltség
e 

A SSZ Sport 
Mindenkinek 

Zenta község 
költségvetése 
és tagsági díj 

9.2.1.2  A tudat erősítésének serkentése a  rendszeres fizikális aktivitás fontosságáról  
 
9.2.1.2.1. aktivitás 
Zenta község  
polgárainak edukációja, 
különösen a gyerekeké,  
fiataloké,  nőké, 

Zent község 
polgárai 
tudatának 
növelése a  
fizikális 

Jelentés a  
megtartott 
edukációról a 
projektum 
szervezőjétől 

A polgárok 
érdekeltség
e 

Zenta KSSZ 
Sport 
Mindenkinek  
és a polgári 
egyesületek 

Nincs szükség 
póteszközökre 
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rokkantaké és idősebb 
személyeké 

aktivitás 
fontosságár
ól 

9.2.1.2.2. aktivitás 
Kampány és promóció a  
rendszeres  rekreációs 
gyakorlatok jelentőségéről 
az egészség megőrzése 
és előmozdítása céljából 

Zenta  
polgárai 
tudatának 
növelése a 
fizikális 
aktivitás 
jelentőségér
ől 

Jelentések a 
megtartott 
kampányokró
l  és 
promóciókról  

A polgárok 
érdekeltség
e és  a HÖ 
felelőssége 
a 
polgárokkal 
szemben 

Zenta KSSZ, 
a Sport 
Mindenkinek 
szervezet és  
sportegyesül
etek,  
amelyek  
rekreációval  
és   sporttal 
foglalkoznak 
mindenkinek 

Nincs szükség 
póteszközökre 

9.2.1.2.3. aktivitás 
Promóció a megelőző 
egészségügyi ellenőrzés 
jelentőségéről Zenta 
polgárai számára 

Zenta  
polgárai 
tudatának 
növelése a 
fizikális 
aktivitás 
jelentőségér
ől 

A megtartott 
promóciók  
és  megelőző 
ellenőrzések  
megtartása 

 
A polgárok 
érdekeltség
e és a HÖ  
felelőssége 
a polgárok 
iránt 

A község 
egészségügy 
intézménye,  
Zenta KSSZ 
és a Sport 
Mindenkinek 
szervezet 

Nincs szükség 
póteszközökre  

9.2.1.2.4. aktivitás 
A polgárok edukációja a 
pályák és létesítmények 
használatának módjáról, 
amelyek a  rekreációra 
szántak 

Zenta  
polgárai 
tudatának 
növelése a 
fizikális 
aktivitás 
jelentőségér
ől 

Jelentés a  
sportpályák 
és 
létesítmények 
használatáról  

A polgárok 
érdekeltség
e 

Zenta KSSZ 
Zenta község 
költségvetése  

9.2.1.2.5. aktivitás 
A sportmunkások 
edukációja a sportról, mint 
terápiáról 

Megvalósítot
t 
műhelymunk
ák 

Jelentések az 
edukációkról  

A polgárok 
és a 
sportszerve
zetek 
érdekeltség
e 

Zenta KSSZ 
Zenta község 
költségvetése  

9.2.1.3  A szakmai sportszervezetek erősítése és támogatása 
 

9.2.1.3.1. aktivitás 
Sport-rekreációs 
szervezetek-társaságok, 
OSI,  munkaszervezetek 
és stb. megalakításának 
kezdeményezése 

A 
munkaszerv
ezetek, nők 
és  
rokkantak 
bekapcsolód
ása a  
rekreációba 

Regisztrált 
sport  - 
rekreációs 
társaság 

Szükséglet  Zenta KSSZ 
Nincs szükség 
póteszközökre 

9.2.1.4  Az anyagi – műszaki feltételek  javítása azon célból, hogy elérhető legyen  minden polgár 
számára,  hogy sport rekreációval foglalkozzanak 
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9.2.1.4.1 aktivitás 
Előmozdítani a  
programaktivitások 
finanszírozását a  
rekreáció és a Sport 
Mindenkinek terén 

Megemelked
ett számú 
rekreációs 
aktivitás 

Jelentés a 
rekreációs 
aktivitásokról 
és 
versenyekről 

A polgárok 
érdekeltség
e  

Zenta KSSZ 
és a Sport 
Mindenkinek  
szervezet 

Szükség van 
költségvetési 
eszközökre  

 

 9.3. A SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FELSZERELTSÉGE  
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9.3.1.2.  A sportlétesítmények renoválva lettek 

9.3.1.2.1. aktivitás 
Renoválni kell a 
felsőhegyi Csokonai Vitéz 
Mihály KT tornatermét 

Szanált tető,  
parketta és 
toalett a 
tornateremb
en 

A felügyelő 
szerv  
jelentése 

A községi 
költségvetés
ben  
jóváhagyott 
eszközök 

Az iskola és 
a Helyi 
Önkormányz
at 

Zenta község 
és a VAT 
költségvetése 

9.3.1.2.2. aktivitás 
Új parketta beépítése a 
November 11. KT 

Új parketta 
lett 
elhelyezve  
az iskola 
tornaterméb
en 

A felügyelő 
szerv  
jelentése 

 

Jóváhagyott 
eszközök 

Az iskola és 
a Helyi 
Önkormányz
at 

Zenta község 
költségvetése  

9.3.1.2.3. aktivitás 
A Thurzó Lajos KT nyitott 
pályájának aszfaltozása 

Aszfaltozva  
lett a  
kézilabda 
pálya az 
iskola 
udvarában 
és szanálva 
lett a 
kosárlabdap
álya  
alapzata 

Az iskola és a 
Helyi 
Önkormányz
at 

Jóváhagyott 
eszközök 

Az iskola és 
a Helyi 
Önkormányz
at 

Zenta község 
és a 
Tartomány 
költségvetése 
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9.3.1.2.4. aktivitás 
A medence adaptálása, 
renoválása 

Szanálva lett 
a „kék 
medence” 

A felügyelő 
szerv  
jelentése 

 

Jóváhagyott 
eszközök 

Helyi 
Önkormányz
at 

Zenta község 
és a Szerb 
Köztársaság 
költségvetése  

9.3.1.2.5. aktivitás 

A medence kiépítése – 
adaptálása 

Kiépült  az új 
„fekete 
medence” 

A felügyelő 
szerv  
jelentése 

 

Jóváhagyott 
eszközök 

Helyi 
Önkormányz
at 

A Szerb 
Köztársaság 
költségvetése 

9.3.1.2.6. aktivitás 

A vizesblokk  szanálása a 
városi stadionban 

Elkészültek  
a  toalettek a 
stadionban a 
pályák 
mellett és 
szanálva 
lettek a 
fürdőszobák  
az épületben 

A felügyelő 
szerv  
jelentése 

 

Jóváhagyott 
eszközök 

Helyi 
Önkormányz
at 

Zenta község 
költségvetése  

9.3.1.2.7. aktivitás 

A városi stadionban új 
atlétikai pálya kiépítése 
vagy a meglévő felújítása 

Újonnan 
kiépített 
vagy 
felújított 
atlétikai 
pálya a 
városi 
stadionban   

A felügyelő 
szerv  
jelentése 

 

Jóváhagyott 
eszközök 

Helyi 
Önkormányz
at 

A szerb 
Köztársaság, 
a VAT és 
Zenta község 
költségvetési 
eszközei  

9.3.1.3. Javult  anyagi – műszaki feltételek 
 

9.3.1.3.1. aktivitás 
A sportlétesítmények 
felszerelése 

Sportszerek 
és  
felszerelés 
hiánya 

A beszerzett 
sportszerek 
és felszerelés 
összeírása 

Szükséglet 
a 
sportlétesít
ményekben 

Zenta KSSZ 
Zenta község 
költségvetése  

9.3.1.3.2. aktivitás 
Az iskolák  felszerelése 
sportkellékekkel 

Nagyobb 
számú  
sportkellék 
iskolánként 

A 
sportkellékek 
összeírása  
iskolánként 

A tantárgy 
tanárainak 
kérelme és 
szükséglete  

Az iskola és 
a HÖE 

Zenta község 
költségvetése  

7.3.1.4. Megoldott  jogi szabályozás a  sportlétesítmények használata módját illetően 
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7.3.1.4.1. aktivitás 
Terv – szabályzat 
kidolgozása a 
sportlétesítmények 
használatáról 
kategóriánként 

A szabályzat 
kidolgozása 

A 
sportlétesítm
ények 
használatána
k beosztása 

 
A klubok  
dotálása, 
amelyek 
eleget 
tesznek a  
szabályzat 
feltételeinek  

Községi 
Tanács 

Zenta község 
költségvetése 

 

 9.4. AZ ÉLSPORT FEJLESZTÉSE ÉS  ELŐMOZDÍTÁSA  
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9.4.1.      Biztosítottak a feltételek az élsport fejlesztésére és  előmozdítására 
9.4.1.1. Megteremtődtek a  feltételek az él eredmények fenntartására  és további elérésére 
 

9.4.1.1.1. aktivitás 
A sportolók megtartása a  
kollektív és individuális 
sportban a szenior 
kategóriában 

Az 
élsportolók 
ösztöndíjazá
sa nyilvános 
pályázat 
útján 

Nyilvános 
pályázat 

A klubok, a 
környezet 
érdekeltség
e 

Klubok, 
Zenta 
Község 
Sportszövets
ége  

Zenta község 
költségvetése  

9.4.1.1.1. aktivitás 
Az élsporttal való 
foglalkozás feltételeinek 
biztosítása 

Az élsport 
felismerése  

Sportvívmány
ok,  
kategorizáció 

A község és 
Zenta KSSZ 
pozitív  
álláspontja 

Községi 
Tanács és 
Zenta KSSZ 

Zenta község 
költségvetése  

9.4.1.2. Az élsport definiált területe  
 

9.4.1.2.1. aktivitás 
A sportszervezetek 
kategorizálása  

Elő lett 
mozdítva  a 
sport 
kategorizálá
sáról szóló 
szabályzat 

A Községi 
Tanács 
döntése az új 
szabályzatról  

Zenta 
Község 
Sportszövet
ségének 
pozitív 
véleménye 

Községi 
Tanács  

Zenta község 
költségvetése  

      
9.4.1.3. Az élsport megerősített médiumok általi támogatása 
 
9.4.1.3.1. aktivitás 
Lehetővé kell tenni az 
élsport kreálásáról és 
sugárzásáról / 
nyomtatásáról az 
információs tartalmakat 

Jobb 
együttműköd
és a 
médiumokka
l 

A médium 
archívuma,  
műsormellékl
etek, 
médiumi 
formátumok 

A polgárok 
tájékozottsá
ga, az 
élsport 
figyelemmel 
kísérése 

A médiumok, 
Zenta község 
és Zenta 
KSSZ 

Nincs szükség 
póteszközökre 
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9.5. EGYÉB CÉLOK  
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9.5.1. Az egészségügyi vizsgálatokhoz való hozzáférés 

9.5.1.1. aktivitása 
Lehetővé kell tenni a  
feltételeket a  
sportvizsgálatokra 
 

Együttműköd
és a Zentai 
Egészségügy
i Központtal 

A sportolók, 
rekreálók 
egészségügyi 
kartonja 

Zenta 
község 
minden 
sportolóján
ak 
szükséglet
e 

Zentai 
Egészségház 

Zenta község 
költségvetése  

9.5.2. Zenta község számára jelentős nagyobb számú rendezvények 

9.5.2.1. aktivitás 
Zenta község számára 
jelentős rendezvények 
 

Megtartott 
jelentős és 
népszerű 
rendezvények 

A 
sportszervezet
ek jelentései 

A 
rendezvén
yek 
jelentőségé
nek 
felismerése  

Zenta 
Község 
Sportszervez
etének, 
Zenta 
községnek a 
véleménye 
és a HÖE 
határozata 

Zenta község 
költségvetése  

9.5.3 A sportturizmus fejlesztése 

9.5.3.1. aktivitás 
A sportturizmus 
programjának 
kidolgozása 

A 
sportturizmus 
programjának 
prezentálása 

Nyilvános 
betekintés a 
programba 

Az 
idegenforg
almi 
szervezet 
érdekeltsé
ge az 
együttműk
ödésben a 
ZKSSZ-vel 

Zenta 
Község 
Sportszövets
ége, Zenta  
idegenforgal
mi 
szervezete, 
HÖE 

Nincs szükség 
póteszközökre 

9.5.4. A médiumok szerepének és felelősségének az előmozdítása a sport fejlesztésében és 
promoveálásában 

9.5.4.1. aktivitás 
Az információk  
számának növelése a 
sportaktivitásokról 
Zentán 

A médiumok 
mélyebb 
beletekintése 
a 
sportlétesítm
ényekbe 

Újságok, 
társasági 
hálózatok 

A 
médiumokk
al való 
együttműk
ödéséért 
felelős 
személy 
meghatáro
zása 

ZKSSZ 
Nincs szükség 
póteszközökre 

3



IRODALOM 

A program kidolgozásában a legfontosabb dokumentumok 
1. A sportról szóló törvény – az SZK Hivatalos Közlönye, 10/2016. sz. 
2. A Szerb Köztársaságban  a sportfejlesztési stratégia a 2014-től a 2018-ig tartó 

időszakra  
3. A Szerb Köztársaság sportfejlesztési stratégiájának akcióterve a 2014-től a 2018-ig 

tartó időszakra 
4. A Vajdaság Autonóm Tartományban  a sportfejlesztési program 2016-tól 2018-ig 
5. Zenta község sportfejlesztési stratégiája  2012-től 2016-ig  
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Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község  
ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA  
Szám: 6-33/2017  
Kelt: 2017. 02. 07-én  
Z e n t a  
 
A Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja,  12/2008., 
30/2012., 3/2015. sz.) 113. szakasza alapján Zenta község Községi Tanácsa a  2017.02.07-én 
tartott ülésén meghozta a következő  
 

V É G Z É S T 
 

A ZENTA KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉI  PROGRAMJAVASLATA A  2017-TŐL A 
2018-IG TARTÓ IDŐSZAKRA A  NYILVÁNOS VITÁN  RÉSZTVEVŐK  

MÓDOSÍTÁSI JAVASLATÁNAK AZ ELFOGADÁSÁRÓLA  
 

1) Elfogadjuk  a zentai Linea  Gimnasztikai Klub  módosító javaslatát és a „Megtett kilométerek 
száma” rubrikájában,  a táblázatban a  „6.5. SPORKLUBOK (egyéni  és  nem olimpiai sportok)” 
a  táblázat  18. pontjánál  az „500” számot  helyettesítsük  a „4500” számmal.  
2) Elfogadjuk a zentai Linea Gimnasztikai Klub   módosító javaslatát a rubrikában 
„Finanszírozási forrás” a táblázatban „9.3. A SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FELSZERELÉSE” 
minden helyen a „költségvetés” szó és „Zenta KKT költségvetése” szavakat a „Zenta község 
költségvetése” szavakkal helyettesítjük.  
3) Elfogadjuk a Zentai Atlétikai Klub  módosító javaslatát és  a  fejezetben „6.7. 
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK”,  a 6. fordulat  után  hozzáadunk egy új 7. fordulatot, amely a 
következőképpen hangzik:”- a városi stadionban  sérült  az atlétikai pálya és  szükséges  az 
újjáépítése vagy  új atlétikai pálya kiépítése”, az eddigi  7-10. fordulatok  8-11. fordulatokká 
válnak.  
4) Elfogadjuk a Zentai Atlétikai Klub   módosító javaslatát a táblázatban „9.3. A 
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FELSZERELÉSE”  a „9.3.1.2.6. aktivitások után” egy  új rubrika 
kerül, új aktivitásokkal „9.,3.1.2.7”, amely a következőképpen hangzik:  
 

9.3.1.2.7. 
aktivitás 
Az atlétikai 
pálya 
újjáépítése 
vagy kiépítése 
a  városi 
stadionban 

Újjá lett építve 
vagy ki lett 
építve  az 
atlétikai pálya a 
városi 
stadionban 

A 
felügyelő 
szerv 
jelentése 

Jóváhagyott 
eszközök 

Helyi 
Önkormányzat 

A Szerb 
Köztársaság 

költségvetése, a 
Vajdaság 
Autonóm 

Tartomány 
költségvetése,  

Szerbia 
Atlétikai 

Szövetségének 
költségvetése,  
Zenta község 
költségvetése 
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6) Elfogadjuk  Zenta Község Sportszövetségének a  javaslatát  és  Zenta község sportfejlesztési 
programjavaslatát  a 2017-től a 2018-ig terjedő időszakra   magyar fordítását  visszajuttatjuk a 
Zentai Községi Közigazgatási Hivatal   képviselő-testületi osztályának  annak újbóli  áttekintése  
és  a  szükséges korrekciók elvégzése céljából.  
 

I N D O K L Á S  
 

2017.  január  23-án és  24-én  14,00-tól 15,00 óráig Zenta község  Helyi Önkormányzatának  
üzletviteli épületében  a  47. irodában, Zentán, a Fő tér 1 sz. alatt lefolytattuk a közvitát Zenta 
község sportfejlesztési programjavaslatát illetően  a 2017-től a 2018-ig terjedő időszakra.  
A közvitán  részt vettek a  következő  sportklubok  képviselői: a zentai Linea Gimnasztikai Klub,  
a Zentai Atlétikai Klub Zenta,  és  Zenta Község Sportszövetségének  képviselője.  
A közvita során a következő módosító javaslatokat adták,  a Zenta község sportfejlesztési 
programjavaslata szövegének javítása céljából  a 2017-től a 2018-ig terjedő időszakra:  
 1. A Zentai  Atlétikai Klub, amelyet  Lálity Zsolt képviselt,  megküldte  a  program 
kiegészítését a következő részben: 35. oldal,  a városi stadion  állapotának leírásában   a 
megállapítás az,  hogy sérült az atlétikai pálya és szükséges  az újjáépítése – új kiépítése és a 45. 
oldalon hozzáadni ugyanezt,  a 9.3.1.2.6.  számú aktivitások keretében.  
 2. A Linea Gimnasztikai Klub, amelyet  Zsíros Jankelić Anikó képviselt,  a  31. oldalon  
hozzá kell fűzni  a 2. számot  a  táblázatban,  a  18. pontnál  nem  500, hanem  4500 km,  a 46. 
oldalon a 9.3.1.3., 9.4.1.3.1., 9.5.3.1. aktivitásoknál a  finanszírozási forrásoknál  világosan  fel 
kell tüntetni  Zenta KKT költségvetétést,  valamint a helyeken, ahol csak a költségvetés szó 
szerepel,  hozzá kell adni a Zenta KKT-t.  
 3. Zenta Község Sportszövetsége, amelyet Bicók Róbert képvisel  megküldte a levelét 
(jegyzőkönyvkivonat) a  03/17-es szám alatt, amely kelt  2017. január  09-én amelyben  
feltüntették, hogy a programot elfogadták,  a  fő megjegyzéssel, hogy a fordítást korrigálni kell.  
A többi észrevétel formális jellegű volt,  amelyeket elfogadtunk  és  kiigazítottunk a 
munkaverzió megküldésekor a  Községi Tanács általi elfogadás előtt.  
A nyilvános vita résztvevői által beérkezett javaslatok  és megjegyzések megvitatását követően  
Zenta község Községi Tanácsa   arra a következtetésre jutott,  hogy azok igazoltak és  elfogadták 
azokat,  majd meghozták   az elfogadásukról szóló végzést.  
Zenta Község Képviselő-testülete  ügyrendjének 113. szakasza szerint, azok a módosító 
javaslatok,  amelyeket a javaslattevő elfogadott,  magának az aktusjavaslatnak a részeivé válnak 
és azokról a Községi Képviselő-testület  külön dönt.  
A fent  előterjesztettek  alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti  végzést. 
 

Ceglédi Rudolf s. k.  
Zenta község Községi Tanácsának az elnöke  
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község  
ZENTAI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL  
Szám: 66-1/2017-I  
Kelt: 2017.  január 25-én 
Z e n t a  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 a NYILVÁNOS VITÁRÓL  ZENTA KÖZSÉGBEN A SPORTFEJLESZTÉSI 
PROGRAMRÓL A  2017-2018. ÉVIG TERJEDŐ IDŐSZAKRA, amelynek megtartására 2017. 
január 23-án és 24-én került sor  Zenta község Városházán a  47. irodában 14.00-tól 15.00 óráig.  
 A nyilvános vitát Popov Danilo, a Községi Tanács sporttal és ifjúsággal megbízott tagja 
és a program kidolgozására a munkacsoport elnöke vezette. 

1. A Zentai Atlétikai Klub, amelyet  Lálity Zsolt képviselt, megküldte a program 
kiegészítését a következő részben: 35. oldal, a városi stadion állapotának  leírásánál a 
megállapítás az, hogy  sérült az atlétikai pálya és  szükséges a rekonstrukció – új 
kiépítése és  a  45. oldalon hozzáfűzni az a vagy  után  az Aktivitások keretében  a  
9.3.1.2.6.  szám alatt.  

2. A Linea Gimnasztikai Klub,  amelyet  Zsíros Jankelić Anikó képviselt,  a 18. oldalon  
hozzáfűzni a 2. számot a táblázatban  a  18. pontnál nem  500, hanem  4500 km,  a 46. 
oldalon a 9.3.1.3,  9.4.1.3.1., 9.5.3.1. aktivitásoknál, a  finanszírozás forrásainál világosan 
feltüntetni a Zenta KKT költségvetését,  valamint a helyeken, ahol csak  a költségvetés 
szó áll, hozzáfűzni a Zenta KKT-t.  

3. Zenta Község Sportszövetsége, amelyet  Bicók Róbert  képvisel megküldte  a  levelet 
(jegyzőkönyvi kivonat) a 03/17-es szám alatt, kelt  2017. január 09-én,  amelyben  fel  
van  tüntetve,  hogy  a programot  elfogadták,  a  fő megjegyzéssel, hogy  a fordítást 
korrigálni kell.  A többi észrevétel formális jellegű volt,  amelyeket  elfogadtak és 
kiigazítottak a  munkaverzió megküldésekor  a Községi Tanácsnak az elfogadás  előtt.  
Javaslat a Községi Tanácsnak:  

minden kiegészítést és megjegyzést el  kell fogadni,  kivéve a  részt  az atlétikai pálya kiépítését 
illetően,  ahol fel kell tüntetni Szerbia Atlétikai Szövetségét,  valamint a VAT és az SZK 
költségvetéseit.  Tekintettel, hogy a medencét már feltüntették, ilyen  két fontos  projektumot két 
év alatt nagyon nehéz lefolytatni  a többi mérvadó alany  részvétele nélkül.  
 

A jegyzőkönyvet összeállította: 
Popov Danilo,  a testnevelés mestere és stb.  
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Javaslat 
 A sportról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 10/2016. sz.) 138. szakaszának 2. 
bekezdése és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza  
1. bekezdésének  7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete  a  2017. február 24-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi   
 

RENDELETET 
Zenta község területén a  sport terén a  polgárok szükségleteinek és  érdekeinek  a  

kielégítését  szolgáló programok  jóváhagyásáról és  finanszírozásáról 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  
 

1. szakasz  
 

A jelen rendelettel a KKT előirányozza a programok, illetve projektumok 
jóváhagyásának feltételeit, ismérveit, módját és eljárását,  amelyekkel kielégítik a  polgárok 
szükségleteit és érdekeit  a sport terén, és odaítélik az eszközöket,  a program, illetve projektum  
tartalmára, és a dokumentációra,  amelyet  a javaslat mellett be kell nyújtani, a program 
megvalósításáról  szóló jelentés  tartalmát, a  jóváhagyott programok,  illetve projektumok  
megvalósítása ellenőrzésének  módját és eljárását és  az adatok  nyilvános közzétételének módját 
a finanszírozásra javasolt programokról, illetve  projektumokról.  

 
A sportról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 10/16. sz.) (a továbbiakban: 

törvény) és  a sport terén az általános érdekek megvalósítására  a programok jóváhagyásáról és 
finanszírozásáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 64/16. sz.),  amelyek  a  
programok és projektumok  jóváhagyásának  feltételeire, ismérveire  és módjára, illetve  a  
tevékenység finanszírozására vonatkoznak,  amelyekkel a sport terén  megvalósul az általános 
érdek,  a szerződéskötést,  a jelentés benyújtását,  a  megvalósítás  ellenőrzését  és  a  kapott 
eszközök  visszatérítésének  kötelezettségét,  megfelelően kell alkalmazni  a programokra, illetve 
tevékenységekre,  amelyekkel  Zenta községben kielégítik a  polgárok  szükségleteit és érdekeit a  
sport terén.  
 

2. szakasz  
 

A polgárok  szükségletei  és  érdekei   a  programok  és  projektumok (a 
továbbiakban: program) finanszírozása vagy társfinanszírozása által  valósul meg Zenta község 
költségvetési eszközeiből, összhangban a törvénnyel, éspedig:  
 
1. éves program, éves szinten az alábbiakra:  
 

- a sport rekreáció serkentésére és annak előmozdítása feltételeinek 
megteremtésére, illetve a polgároknak, főként a gyerekeknek,  fiataloknak, 
nőknek  és a rokkant személyeknek  a  sporttal való foglalkozása,  

- sportlétesítmények kiépítése, fenntartása és felszerelése a helyi önkormányzati 
egység területén, de különösen a nyilvános sportpályákét a lakott 
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településeken vagy azok közelében és  az iskolai sportlétesítményekét, és a 
sportfelszerelést és a kellékek  beszerzését,  

- a helyi önkormányzati egység számára különös jelentőséggel bíró 
sportversenyek  megszervezése,  

- a helyi önkormányzati egység területén a sportszervezetek részvétele  a hazai 
és az európai klubversenyeken,  

- az iskoláskor előtti gyermekek testnevelése és az iskolai sport (a fizikális 
gyakorlatok előmozdítása,  az iskolai sportszekciók, a társaságok,  a községi 
és  községközi iskolai sportversenyek és egyéb),  

- a sport terén  a szervezetek  tevékenysége,  amelyeknek a székhelye a helyi 
önkormányzati egység területén van,  amelyek  különös jelentőséggel  bírnak 
a  helyi önkormányzati egység számára a  program  értékelése és  osztályozása 
alapján,  

- a sporttovábbképzés ösztöndíjazása a kategorizált sportolókat különösen a 
reményteljes sportolókat illetően,  

- a polgárok, a sportolók és a  sportrendszer  egyéb résztvevőinek az 
edukációja,  tájékoztatása és tanácsadása a jelentős kérdéseket illetően  a 
megfelelő sportaktivitásokkal és tevékenységgel  való foglalkozásra, 

- a helyi önkormányzati  egység területén a polgároknak  a  sport terén való 
szükségleteinek a megfelelő kielégítésére időszakos tesztelések,  elemzések 
begyűjtése és  a mérvadó információk disztribúciója, kutatási-fejlesztési  
projektumok és  sportkiadványok kiadása,  

- a  helyi önkormányzati egység területén a sportrendszer résztvevői szakmai 
munkájának előmozdítása és a magasan szakképzett  sportszakemberek  és  
élsportolók foglalkoztatásának serkentése,  

- díjak  és elismerések az elért  sporteredményekért és hozzájárulás a sport 
fejlesztéséhez,  

 
2. külön programok nyilvános felhívás alapján, éspedig:  

- sporttáborok feltételeinek és megszervezésének a  biztosítása a tehetséges   
sportolók  sportfejlesztésére és a velük való szakmai munka minőségének 
előmozdítása,  

- a sportolók egészségének előmozdítása és a sportolók megfelelő sport-
egészségügyi oktatásának biztosítása, különösen  a  fiatalokat illetően, 
beleértve az antidopping oktatást is,  

- a sportban a negatív jelenségek megakadályozása (dopping, erőszak és 
méltatlan viselkedés, a sporteredmények beállítása stb.), 

- az állami tulajdonú sporttermek és sportlétesítmények ésszerű és  
rendeltetésszerű használata, amelyeknek a használója a helyi önkormányzati 
egység és a helyi önkormányzati egység tulajdonában levő 
sportlétesítmények, azok sportaktivitásokra való használatának jóváhagyása 
által és időpontok odaítélése a sportrendszer  résztvevőinek az edzésére. 

 
Zenta község számára a sport terén különleges jelentőséggel bíró  szervezeteket, 

a községben   a szervezetek  osztályozása és  Zenta község  sportfejlesztési programja   alapján  
állapítjuk meg. 
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 A jelen szakasz  1. bekezdése szerint a  polgárok  szükségleteinek  és érdekeinek  a  
kielégítésére Zenta község  a  költségvetésében  megfelelő eszközöket biztosít,  a törvénnyel és a 
jelen rendelettel megállapított elsőbbségek  tiszteletben  tartása mellett, valamint  a  helyiségbeli 
funkcionális feltételeket illetően a sporttevékenység ellátására. 
 
 Meghatalmazzuk Zenta község Községi Tanácsát,  hogy  külön szabályzatok  
meghozatalával   a jelen rendelet értelmében közelebbről rendezze a feltételeket, az ismérveket  
és  az éves  és  különleges  programok  jóváhagyásának módját, a sportszervezetek 
osztályozásának  módját,  a  külön ismérveket jóváhagyását és  a  kategorizált sportolók 
ösztöndíjazása programjának finanszírozását, és a sporteredményekért az elismerések és  díjak  
finanszírozásának programját,  Zenta község sportfejlesztési programja alapján a 2017-től 2018-
ig tartó időszakban, az  aktivitások  és  a végrehajtás  koordinálásában  illetékes bizottság 
javaslata alapján,  amelyet  a község polgármester  nevez ki erre az időszakra.   
 
II. A  PROGRAMOK  JÓVÁHAGYÁSÁNAK  ISMÉRVEI ÉS AZ ESZKÖZÖK 
ODAÍTÉLÉSE 
 

3. szakasz  
 

A programokat, amelyekkel a  sport terén kielégítjük  a  polgárok  szükségleteit 
és érdekeit (a továbbiakban: programok) jóvá lehet hagyni, amennyiben  eleget tesznek  az 
ismérveknek az alábbi tekintetben:  
 

1) a program javaslattevője,  
2) a programhordozó,  
3) a program tartalma és minősége 
4) a program finanszírozása. 

 
A program javaslattevője  

 
4. szakasz  
 

Az éves és külön programok javaslatait, összhangban a törvénnyel és a jelen 
 rendelettel,  a következő szervezetek  nyújtják be: 
- Zenta Község Sportszövetsége – az éves programjavaslatát és a sport terén az éves 

programok szervezését Zenta község területén,  összhangban  a jelen  rendelet  2. 
szakaszának 1.  pontjával,  

- Zenta község területén székhellyel rendelkező szervezetek a sport terén a külön programjuk 
javaslatát, a jelen rendelet 2. szakaszának 2. pontja szerint.  

 
A kategorizált sportolók, különösen a perspektív sportolók sporttovábbképzésének 

ösztöndíjazási éves programjavaslatát csak a sport terének szervezete által lehet  benyújtani,  
amelynek  a  sportoló a tagja.  
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A tanulók oktatáson kívüli sportaktivitásával kapcsolatos programokat illetően, iskolai 
sportszekciók, iskolai sportegyesületek és csapatok, az iskoláskor előtti gyermekek szervezett  
testnevelése játék és sportaktivitások által,  valamint a sportban  a szakmai munka ellátásával 
kapcsolatban, az iskoláskor előtti intézményeknek és az iskoláknak, összhangban a törvénnyel, a 
sport terén  szervezeti státusuk  van.   

 
Az éves és külön programjavaslatok  egy vagy több program egészből állnak, és minden 

területre  külön kell benyújtani azokat,  összhangban a jelen rendelet 2. szakaszával. 
 

Programhordozók  
 

5. szakasz  
 

 A programhordozónak:  
1) regisztrált kell,  hogy legyen, összhangban a törvénnyel,  
2) be kell legyen jegyezve  a  nemzeti  nyilvántartásba, összhangban a törvénnyel,  
3) kizárólag vagy főképp  nem nyereséges  alapon  üzletel, ha a törvény ezt másképpen nem 
rendeli el,  
4) a székhelyének Zenta község területén kell lennie,  
5) közvetlenül felelősnek kell lennie  a program  előkészítésében és lefolytatásában,  
6) előzőleg a tevékenységet legalább egy évig végezte,  
7) eleget tesz, összhangban a törvénnyel, az előirányozott feltételeknek a sportaktivitás és 
tevékenység ellátásában,  
8) sikeresen megvalósította a jóváhagyott programot, amennyiben  programhordozó volt az előző 
években,  
9) rendelkezik teljesítménnyel a program megvalósításához,  
10) tagja legyen a megfelelő hatásköri nemzeti  sportági szövetségnek. 
 
 A programhordozó nem lehet:  
 

1) felszámolási-, csődeljárás és a tevékenység ellátásának ideiglenes tilalma alatt,   
2) zárolva az üzletviteli számlája a program megvalósításáról szóló szerződés megkötésének  

és a költségvetési  eszközök átutalásának (befizetésének) pillanatában az üzletviteli  
számlájára,  nem lehet adótartozása vagy más tartozása a szociális biztosítás 
szervezeteivel szemben,  

3) az utolsó két évben szabálysértésért vagy gazdasági kihágásért a pénzügyi  üzletvitelével, 
a vagyon  használatával, a gyermekekkel való munkában és a sportban  a  negatív 
jelenségek megakadályozásával kapcsolatban jogerős határozattal büntetve. 

 
 

6. szakasz  
 

A programhordozónak nem  hagyjuk jóvá a  programot az eszközök odaítélésének 
eljárásában, ha: 

1) érdekütközésben volt,  
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2) szándékosan vagy végső figyelmetlenséggel hamisan  mutatta be az adatokat,  
amelyeket  a  program  benyújtásának űrlapján kértünk,  vagy ha elmulasztotta minden  
információ megadását,  
3) megkísérelt bizalmas adatokhoz hozzáférni vagy kihatni a  jelen rendelet szerinti 
szakmai bizottságra vagy Zenta község hatásköri szerveire az értékelési időszak alatt 
vagy valamely előző, az eszközök  odaítélésének eljárásában. 

 А programhordozó nem kaphat eszközöket Zenta község költségvetéséből a programjai 
megvalósítására  két éven keresztül,  a naptól számítva, amikor megállapítást nyert, hogy teljes 
egészében nem rendeltetésszerűen használta fel a  program megvalósítására jóváhagyott 
eszközöket, vagy a mulasztásával a lényeges részben nem érte el  a  program  tervezett hatását. 
 
 A programhordozóknak nem lehet jóváhagyni eszközöket új program  megvalósítására,  
mielőtt  benyújtotta volna a jelentését a  jóváhagyott  program megvalósításáról és realizálásáról, 
összhangban  a  jelen rendelet 22. szakaszával. 
 

A program minősége és tartalma 
 

7. szakasz  
 

 A programjavaslatnak eleget kell tennie az alábbi ismérveknek:  
 

1. hogy hozzájárul a polgároknak a sport terén a szükségletei és érdekei  
kielégítéséhez,  amelyeket a törvény állapít meg,  

2. hogy összhangban van a törvénnyel, a Szerb Köztársaság Nemzeti 
Sportfejlesztési Stratégiával és Zenta község sportfejlesztési programjával, 

3. hogy összhangban van a hatásköri nemzeti sportszövetség négyéves  
fejlesztési  programjával,  

4. hogy összhangban van  a hatásköri  sportszövetség sportszabályaival,  
5. hogy összhangban van a nyilvános felhívásban felsorolt feltételekkel, 

ismérvekkel és  célokkal a külön programok esetében,  
6. hogy Zenta község területén valósul meg, kivéve az előkészítési  és  részvételi 

programokat a  nemzetközi sportversenyekre,  
7. hogy összhangban van a nemzetközi szervezetek dokumentumaiban  

megállapított elvekkel,  amelyeknek  tagja a Szerb Köztársaság,  
8. hogy jelentős és hosszú távú hatása van  Zenta község területén a  sport 

fejlesztésére, 
9. hogy a folyó évben megvalósulásra kerül,  
10. hogy előirányozza a  programban  résztvevők megfelelő számát és a program 

megvalósításához  szükséges erőforrásokat, és hogy nem áll fenn semmiféle 
gyanúja a  program megvalósítása lehetőségének,  

11. hogy szabály szerint, elő lett irányozva a  program szakaszonkénti  
finanszírozása. 
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A program finanszírozása  
 

8. szakasz  
 

 А programot egészében  vagy részben és mértékben,  valamint a feltételek mellett  
finanszírozzuk, amelyek  biztosítják,  hogy a helyi önkormányzati egység költségvetéséből az  
eszközök  legalacsonyabb felhasználása  mellett  elérik a szándékozott eredményeket.  
 
 А programot egyszeri  alkalommal  vagy részletekben  finanszírozzuk,  a  program  
megvalósítására az időszaktól függően.  
 

A jelen  rendelet  2. szakasza 1.  bekezdése 1.  pontjának 1., 2. és 5. fordulata szerint a  
polgárok szükségleteit illetően a program kiválasztásakor,  amellyel  kielégítjük Zenta községben 
a  polgárok szükségleteit a sport terén, illetve  más programok csak akkor lehetnek jóváhagyva, 
miután a sport terén kielégítik a polgárok ezen  szükségleteit.  
 

9. szakasz  
 

A program pénzügyi terve (költségvetése), amelyet a programmal látnak elő, az alábbi  kell, 
hogy legyen:   
 
- megvalósítható és tárgyilagos – hogy reális összegeket terveztek minden eszközforrás és 

költségfaj szerint,  
- felölelő – hogy tartalmazzon minden költséget minden finanszírozási forrásból,  
- strukturális – hogy úgy legyen megfogalmazva, hogy teljes egészében kísérje a program  

kidolgozására előirányozott űrlap követelményeit,  
- kiegyensúlyozott – a tervezett költségekhez képest,  
- pontos és reális - minden költségfaj szerint. 
 

10. szakasz 
 

 A program megvalósításának pénzügyi terve a program megvalósításának  a  közvetlen 
költségeiből tevődik össze,  a  program  közvetlen megvalósításában  igénybe vett   személyek  
keresetével és  tiszteletdíjával, az anyagi  költségekkel és a program  megvalósításának 
adminisztrációs költségeivel (igazolt közvetlen költségek) és a programhordozó igazolt 
pótköltségeivel (igazolt közvetett  költségek) kapcsolatban, amelyek nem lehetnek  magasabbak 
az igazolt  közvetlen  költségektől  15%-kal.  
 
 Az igazolt közvetlen költségek szükségesek kell hogy legyenek  a  program  
megvalósítására,  valósak, részletesnek és könnyen  ellenőrizhetőek kell hogy legyenek.  
 
 Az igazolt közvetett költségek akkor elfogadhatóak,  ha  nem  ölelik fel  a  költségeket,  
amelyek  a  program  pénzügyi tervével a  program egy részének  a  közvetlen  megvalósítására  
szántak.  
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 A közvetett költségek nem elfogadhatóak, ha a programhordozó Zenta község 
költségvetéséből kapott a  munkájáért  megfelelő eszközöket más alapon.  
 
 A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti  költségeket  elismerjük:  
 

1. a program megvalósításában foglalkoztatott személyek  keresetére – a Szerb 
Köztársaságban két  átlagos  bruttó kereset mértékéig az előző évre vonatkozóan,  a 
statisztikában hatáskörrel rendelkező szerv adatai szerint,  havi szinten  elszámolva,  

2. a személyek tiszteletdíjára, akik részt vesznek a meghatározott program egészének 
megvalósításában - a Szerb Köztársaságban két átlagos bruttó kereset mértékéig az előző 
évre vonatkozóan,  a statisztikában hatáskörrel rendelkező szerv adatai szerint,  havi 
szinten  elszámolva, egy program egészre,  

3. a hazai  útiköltségekre (elhelyezés, étkezés, utazás, napidíjak és  az utazással kapcsolatos 
egyéb költségek) és a külföldi útiköltségekre (elhelyezés, étkeztetés, utazás,  napidíjak,  
útlevelek beszerzése,  védőoltásra és orvosi vizsgálatokra és az utazással  kapcsolatos  
többi költségre) a program megvalósításában  résztvevő személyek programaktivitásainak  
az ellátása céljából – az állami tisztviselőkre és közalkalmazottakra  érvényes 
jogszabállyal összhangban  elismert  költségek mértékéig, és a feltétellel,  hogy 
összhangban a törvénnyel lettek leszerződve, azzal, hogy  kivételesen   el lehet ismerni a  
sportolók étkeztetése biztosítása szolgáltatásának  költségeit,  a szerződött  
szolgáltatásokon kívül, a feltétellel, hogy az étkeztetését az előkészületeken vagy a 
versenyeken  tárgyilagos  körülmények következtében nem lehet  megvalósítani   teljes 
egészében vagy  részben  a  szerződött  szolgáltatások  keretein belül (jegyek az evezős 
ösvényeken,  céllövöldékben  stb.), 

4. a felszerelés vásárlására és más szolgáltatások kifizetésére - a feltétellel, hogy  
szükségesek  a  program megvalósításához,  és összhangban vannak a piaci árakkal, 
illetve, hogy a  törvénnyel összhangban lettek leszerződve, amely a közbeszerzéseket  
rendezi.  

 
A személyek, akik  a  programhordozónál  foglalkoztatottak és igénybe lettek  véve mint a 

program résztvevői a keresetük mellett nem kaphatnak tiszteletdíjat  a  programban  való 
részvételért.  

 
А sport területén egy  szervezetnek  nem  lehet  jóváhagyni  az eszközök több mint 20%-át 

Zenta község költségvetési eszközeinek  teljes összegénél, amelyeket  a  sport területe 
programjainak  finanszírozására irányoztak elő,  azzal, hogy  a  programok  költségeit,  
amelyekkel Zenta községben   a  polgárok szükségleteit  és  érdekeit  elégítik ki, szabály szerint  
a gyermekek  sportaktivitásával  kapcsolatban  legalább  15%, kivéve, ha  ez  ellentétben van  a  
női program  javaslatával, azzal, hogy  a  gyermeksporttal  kapcsolatos aktivitásokat a 
programban  kötelezően  mint  külön program egészet  kell  definiálni.  
 

11. szakasz  
 

Az éves program hordozója köteles, hogy a  költségvetési eszközök forgalmát külön 
folyószámlán eszközölje a programjavaslatban  feltüntetett  éves program megvalósítására,  
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amelyet  kizárólag a költségvetési eszközökre használ, amelyeket a községtől kap,  összhangban  
a  jogszabályokkal, amelyek  rendezik  a  költségvetésből az  eszközök átutalását.  
 

III. A PROGRAMJAVASLAT  ÉS  A  DOKUMENTÁCIÓ, AMELYET A  JAVASLAT 
MELLETT BE KELL NYÚJTANI  

 
12. szakasz  

 
Az éves és külön programok javaslatait külön kell benyújtani  minden  programhordozóra 
vonatkozóan és a  jelen rendelet 2. szakasza szerint,  a  polgárok  szükségleteinek és érdekeinek  
minden  területére. 
 
 A programjavaslat részletes adatokat tartalmaz az alábbiakról:  
 

1) programhordozó,  
2) a polgárok szükségleteinek és érdekeinek területe, amelyen megvalósul  a  jelen  rendelet  

2. szakasza szerinti  program,  
3) a program megvalósításában a résztvevőkről és a minőségükről, amelyben  igénybe lettek 

véve,  
4) a célokról és a várt eredményekről, beleértve, hogy milyen problémákat old meg a 

program, és a lakosság mely csoportjait illetően,  és hogy milyen módon  fog használni a 
program,  

5) az aktivitás fajtájáról és tartalmáról és idejéről, és a program megvalósításának, illetve az 
aktivitás ellátásának helyéről,  

6) arról, hogy hogyan végzik a program sikerességének osztályozását (a program 
eredményének értékelése),  

7) a program pénzügyi tervéről (költségvetés), illetve  a  szükséges pénzeszközökről,  
kimutatva a költségek  faja szerint és megállapítva  az elszámolással vagy átalányos 
összegben,  

8) az eszközök használatának ütemtervéről (időszak, amelyben az eszközök szükségesek és 
a határidők, amikor szükségesek),  

9) a program megvalósulásának belső figyelemmel kísérésének és ellenőrzésének  módja és 
az eredmények kiértékelése,  

10) a programhordozó előzőleges és  jövendőbeli finanszírozásáról.  
 
 

13. szakasz  
 

A programjavaslatokat akkor vitatjuk meg, ha  adottak  a  következő formális ismérvek:  
 

1. hogy a programjavaslat mellett megküldték a kísérő levelet, amelyben  feltüntették az 
alapvető információkat  a  programhordozóról és  a javasolt programról (a 
programhordozó neve és a program neve,  időbeli tartama,  a  kért eszközök  pénzbeli  
összege),  
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2. a jelen rendelet 2. szakasza szerint a  polgárok  általános szükségleteinek és érdekeinek a  
területe, amelyet  aláírt  a javaslattevő képviseletére, illetve a programhordozó  
meghatalmazott személye,  

3. hogy a programjavaslatot a megállapított űrlapon nyújtották be (applikációs 
nyomtatvány), olvashatóan  kitöltve (gépelve  vagy nyomtatva), a hivatalos használatban 
levő nyelven,  

4. hogy teljes, világos, precíz legyen, és hiteles adatokat tartalmazzon,  
5. hogy az előirányozott határidőn belül legyen benyújtva.  

A programjavaslatot, illetve az applikációs űrlapot Zenta község Községi Tanács 
 írja elő,  külön szabályzat mellékleteként a  programjavaslat feltételeinek rendezéséről, 
ismérveiről és  a  minősége értékelésének módjáról.  
 

14. szakasz  
 

A programjavaslat mellett, amelyet  az előirányozott  űrlapon  nyújtottak be,  be kell 
nyújtani a jelen rendelettel  megállapított dokumentációt és  más dokumentációt,  amellyel  
bizonyítják a kitöltöttséget,  valamint a javaslattevő, illetve  a  programhordozó képviseletére  
meghatalmazott személy írásos  nyilatkozatát, hogy  nem  állnak fenn akadályok a  jelen rendelet 
6. szakasza szerint.  

 
A programjavaslat űrlapját és a dokumentációt,  amelyet  a programjavaslat  mellett  meg 

kell küldeni,  teljes egészében kitöltötteknek kell lenniük, és három példányban kell megküldeni,  
azzal, hogy  a  programjavaslat  űrlapját meg kell  küldeni  elektronikus formában  is (CD,  
adathordozó).  

 
Minden kötelező és kísérő dokumentációt valamint a kompakt diszket vagy adathordozó  

memóriáját (CD / adathordozó), a  Községi Tanácsnak, illetve  a  bizottságnak kell megküldeni  
Zenta község címére, lepecsételt  borítékban  / csomagban,  védve a sérülésektől,  amelyek a 
szállítás, ajánlott posta, küldönc által vagy személyesen  átadva keletkezhetnek.  

 
A programjavaslat, amelyet több borítékban, azaz csomagban  küldenek,  nem lesz 

figyelembe véve.  
 
A programjavaslatot tartalmazó boríték az elülső oldalán legalább az alábbi  adatokat 

kell, hogy tartalmazza:  
 
1) az éves / külön program nevét, amellyel   kielégítik  a  polgárok szükségleteit  
    és  érdekeit a sport terén, 
2) a javaslat  benyújtójának a nevét,  
3) a javaslat benyújtójának a címét,  
4) a megjegyzést, hogy ne bontsák fel a  nyilvános felhívás  határidejének letelte 
    előtt (a külön programok esetében).  

 
 Amennyiben a beérkezett programjavaslat  nem  a jelen szakasz  3., 4. és 5.  
bekezdéseiben  előírt  módon kerül benyújtásra,  Zenta község  meghatalmazott személye 
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haladéktalanul rámutat erre a mulasztásra a  program  benyújtójának és  felhívja, hogy hét napon 
belül hárítsa el a hiányosságokat.  
 
 A programjavaslat bejelentésének űrlapja elérhető  Zenta község hatásköri  szolgálatainál 
és Zenta község hivatalos honlapján.  
 

15. szakasz  
 

Ha a programjavaslatot Zenta Község Sportszövetsége nyújtja be, összesítve  a  saját  
programját és a sport területén  a szervezetek  programjait,  a programjavaslatot külön, minden 
programhordozó számára kell benyújtani (külön  űrlap minden  programhordozóra és a jelen 
rendelet  2. szakasza szerint,  a polgárok  szükségleteinek és érdekeinek minden területére, 
minden  javaslat összesített áttekintése benyújtásával a programhordozók szerint). 
 

16. szakasz  
 

Az éves programok javaslatát az ütem szerint kell megküldeni, amely a  
programnaptárban van megállapítva, összhangban a törvénnyel. 

 
A külön programok javaslatait a nyilvános felhívásban megállapított határidőben  kell  

megküldeni. 
 
Összhangban a törvénnyel, a Községi Tanács  kivételesen  jóváhagyhat egy bizonyos 

programot, amellyel  a jelen rendelet 2. szakasza szerint a polgárok szükségleteit és  érdekeit 
valósítják meg a sport  terén és az év folyamán  benyújtott programjavaslat alapján, nyilvános 
felhívás nélkül, sürgősségi eljárásban,  abban az esetben, ha olyan programról van szó, amely   
különleges jelentőséggel bír a polgárok  szükségleteinek és érdekeinek  a kielégítésében  a  sport 
terén, és azt  a  programok előterjesztőinek  a meghatalmazottjai nyújtják be a törvény 
rendelkezései szerint, és amikor olyan programról van szó, amelyet tárgyilagos okokból nem 
lehetett benyújtani összhangban a programnaptárral,  és a program  tárgya és tartalma  olyan, 
hogy csak  egy  bizonyos programhordozó  által valósítható meg sikeresen.  

 
 

17. szakasz  
 

A Községi Tanács Zenta község költségvetésének elfogadásától számított 60 napon belül  
közzé teszi   a nyilvános tájékoztatást a község költségvetésében  a  maximálisan  rendelkezésre  
álló eszközökről az éves programok és  a külön programok finanszírozására, a polgárok  
szükségletei  és  érdekei területeiként.  

 
A Község Tanács döntésével megállapíthatóak a  maximálisan engedélyezett  összegek 

programonként a sport terén  az  egyes  általános érdekű területekre,  amelyet közzé kell tenni  
Zenta község hivatalos honlapján a  program  előterjesztésének kezdete előtt. 

 
Amennyiben ilyen döntést hoznak, a maximálisan engedélyezett összeget fel kell tüntetni  

a  nyilvános  felhívásban és  a  nyilvános tájékoztatásban.  
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A sport területének szervezetei a javaslataikat  az  éves  programokra   megküldik Zenta 

Község Sportszövetségének  a folyó év  április 20-áig az előirányozott  űrlapon. 
 
A Sportszövetség megvitatja a szervezetek beérkezett javaslatait a sport területére,  

megállapítja  az éves programok  végső javaslatát, amelyeket  a  községi  költségvetési 
programból  finanszíroznának,  felülvizsgálja a programjavaslatok  javaslatait  és  az űrlapokat és  
megküldi  a  javaslatait  a  Községi Tanácsnak, illetve  a  bizottságnak  az előirányozott 
űrlapokon,  együtt a javasolt programok  egyesített összefoglalójával június  1-jéig.  
 

18. szakasz  
 

Az éves és külön programok értékelésére a község polgármestere  szakmai bizottságot 
alakít (a továbbiakban: bizottság).  

 
A bizottságnak elnöke és négy tagja van, akik közül az egyik tag Zenta Község 

Sportszövetségének a képviselője.  
 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti bizottság olyan személyekből áll, akik  

tapasztalattal rendelkeznek a sport területe szervezeteinek igazgatásában és a sport területének 
programjaiban.  

 
A község polgármestere alakíthat külön szakmai bizottságot a jelen rendelet 2.  szakasza 

szerint a  polgárok  szükségletei  és érdekei bizonyos területének  programjai értékelésére. 
 
A bizottság gyakorolja a szakmai vizsgálatot és  osztályozza  a  benyújtott  javaslatokat, 

összhangban a jelen rendelettel, és  megküldi a  Községi Tanácsnak a program  jóváhagyásának 
javaslatát. 

 
A bizottság a  programjavaslatokat illetően,  amelyek esetében  fennáll a szükséglet 

kiegészítő információk vagy magyarázatok vagy kiigazítások iránt,  a Községi Tanácsnak a  
javaslat megküldése előtt,  kérhet kiegészítő magyarázatot vagy  kiigazítást a benyújtótól, illetve 
a programhordozótól.  

 
A bizottság  egy  bizonyos kérdéssel  kapcsolatban  kérhet és beszerezhet   írásos  

szakvéleményt a  kiemelkedő szakemberektől vagy a megfelelő szervezetektől. 
 

19. szakasz  
 

A programjavaslatot a  bizottság  az alábbi ismérvek szerint osztályozza:  
 
- a formális (adminisztrációs) feltételek megléte, amelyeknek eleget kell tennie a  

programjavaslatnak,  
- a benyújtót, illetve a  programhordozót illető  feltételek megléte,  amelyeket  a  törvény és a 

jelen rendelet  állapítanak meg,  
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- a programcélok összehangoltsága a jelen rendelet 2. szakaszával, a  polgárok szükségleteivel  
és  érdekeivel a sport terén és  Zenta község sportfejlesztési programja céljaival,  

- a programjavaslat minőségének értékelése. 
 

20. szakasz  
 

A programok jóváhagyásának eljárása, amelyek átvételre kerültek az előirányozott 
határidőn belül, három szakaszban történik.    

 
Az első szakaszban  eszközölni kell  az adminisztrációs (formális)  ellenőrzést és  a 

feltételek  és ismérvek  kitöltöttségének   osztályozását a  programhordozó tekintetében,  a 
programjavaslat  formáját és az  előterjesztett program megfelelőségét, amely a  törvénnyel, a 
jelen  rendelettel  és  a nyilvános felhívással kerül megállapításra,  amikor  külön programokról 
van szó. 

 
A második szakaszban  eszközölni kell  a  program minőségének  értékelését a Községi 

Tanács által  megállapított  ismérvek szerint,  és meg kell állapítani  a  javaslatot a  Községi 
Tanácsnak a  program jóváhagyására.  

 
Az első és a második szakaszt a bizottság folytatja le.  
 
A programminőség eszközölt  értékelése  alapján,  összhangban a Községi Tanács 

szabályzatával, a bizottság  megállapítja az előzetes javaslatot a programok jóváhagyására. A 
bizottság minden programjavaslatot megjelöl a következő kommentárokkal: „Nem igényel 
kiegészítő tárgyalásokat” vagy „Igényel kiegészítő tárgyalásokat”. Amennyiben az előzetes 
javaslattal a programok jóváhagyására  alacsonyabb  eszközöket irányoznak elő, mint amennyi  a  
programjavaslat pénzügyi tervével  van előirányozva, a programot kötelezően meg kell  jelölni a 
kommentárral „Kiegészítő tárgyalásokat igényel”. A kommentár esetében, miszerint  a  
programjavaslat  kiegészítő tárgyalásokat igényel,  a bizottság  megállapítja  a tárgyalás keretét 
és  tárgyalásokat folytat, azzal, hogy a tárgyalás során kötelezően definiálja azt is, hogy  mely  
programaktivitások  kerülnek megvalósításra,  amennyiben  a programra a programjavaslattal 
megállapított költségvetéstől alacsonyabb eszközöket kell  jóváhagyni. A tárgyalásokon előnyt 
azok a programok élveznek, amelyek a bizottság  osztályozása szerint jobb minőségűek. A 
tárgyalások eredménye lehet pozitív vagy negatív.  A tárgyalások pozitív kimenetele nem jelenti 
automatikusan az eszközök jóváhagyását.  

 
 A tárgyalások befejezését követően  a  bizottság   megállapítja  a  végső javaslatot,  és  
azt megküldi  a Községi Tanácsnak.  
 
 A harmadik szakaszban a  Községi Tanács  dönt,  a  bizottság  javaslata alapján.  Аz éves 
és külön programok jóváhagyásáról és a  jóváhagyott  eszközök  mértékéről a  Községi Tanács  
egyenkénti határozattal dönt.  
 
 A Községi Tanács határozatai az éves és külön programok jóváhagyásáról véglegesek és  
ellenük közigazgatási per folytatható.  A közigazgatási per tárgya  nem lehet, összhangban a 
törvénnyel, az éves  és külön programok alapján kapott eszközök összege.  
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21. szakasz  

 
A jóváhagyott program  benyújtójával Zenta község polgármestere  szerződést köt  a  

program megvalósításáról.  
 
Ha a programhordozónak a jóváhagyott program megvalósítására alacsonyabb 

eszközöket  ítéltek oda, mint  a  program  pénzügyi tervében  felsorolt eszközök, a 
programhordozó köteles a  program megvalósításáról szóló szerződés megkötése előtt 
összehangolni a  program pénzügyi tervét és a  programaktivitások megvalósításának tervét az 
odaítélt eszközök mértékével és a jóváhagyott  aktivitásokkal a  program megvalósításában,  és 
megküldeni a Községi Tanácsnak a javasolt program  kiegészítését, illetve módosítását, amely  
össze lett hangolva a  jóváhagyott eszközök mértékével. 

 
A program megvalósítására az eszközök jóváhagyott összegét átutaljuk a szervezetnek,  

amely  a  programot megvalósítja,  összhangban a  szerződéssel  és Zenta község jóváhagyott 
költségvetési arányaival.  

 
IV. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 

 
22. szakasz  

 
A programhordozó köteles a  program megvalósításának befejezésétől számított  15 

napon belül megküldeni  a  Községi Tanácsnak a záró (végleges)  jelentését a program 
megvalósításáról, a komplett dokumentáció fénymásolatával az eszközök  felhasználásáról,  oly 
módon megjelölve,  amely  kapcsolatba hozza  a  meghatározott fajtájú költséggel a program  
pénzügyi tervéből, lehitelesítve saját bélyegzővel, elfogadás céljából.  

 
Zenta Község Sportszövetsége, mint az éves programok meghatalmazott javaslattevője 

köteles,  összhangban a törvénnyel  és  az alapszabályával, figyelemmel kísérni a  jóváhagyott 
programok megvalósítását,  és  a  program  megvalósításának végén jelentést nyújt be a Községi 
Tanácsnak a  program  céljainak és hatásának  a  megvalósulásáról,  és ha  komoly problémákkal 
és  hiányosságokkal szembesül a program megvalósításában,  előbb is.   

 
A program megvalósításáról szóló jelentést az előirányozott űrlapon kell  benyújtani.  
 
A Községi Tanács a  program befejezését követően  eszközli  a  program  

megvalósításának elemzését és a tervezett hatás  elérését,  a céllal, hogy  megállapítsa:  
 
- hogy a programot hatékonyan és effektíven folytatták-e le a felállított indikátorokhoz képest,  
- hogy a kitűzött célok mérvadóak voltak-e,   
- hogy elérték-e az elvárt eredményeket,  
- hogy megvalósult-e a  várt hatás,  
- hogy megvalósultak-e  a  hatások,  összhangban a felhasznált eszközökkel,  
- hogy biztosított-e a fenntarthatóság. 
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A program megvalósításának elemzését a  Községi Tanácsnak a Zenta község  
sportfejlesztési programja a 2017-től a 2018-ig terjedő időszakra lefolytatása  aktivitásainak a 
koordinálásában  illetékes bizottság  készíti elő.  

 
A Községi Tanács a sportszervezetek programjai megvalósításáról szóló jelentések  

megvitatásának az eljárása folyamán alakíthat  külön bizottságot a  jóváhagyott eszközök  
rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzésére.  

 
23. szakasz  

 
A jóváhagyott  program  hordozója, amelynek átutalták az eszközöket,  köteles a Zenta 

község költségvetéséből kapott  eszközöket rendeltetésük szerint  felhasználni.  
 
A Zenta község költségvetéséből kapott  eszközöket  a  sport területén  a  programok 

megvalósítására vissza kell téríteni teljes egészében  vagy részben az eszközök odaítélőjének,  
együtt a késedelmi kamattal az átvétel pillanatától a törvénnyel  előirányozott esetekben.  

 
A jóváhagyott program hordozója köteles, a javak szolgáltatások vagy munkálatok 

beszerzését a  jóváhagyott  eszközök  kereteiben eszközölni,  összhangban a törvénnyel, amely a 
közbeszerzést  rendezi.  

 
A megvalósított költségek elfogadhatóak, ha  már nem lettek  finanszírozva  más  

közbevételekből,  ha  közvetlenül  kapcsolódnak a  jóváhagyott programhoz,  ha a  program 
megvalósításáról szóló szerződés  aláírását követően keletkeztek,  ha  regisztrálva lettek a  
megfelelő  könyvelőségi dokumentáció által,  ha alátámaszthatóak eredeti dokumentációval,  a 
világosan feltüntetett  dátummal és összeggel,  és  ha egyeznek  a  jóváhagyott  költségek  
maximális értékeivel  a program  pénzügyi tervében.  

 
24. szakasz  

 
A jóváhagyott program hordozói a program  megvalósításáról szóló  zárójelentés  

elfogadásától számított 15 napon belül,  a munkájukról és a terjedelemről és a felhasznált 
eszközök megszerzésének módjáról szóló jelentést  hozzáférhetővé kell,  hogy tegyék a 
nyilvánosság számára.  

 
A jelen  szakasz 1. bekezdése szerinti jelentést közzé kell tenni  a programhordozó 

honlapján és  az egész év folyamán  hozzáférhető kell, hogy legyen a nyilvánosság számára.  
 
Minden dokumentumon és a médiumok általi  promoveálásban a  program  

megvalósításával kapcsolatban, amelyekkel megvalósítják a  polgárok  szükségleteit  és  érdekeit  
a  sport  terén, ki kell emelni,  hogy a  programot Zenta község  költségvetési eszközeiből   
finanszírozták.  

 
 
 
 

4



V. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 

25. szakasz  
 

A programok jóváhagyásának eljárása, amelyekkel a polgárok szükségleteit és érdekeit 
elégítik ki a  sport terén,  amelyet megkezdtek,  de  nem fejeztek  be  a  jelen rendelet  
hatálybalépéséig,  a  jelen rendelet  rendelkezései szerint kerülnek  befejezésre.  

 
Zenta Község Sportszövetsége jelentést nyújt be a  Községi Tanácsnak az  éves 

programok céljainak és hatásának  a  megvalósításáról,  amelyeknek az előterjesztője,  kezdve a 
2017. évi éves  programoktól.  

 
 

26. szakasz  
 

A jelen rendelet hatálybalépésével megszűnik a Zenta község költségvetéséből  a  
testnevelés  és  sport finanszírozása alapjának és mércéinek  a  megállapításáról szóló rendelet 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 11/2012. sz.) érvényessége.  

 
27. szakasz  

 
A jelen rendelet  Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított  

nyolcadik napon lép hatályba. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 66-5/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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Javaslat 
 A szabálysértésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2016. és 
98/2016-az AB határozata) 35. és 39. szakasza,  a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv.) 32. 
szakaszának 6. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. 
szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2017. február 24-én tartott 
ülésén meghozta az alábbi  
 

RENDELETET A NYILVÁNOS PARKOLÓKRÓL SZÓLÓ RENDELET  
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
1. szakasz  

 
A KKT a jelen  rendelettel eszközli  a  nyilvános parkolókról szóló  rendelet (Zenta Község 

Hivatalos Lapja, 4/2013., 2/2014. és 6/2015. sz.) módosítását,  a továbbiakban: rendelet.  
 

2. szakasz  
 

A rendelet  28. szakasza az alábbiak szerint módosul:  
„Szabálysértésért  75.000,00 dináros pénzbírsággal  sújtható a KLKV, ha nem jár el a  jelen  
rendelet  4. és 5. szakaszával összhangban. 
 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a KLKV felelős személye 12.000,00 
dinárral sújtható.” 
 

3. szakasz  
 

A rendelet 29. szakasza az alábbiak szerint módosul:  
 
„A parkolóhely használója szabálysértésért büntethető, ha  a  jelen rendelet 17. szakaszával 
ellentétesen jár el:  
 

1. 75.000,00 dináros  pénzbírsággal,  ha jogi személy, 
2. 35.000,00 dináros pénzbírsággal, ha vállalkozó, 
3. 12.000,00 dináros pénzbírsággal, ha természetes személy.  

 
A jelen szakasz 1. bekezdésének 1. pontja szerinti szabálysértésért a  jogi személy  felelős 
személye 12.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható.” 
 

4. szakasz  
 

A jelen rendelet Zenta Község Hivatalos Lapjában való  közzétételével lép  hatályba.  
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I n d o k l á s 
 

A szabálysértésről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény az SZK 
Hivatalos Közlönye 13/2016. számában jelent meg 2016.2.19-én és 2016.2.27-én lépett hatályba.  
 A szabálysértésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2016. és 
98/2016-az AB határozata) 35. szakaszának 2. bekezdése és 39. szakaszának 3. bekezdése szerint 
a pénzbírságot és a közmunkát törvénnyel vagy kormányrendelettel,  illetve az autonóm 
tartomány képviselő-testületének,  a  községi képviselő-testületnek,  a  városi képviselő-
testületnek vagy Belgrád város képviselő-testületének a rendeletével lehet előirányozni. Az 
autonóm  tartomány,  a  községi  képviselő-testület,  a városi képviselő-testület vagy Belgrád 
városi képviselő-testülete rendeleteivel pénzbírságok  csak fix összegben  irányozhatóak elő,  
éspedig a minimálistól a  legmagasabb fix  összeg feléig,  amelyet  ezen  szakasz 2. bekezdése 
irányoz elő.  
 A szabálysértésről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye 13/2016. sz.) önálló 21. szakasza  előirányozza,  hogy ezen  törvény  
hatálybalépésétől számított egyéves a határidő a szabálysértésekről szóló jogszabályok  
összehangolására, amelyek nincsenek összhangban  ezen törvénnyel. 
 Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta  Zenta község Községi Tanácsának 
a javaslatát a jelen rendelet meghozatalát illetően és a statútumügyi  és  normatív aktusok 
bizottságának a véleményét, meghozta a rendelkező rész szerinti  rendeletet.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 352-12/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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Javaslat 
 A szabálysértésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2016. és 
98/2016-az AB határozata) 35. és 39. szakasza,  a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv.) 32. 
szakaszának 6. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. 
szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2017. február 24-én tartott 
ülésén meghozta az alábbi  
 

RENDELETET A ZÖLD KÖZTERÜLETEKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

1. szakasz  
 
A KKT a jelen rendelettel  módosítást eszközöl  a  zöld közterületekről szóló rendeletben 

(Zenta Község Hivatalos Lapja, 32/2012. sz.), a továbbiakban: rendelet.  
 

2. szakasz  
 

A rendelet  46. szakaszának 1. bekezdésében  a következő szavak „2.500,00 dinártól 
75.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható a természetes személy,  illetve a jogi személy 
felelős személye szabálysértésért:” helyébe a következő szavak kerülnek „12.000,00 dináros 
pénzbírsággal  sújtható a természetes személy, illetve a jogi személy felelős  személye 
szabálysértésért:”.  
     A rendelet 46. szakaszának 2. bekezdését törölni kell.  
 

3. szakasz  
 

A rendelet  47. szakaszának 1. bekezdésében  a következő szavakat „50.000,00-től 
1.000.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal  sújtható a  jogi személy, illetve  5.000,00-től 
250.000,00 dinárig  a  vállalkozó,  akire átruházták  a  zöld közterületek fenntartását:” a 
következő szavakkal kell helyettesíteni „150.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható a  jogi 
személy, illetve 75.000,00 dinárral a vállalkozó,  akire  átruházták a zöld közterületek 
fenntartását:”. 
 

4. szakasz  
 

A rendelet 48. szakaszának 1. bekezdésében a következő szavakat „ Szabálysértésért 
50.000,00-től 1.000.000,00 dinárig terjedő  pénzbírsággal sújtható a jogi személy:” a következő 
szavakkal kell  helyettesíteni „Szabálysértésért 75.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható a  jogi 
személy:”. 
    A rendelet  48. szakaszának 2. bekezdésében a szavakat: „A jelen szakasz  1. bekezdése 
szerinti szabálysértésért 2.500,00-tól 75.000,00 dinárig sújtható a jogi személy felelős személye.” 
a következő szavakkal kell helyettesíteni: „A jelen  szakasz 1. bekezdése szerinti   
szabálysértésért 12.000,00 dináros  pénzbírsággal sújtható a jogi személy felelős személye.” 
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5. szakasz  
 

A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzététele napjával lép 
hatályba.  

 
 

I n d o k l á s:  
 A szabálysértésről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény az SZK 
Hivatalos Közlönye 13/2016. számában jelent meg 2016.2.19-én és 2016.2.27-én lépett hatályba.  
 A szabálysértésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2016. és 
98/2016-az AB határozata) 35. szakaszának 2. bekezdése és 39. szakaszának 3. bekezdése szerint 
a pénzbírságot és a közmunkát törvénnyel vagy kormányrendelettel,  illetve az autonóm 
tartomány képviselő-testületének,  a  községi képviselő-testületnek,  a  városi képviselő-
testületnek vagy Belgrád város képviselő-testületének a rendeletével lehet előirányozni. Az 
autonóm  tartomány,  a  községi  képviselő-testület,  a városi képviselő-testület vagy Belgrád 
városi képviselő-testülete rendeleteivel pénzbírságok  csak fix összegben  irányozhatóak elő,  
éspedig a minimálistól a  legmagasabb fix  összeg feléig,  amelyet  ezen  szakasz 2. bekezdése 
irányoz elő.  
 A szabálysértésről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye 13/2016. sz.) önálló 21. szakasza  előirányozza,  hogy ezen  törvény  
hatálybalépésétől számított egyéves a határidő  a szabálysértésekről szóló jogszabályok  
összehangolására, amelyek nincsenek összhangban  ezen törvénnyel. 
 Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta  Zenta község Községi Tanácsának 
a javaslatát  a jelen rendelet meghozatalát illetően és  a statútumügyi  és  normatív aktusok 
bizottságának a véleményét, meghozta a rendelkező rész szerinti  rendeletet.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 352-8/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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Javaslat 
A szabálysértésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2016. és 

98/2016-az AB határozata) 35. és 39. szakasza,  a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv.) 32. 
szakaszának 6. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. 
szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2017. február 24-én tartott 
ülésén meghozta az alábbi  
 

RENDELETET A  CSATORNAHÁLÓZATRÓL SZÓLÓ RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
1. szakasz  

 
A KKT a jelen rendelettel  eszközli  a  csatornahálózatról szóló rendelet (Zenta  Község 

Hivatalos Lapja, 7/2011. sz.) módosítását, a továbbiakban: rendelet.  
 

2. szakasz  
 

A rendelet  56. szakaszának 1. bekezdésében  az  „50.000,00-től 1.000.000,00 dinárig
 terjedő pénzbírsággal sújtható a KLKV,  mint jogi személy a következő 
szabálysértésekért:” szavakat  a következő szavakkal kell helyettesíteni: „75.000,00  dináros 
pénzbírsággal sújtható a KLKV, mint  jogi személy a következő szabálysértésekért:” 
 
 A rendelet 56. szakaszának 2. bekezdésében a szavakat: „Az előző bekezdés szerinti  
szabálysértésért 2.500,00-tól 75.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható a KLKV felelős 
személye.” a következő szavakkal kell helyettesíteni: „Az előző bekezdés szerinti  
szabálysértésért 12.000,000 dináros pénzbírsággal sújtható a KLKV felelős személye.” 
 

3. szakasz  
 

A rendelet  57. szakaszának 1. bekezdésében  a szavakat „Szabálysértésért 50.000,00- től 
1.000.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható a jogi személy az alábbi szabálysértésekért:” 
helyébe a következő szavak kerülnek: „Szabálysértésért 75.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható 
a jogi személy az alábbi szabálysértésekért:”. 
      A rendelet  57. szakaszának 2.  bekezdésében a szavakat „Az előző bekezdés szerinti  
szabálysértésért 2.500,00-tól 75.000,00 dinárig terjedő  pénzbírsággal sújtható a jogi személy 
felelős személye.” a következő szavakkal kell helyettesíteni: „Az előző bekezdés szerinti  
szabálysértésért 12.000,00 dináros  pénzbírsággal sújtható a jogi személy felelős személye.”. 
    A rendelet  57. szakaszának 3.  bekezdésében a szavakat: „A jelen szakasz 1. bekezdése 
szerinti szabálysértésért a  vállalkozó 5.000,00-től  250.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal 
sújtható, és az  elkövetés helyszínén 20.000,00 dináros fix összeggel.” a következő szavakkal kell 
helyettesíteni: „A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a  vállalkozó 35.000,00 
dináros pénzbírsággal sújtható.”. 
    A rendelet  57. szakaszának 4.  bekezdésében a szavakat: „A jelen szakasz 1. 
bekezdésének 2. és 3. pontja szerinti  szabálysértésért a természetes személy 2.500,00-tól 
75.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható, és az  elkövetés helyszínén 5.000,00 dináros fix 
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összeggel.” a következő szavakkal kell helyettesíteni: „A jelen szakasz 1. bekezdésének 2. és 3. 
pontja szerinti  szabálysértésért a természetes személy 12.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható.” 
 

4. szakasz  
 

A rendelet  58. szakaszának 1. bekezdésében  a szavakat: „A szabálysértésért  50.000,00-
től 1.000.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható a jogi személy:” a következő szavakkal 
kell helyettesíteni: „A szabálysértésért  75.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható a jogi 
személy:”. 

A rendelet  58. szakaszának 2. bekezdésében  a szavakat: „ Az előző bekezdés szerinti  
szabálysértésért pénzbírsággal az elkövetés helyszínén 5.000,00 dináros fix összeggel  vagy 
2.500,00-tól 75.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható a  jogi személy  felelős személye.” 
a következő szavakkal kell helyettesíteni: „Az előző bekezdés szerinti  szabálysértésért 
pénzbírsággal  12.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható a  jogi személy  felelős személye.” 

A rendelet  58. szakaszának 3. bekezdésében  a szavakat: „ A jelen  bekezdés 2.,3.,5.,6. és 
7. pontja szerinti szabálysértésért a természetes személy 2.500,00-tól 75.000,00 dinárig terjedő 
pénzbírsággal sújtható vagy az elkövetés helyszínén 5.000,00 dináros  fix összeggel.” a 
következő szavakkal kell helyettesíteni: „ A jelen  bekezdés 2.,3.,5.,6. és 7. pontja szerinti 
szabálysértésért a természetes személy 12.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható.” 

A rendelet  58. szakaszának 4. bekezdésében  a szavakat: „A jelen  szakasz 1. bekezdése 
szerinti  szabálysértésért a  vállalkozó 5.000,00-től 250.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal 
sújtható,  vagy az elkövetés helyszínén 20.000,00 dináros fix összeggel.” a következő szavakkal 
kell helyettesíteni: „A jelen  szakasz 1. bekezdése szerinti  szabálysértésért a  vállalkozó 
35.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható.”. 
 

5. szakasz  
 
 A jelen rendelet Zenta Község Hivatalos Lapjában való  közzététele napjával lép hatályba. 
 

I n d o k l á s 
 

A szabálysértésről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény az SZK 
Hivatalos Közlönye 13/2016. számában jelent meg 2016.2.19-én és 2016.2.27-én lépett hatályba.  
 A szabálysértésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2016. és 
98/2016-az AB határozata) 35. szakaszának 2. bekezdése és 39. szakaszának 3. bekezdése szerint 
a pénzbírságot és a közmunkát törvénnyel vagy kormányrendelettel,  illetve az autonóm 
tartomány képviselő-testületének,  a  községi képviselő-testületnek,  a  városi képviselő-
testületnek vagy Belgrád város képviselő-testületének a rendeletével lehet előirányozni. Az 
autonóm  tartomány,  a  községi  képviselő-testület,  a városi képviselő-testület vagy Belgrád 
városi képviselő-testülete rendeleteivel pénzbírságok  csak fix összegben  irányozhatóak elő,  
éspedig a minimálistól a  legmagasabb fix  összeg feléig,  amelyet  ezen  szakasz 2. bekezdése 
irányoz elő.  
 A szabálysértésről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye 13/2016. sz.) önálló 21. szakasza  előirányozza,  hogy ezen  törvény  
hatálybalépésétől számított egyéves a határidő a szabálysértésekről szóló jogszabályok  
összehangolására, amelyek nincsenek összhangban  ezen törvénnyel. 

7



 Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta  Zenta község Községi Tanácsának 
a javaslatát a jelen rendelet meghozatalát illetően és a statútumügyi  és  normatív aktusok 
bizottságának a véleményét, meghozta a rendelkező rész szerinti  rendeletet.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 352-9/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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Javaslat 
A szabálysértésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2016. és 

98/2016-az AB határozata) 35. és 39. szakasza,  a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv.) 32. 
szakaszának 6. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. 
szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2017. február 24-én tartott 
ülésén meghozta az alábbi  
 

RENDELETET  ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A KÖZLEKEDÉS MŰSZAKI  
SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ  RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 

KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 
 

1. szakasz  
 
A KKT a jelen rendelettel eszközli  Zenta község területén a közlekedés műszaki  

szabályozásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2013., 10/2014. és 6/2015. sz.), 
a továbbiakban: rendelet módosítását.  
 

2. szakasz  
 

A rendelet 16. szakasza az alábbiak szerint módosul: 
 
„Szabálysértésért 75.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható a jogi személy, ha:  
 

1. nem a rendelet 6. szakaszával összhangban jár el,  
2. nem a rendelet 6. szakaszával összhangban jár el,  
3. nem a rendelet 6. szakaszával összhangban jár el.  

 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a jogi személy felelős személye 12.000,00 
dináros pénzbírsággal sújtható.  
 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a vállalkozó 35.000,00 dináros  
pénzbírsággal sújtható.” 
 

3. szakasz  
 

 A rendelet 17. szakasza az alábbiak szerint  módosul:  
 
„Szabálysértésért 75.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható a jogi személy, ha:  
 

1. nem  a  jelen rendelet  13. szakasza szerinti  jóváhagyással összhangban jár el,  
2. nem a jelen rendelet 14. szakasza szerinti jóváhagyással összhangban jár el.  

 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a jogi személy felelős személye 12.000,00 
dináros pénzbírsággal sújtható.  
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A jelen szakasz 1.  bekezdése szerinti szabálysértésért a vállalkozó 35.000,00 dináros 
pénzbírsággal sújtható. 
 
A jelen szakasz  1. bekezdése szerinti szabálysértésért a természetes személy 12.000,00 dináros 
pénzbírsággal sújtható.” 
 

4. szakasz  
 

A jelen rendelet Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzététele napjával lép hatályba. 
 

I n d o k l á s 
 

A szabálysértésről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény az SZK 
Hivatalos Közlönye 13/2016. számában jelent meg 2016.2.19-én és 2016.2.27-én lépett hatályba.  
 A szabálysértésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2016. és 
98/2016-az AB határozata) 35. szakaszának 2. bekezdése és 39. szakaszának 3. bekezdése szerint 
a pénzbírságot és a közmunkát törvénnyel vagy kormányrendelettel,  illetve az autonóm 
tartomány képviselő-testületének,  a  községi képviselő-testületnek,  a  városi képviselő-
testületnek vagy Belgrád város képviselő-testületének a rendeletével lehet előirányozni. Az 
autonóm tartomány, a községi képviselő-testület, a városi képviselő-testület vagy Belgrád városi 
képviselő-testülete rendeleteivel pénzbírságok  csak fix összegben  irányozhatóak elő,  éspedig a 
minimálistól a legmagasabb fix összeg feléig,  amelyet  ezen  szakasz 2. bekezdése irányoz elő.  
 A szabálysértésről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye 13/2016. sz.) önálló 21. szakasza előirányozza,  hogy ezen  törvény  
hatálybalépésétől számított egyéves a határidő a szabálysértésekről szóló jogszabályok  
összehangolására, amelyek nincsenek összhangban  ezen törvénnyel. 
 Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 
javaslatát a jelen rendelet meghozatalát illetően és a statútumügyi és  normatív aktusok 
bizottságának a véleményét, meghozta a rendelkező rész szerinti  rendeletet.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 344-21/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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Javaslat 
 A szabálysértésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2016. és 
98/2016-az AB határozata) 35. és 39. szakasza,  a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv.) 32. 
szakaszának 6. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. 
szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2017. február 24-én tartott 
ülésén meghozta az alábbi  
 

RENDELETET A NYILVÁNOS VÍZVEZETÉKRŐL SZÓLÓ RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

 
1. szakasz  

 
A KKT a jelen  rendelettel  eszközli  a  nyilvános vízvezetékről szóló rendelet (Zenta 

Község Hivatalos Lapja, 28/2015. sz.) módosítását, a továbbiakban: rendelet. 
 

2. szakasz 
 

A rendelet  70. szakasza az alábbiak szerint  módosul: 
„Szabálysértésért 75.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható a  kommunális tevékenység ellátója:  
 

1. ha nem jár el a jelen rendelet 10. szakaszával összhangban, 
 

2. ha nem jár el a kommunális  felügyelő határozata alapján,  amelyet a  jelen rendelet 68. 
szakasza 1. bekezdésének  1. és 4. pontja  szerinti meghatalmazás alapján hozott meg. 

 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért 12.000,00 dináros  pénzbírsággal sújtható a 
jogi személy felelős személye.” 
 

3. szakasz  
 

A rendelet 71. szakasza az alábbiak szerint módosul:  
 
„Szabálysértésért 75.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható a  jogi személy:  
 

1. ha engedélyezi, hogy  más természetes vagy jogi személy  létesítménye rácsatlakozzon az 
ő belső  vízvezeték  installációjára vagy a vezetéket  a kommunális tevékenységet 
gyakorló jóváhagyása nélkül  rácsatlakoztatja a vezetékre (13. szakasz 5. bekezdése),  

 
2. ha önálló rendszert csatlakoztat rá a vízellátásra a nyilvános vízvezeték installációjára 

(17. szakasz)  
 

3. ha önkényesen rácsatlakozik a nyilvános vízvezetékre (24. szakasz 1. bekezdése),  
 

4. ha jogtalanul manipulálja a vízmérőt a részben, amely a sérülésre vagy a vízmérőről a 
plomba eltávolítására vonatkozik,  
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5. ha rácsatlakozik a vízvezeték installációjára a csatlakozó vezetéken, a vízmérő előtt (36. 

szakasz), 
 

6. ha jogtalanul kezeli a zárókat a nyilvános vízvezetéken (36. szakasz 1. bekezdése), 
 

7. ha nem jár el a  jelen rendelet  64. szakaszával összhangban,  
 

8. ha nem jár el a kommunális felügyelő határozata szerint, amelyet a jelen rendelet 68. 
szakasza 1. bekezdésének 2. és 3. pontja szerinti meghatalmazása alapján hozott meg.  
Szabálysértésért a jelen szakasz 1. bekezdése szerint 12.000,00 dináros  pénzbírsággal 
sújtható a jogi személy felelős személye.  

 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a vállalkozó 35.000,00 dináros  
pénzbírsággal sújtható.  
 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerint szabálysértésért 12.000,00 dinárral sújtható a természetes 
személy.  
 

4. szakasz  
 

A rendelet 72. szakaszát törölni kell.  
 

5. szakasz  
 

A jelen rendelet Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzététele napjával lép 
hatályba. 
 

I n d o k l á s 
 

A szabálysértésről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény az SZK 
Hivatalos Közlönye 13/2016. számában jelent meg 2016.2.19-én és 2016.2.27-én lépett hatályba.  
 A szabálysértésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2016. és 
98/2016-az AB határozata) 35. szakaszának 2. bekezdése és 39. szakaszának 3. bekezdése szerint 
a pénzbírságot és a közmunkát törvénnyel vagy kormányrendelettel,  illetve az autonóm 
tartomány képviselő-testületének,  a  községi képviselő-testületnek,  a  városi képviselő-
testületnek vagy Belgrád város képviselő-testületének a rendeletével lehet előirányozni. Az 
autonóm  tartomány,  a  községi  képviselő-testület,  a városi képviselő-testület vagy Belgrád 
városi képviselő-testülete rendeleteivel pénzbírságok  csak fix összegben  irányozhatóak elő,  
éspedig a minimálistól a  legmagasabb fix  összeg feléig,  amelyet  ezen  szakasz 2. bekezdése 
irányoz elő.  
 A szabálysértésről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye 13/2016. sz.) önálló 21. szakasza  előirányozza,  hogy ezen  törvény  
hatálybalépésétől számított egyéves a határidő a szabálysértésekről szóló jogszabályok  
összehangolására, amelyek nincsenek összhangban  ezen törvénnyel. 

9



 Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta  Zenta község Községi Tanácsának 
a javaslatát a jelen rendelet meghozatalát illetően és a statútumügyi  és  normatív aktusok 
bizottságának a véleményét, meghozta a rendelkező rész szerinti  rendeletet.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 352-32/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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Javaslat 
A szabálysértésekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2016. és 98/2016. 
szám – Ab határozat) 35. és 39. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv.) 32. 
szakaszának 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. 
szám) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. február 24-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

R E N D E L E T E T 
A ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A KUTYÁK ÉS MACSKÁK TARTÁSÁNAK 
FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 
A Községi Képviselő-testület jelen rendelettel módosítja a Zenta község területén a kutyák és 
macskák tartásának feltételeiről és módjáról szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
6/2014. szám; a továbbiakban: rendelet). 
 

2. szakasz 
 
A rendelet 46. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik: 
„Amennyiben az állathigiéniai szolgálat teendőinek ellátásával a KLKV kerül megbízásra, a 
KLKV 150.000.00 dinár összegű szabálysértési pénzbírsággal sújtandó, ha: 
 
- nem látja el állathigiéniai teendőket a jelen rendelet 27-29. szakaszaival összhangban, 
 
- nem látja el, illetve nem szervezi meg a kóbor kutyák és macskák befogását és az elhagyott 

állatokról való gondoskodást, 
 
- nem biztosítja, illetve nem szervezi meg a menhely munkáját és működését a jelen rendelet 

32-37. szakaszainak rendelkezéseivel összhangban,  
 
- nem biztosítja az állati tetemek szervezett összegyűjtését és szállítását a jelen rendelet 38. 

szakasza értelmében, 
 
- a jelen rendelet 39-41. szakaszainak rendelkezéseivel ellentétesen kioltja a kutya, illetve a 

macska életét, 
 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a KLKV felelős személye 25.000.00 dinár 
összegű szabálysértési pénzbírsággal sújtandó.” 
 

3. szakasz 
A rendelet 47. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik: 
„A jogi személy 75.000,00 dinár összegű szabálysértési pénzbírsággal sújtandó, ha: 
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1. a környezetre potenciálisan veszélyes kutyát tart a jelen rendelet 7. és 8. szakaszával 

ellentétesen; 
 
2. a környezetre potenciálisan veszélyes kutyát kivezeti a jelen rendelet 8. és 9. szakaszával 

ellentétesen; 
 
3. nem tesz eleget a jelen rendelet 10. szakaszával előírt kötelezettségeknek; 
 
4. a jelen rendelet 10-14. szakaszaival előírttól nagyobb számban tart kutyát és macskát; 
 
5. kutyát tart a jelen rendelet 15. szakaszával ellentétes módon; 
 
6. nem tűzi ki a jelen rendelet 16. szakaszával meghatározott helyen az „óvakodj a kutyától” 

feliratot; 
 
7. kutyát kivezet és sétáltat a jelen rendelet 17. szakaszával ellentétesen; 
 
8. mint a kutya tulajdonosa vagy tartója lehetővé teszi 18 évesnél fiatalabb személynek a kutya 

sétáltatását (a jelen rendelet 18. szakasza); 
 
9. a kutyát zöld közterületre vezeti a jelen rendelet 19. szakaszával ellentétesen; 
 
10. nem tisztítja meg a közterületet vagy a helyiséget, melyet a kutya vagy a macska 

beszennyezett (a jelen rendelet 20. szakasza); 
 
11. a kutya, illetve a macska kivezetésekor nem tartja magánál a kutya megjelöléséről és a kutya 

vagy a macska védőoltásáról szóló tanúsítványt, illetve PVC zacskókat az állat ürülékének (a 
jelen rendelet 20. és 21. szakasza); 

 
12. nem végzi el a kutya, illetve a macska védőoltását és megjelölését a jelen rendelet 21. 

szakasza szerinti módon; 
 
13. nem jelenti a fertőző betegség gyanúját (a jelen rendelet 22. szakasza); 
 
14. nem jelenti, hogy a tulajdonában levő kutya vagy macska más személynek sérülést okozott (a 

jelen rendelet 23. szakasza); 
 
15. kutyát vagy macskát a jelen rendelet 24-26. szakaszaival ellentétes módon tart és tenyészt; 
 
16. a jelen rendelet 39-41. szakaszainak rendelkezéseivel ellentétes módon kioltja a kutya, illetve 

a macska életét; 
 
17. a jelen rendelet 42. szakaszával ellentétes módon jár el; 
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18. megakadályozza a kommunális felügyelőt a jelen rendelet 44. szakaszának rendelkezéseivel 
összhangban elvégzendő felügyelőségi ellenőrzés végrehajtásában; 

19. nem a kommunális felügyelőnek a jelen rendelet 45. szakasza szerinti határozata szerint jár 
el; 

20. nem foganatosít egyéb intézkedéseket a jelen rendelettel összhangban. 
 
A jogi személy felelős személye a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért 12.000,00 
dinár összegű pénzbírsággal sújtandó. 
A vállalkozó a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért 35.000,00 dinár összegű 
pénzbírsággal sújtandó. 
A természetes személy a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért 12.000,00 dinár 
összegű pénzbírsággal sújtandó.” 
 

4. szakasz 
 
Jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k o l á s 
 

A szabálysértésekről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény az 
SZK Hivatalos Lapjának 2016. február 19-ei 13/2016. számában került közzétételre, és 2016. 
február 27-én lépett hatályba. 

A szabálysértésekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2016. és 
98/2016. szám – Ab határozat) 35. szakaszának 2. bekezdése és 39. szakaszának 3. bekezdése 
értelmében pénzbírság és közérdekű munka törvénnyel vagy kormányrendelettel, illetve az 
autonóm tartomány képviselő-testületének, a község képviselő-testületének, a város képviselő-
testületének vagy Belgrád Város Képviselő-testületének rendeletével irányozható elő, a 
pénzbírságok pedig csak fix összegben kerülhetnek előirányozásra, éspedig a jelen szakasz 2. 
bekezdésével előirányozott legalacsonyabb fix összegtől a legmagasabb fix összeg feléig terjedő 
összegben. 

A szabálysértésekről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (az 
SZK Hivatalos Közlönye, 13/2016. szám) 21. önálló szakaszával előirányozásra került a jelen 
törvény hatálybalépésének napjától számított egyéves határidő a szabálysértésekről szóló azon 
előírások összehangolására, melyek nincsenek összhangban a jelen törvénnyel. 

Zenta Község Képviselő-testülete Zenta Község Községi Tanácsa jelen rendelet 
meghozatalára vonatkozóan tett javaslatának és a statútum- és normatívügyi bizottság 
véleményének megvitatását követően a rendelkező rész szerinti rendeletet hozta. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 352-6/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a 

Balo Tatjana s.k., 
 

a Zentai Községi Képviselő-testület  
elnök asszonya 
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Javaslat 
A szabálysértésekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2016. és 98/2016. 
szám – Ab határozat) 35. és 39. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv.) 32. 
szakaszának 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. 
szám) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2017 február 24-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

R E N D E L E T E T 
A ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A HÁZIÁLLATTARTÁS FELTÉTELEIRŐL ÉS 

MÓDJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 
 
A Községi Képviselő-testület jelen rendelettel módosítja a Zenta község területén a 
háziállattartás feltételeiről és módjáról szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 6/2014. 
szám; a továbbiakban: rendelet). 
 

2. szakasz 
 
A rendelet 49. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik: 
A jogi személy 75.000,00 dinár összegű szabálysértési pénzbírsággal sújtandó, ha: 
 
1. nem biztosítja a jelen rendelet 4. és 5. szakaszával az állatok tartására vonatkozóan 

előirányozott feltételeket, 
 
2. vadállatokat megkötve tart a jelen rendelet 5. szakaszának 3. pontjával ellentétesen; 
 
3. nem értesíti a legközelebbi állategészségügyi állomást vagy a hatásköri köztársasági 

állategészségügyi felügyeletet, hogy az állat valamilyen fertőző betegségben szenved (a 
rendelet 6. szakasza); 

 
4. állatokat tart és tenyészt a jelen rendelet 8. szakaszával ellentétesen; 
 
5. nem rendelkezik a jelen rendelet 9. szakasza szerinti megfelelő vizelet- és trágyagyűjtő 

gödörrel; 
 
6. nem tartja tiszteletben a jelen rendelet 10. szakaszával előirányozott távolságot; 
 
7. a tulajdonában levő gazdasági létesítmény – istálló a jelen rendelet 12. szakaszával 

ellentétesen van megépítve; 
 
8. nem tartja tiszteletben a jelen rendelet 13. szakaszának rendelkezéseit; 
 
9. nem biztosítja az állatok számára a jelen rendelet 14. szakaszával előírt területet; 
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10. nem tartja tiszteletben a gazdasági létesítménynek – istállónak аz ugyanazon vagy a 
szomszédos telken álló lakóépülettől vagy üzleti létesítménytől való, a jelen rendelet 15. 
szakaszával előírt távolságát; 

 
11. háziszárnyast olyan gazdasági létesítményben vagy ketrecben tart, amely a jelen rendelet 18. 

szakaszával ellentétesen van megépítve; 
 
12. háziszárnyast olyan elkerített helyen tart, melyet az el tud hagyni (a rendelet 19. szakasza); 
 
13. nem biztosít megfelelő területet a baromfinak, vagy nem tartja tiszteletben az elkerített 

területtel rendelkező gazdasági létesítménynek vagy ketrecnek аz ugyanazon vagy a 
szomszédos telken álló lakóépülettől vagy üzleti létesítménytől való, a jelen rendelet 20. 
szakaszával előírt távolságát; 

 
14. vad- vagy egzotikus állatokat tart Zenta község területén az illetékes minisztérium vad- és 

egzotikus állatok tartását és szaporítását jóváhagyó határozata nélkül (a rendelet 22. 
szakasza); 

 
15. tenyésztési vagy adásvételi céllal őshonos és nem őshonos vadállatokat fogságban tart a jelen 

rendelet 22. szakaszának 2. bekezdésével ellentétesen; 
 
16. őshonos és nem őshonos vadállatokat fogságban tart a jelen rendelet 22. szakaszának 3. 

bekezdésével ellentétesen; 
 
17. nem tartja tiszteletben a jelen rendelet 23. szakaszával előírt feltételeket; 
 
18. díszállatokat és -madarakat tart a jelen rendelet 24. és 26. szakaszának rendelkezéseivel 

ellentétesen; 
 
19. az illetékes környezetvédelmi szervtől nem szerzi be a jelen rendelet 25. szakasza szerinti 

jóváhagyást; 
 
20. galambokat tart a jelen rendelet 27-31. szakaszaival ellentétesen; 
 
21. struccokat tart a jelen rendelet 32-35. szakaszaival ellentétesen; 
 
22. házinyulakat tart a jelen rendelet 36. és 37. szakaszával ellentétesen; 
 
23. méheket tart a jelen rendelet 38-43. szakaszaival ellentétesen; 
 
24. állatokat tart a jelen rendelet 45. szakaszával ellentétesen; 
 
25. a jelen rendelet 46. szakaszával ellentétes módon jár el; 
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26. nem a kommunális felügyelőnek a 48. szakasz 1. bekezdésének 1. és 2. pontja szerinti 
határozatával összhangban jár el. 

 
A vállalkozó a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért 35.000,00 dinár összegű 
pénzbírsággal sújtandó. 
A természetes személy vagy a jogi személy felelős személye a jelen szakasz 1. bekezdése 
szerinti szabálysértésért 12.000,00 dinár összegű pénzbírsággal sújtandó. 
 

4. szakasz 
 
Jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
 

I n d o k o l á s 
 

A szabálysértésekről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény az 
SZK Hivatalos Lapjának 2016. február 19-ei 13/2016. számában került közzétételre, és 2016. 
február 27-én lépett hatályba. 

A szabálysértésekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2016. és 
98/2016. szám – Ab határozat) 35. szakaszának 2. bekezdése és 39. szakaszának 3. bekezdése 
értelmében pénzbírság és közérdekű munka törvénnyel vagy kormányrendelettel, illetve az 
autonóm tartomány képviselő-testületének, a község képviselő-testületének, a város képviselő-
testületének vagy Belgrád Város Képviselő-testületének rendeletével irányozható elő, a 
pénzbírságok pedig csak fix összegben kerülhetnek előirányozásra, éspedig a jelen szakasz 2. 
bekezdésével előirányozott legalacsonyabb fix összegtől a legmagasabb fix összeg feléig terjedő 
összegben. 

A szabálysértésekről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (az 
SZK Hivatalos Közlönye, 13/2016. szám) 21. önálló szakaszával előirányozásra került a jelen 
törvény hatálybalépésének napjától számított egyéves határidő a szabálysértésekről szóló azon 
előírások összehangolására, melyek nincsenek összhangban a jelen törvénnyel. 

Zenta Község Képviselő-testülete Zenta Község Községi Tanácsa jelen rendelet 
meghozatalára vonatkozóan tett javaslatának és a statútum- és normatívügyi bizottság 
véleményének megvitatását követően a rendelkező rész szerinti rendeletet hozta. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 352-5/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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Javaslat 
A szabálysértésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2016. és 

98/2016-az AB határozata) 35. és 39. szakasza,  a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007. és  83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. 
szakaszának 6. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. 
szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2017. február-24 tartott ülésén 
meghozta az alábbi  
 

RENDELETET ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A  PARLAGFŰ GYOMNÖVÉNY – 
AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L. MEGFÉKEZÉSÉNEK  ÉS  MEGSEMMISÍTÉSNEK  

INTÉZKEDÉSEIRŐL, MÓDJÁRÓL ÉS  FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

 
1. szakasz  

 
A KKT a jelen rendelettel  eszközli  Zenta község területén a  parlagfű gyomnövény – 

Ambrosia  artemisiifolia L.  megfékezésének és  megsemmisítésének  intézkedéseiről, módjáról 
és  feltételeiről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 8/2009. és  7/2010. sz.)  
módosítását, (a továbbiakban: rendelet). 
 

2. szakasz  
 

A rendelet  14. szakasza az alábbiak szerint módosul:  
„Szabálysértésért  pénzbírsággal sújtható a személy, aki a jelen rendelet 3. szakasza, 4. szakasza, 
6. szakasza,  8. és 9. szakasza rendelkezéseivel  ellentétesen jár el:  

- a jogi személy  75.000,00 dináros pénzbírsággal,  
- a jogi személy felelős személye 12.000,00 dináros pénzbírsággal,  
- a  vállalkozó 35.000,00 dináros pénzbírsággal,  
- a természetes személy 12.000,00 dináros pénzbírsággal.” 

 
3. szakasz  

 
A jelen rendelet Zenta Község Hivatalos Lapjában való  közzétételével lép  hatályba.  

 
I n d o k l á s:  

 
A szabálysértésről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény az SZK 

Hivatalos Közlönye 13/2016. számában jelent meg 2016.2.19-én és 2016.2.27-én lépett hatályba.  
 A szabálysértésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2016. és 
98/2016-az AB határozata) 35. szakaszának 2. bekezdése és 39. szakaszának 3. bekezdése szerint 
a pénzbírságot és a közmunkát törvénnyel vagy kormányrendelettel,  illetve az autonóm 
tartomány képviselő-testületének,  a  községi képviselő-testületnek,  a  városi képviselő-
testületnek vagy Belgrád város képviselő-testületének a rendeletével lehet előirányozni. Az 
autonóm  tartomány,  a  községi  képviselő-testület,  a városi képviselő-testület vagy Belgrád 
városi képviselő-testülete rendeleteivel pénzbírságok  csak fix összegben  irányozhatóak elő,  

12



éspedig a minimálistól a  legmagasabb fix  összeg feléig,  amelyet  ezen  szakasz 2. bekezdése 
irányoz elő.  
 A szabálysértésről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye 13/2016. sz.) önálló 21. szakasza  előirányozza,  hogy ezen  törvény  
hatálybalépésétől számított egyéves a határidő a szabálysértésekről szóló jogszabályok  
összehangolására, amelyek nincsenek összhangban  ezen törvénnyel. 
 Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta  Zenta község Községi Tanácsának 
a javaslatát a jelen rendelet meghozatalát illetően és a statútumügyi  és  normatív aktusok 
bizottságának a véleményét, meghozta a rendelkező rész szerinti  rendeletet.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 501-11/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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Javaslat 
A szabálysértésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2016. és 

98/2016-az AB határozata) 35. és 39. szakasza,  a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007. és  83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. 
szakaszának 6. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. 
szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2017. február 24-én tartott 
ülésén meghozta az alábbi  
 

RENDELETET A HŐENERGIA GYÁRTÁSA, DISZTRIBÚCIÓJA ÉS A VELE VALÓ 
ELLÁTÁS FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET  

MÓDOSÍTÁSÁRÓL  
 

1. szakasz  
 

A KKT a  jelen rendelettel eszközli  a  hőenergia gyártása, disztribúciója és a vele 
való  ellátás  feltételeiről és  módjáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2013., 
18/2013., 14/2014., 20/2015., 24/2015. és 30/2015. sz.) módosítását, a továbbiakban: rendelet.  
 

2. szakasz  
 

A rendelet  84. szakaszának 1. bekezdésében a „Szabálysértésért 50.000,00-től 
1.000.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható az energetikai  alany, ha:” szavakat a következő 
szavakkal kell helyettesíteni „Szabálysértésért 150.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható az 
energetikai  alany, ha:”. 
     A rendelet  84. szakaszának 2. bekezdésében: „A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti   
szabálysértésért 2.500,00-tól 75.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható az energetikai 
alany felelős személye.” a következő szavakkal kell helyettesíteni: „A jelen szakasz 1. bekezdése 
szerinti   szabálysértésért 25.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható az energetikai alany felelős 
személye.”. 
 

3. szakasz  
 

A rendelet  85. szakasza az alábbiak szerint módosul:  
 
„150.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható a jogi személy,  és  25.000,00 dináros 

pénzbírsággal a  jogi személy felelős személye,  ha  elköveti  a  jelen  rendelet  73. szakaszának 
1. bekezdése szerinti cselekedetet valamelyikét és  elutasítja az előző  állapot visszaállítását a 
határidőben,  amelyet  az energetikai alany állapít meg (a rendelet 73. szakaszának 2. bekezdése).  
A jelen szakasz  1. bekezdése szerinti  szabálysértésért  25.000,00 dináros pénzbírsággal  
sújtható a természetes személy.”. 
 

4. szakasz  
 

A rendelet  86.  szakaszának 1. bekezdésében a szavakat: „50.000,00-től 1.000.000,00  
dináros pénzbírsággal  sújtható a  jogi  személy   és  5.000,00-től  250.000,00 dinárig 
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sújtható a vállalkozó,  és  2.500,00-tól 75.000,00 dinárig  terjedő pénzbírsággal sújtható a  jogi  
személy felelős személye és  a  természetes személy, ha:” a következő szavakkal kell  
helyettesíteni:  „150.000,00 dináros pénzbírsággal  sújtható a  jogi  személy   és  75.000, dináros 
pénzbírsággal  sújtható a vállalkozó,  és  25.000,00 dináros pénzbírsággal   sújtható a  jogi  
személy felelős személye és  a  természetes személy, ha:”. 
 

5. szakasz  
 

A jelen rendelet Zenta Község Hivatalos Lapjában való  közzétételével lép  hatályba.  
 

I n d o k l á s:  
 

A szabálysértésről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény az SZK 
Hivatalos Közlönye 13/2016. számában jelent meg 2016.2.19-én és 2016.2.27-én lépett hatályba.  
 A szabálysértésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2016. és 
98/2016-az AB határozata) 35. szakaszának 2. bekezdése és 39. szakaszának 3. bekezdése szerint 
a pénzbírságot és a közmunkát törvénnyel vagy kormányrendelettel,  illetve az autonóm 
tartomány képviselő-testületének,  a  községi képviselő-testületnek,  a  városi képviselő-
testületnek vagy Belgrád város képviselő-testületének a rendeletével lehet előirányozni. Az 
autonóm  tartomány,  a  községi  képviselő-testület,  a városi képviselő-testület vagy Belgrád 
városi képviselő-testülete rendeleteivel pénzbírságok  csak fix összegben  irányozhatóak elő,  
éspedig a minimálistól a  legmagasabb fix  összeg feléig,  amelyet  ezen  szakasz 2. bekezdése 
irányoz elő.  
 A szabálysértésről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye 13/2016. sz.) önálló 21. szakasza  előirányozza,  hogy ezen  törvény  
hatálybalépésétől számított egyéves a határidő a szabálysértésekről szóló jogszabályok  
összehangolására, amelyek nincsenek összhangban  ezen törvénnyel. 
 Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta  Zenta község Községi Tanácsának 
a javaslatát a jelen rendelet meghozatalát illetően és a statútumügyi  és  normatív aktusok 
bizottságának a véleményét, meghozta a rendelkező rész szerinti  rendeletet.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 46-4/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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Javaslat 
A nyilvános utakról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 101/2005., 123/2007., 
101/2011.,m 93/2012. és 104/2013. sz.) 5. szakaszának 4. bekezdése,  a szabálysértésről szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2006., és  98/2016. sz. – az AB határozata) 
35. és 39. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
129/2007., 83/2014. sz. – más törv. és  101/2016. sz. – más törv.) 32. szakaszának 6. pontja és 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7. pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete  a  2017. február 24-én tartott ülésén meghozta az 
alábbi 
 

R E N D E L E T E T  
ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN  AZ UTCÁK, A KÖZSÉGI ÉS KATEGORIZÁLATLAN 

UTAKRÓL SZÓLÓ RENDELET  MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 
 

1. szakasz  
 

A KKT a  jelen rendelettel eszközli  Zenta község területén az utcák,  a  községi  és  
kategorizálatlan utakról szóló rendelet  módosítását és kiegészítését.  
 

2. szakasz  
 

A 6. szakaszban a következő szavakat „Zenta Községi Közigazgatási Hivatalának - 
városrendezési és lakásügyi-kommunális tevékenységi osztálya” a  „Zenta Község Közigazgatási 
Hivatala – építésügyi és kommunális teendők osztálya” szavakkal kell helyettesíteni.  
 

3. szakasz  
 

A 15. szakasz az alábbiak szerint módosul:  
 
„Az utcák és  községi  és kategorizálatlan utak  felásását,  csak a közterület  felásásáról szóló 
határozat alapján lehet eszközölni, amelyet az osztály ad  ki,  az előzőleg  beszerzett  engedély 
alapján a műszaki feltételekkel a  közterület felásására,  a Községi Közigazgatási  Hivatal 
szervezetétől, amely a közlekedései teendőkben bír hatáskörrel. 
 
Az utcák és községi és kategorizálatlan  utak egy részének  az elfoglalása csak  jóváhagyás 
alapján eszközölhető,  amelyet a Községi Közigazgatási Hivatal szervezeti egysége ad ki, amely  
hatáskörrel bír  a közlekedési teendőkben.” 
 

4. szakasz   
 

A 19. szakasz 1. bekezdése után,  következnek  az alábbi 2., 3., 4. és 5. bekezdések: 
 
„A közlekedései jelzésre és  annak  hordozójára tilos  bármit felrakni,  ami  nincs kapcsolatban   
a  jelzés jelentésével.  
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Tilos a közlekedési  jelzések  jelentésének, valamint az útfelszerelés jogtalan elhelyezése,  
eltávolítása, megsértése és módosítása.  
 
Nem helyezhetőek el táblák, jelek, fények, oszlopok vagy más hasonló tárgyak,  amelyekkel  
elfedik, vagy csökkentik az elhelyezet közlekedési jelzés  láthatóságát.  
 
Tilos olyan tárgyak elhelyezése,  amelyek az alakjukkal, színükkel,  külalakjukkal vagy az 
elhelyezési  helyükkel  utánozzák vagy hasonlítanak  a  közlekedési jelzésekre,  vagy elvakítják  
a  közlekedés résztvevőit,  vagy elvonják azok figyelmét olyan mértékben,  amely  veszélyes 
lehet  a  közlekedés biztonságára.”  
 

5. szakasz  
 

A 21. szakasz 1. bekezdésében az „amely” szót az „és jóváhagyás, amely” szavakkal kell 
helyettesíteni.  
 

6. szakasz  
 

A 22. szakaszban a 3. bekezdés után és 4. bekezdés következik, amely a következőképpen 
hangzik:  
- a dolgok fajtájáról és mértékéről az adatok, amelyeket szállítanak (hossza, szélessége, 
magassága és tömege.),  
- adatok a járműről – járműcsoportokról, amelyeket rendkívüli szállításra használnak (a jármű 
márkája, típusa,  rendszáma,  teherbírása,  a motor teljesítőképessége,  a tengelyek száma,  a 
tengelyek  közötti  távolság,  tengelyterhelés,  a jármű hossza, szélessége, magassága és saját 
tömege,  a berakodási talaj magassága), 
- adatok a jármű teljes méretéről, a rajta levő dolgokkal együtt (hossza, szélessége,  teljes tömege 
és  a  tengelyterhelése),  
- a jármű vázlata,  együtt a rajta levő dolgokkal,  kétdimenziós kivetítésben,   
- a rendkívüli szállítás ellátására előirányozott idő,  
- útiterv (az utcák sorrendje, amelyeken  a rendkívüli szállítást ellátják).” 
 

7. szakasz  
 

A 29. szakasz 1. bekezdésében az „5.000,00-től 500.000,00 dinárig” szavakat  a  „75.000 dinár” 
szavakkal kell helyettesíteni.  
 

8. szakasz  
 

A 29. szakasz 1. bekezdésének  5. pontjában a  „19. szakasz” szavak  után hozzá kell adni  az „1. 
bekezdés” szavakat.  
 

9. szakasz  
 

A 29. szakaszban az 5.  pont után hozzá kell fűzni  a 6., 7., 8. és 9.  pontokat, amelyek a 
következőképpen hangoznak:  
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„6.  ha  a  19. szakasz 2.  bekezdése rendelkezéseivel ellentétesen jár el,  
7. ha  jogtalanul elhelyezi, eltávolítja,  elfedi, megsérti vagy  módosítja a  közlekedési jelzéseket 
vagy az útfelszerelést,  
8. ha a 19. szakasz 4. bekezdése rendelkezéseivel ellentétesen jár el,  
9. ha a 19. szakasz 5. bekezdése rendelkezéseivel ellentétesen jár el.”  
 

10. szakasz  
 

A 29. szakasz 2. és 3. bekezdéseiben a  „250,00-től 25.000,00 dinárig” szavakat  a  „12.000 
dinár” szavakkal kell helyettesíteni.  
 

11. szakasz  
 

A 29. szakaszban a  3.  bekezdés után hozzá kell adni  a 4. bekezdést, amely a következőképpen 
hangzik:  
 
„A jelen szakasz 1.  bekezdése szerinti  szabálysértésért  a  magánvállalkozó 35.000 dinárral 
sújtható.”  

12. szakasz  
 

A 30. szakasz 1. bekezdésében  az „5.000,00-től 500.000,00 dinárig” szavakat  a  „75.000 dinár” 
szavakkal kell helyettesíteni.  
 

13. szakasz  
 

A 30. szakasz 2. és 4. bekezdésében  a „250,00-től 25.000,00 dinárig” szavakat  a  „12.000 
dinár” szavakkal kell helyettesíteni.  
 

14. szakasz  
 

A 30. szakasz 3. bekezdésében a „2.500,00-tól 250.000,00 dinárig” szavakat a  „35.000 dinár” 
szavakkal kell helyettesíteni.  
 

15. szakasz  
 

A jelen rendelet  Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét  követő nyolcadik napon 
lép hatályba.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 344-34/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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I N D O K L Á S 
 

A szabálysértésről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény az SZK 
Hivatalos Közlönye 13/2016. számában jelent meg 2016.2.19-én és 2016.2.27-én lépett hatályba.  
  
A szabálysértésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2016. és 98/2016-az 
AB határozata) 35. szakaszának 2. bekezdése és 39. szakaszának 3. bekezdése szerint a 
pénzbírságot és a közmunkát törvénnyel vagy kormányrendelettel,  illetve az autonóm tartomány 
képviselő-testületének,  a  községi képviselő-testületnek,  a  városi képviselő-testületnek vagy 
Belgrád város képviselő-testületének a rendeletével lehet előirányozni. Az autonóm  tartomány,  
a  községi  képviselő-testület,  a városi képviselő-testület vagy Belgrád városi képviselő-testülete 
rendeleteivel pénzbírságok  csak fix összegben  irányozhatóak elő,  éspedig a minimálistól a  
legmagasabb fix  összeg feléig,  amelyet  ezen  szakasz 2. bekezdése irányoz elő.  
  
A szabálysértésről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye 13/2016. sz.) önálló 21. szakasza  előirányozza,  hogy ezen  törvény  
hatálybalépésétől számított egyéves a határidő a szabálysértésekről szóló jogszabályok  
összehangolására, amelyek nincsenek összhangban  ezen törvénnyel. 
 
Zenta község területén az utcákról, községi és kategorizálatlan  utakról szóló rendeletet (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 2/07., 7/08., 7/10. sz. – más rendelet, 3/11. és  6/2015. sz.) Zenta 
Község Képviselő-testülete  2007-ben hozta meg,  és a rendelet  utolsó módosítására és 
kiegészítésére  2015-ben került sor.  
 
Időközben szükség mutatkozott a rendelet módosítására, mert  hatályba lépett Zenta község 
Községi Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/2016. sz.), 
és a rendelet  egyes  szakaszait szükséges volt  pontosabban  definiálni  vagy  kiegészíteni.  
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Javaslat 
A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. sz. – 
kiig., 64/2010. sz. – AB,  24/2011., 121/2012., 42/2013. sz. – AB, 50/2013. sz.-AB, 98/2013. sz. 
– AB,  132/2014. és  145/2014. sz.) 35. szakaszának 7. bekezdése és  46. szakaszának 1. 
bekezdése,  a környezetre gyakorolt  hatás stratégiai becsléséről szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 135/04. és  88/10. sz.) 9. szakaszának 5. bekezdése és Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 6. pontja  alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete  a  2017. február 24-én tartott ülésén  meghozta az alábbi   
 

R E N D E L E T E T 
A 8. TÖMB,  A 7. TÖMB EGY RÉSZÉNEK ÉS  A 9. TÖMB EGY RÉSZÉNEK – A 

ZENTAI NÉPKERTBEN - A RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI  TERVE 
KIDOLGOZÁSÁRÓL 

 
1. szakasz  

 
A KKT a  jelen rendelettel megkezdi  A 8. TÖMB,  A 7. TÖMB EGY RÉSZÉNEK 

ÉS  A 9. TÖMB EGY RÉSZÉNEK – a Zentai Népkertben - a részletes szabályozási tervének 
kidolgozását (a továbbiakban: terv).  
 

2. szakasz  
 

A tervdokumentáció felölelésének kerethatára leírással  
 

 A részletes szabályozási terv felöleli a  területet, amely  cca. 29 ha foglal el.  
 
 A TERVVEL FELÖLELT TERÜLET HATÁRA  
 
A terjedelmi határ leírásának kezdő pontja az 1. számú tervben a 42.,  66/2. és  8189.  parcellák 
hármas mezsgyéjén található.  
 
A határ 1. pontjától délkelet felé húzódik, átvágva a  8189-es csatornaparcellát, majd  ezt 
követően délnyugat  felé,  kísérve a  85/2-es és  71-es számú parcellák   határát  a  2. pontig,  a  
71., 40. és  62. parcellák hármas mezsgyéjén.  
 
A 2. számú ponttól a határ megtörik, és nyugati irányba halad, kísérve a  40. parcella mezsgyéjét 
és megtörik délnyugat felé, kísérve  a  62. parcella mezsgyéjét a 3. pontig,  a  62., 60. és 59. 
parcellák  hármas mezsgyéjén.  
 
A 3. ponttól a határ megtörik és északkelet irányba halad, kísérve az  59. parcella mezsgyéjét a 4. 
pontig,  a  62., 56. és 59. parcellák hármas mezsgyéjén.  
 
A 4. ponttól a határ déli irányba halad, kísérve az 59. parcella határát az 5. számú pontig az 58., 
71. és 59. parcellák hármas mezsgyéjéig.  
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Az 5. ponttól a határ déli irányba halad, kísérve a 71. parcella határát a 6. számú pontig, az 58., 
71. és 8190. parcellák hármas mezsgyéjéig. 
 
А 6. ponttól a határ megtörik és északnyugat irányba halad, kísérve  a  8190. parcella  
mezsgyéjét a 7. pontig, a 131., 138. és 8190. parcellák hármas mezsgyéjéig.  
 
A 7. pont után a határ megtörik és északnyugati irányban halad, kísérve a 138. és  131.  parcellák  
nyugati  határát a 8. pontig,  a  8186., 117/3. és  8236. parcellák hármas mezsgyéjén. 
 
A 8. pont után a határ megtörik és északkeleti irányba halad, kísérve a csatorna határát a  8186. 
parcellaszámon a 9. pontig,  a 8189.  csatornaparcella mezsgyéje törésén.  
 
A 9. ponttól a határ megtörik és északnyugat irányban halad, kísérve  a 70. parcellaszámú 
mezsgyét a  10. pontig,  a  70., 8189. és 63.  parcellák  hármas  mezsgyéjén.  
 
A 10. pont után a határ megtörik és  északkeleti irányban  halad,  kísérve a  63.  parcella 
mezsgyéjét a 11. pontig,  a  63., 66/1. és  66/3. parcellák  hármas mezsgyéjén.  
 
A 11. ponttól átszeli a 66/3. számú parcellát és megtörik délkelet irányba, a  66/3. számú parcella  
nyugati  mezsgyéjén,  a 12. pontig,  a  66/3., 66/2. és 8189.  parcellák hármas  mezsgyéjén.  
 
A 12. ponttól a határ megtörik és északkelet  irányban halad,  kísérve  a  8189. parcella  
mezsgyéjét az 1. pontig.  
 
 A grafikai mellékleten a terjedelmi határ keretként van  feltüntetve a  következő 
parcellaszámokra: 59., 62., 64., 65., 66/1., 66/3., 67., 68., 69.,, 70., 71., 72/1., 73., 74., 75., 76., 
77/1., 77/2., 78., 79., 80., 81/1., 81/2.,83., 84., 85/1., 85/2., 85/3., 85/4., 85/5., 85/6., 86., 87/1., 
87/2., 130., 131., 8186. és  8189., míg a tervterület  végső határát a terv tervezetének a  
kidolgozásakor állapítjuk meg. 
 

3. szakasz  
 

A felsőbbrendű és szélesebb területű  tervdokumentumok feltételei és irányai és a tervhez 
szükséges  alapok jegyzéke:  

 
 A szóban forgó terület  Zenta település általános tervének (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 7/08. sz.) a kiterjedésében található, amelyben a 8. tömbre  előirányozták a részletes  
szabályozási terv kidolgozását.  
 Az alap, amelynek alapján a terv kidolgozásra kerül:  
 Zenta k. k. 
 Arány: 1:1000 – kataszteri topográfiai terv. 
 
 

4. szakasz  
 

A tervezés, használat, rendezés és a területvédelem elvei  az érvényes tervdokumentációból 
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 A terület tervezése, használata és rendezése a fenntartható fejlesztés elvén alapul,  a 
tervezéshez való integrált és folyamatos hozzálátás, a földterület ésszerű, többrendeltetésű és 
fenntartható használata és a környezetvédelem által. A tervezés elvei  a  minőség előmozdításán 
és az életfeltételeken alapulnak, a közrendeltetés hiányzó tartalma megvalósításának biztosítása 
és a minőség és a meglévő teljesítmények tartalmának  javítása,  a nyilvánosságnak a  
tervezésben és az élettér  kialakításában való részvétele céljából, és a  terület tervezése és  
rendezése az európai  jogszabályokkal  és  szabványokkal  való összehangoltsága által. 
 

5. szakasz  
 

A tervbeli terület tervezésének, használatának,  rendezésének  és  védelmének a  víziója 
és  céljai 

 
А sport és a rekreáció egyre  jelentősebb helyet  foglal el a  korszerűen tervezett települések 
funkcionális  szerkezetében,  mindenek előtt az egészség és a jó erőnlét megőrzése céljából a 
lakosság  minden  kategóriáját illetően.  
 
A sport, a rekreáció és a testnevelés területén a szükségletek kielégítésére itt vannak, mindenek 
előtt a meglévő területek – medencekomplexum,  labdarúgó pálya, és atlétikai-,  céllövészeti-,  
tekepályák,  majd az egyéb  létesítmények,  csarnokok  és  sportpályák a település területén,  és 
emellett a játszóterek,  testnevelési termek  és  sportpályák az általános- és középiskolák 
kereteiben. A felsorolt területek összetételében lehetségesek a beavatkozások (a tartalmak 
gazdagítása, a  pályák  rendezése,  a  kísérő létesítmények újjáépítése és hozzáépítése) a  
működési feltételek  javítása céljából.  
 
Az elkövetkezendő tervidőszakban biztosítani kell új sport – rekreációs tartalmakat,  amelyek  
Zenta település  lakossága számára (főleg a fiataloknak)  lehetővé teszik a szabadidejük 
szabályosabb és  tartalmasabb megszervezését.  
 
A sportra és  a rekreációra szánt  területek  összesen  kb. 33,96 ha tesznek ki. Ezen terület 
legnagyobb részét a sport-rekreációs  központ teszi,  amely a település  északkeleti részén  alakul 
(a 7. és 8. tömbök),  az un. Népkert területén, ahol már kiépültek  egyes  sporttartalmak 
(labdarúgó pálya,  atlétikai pálya, nyitott és zárt medence,  tekepálya). Ez a terület a  településsel  
gépjármű és  gyalogos  átjárókkal  van  összekötve  a sínek alatt, amely elválasztja ezt a 
komplexumot a településtől. A komplexum keleti  határát a Tisza felőli töltés alkotja, amelyen 
keresztül lehetséges a sportközpont kapcsolódása a Tiszával, és a tartalmakkal,  amelyeket  a  
Tiszán terveznek (9. tömb). Ezek mindenek előtt a csónak és más úszótestek kikötője, valamint a 
védelmi-erdei komplexum, amely rekreációs célokra használható – futópályák,  sétányok,  nyitott 
pályák és játékterek, autó-táborok és hasonlók. Ezen terület összetételében, a déli részen, 
megfelelő emlékpark is alakulna  emlékművel.  
 
Az újabb tartalmak közül, a sport és a rekreációs központ összetételében az alábbiakat  
tervezzük: több funkcionális sportcsarnok,  pályák  kis  sportokra – kosárlabda,  röplabda, 
kézilabda, játszóterek,  korcsolyapálya,  gyalogösvények,  parkolók,  közegészségügyi 
létesítmények, táborozási területek,  megvilágítás,  ivóvízcsap és hasonló tartalmak. Az említett 
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medencekomplexumot ki  kell bővíteni, és  rendezni kell:  a nyitott medence mellett ki kell 
építeni  egy kisebb rekreációs medencét,  majd „pancsolót” a legfiatalabbaknak, valamint 
korszerű  zárt medencét a kísérő tartalmakkal (öltözők,  fürdőszobák,  szauna, szolárium, 
edzőterem stb.), tekintettel, hogy  a  meglévő zárt  medence kicsi és nem megfelelő, és nincs a 
legalapvetőbb  kísérő helyisége sem.  Az így  tervezett városi fürdő a termálvíz alkalmazásával 
(amelyet részben már használunk), valamint egyéb sport és rekreációs tartalmak a központ 
összetételében és  a  megfelelő egészségügyi és elhelyezési – vendéglátói teljesítmények a 
környezetben,  a  jövőben  kinőhet egyfajta sport – rekreációs - rehabilitációs komplexummá,  és 
Zenta  fürdő-idegenforgalmi központtá. 
 

A tervterjedelem környezete 
 

Úgyszintén, a kisebb sport és rekreációs tartalmak, amelyek kereskedelmi jellegűek (fitnessz és  
aerobik központok,  edzőtermek,  teniszpályák,  tekepályák) a  jövőben  is  fejlődhetnek az egyéb 
földterületeken,  a központ,  a lakhatási vagy  munkatartalmak  övezetében.  
 
A településtől északra, a hétvégi övezetben (erdőkomplexum), tervben van  a települési  strand 
kialakítása a kísérő tartalmakkal.  Emellett, a polgárok, mint ahogyan eddig is,  használhatják  a  
Tisza bal  oldalán  kialakított  strandot,  a  településsel  szemben (csókai k. k.).  
 
El kell még mondani, hogy a településen tervezett sport és rekreációs tartalmak   mindenek előtt  
Zenta lakosságának, minden  korosztály számára szántak, majd  a környező helységek 
használóinak,  de  a potenciális  turistáknak is.  
 

6. szakasz  
 

A tervezés elgondolási kerete, a terület és a telekhasználat rendeltetésének  alapvető 
javaslatával 

 
 Zenta település  általános terve (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/08. sz.) irányelveivel 
összhangban a  8. tömb,  a  7. és 9.  tömb egy része – a zentai Népkert esetében, a  tervvel 
megállapítjuk a  terület rendeltetését,  amely  sport és rekreációs tartalmakat ölel fel,  valamint 
túlsúlyban levő tartalmakat,  és mint  kompatibilis tartalmakat a vendéglátást,   egyfajta sport – 
rekreációs – rehabilitációs  komplexumot,  és Zentát, mint  fürdő-idegenforgalmi központot.  
 

7. szakasz  
 

A tervdokumentum kidolgozásának módja, a  kidolgozás hordozójának a megnevezése 
és a kidolgozás határideje  

 
 A terv kidolgozására az  eszközöket Zenta község költségvetése biztosítja.   
A kidolgozási határidő  a terv kidolgozásáról szóló rendelet  hatálybalépésétől számított hat (6) 
hónap.  
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8. szakasz  
 

А nyilvános  betekintés  helye és módja  
 

 A tervet előterjesztjük nyilvános betekintésre 30 napig tartó időtartamra Zenta község 
épületében.  Az előterjesztés kihirdetését nyilvános betekintésre a 8. TÖMB, A 7. TÖMB EGY 
RÉSZÉNEK ÉS A 9. TÖMB EGY RÉSZÉNEK A RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉT – 
a zentai Népkertben a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal  építésügyi osztálya végzi el.  
 

9. szakasz  
 

Rendelet a hatásstratégiai becslése kidolgozásról vagy a kidolgozáshoz való hozzálátás 
elmaradásáról 

 
 Megkezdjük a tervnek a környezetre  gyakorolt  hatásának  stratégiai becslését.  
 

10. szakasz  
 

A terv példányszáma, amelyet ki kell dolgozni  analóg és digitális formában 
 

 Analóg és digitális formában a tervet 6 (hat) példányban kell kidolgozni.  
 

11. szakasz  
 

A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 
nyolcadik napon lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 35-1/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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Zenta település általános tervéből a területek rendeltetése 
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A tervvel felölet terület határa (1-től 12-ig) 

 
 

15
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Javaslat 
A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 65/2008. 
sz. – más törv., 41/2009., 112/2015. sz.) 60-64a szakasza,  a helyi önkormányzatról szóló törvény 
(a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – 
más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének  6. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja alapján a Zentai Községi 
Képviselő-testület a  2017. február 24-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

RENDELETET  
AZ ÁLLAMI  TULAJDONÚ MEZŐGAZDASÁGI  FÖLDTERÜLETEK BÉRBE, 
ILLETVE HASZNÁLATBA ADÁSA  ELJÁRÁSÁBAN  A  HATÁSKÖRI SZERV 

MEGHATÁROZÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSRÓL ÉS 
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL  

 
1. szakasz  

 
A KKT a jelen rendelettel eszközli az állami  tulajdonú  mezőgazdasági  földterületek 

bérbe, illetve használatba adása eljárásában a hatásköri szerv meghatározásáról szóló rendelet  
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2016. sz.), a továbbiakban: rendelet módosítását és  
kiegészítését. 
 

2. szakasz  
 

A rendelet címében a  „hatásköri szerv” szavak után a következő szavak következnek 
„illetve hatásköri munkatestület”.  
 

3. szakasz  
 

А rendelet 1. szakaszához hozzáadunk  egy új, 2.  bekezdést, amely az alábbiak szerint 
hangzik:  
„A jelen rendelettel  úgyszintén meghatározzuk Zenta községben  a munkatestületek  hatáskörét,  
amelyek  részt  vesznek  Zenta község mezőgazdasági földterületei védelmének, rendezésének és  
használatának az éves programjának az  előkészítésében és  kísérő cselekményeiben annak 
meghozatalával és  végrehajtásával kapcsolatban.”   
 

4. szakasz  
 

A rendelet 2. szakasza  után  hozzáadjuk a 2.a és a 2.b szakaszokat az alábbiak szerint:  
 

„2.a szakasz  
 

Zenta község mezőgazdasági  fölterületei védelmének, rendezésének és  használatának  
az éves programja kidolgozásával és meghozatalával kapcsolatos teendőkkel kapcsolatban  az 
előkészítő és  kísérő teendőket Zenta község mezőgazdasági  fölterületei védelmének, 
rendezésének és  használatának  az éves programja kidolgozásában  illetékes   bizottság végzi.  
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Zenta község mezőgazdasági fölterületei védelmének, rendezésének és  használatának  az 
éves programja kidolgozásában  illetékes   bizottság elnökét és  tagjait a Községi Képviselő-
testület  nevezi ki  és  menti  fel.  

 
A  jelen szakasz  2. bekezdése szerinti bizottság  megbízatási  ideje  4 évre szól.  
 
Zenta község mezőgazdasági fölterületei védelmének, rendezésének és  használatának  az 

éves programja kidolgozásában  illetékes   bizottságnak az alábbi hatásköre van:  
1. eszközli  Zenta község területén a mezőgazdasági fölterületek védelmének, rendezésének 

és  használatának  az éves programjavaslata kidolgozását – a továbbiakban: az éves 
programjavaslat,  

2. megállapítja  a munkálatok  fajtáját  és  terjedelmét,  amelyeket eszközölni  kell és 
meghatározza a  munkálatok  kivitelezésének ütemét és az  eszközök  befizetését az 
időszakban,  amelyre  Zenta község területén a mezőgazdasági fölterületek védelmének, 
rendezésének és  használatának  az éves programja vonatkozik,  

3. megállapítja az adatokat, amelyek az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületekre 
vonatkoznak, összhangban a mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 62/2006., 65/2008. sz. – más törv., 41/2009., 112/2015. sz.) 60. 
szakaszának 6.  bekezdésével,  

4. beszerzi  a   mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
62/2006., 65/2008. sz. – más törv., 41/2009., 112/2015. sz.) 60. szakaszának  3.  
bekezdése  szerinti  bizottság véleményét.  

 
A bizottság  köteles az éves programjavaslatot  megküldeni a  mezőgazdasági teendőkben 

illetékes  minisztériumnak jóváhagyás céljából,  a folyó év  február végéig,  hogy Zenta Község 
Képviselő-testülete meg tudja hozni  Zenta község mezőgazdasági fölterületei védelmének, 
rendezésének és  használatának  az éves programját.   
 
 A Zenta község mezőgazdasági fölterületei védelmének, rendezésének és  használatának  
az éves programja kidolgozásában  illetékes   bizottság szükségleteire a szakmai  és 
adminisztrációs teendőket a Zenta község Zentai Községi Közigazgatási Hivatalának  belső 
szervezeti egysége látja el, amely  hatáskörrel bír  a  mezőgazdasági teendőkben.  
 

2. b szakasz  
 

 A nyilvános árverés eljárását Zenta községben az állami tulajdonú mezőgazdasági 
földterületek  bérbeadására a Zenta község állami  tulajdonú mezőgazdasági   földterületek 
nyilvános  árverése eljárásának  lefolytatásában illetékes  bizottság  folytatja le.  
 
 Zenta község állami tulajdonú mezőgazdasági  földterületek   nyilvános  árverése 
eljárásának  lefolytatásában illetékes  bizottság elnökét és tagjait a Zentai Községi Képviselő-
testület   nevezi ki és menti fel.  
 
 A jelen szakasz 2. bekezdése szerinti bizottság  elnökének és  tagjainak a megbízatása 4  
évre szól.  
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 Zenta község állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek  nyilvános  árverése 
eljárásának  lefolytatásában illetékes  bizottságnak az alábbi hatásköre van:  

1. megállapítja az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület előbérleti  jog szerinti 
bérbeadási  bérlet  árát,  

2. megállapítja az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület bérletének árát a bíróságon 
kívüli kiegyezésekben,  

3. megállapítja az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület kezdő bérleti árát, amelyre ki 
kell  írni  a  nyilvános árverés eljárását,  

4. beszedi a nyilvános árverésre vonatkozó jelentkezéseket, 
5. lefolytatja a nyilvános árverés eljárását,  
6. javasolja a  község polgármesterének a legkedvezőbb  ajánlattevőket. 

 
 Zenta községben az állami tulajdonú mezőgazdasági fölterületek nyilvános árveréssel 
való bérbeadása eljárásában illetékes   bizottság szükségleteire a szakmai  és adminisztrációs 
teendőket Zenta község Zentai Községi Közigazgatási Hivatala  belső szervezeti egysége látja el, 
amely  hatáskörrel bír  a  mezőgazdasági teendőkben.” 
 

5. szakasz  
 

Zenta község mezőgazdasági fölterületei védelmének, rendezésének és  használatának  az 
éves programja kidolgozásában  illetékes   bizottság tagjait,  akiket  a  020-6/2015-I-es számú, 
2015.02.10-én kelt  határozattal neveztek ki, amely módosult Zenta község mezőgazdasági 
fölterületei védelmének, rendezésének és  használatának  az éves programja kidolgozásában  
illetékes   bizottság elnökének  és  tagjainak a  felmentéséről szóló határozat alapján,  száma 020-
116/2016-I., kelt 2016.11.17-én és Zenta község mezőgazdasági fölterületei védelmének, 
rendezésének és  használatának  az éves programja kidolgozásában  illetékes   bizottság 
elnökének és tagjainak a  kinevezéséről szóló határozat alapján,  száma  020-117/2016-I, kelt 
2016.11.17-én, folytatják  a  kötelezettségük teljesítését a 020-6/2015-I-es számú,  2015.02.10-én  
kelt  határozatban megállapított megbízatási idő leteltéig.  

Zenta községben az állami tulajdonú  mezőgazdasági fölterületek nyilvános árveréssel 
való bérbeadása eljárásában illetékes  bizottság tagjai, akiket  Zenta községben az állami 
tulajdonú  mezőgazdasági fölterületei nyilvános árveréssel való bérbeadása eljárásában illetékes   
bizottság megalakításáról  szóló határozattal neveztek ki,  száma 020-8/2015-I, kelt 2015.02.10-
én , amely határozat módosult Zenta községben az állami tulajdonú  mezőgazdasági fölterületei 
nyilvános árveréssel való bérbeadása eljárásának lefolytatásában illetékes  bizottság elnökének  
és  tagjának a felmentéséről szóló határozattal, száma 020-118/2016-I, kelt 2016.11.17-én és 
Zenta községben az állami tulajdonú  mezőgazdasági fölterületek nyilvános árveréssel való 
bérbeadása eljárásában illetékes   bizottság elnökének és tagjának a kinevezéséről szóló 
határozattal,  száma 020-119/2016-I, kelt 2016.11.17-én, folytatják  a  kötelezettségük  ellátását  
a megbízatási idejük leteltéig,  amelyet a  020-8/2015-I-es számú, 2015.02.10-én kelt 
határozatban állapítottak meg.  
 

6. szakasz  
 

A jelen rendelet a meghozatalának napjával lép  hatályba  és  közzé kell tenni Zenta  
Község Hivatalos Lapjában.  
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I n d o k l á s 
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – 
más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének  6. pontja és Zenta község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja 
szerint a Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel,  jogszabályokat  és más 
aktusokat hoz. 
 
Mivel szükség mutatkozott Zenta község mezőgazdasági fölterületei védelmének, rendezésének 
és  használatának  az éves programja kidolgozásában  illetékes   bizottság és Zenta községben az 
állami tulajdonú  mezőgazdasági fölterületek nyilvános árveréssel való bérbeadása eljárásában 
illetékes   bizottság hatáskörének pontosítására és azok  pontos hatáskörének megállapítására, 
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok  
meghatalmazott javaslattevője, javasolta  az állami tulajdonú földterület   bérbe, illetve 
használatba adása eljárásában a  hatásköri szerv  meghatározásáról  szóló rendelet  módosítását 
és kiegészítését. 
 
Az ok, hogy ez a két  rendelet a meghozatalának napjával lépjen hatályba,  az a szükséglet,  hogy 
a nyilvános árverést a mezőgazdasági  földterület  bérbeadását a  lehető legrövidebb határidőn 
belül folytassuk  le,  mert a mezőgazdasági földterületek bérbeadásáról szóló szerződések ezen 
nyilvános árverés által csak 2017.10.31-éig köthetők meg. 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 
javaslatát, és a Zentai Községi Képviselő-testület  statútumügyi  és normatív aktusok 
bizottságának a véleményét, meghozta a  rendelkező rész szerinti döntést.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 320-6/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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Javaslat 
 A közvállaltokról szóló törvény („az SZK Hiv. Közlönye, 15/2016. szám), 22. 
Szakasza 1. Bekezdésének 2. pontja, A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. 
Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 21. szakasza alapján 
Zenta Község Képviselő-testülete 2017. február 24-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
  
 
 

V É G Z É S T 
A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT 2017.ÉVI 

ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 
 

I. 
 

 Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyja a zentai Kommunális-
Lakásgazdálkodási Közvállalat 2017. évi üzletviteli programját, amelyet a vállalat Felügyelő 
Bizottsága 2016. november 30-i ülésén az NO 01-2245-05/2016-2 számú határozatával 
fogadott el. 
 
 

II. 
 

 Ezt a végzést a Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 023-13/2016-I  
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 

 
 

I n d o k l á s 
 
 

 A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/20162.sz.) 22. 
szakasza 1. bekezdésének 2. pontja,  a  helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. sz.) 32.  szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és  
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  5/2011. sz.) 21. szakasza alapján a 
közvállalat  az alapító jóváhagyásával  köteles  meghozni éves üzletviteli programját.   
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A VÁLLALAT ÜGYVITELI PROGRAMJA 
A 2017-es ÉVRE

ügyviteli név: Kommunális-Lakásgazdálkodási Közvállalat Zenta
székhely: 24400 Zenta, ILIJA BIRCSANINA  2.
elsődleges tevékenység: 3600 (viz kitermelése, összegyüjtése, és tisztitása)
anyakönyvi szám: 08139679
PIB: 101101238
JBBK: 85920
illetékes minisztérium / illetékes helyi önkormányzat:
ZENTA KÖZSÉG KÖZGYÜLÉSE

           Tel: 024/827-800, Faks: 024/812-529
           е-mail cim: jksp@jksp-senta.co.rs    
           wеb oldal:   www.jksp-senta.co.rs

Zenta, 2016.11.30
.

1
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1. KÜLDETÉSEK, VÍZIÓK, CÉLOK

Küldetések

A vállalatot 1949.05.10-én alapitották. Különböző átalakitások után 1989.01.01 nyerte el
végleges szerkezeti formáját. Mai nevét (KLKV – Zenta) 1998.12.31.-én kapta.

A  vállalat  mint  közvállalat  lett  megalapitva,  feladata  elvégezni  a  kommunális
tevékenységeket közérdekű tevékenységként  Zenta Község területén és elláttni a létfentartáshoz
fontos kommunális szolgáltatásokat a fizikai és jogi személyeknek a következő területeken: viz
szolgáltatása  és  tisztitása,  atmoszférikus  és  szennyviz  elvezetése,  kommunális  hulladék
kezelése, temető karbantartása és temetkezési szolgáltatások végzése, közparkoló kezelése, a
piac kezelése, utak és utcák karbantartása, a közfelületek takarítása, zöldfelületek karbantartása
és mezőőri tevékenységek végzése.

Törvényes  keretek
 A költségvetési rendszerről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 54/09. 73/10, 101/10,

101/11, 93/12, 62/13,  63/13, 108/13, 142/14, 68/15 és 103/15)
 A közvállalatokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 15/2016)
 A kommunális tevékenységről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 88/11)
 A gazdasági társaságokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 36/11 és 99/11, 83/14

és 5/15)
 Szerződéses viszonyról szóló törvény (JSzSzK Hivatalos Lapja 29/78, 39/85, 45/89, 57/89,

JSzK Hivatalos Lapja 31/93 és SzCG Hivatalos Lapja 1/03-alkotmányos alapszabály)
 Általános forgalmi adóról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 84/04, 86/04, (kiig.),

61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14- egyeztetett din. összeg, 68/14 másik törvény, 142/14,
5/15 egyeztetett din. összeg, 83/15 és 5/16 - egyeztetett din. összeg,)

 Számviteli törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 62/13)
 Törvény a közszférában foglalkoztatottak maximális számának a meghatározásáról (SzK

Hivatalos Közlönye, 68/15 és 81/16 - az AB döntése)
 Törvény  a  pénzügyi  kötelezettségek  határidejéről  a  kereskedelmi  ügyvitelben  (SzK

Hivatalos Közlönye,119/12 és 68/15)
 Vízekről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 30/10 és 93/12)
 Hulladékkezelésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 36/09, 88/10 és 14/16)
 A tervezésről és építésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 72/09, 81/09, (kiig.),

64/10,  24/11,  121/12,  42/13-az  AB döntése,  50/13  -  az  AB döntése,  98/13,  132/14  és
145/14)

 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 129/07 és 83/14-másik
törvény)

 Biztonságról  és  munkaegészségről  szóló  törvény  (SzK  Hivatalos  Közlönye,  101/05  és
91/15)

 A közbeszerzésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 124/12, 14/15 és 68/15)
 A közigazgatási  eljárásról szóló törvény (JSzK Hivatalos Lapja 33/97 és 31/01, és SzK

Hivatalos Közlönye, 30/10)
 Munkatörvény (SzK Hivatalos Közlönye, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 és 75/14)
 A közérdekű információk szabad hozzáféréséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye,

120/04, 54/07, 104/09 és 36/10)
 A  közpénzek  felhasználóinak keresetéről  és  elszámolási  módjának  ideiglenes

rendelkezéséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 116/14)
 Fogyasztóvedelmi törvény (SzK Hivatalos Közlönye 62/14 és 6/16-másik törvény)
 Külön  kollektív  szerződés  a  Szerb  Köztársaság  területén  lévő  közvállalatoknak  (SzK

Hivatalos Közlönye 27/15)
 Kormányrendelet:      023-11810/2015  ,       2015.11.05. dátummal
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 A közvállalatok  keresetei  elszámolásának  módjáról  és  kifizetésük  ellenőrzéséről  szóló
kormányrendelet (SzK Hivatalos Közlönye, 27/2014)

 A transzfereszközöknek  a  Szerb  Köztársaság  költségvetéséből  a  helyi  önkormányzati
egységbe való átutalásának, illetve a keresetadóhoz és nyereségadóhoz tartozó résznek az
autonóm tartományba való átutalásának ideiglenes beszüntetéséről szóló kormányrendelet
(SzK Hivatalos Közlönye 6/06 és 108/08)

 Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/11) 
 A zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja,

04/13 )

A programkészítés alapkoncepciója: 

1. A szolgáltatások termelési terjedelmének  becslése a 2016 évre,  az elszámolási kontók
szerinti  termelési  terjedelemből  indultunk  ki  a  vízellátásnál,  kanalizációnál  és
szemétkihordásnál,  és  más  tevékenységeknél,  annak  feltételezésével,  hogy a  szolgáltatások
terjedeleme azonos nagyságban fog megvalósulni Zenta helységben,

2. A Zentához tartozó településeken a mikrohálózatok üzemeltetésének átvétele

3. A 2017. évi üzletviteli program a várt kiadások finanszírozási lehetőségének, illetve a 
szükségletek finanszírozására szolgáló bevételek megvalósításának a becslése.

4. A 2017. évi üzletviteli program a  Szerb Köztársaság Kormányának 05 számú 2015.11.05. 
dátumú záradékának  (023-11810/2015) alapján készült, valamint a szakszolgálat adatai 
alapján.  

Vizió

A KLKV a 2008-as évben egy minőségbiztosítási  szabványrendszert vezetett be (SRBS 
ISO 9001/2008), amely meghatározza viziókat, a minőség politikában

MINŐSÉG POLITIKA

 A minőségbiztosítás a szolgáltatásnyújtásban 
az üzleti siker alapja  a KLKV Zenta további fejlődéséhez 

A minőségi szolgáltatás  legfontosabb a munkafeladatokban
Prioritásunk megfelelni ügyfeleink követelményeinek

és elvárásainak.
A szolgáltatások minőségének  teljesítéséhez

meghatározott felelősségek, hatáskörök és összefüggések vannak
melyek mind kapcsolatban vannak a minőségrendszerrel.

Törekszünk hiba nélkül dolgozni,
tiszteletben tartjuk szabványainkat a szolgáltatások minőségéről,

amik minőségrendszerünkben vannak lefektetve

Folyamatosan  kell javitani a minőségrendszert
Minden szervezési egységben probálunk fejleszteni 

a munkában és a szolgáltatások végzésében.
A szolgáltatásnyújtás alapelve az, hogy elkerüljük a 

nem-megfelelőséget

Szakmailag képezzük magunkat,
mert minden munkás  folyamatos képzés és oktatása által
aktivan hozzájárul a minőségi program megvalósításához.
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Folyamatosan felülvizsgáljuk és  fejlesztjük a minőségrendszert
A vállalati vezetés, élén az igazgatóval felügyeli,
ellenőrzi és felülvizsgálja a minőségrendszert,

akik egyben a minőségpolitika végrehajtásáért a felelősek.

Professzionálisan és felelősségteljesen  dolgozunk 
A professzionalizmus és az elszámoltathatóság a foglalkoztatottak teljesitményére

kihat,
ez a minőségpolitika célkitűzéseinek megvalósításának  az előfeltétele .

 A minőségi rendszer alapja a KLKV vállalatban a munkások szakmai képzettsége,
a munkakultúra és viselkedés, a felelősség és állandó ellenőrzés, a folyamatos

beruházások a fejlesztésbe, a tehnikai felszereltség javitása, a hosszútávú üzleti
kapcsolatok ápolása

A minőségpolitika célkitűzéseinek megvalósításához az ISO 9001-es SRBS
szabvány következetes alkalmazása szükséges, ezáltal a KLKV Zenta folyamatosan

erősiti hirnevét és hozzájárul a szakma fejlesztéséhez

Szeretnénk,hogy minden felkérést és elvárást a felhasználóink irányában sürgösen,
halogatás nélkül feldolgozzunk és realizáljunk.

Célok

A vállalat célja meghatározni a vállalat törekvéseit összhangban a vállalat küldetésével, a 
tervezett állapotok és eredmények megvalósításában. A célok képezik  az elsődleges tervi 
döntéseket a vállalat fejlödésben.

Célok listája  a 2017-es évben

1 Javitani a megfizettetést a fogyasztói névjegyzék frissítésével

2 A mikrohálózatok átvétele

3 Vizórák cseréje 

4 A központi épület energetikai jellemzőinek javítása

Javitani a megfizettetést  a  fogyasztói névjegyzék frissítésével

s. sz
Szerv.

Szolgálat
/funkció/

Aktivitás Feltételek Eredmény

1.
Általános 
szektor

Meghatározni a tartozásokat 
és kiküldeni a 
figyelmeztetéseket

Rendszeresen ellenőrizni
a felhasználók kartonjait

5
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2.
Általános 
szektor

Kiírni a listát azokról a 
tartozókról, akiket perre vagy a
vizhálózatról való 
lekapcsolásra  javasolnak az 
igazgató hitelesitésével

Elkülöniteni a
rendszertelenül

fizetőket

3
Általános 
szektor

Elemezni a megvalósult 
figyelmeztetéseket,
benyújtani az igazgatónak 
jóváhagyásra

4
Általános 
szektor

Frissiteni a fogyasztók  cimeit, 
ellenőrizni az adatokat a 
helyszinen.

folyamatos
Javitani a

megfizettetést
20%-kal

Mikrohálózatok átvétele 

s. sz
Szerv.

Szolgálat
/funkció/

Aktivitás Feltételek Eredmény

1.
Vizvezeték 
karbantartás
a

Átadni a meglevő 
objektumokat

Megbizni az ellenőrzési
hatóságot az átadásra

2. Beruházás

Elkésziteni a tehnikai 
dokumentaciót hogy a 
vizhálózat összhangban 
legyen a törvényi előirásokkal

Elkésziteni a megbeszélt
tehnikai dokumentációt a

a hálózatra.

3. Igazgató
Lefolytatni  a megbeszéléseket
a helyi közöség vagy az 
önkormányzat képviselőivel

Elfogadás módja a
beruházás

társfinanszirozására

4. Beruházás
Kidolgozni az ajánlatokat a 
munka elvégzésére

5.
Vizvezeték 
karban-
tartása

Munka folyamatos végzése

 felhasználók
számának
növelése,

bakteriálisan
megfelelö ivóviz

biztosítása

Vizórák cseréje 

s.
sz

Szerv.
Szolgálat
/funkció/

Aktivitás Feltételek Eredmény

1. Vizellátás
Lista azokról a felhasználókról
ahol cserélni kell a vizórákat

2. Vizellátás
Leszerelni és felszerelni a 
hitelesített vizórákat

3 Raktár Hitelesíteni a vizórákat
Vizóra cseréje a
törvénnyel előirt

határidőig

6
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A központi épület energetikai jellemzőinek javítása

s.
sz

Szerv. Szolgálat
/funkció/ Aktivitás Feltételek Eredmény

1 Műszaki
Alapadatok beszerzése a terv 
elkészítéséhez

2 Beruházás Megbeszélések a tervezővel A terv elkészítése

2. Szervezési ábra
 

          A mellékletben található a vállalat szervezási ábrája, a vezetők és a szervezési egységek
nevének felsorolásával 

3.  Felbecsült fizikai megvalósulások a 2017. évben

A  2016-os  évre  kiszámlázott  megvalósulások  alapján  a  2017-es  évre  a  következő  fizikai
mennyiségeket tervezzük

2017 Község
intézményei

jogi személyek lakosság összesen

1 Vizellátás                      m3 64.642,40 45.973,2 800.189,30 910.804,90

2 Szennyvizelvezetés     m3 63.996,18 112.518,7 728.420,71 904.935,59

3 Szennyviztisztitás        m3 63.996,18 115.023,6 737.334,40 916.354,18

4 Szemét elhordása        m2 533.780,41 908.888,4 6.524.926,2 7.967.595,01

A járműpark kor és állapot szerinti áttekintése 

   Tekintettel a tehnikai felszereltségre a KLKV Zenta  gépjármű parkja nagyon öreg, ezért  a
karbantartás költségigénye nagyon magas ahhoz, hogy a működési állapotot biztositsa, valamint
a mehanizáció nem eléggé felszerelt.
   

Lista az osztályokon levő járművekről  2016 -ban

Sorszám Jármű fajtája Jármű márkája Gyártás éve Старост возила

Vízvezeték
karbantartása

1. Piros terepjármű Iveko  35SЕ 1996 20

2. Piros Poli Jugo Skala 2002 14

3. Florida poli Florida 1,3
Poly

2004 12

4. Kisbáger Hidromek 2007 9

5. Dacia kombi Dacija 2010 6

6. Punto Fiat Punto 2006 10

Kanalizáció 7. Zastava terepjármű Zast.50.81NК 1990 26

7
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karbantartása

8. Doublo Fiat Doublo 2007 9

9. Ciszterna ТАМ 130-Т11 1987 29

10. Piros Poli Jugo Skala 1997 19

11. Sárga teherautó N TAM 130-T11 1986 30

12. Kanal Jet FAP 2023 2006 10

Hulladék
kihordás

13. Teherautó FAP2136 1997 19

14. Sárga
szemetesautó

Norba

FAP 2023 2006 10

15. Kék szemetesautó
Norba

FAP1620 1997 19

16. Piros szemetesautó
Norba

FAP 1620 1991 25

17. Konténerszállító
autó ТАМ

TAM 130-T11 1989 27

18. Konténer szállító
autó МB

MB 1213 1989 27

19. Konténer szállító
autó Iveko

Iveko 2016 0

20. Sárga terepjármű ТАМ75-T5 1984 32

21. Buldózer ТG 110 - -

22. Kompaktor Bomag 1994 22

23. Punto Fiat Punto 2006 10

Zöld felület

24. Traktor IMT IМТ 542 1991 25

25. Traktor utánfutó IМТ 63540 1991 25

26. Kertész. traktor Goldvini 2006 10

27. Traktor Hinter 2015 1

28. Punto Fiat Punto 2006 10

Temetkezés
29. Fehér kombi Hyundai

VAN1
2006 10

Mehanikusok

30. Sárga poli Poli kom. JEG 1996 20

31. Fehér Skoda Skoda Felicia
1.3

1997 19

32. Piros Skoda Skoda Felicia
1.9. D

1998 18

33. Skoda Fabia Skoda Fabia
1.4

2003 13

34. Piros Yugo Yugo Tempo
1.1

1999 17

35. Lada karavan Lada K 2001 15

8

17



Vízellátás 36. Feher Yugo Yugo Tempo
1.1

1999 17

37. Doublo Fiat Doublo 2008 8

38. Punto Fiat Punto 2006 10

Átlag életkor 15

Körülbelül 50% a vizvezetéknek 40 év felett van, ez mellett nem jól van kialakitva.
   A zöld felületek karbantartását és a közfelületek karbantartását éves szinten egy csökkentett
program alapján tervezzük, a szolgáltatásokat  az önkormányzatban illetékes személy által adott
megrendelés alapján fogjuk végezni.
    A KLKV Zenta minden területen különös figyelmet fordit a környezetvédelemre.

   4.   PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK ÉS A 2017-ES ÉV ÜGYVITELI PROGRAM 

         KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

 Pénzügyi értékmutatók: 2016-előrejelzés, 2017-terv

 BEVÉTELEK

 
  Pénzügyi értékmutatók a 2016. évben – BEVÉTELEK – eltérések szöveges magyarázata

A vállalat bevételeit hazai piacon valósítja meg. A 2016.-оs éves terv 185.458  ezer dinár bevételt
látott  elő,  a  kilenchónapos megvalósulás alapján végzett  éves projekció  181.931  ezer dinárt
eredményez.
9
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 A szolgáltatások mértéke kisebb nagyságrendben valósult meg a tervezettnél.
A közfelületek tisztántartása és a zöldfelületek fenntartása a községi költségvetésből pénzelődik,
a szolgáltatás terjedelme lecsökkent, ezáltal  a bevételek is kisebbek lettek. A község részéről
megrendelt egyéb munkák is kisebbek lettek a tervezettnél.
A közmunkánál tervezett 738 ezer dináros összegből 653.081 dinár valósult meg bevételként.
A biztosításból eredő károk bevételi  megvalósulása  a tervezett   1.400  ezer  dinár nagyságban
látszik megvalósulni,
A 2017-es évben  182.949 ezer dinár a tervezett összbevétel. A bevételek a következőféleképp
mutathatók ki:
- ügyviteli bevételek,
- pénzügyi bevételek,
- egyéb bevételek.
Az ügyviteli bevételek tervezett összege  174.758 ezer dinár, ami nagyobb a 2016-ra tervezett 
összegnél . Az ügyviteli bevételek legjelentősebb részét az alaptevékenységekből eredő 
bevételek teszik ki.
A kamatok és egyéb bevételek összege a 2017-es tervbe kevesebb mint 10%-ot tesznek ki.

Pénzügyi értékmutatók: 2016-előrejelzés, 2017-terv
 KÖLTSÉGEK

számla
szám

leirás éves terv 2016-re
rebalansz 2

Realizáció 
2016.09.30.

Realizáció
becslések alapján

2016.12.31

éves terv 
2017-re

5011 KIS KER. BESZERZÉSI 
ÉRT.

3.000.000,00 3.095.038,00 4.126.700,00 4.000.000,00

5110  FOGYÓ ESZKÖZ KÖLT. 7.060.000,00 3.794.112,00 5.058.800,00 6.000.000,00

5140 ALAKTRÉSZ KÖLT 3.000.000,00 1.785.404,00 2.380.500,00 2.500.000,00

5152  AUTÓ GUMI KÖLT 700.000,00 259.896,00 346.500,00 600.000,00

5150 LELTÁR KÉSZLET 700.000,00 431.775,00 575.700,00 600.000,00

5127 HTZ-ÉS FELSZER. KÖLT 710.000,00 458.670,00 611.600,00 700.000,00

5122 IRODA ANYAG KÖLT. 900.000,00 506.577,00 675.400,00 600.000,00

5130 ÜZEMA ÉS KENŐA.KÖLT. 9.000.000,00 6.471.415,00 8.633.800,00 9.000.000,00

5133 ELEKT. ÁRAM KÖLT. 12.000.000,00 8.449.918,00 11.266.500,00 11.000.000,00

5135 FŰTÉS KÖLT. 2.800.000,00 839.131,00 2.000.000,00 1.800.000,00

5134 GÁZ KÖLT. 16.000,00 3.937,00 5.200,00 10.000,00

5200 BRUTTO FIZETÉS KÖLT. 70.408.000,00 52.039.367,00 70.408.000,00 67.058.000,00

52001 BRUTTO FIZETÉS KÖLT.-
KÖZ MUNKA

606.000,00 544.598,00 581.948,00 606.000,00

5211 JÁRULÉK KÖLT. MELY A 
MUNKAADÓT TERHELI

12.551.000,00 9.315.046,00 12.551.000,00 12.004.000,00

52111 JÁRU.KÖLT.MELY A 
MUNKAAD. TERH.-KÖZ M.

132.000,00 97.483,00 104.168,00 132.000,00

5240 IDEIGL. ALKALMI MUNK. 
KÖLT.

800.000,00 125.073,00 800.000,00 300.000,00

5260 FELÜGY BIZ. UTÁNI KÖLT. 258.000,00 150.528,00 258.000,00 258.000,00

52901 VÉGKIELÉGÍTÉS 1.552.000,00 2.080.932,00 2.200.000,00 820.000,00

52903 ÉVFORDULOS AJÁNDÉK 200.000,00 123.194,00 200.000,00 640.000,00

52904 HALÁL ESETÉN TÖRTÉNŐ
SEGITSÉG 

100.000,00 250.125,00 250.125,00 100.000,00

529043 SZOLIDÁRIS TÁMOGATÁS 800.000,00 575.062,00 800.000,00 800.000,00
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számla
szám

leirás éves terv 2016-re
rebalansz 2

Realizáció 
2016.09.30.

Realizáció
becslések alapján

2016.12.31

éves terv 
2017-re

52910 UTAZÁSI KÖLT. A 
MUNKAHELYRE

800.000,00 545.060,00 800.000,00 800.000,00

52911 UTAZÁSI KÖLT.- NAPIDIJ. 50.000,00 6.603,00 50.000,00 50.000,00

529301 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK 
SZOLGÁLATI UTRA

74.000,00 8.730,00 50.000,00 74.000,00

5310 SZÁLLITÁSI KÖLTS. 32.000,00 19.749,00 32.000,00 30.000,00

5311 POSTAI SZOLG. EREDŐ 
KÖLT.

3.200.000,00 2.663.738,00 3.200.000,00 3.500.000,00

5312 POSTAI SZOLG. EREDŐ 
KÖLT.-TELEFONOK

800.000,00 445.732,00 594.300,00 850.000,00

5320 FOLYÓ KARBANTARTÁS 
KÖLTSÉGEI

6.300.000,00 3.998.068,00 5.330.700,00 6.300.000,00

539201 EGYÉB TERM. SZOLG. 
KÖLTS.-ÉPÍT.KISIP. MUNK

0,00 205.800,00 205.800,00 200.000,00

53922,23 TERMELŐI SZOLG. 
KÖLTSÉGEI-GÉPI ÉS KÉZI

1.000.000,00 779.074,00 1.000.000,00 1.000.000,00

53921 ANALIZIS KÖLTSÉGEI. 1.600.000,00 860.856,00 1.147.800,00 1.200.000,00

5390 KOM. SZOLG.  KÖLT. 40.000,00 176.515,00 176.515,00 500.000,00

5391 MUNKA VÉDELEMBŐL 
EREDŐ KÖLT.

400.000,00 293.871,00 400.000,00 400.000,00

5398 EGYÉB SZOLG  KÖLT.-
JÁRMŰ REGISZT.

1.200.000,00 661.349,00 1.200.000,00 1.000.000,00

5399 EGYÉB TERMELÉSI 
SZOLG EREDŐ KÖLT.

50.000,00 0,00 51.000,00 50.000,00

53991 KORP. TÁMOG.ÖSSZEV. 
TEHN.ÉS MAN. SZOLG. 

0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

53992 KORP.TÁMOG.ÖSSZEV.  
ŐRZŐ VÉDŐ SZOLG.

0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

53993 KORP. TÁMOGATÁS 
TEMETKEZÉSI SZOLG.

0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

5400 AMORT. KÖLT 14.865.000,00 11.554.801,00 14.865.000,00 14.900.000,00

5500 PÉNZÜGYI REVÍZIÓ 
KÖLTSÉGEI.

250.000,00 204.000,00 204.000,00 250.000,00

5501 ÜGYVÉDI SZOLG ERED. 
KÖLT

500.000,00 253.800,00 338.400,00 500.000,00

5502 KONSALTING 
SZOLG.EREDŐ KÖLT

760.000,00 1.043.500,00 1.043.500,00 990.000,00

5503 EGÉSZS. SZOLG.EREDŐ 
KÖLT.- ORVOS

675.000,00 327.000,00 675.000,00 600.000,00

5504 FOGLAL. OKTATÁSÁBÓL 
EREDŐ KÖLT.

283.000,00 233.947,00 283.000,00 350.000,00

55071,72 IRODAI PROGRAMOK 
.MÓD. KÖLT.

1.000.000,00 652.080,00 870.000,00 1.000.000,00

5509 EGYÉB NEM TERM. KÖLT 1.450.000,00 1.076.004,00 1.450.000,00 1.290.000,00

5506 EGYÉB NEM TERM. KÖLT-
PIAC,VÁS. FELÜ.K.

2.500.000,00 2.126.633,00 2.500.000,00

55061 EGYÉB NEM TERM. KÖLT-
SEGÉDM. ANGAZS.

2.500.000,00 2.048.895,00 2.500.000,00
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számla
szám

leirás éves terv 2016-re
rebalansz 2

Realizáció 
2016.09.30.

Realizáció
becslések alapján

2016.12.31

éves terv 
2017-re

55062 EGYÉB NEM TERM. KÖLT-
KORPOR. SZOLG.

3.000.000,00 749.496,00 3.000.000,00

5510 REPREZENTÁCIÓS KÖLT. 160.000,00 121.763,00 160.000,00 160.000,00

5511 AJÁNDÉKBÓL ERED. 
KÖLT

300.000,00 190.051,00 300.000,00 200.000,00

5520 BIZTOSITÁS FELSZ. ÉS 
INGATLANOKRA 

1.200.000,00 783.856,00 1.000.965,00 1.100.000,00

5530 FIZ FORG.ERDŐ KÖLT. 350.000,00 275.441,00 350.000,00 350.000,00

5532 BANK SZOLG.EREDŐ 
KÖLT.

70.000,00 35.668,00 70.000,00 70.000,00

5542 TAGSÁGI DÍJ SZAKM. 
CSOPORTOSULÁSOKBAN

26.000,00 33.900,00 40.000,00 50.000,00

55400 GAZD.KAM.TAGS.DIJ 160.000,00 99.747,00 160.000,00 160.000,00

55401 REGIONÁLIS KAMARA 
TAG.DIJA

249.000,00 157.496,00 249.000,00 249.000,00

55402 GAZDASÁGI KAMARA 
TAG.DIJA-TARTOMÁNY

163.000,00 104.997,00 163.000,00 163.000,00

5550 ADÓKÖLT. A VAGYONRA- 
ÉPÜLETEK

300.000,00 216.139,00 300.000,00 300.000,00

5551 DIJ AZ ELHASZNÁLT VIZ 
UTÁN

165.000,00 199.758,00 266.300,00 250.000,00

55511 DIJ AZ OBJEKTUMOK 
HASZN.-KANALIZÁCIÓ

1.750.000,00 423.440,00 1.250.000,00 1.300.000,00

55513 DIJ A VIZSZENNYEZÉSRE 
- KANALIZÁCIÓ

300.000,00 142.806,00 190.000,00 300.000,00

5555 KÜLÖNLEGES DIJAK - 
KÖRNY.VÉDELEM

12.000,00 8.931,00 12.000,00 12.000,00

5591 ILLETÉKEK 2.000.000,00 1.857.815,00 2.000.000,00 2.500.000,00

5590 HIRDETÉS UTÁNI KÖLT. 100.000,00 71.104,00 100.000,00 100.000,00

5595 TÖRVÉNYES 
FIZETÉSCSÖKKENTÉS

6.000.000,00 4.552.767,00 6.000.000,00 6.000.000,00

55991 EGYÉB NEMANYAGI 
KÖLTSÉGEK

68.000,00 68.000,00 50.000,00

5620 KAMATKÖLTSÉGEK 
KOMERCIÁLIS BANKNÁL

100.000,00 10.000,00

5624 ADÉSVÉTELBŐL EREDŐ 
KAMAT KÖLTSÉGEK

20.000,00 6.834,00 20.000,00 10.000,00

5625 КÖZBEVÉTELEK 
KÉSEDELMI KAMATK.

10.000,00 10.000,00 10.000,00

5630 ÁRFOLYAM KÜLÖNB. 
EREDŐ REALIZ.

8.905,00 10.000,00 10.000,00

5702 NEM LEIRT ALAP ESZK 
KÖLT.-FELSZ.

2.000,00 2.000,00 2.000,00

5742 ANYAG HIÁNY 2.000,00 2.000,00 2.000,00

5743 HIÁNY AZ 
ALKATRÉSZEKNÉL

2.000,00 2.000,00 2.000,00

5761 KÖLT. A KÖZVETLEN 
LEIRÁSBÓL

400.000,00 974.186,00 974.186,00 1.000.000,00
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számla
szám

leirás éves terv 2016-re
rebalansz 2

Realizáció 
2016.09.30.

Realizáció
becslések alapján

2016.12.31

éves terv 
2017-re

5762 KÖLT. A KÖZVETLEN LEIR.
DÖNTÉS ALAPJÁN

300.000,00 88.798,00 300.000,00 300.000,00

5770 KÖLT ANYAG 
CSÖK.KÖVETKEZTÉBEN

2.000,00 2.000,00 2.000,00

5791 ADOTT RABAT UTÁNI 
KÖLTS.

350.000,00 244.333,00 350.000,00 400.000,00

5796 HUM. KULT.EGÉSZS. 
SEGITSÉG

40.000,00 40.000,00 40.000,00

5798 KÖLT ELŐZŐ ÉVEKBŐL 80.000,00 80.000,00 80.000,00

5799 EGYÉB NEM 
ELŐRELÁTOTT KÖLT.

10.000,00 149,00 10.000,00 10.000,00

ÖSSZESEN 185.313.000,00 132.931.466,00 180.282.407,00 182.554.000,00

Pénzügyi értékmutatók a 2016. évben – KÖLTSÉGEK – eltérések szöveges magyarázata

A 2016-os ügyviteli terv  185.313 ezer dinárt látott elő a vállalat működéséhez, ami a becslések 
alapján 180.282 ezer  dinár nagyságban várható megvalósulni. Az év folyamán két pénzügyi 
rebalansz után a költségek realizálásában nincs nagyobb eltérés, csak a következő tételeknél: 
- a kereskedelmi árúk összértéke 900 ezer dinárral több lett a tervezettnél, de ezek nagysága a 
temetések számától függ,
- a kanalizáció utáni illetéket a minisztérium rója ki, a szennyvíz minőségétől függően,
- a közmunka után tervezett költségek 686 ezer dinár nagyságban valósultak meg, a nemzetközi 
munkáltatói szervezeten keresztül rokkant munkásokat foglalkoztattunk a közmunkára
Vállalatunk a becslések  alapján 1.649 ezer dinár nyereséget fog megvalósítani.

A 2017-es évre a tervezett összköltségek 182.554 ezer dinárt tesznek ki a következők szerint:
- ügyviteli költségek
- pénzügyi költségek
- egyéb költségek
Az ügyviteli költségek 178.008 ezer dinárt tesznek ki, amik felölelik a következőket: személyi 
költségek, üzemanyag és energia költségei, amortizációs költségek, anyagi költségek, 
karbantartási költségek, termelési és nemanyagi költségek.
A személyi költségek a kereseteket, adókat, járulékokat és egyéb személyi juttatásokat ölelik fel. 
Ezek a költségek  83.642  ezer dinárt tesznek ki, és 6.000 ezer dinárt a Köztársasági 
költségvetésbe kell befizetni a személyi jövedelmek 10%-os csökkentése alapján.
Az üzemanyag  és az energia költségei azonos szinten lettek tervezve mint a 2016-os évben.
Az amortizációs költségek 14.900 ezer dinár összegben lettek tervezve.
Az anyagi költségek 15.000 ezer dinár összegben lettek tervezve.
A karbantartási költségek 6.300 ezer dinár, ugyanannyi, mint a 2016-os évben a géppark 
elöregedettsége okán, mivel jelentősek az üzembentartás költségei.
A kamatok és az egyéb költségek összeségükben kevesebb mint 10%-ot tesznek ki a 2017 évi 
terben. 

Ügyviteli eredmények és a nyereség felosztása

Az ügyviteli programban a KLKV nyereséget tervez megvalósulni a 2017-es évben 395 ezer dinár
nagyságban. A nyereség elosztása a Közbevételekről szóló törvény rendelkezései alapján lesz 
felosztva. A nyereség felosztására és az abból való előző évek veszteségeinek fedezésére az 
alapító jóváhagyása szükséges.  
A tehnikai felszereltség tekintetében a vállalat gépparkjának átlagéletkora 15 év, ami miatt a 
karbantartás  nagy költségigényű, az üzembentartás nehézkes, technológiailag nem korszerű.
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    5.    FIZETÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS POLITIKA

A foglalkoztatási politika abból a feltevésből indult, hogy az egész évben a foglalkoztatottak 
száma 121 között lesz.

A fizеtés politika abból a feltevésből indul, hogy a fizetés tömege nem növekszik éves szinten, és 
a vállalat azt az egyéni átlag  szintet tartja amit 2016 végén elért. 

      Képzettség szektorok szerint

Sor 
sz.

Fokoz
at

ÁLTALÁNOS
OSZTÁLY

ТEHNIKAI
OSZTÁLY

KÖZGAZDASÁGI-
BERUHÁZÁSI O.

GAZDASÁGI-
PÉNZÜGYI O. ÖSSZESEN

dolg.
száma

31.12.16
.

dolg.
száma

31.12.17
.

dolg.
száma

31.12.16.

dolg.
száma

31.12.17.

dolg.
száma

31.12.16.

dolg.
száma

31.12.16ó
7.

dolg.
száma

31.12.16.

dolg.
száma

31.12.17

dolg.
száma

. 31.12.16

dolg. száma
31.12.17.

1 VII 1 1 2 2 4 4 0 0 7 7

2 VI 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5

3 V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 IV 4 4 14 13 7 7 9 9 34 33

5 III 8 9 16 17 3 3 1 1 28 30

6 II 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

7 I 2 2 43 43 0 0 0 0 45 45

 ÖSSZES. 16 17 77 76 15 15 12 12 120 120

          +igazgató +igazgató

                                                                                                                Mindösszesen:     121               121
       

6.       BERUHÁZÁSOK
Beruházási terv 2017

Számlaszám megnevezés éves terv
 2016 -ra

rebalansz 2

realizáció
2016.09.30

realizáció
becsl. alapján 
 2016.12.31.

éves terv
 2017-re

559912,559904 Vízmező felszerelések 500.000,00 513.813,00 513.813,00 500.000,00

55992 Szennyvíztisztító felszerelések 1.000.000,00 657.962,00 657.962,00

55998 Számítógépes felszerelés 500000,00 389.032,00 500.000,00 500.000,00

559911 Búvárszivattyú 650.000,00 477.307,00 477.307,00

559901 Kanalizációs felszerelés 300.000,00 0,00 0,00 250.000,00

559902 Felszerelés közfelületek karbantart. 140.000,00 64.641,00 64.641,00

559903 Parking szerviz felszerelése 180.000,00 180.000,00

559955 Aggregát 280.000,00 182.904,00 182.904,00

559996 Szervízautó 1.000.000,00 999.000,00 999.000,00

559997 Konténerszállitó teherautó 7.300.000,00 6.722.000,00 6.722.000,00
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Számlaszám megnevezés éves terv
 2016 -ra

rebalansz 2

realizáció
2016.09.30

realizáció
becsl. alapján 
 2016.12.31.

éves terv
 2017-re

55993 Kutak regenerálása 650.000,00 645.000,00 645.000,00 650.000,00

559954 Kanális emelő 85.000,00 85.000,00 150.000,00

559914 Csőszerelvények felújítása 500.000,00 446.217,00 459.346,00

559961 Víztartalék tanulmány renuvelálása 500.000,00 500.000,00

559972 Tervek vízhálózat rekonstrukcióra 500.000,00 300.176,00 471.920,00

559973 Kút tervek 500.000,00 450.000,00 450.000,00

559981 Számitógépes szoftver a kútmezőre 600.000,00

559920 A rács felújítása a szennyvíztisztítón 2.500.000,00

559925 Szenzorok a szennyviztisztitóra 350.000,00

559926 PLC modulok  a szennyviztisztitóra 500.000,00

559927 Frekvens regulátorok a szennyvizt. 500.000,00

559928 Keverő rotor a szennyviztisztitóra 200.000,00

559929 Rács a meh. tiszt. a szennyvizt. 250.000,00

5599201 A meh. konstr. festése a szennyvizt. 220.000,00

5599041 A vízhálózat szanálása 500.000,00

5599042 Jármü-Pickup vízhálózat 500.000,00

5599043 Vízóra olvasó műszer-Psion 500.000,00

559998 Személyautó 2.000.000,00

5599051 Önjáró kaszálógép -nagy 1.300.000,00

5599052 Önjáró kaszálógép -kicsi 400.000,00

5599053 Láncfürészek 300.000,00

5599054 Traktor 100 KS 4.000.000,00

5599055 Utánfútó 200.000,00

559906 Felszerelés a piacra 100.000,00

559982 Irodai felszerelés 255.000,00

559971 Vizhálózat felújitásának terve 500.000,00

559962 Energiahatékonysági terv 500.000,00

559963 Munkagépek javitása 500.000,00

559964 Vákum pumpa javitása-Kanal Jet 300.000,00

559965 Homlokzat festése 375.000,00

14.585.000,00 11.848.052,00 12.228.893,00 20.080.000,00

 A 2016-OS ÉVRE TERVEZETT JÁRMŰVEK BESZERZÉSÉNEK MEGVALÓSULÁSA
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A JÁRMŰVEK BESZERZÉSI TERVE 2017 ÉVRE

Beruházások fajtája                                                              Ezresekben

sorszám megnevezés Terv 2016 becslés 2016 Terv 2017
1 2 3 4 5
1 objektumok 5.135 1.576 4.025
2 felszerelés 7.950 10.203 14.555
3 egyéb 1.000 450 1.500

4 összesen 14.085 12.229 20.080

Beruházások forrása – összesen

sorszám forrás Terv 2016 becslés 2016 Terv 2017
1 2 3 4 5
1 Saját eszközök 6.785 5.507 20.080

2
községi 

költségvetés 0 0 0
3 Egyéb források 7.300 6.722 0
4 Nem felosztott 0 0 0

5
Helyi 
közösségek 0 0 0

 ÖSSZESEN 14.085 12.229 20.080

16

sorszám

                      SZEMÉLYI JÁRMŰ

1 Új személyi jármű 2.000.000,00
2
3

…

                       TEHERJÁRMŰ
1 Használtautó -szervízes 500.000,00
2
3

…

A FELBECSÜLT BESZERZÉS  ÖSSZÉRTÉKE 2.500.000,00

Jármű tervezett beszerzése 
(a jármű típusa, karakterisztikája)

Felbecsült beszerzés 
értéke dinárban
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                Költségvetési tőke befektetés / hosszútávú befektetések / és szöveges magyarázat 

Szükséges tervezni a beruházásokat hosszú távra a előlátott összegben és az ahhoz szükséges 
finanszirozást. A mellékletben megtalálható a kitöltött táblázat a rendelkezésre álló adatokkal és a
tervezett értékekkel és a finanszirozási forrásokkal. Az alábbiakban felsorolásra kerül minden 
hogy milyen tervekkel rendelkezik a vállalat, és mi egyébre lenne nagy szükség.
A vállalat ügyvitelében a kiadásokat saját bevételekből finanszirozza, melyeket a piacon valósit 
meg,az elvégzett kommunális szolgáltatások által a polgárok és az önkormányzat felé. 
A költségvetésből eredő bevételek  céleszközök beruházási befektetésekre az alapeszközökbe a 
tevékenység végzésére és közmunkákra. 
A vállalat mint közvállalat egyedülűllóan végzi ügyvitelét az alapitói okiratnak megfelelően.

A beruházási terv magába foglalja:

Tervezett épitkezések:

Vizhálózat kiépitése a meglevő tervek szerint – Kossuth Lajos utca egy részét, Posta utca részét, 
Nemanjina utca részét, Karadjordjeva utca részét, Major Samardžić utca részét, Alsó Tiszapart 
utca részét, Goca Delčeva utca részét és a Városkörüli út részét.
Költségvetési tőke befektetés

Kiépités megrendelés alapján

Házi csatlakozások víz és kanalizációra

Gépek és felszerelések

Felszerelés a zöld felület karbantartására
Felszerelés a kanalizáció karbantartására
Felszerelés a vizmezőre és vízhálózatra
Felszerelés a szennyvíztisztítóra
Felszerelés a parkoló tevékenységre
Felszerelés a piachoz
Számitógépes felszerelés
Szervízkocsi
Személyautó

Szolgáltatások
Kútregeneráció
Víztartalékok tanulmányának felújítása
A központi épület energetikai jellemzőinek javítása
A  Déli  pumpaállomás és tartály tervdokumentációjának innovációja

A vízvezetékhálózat felújításának terve

A munkagépek és pumpák nagyjavítása 
A HACCP minőségrendszer bevezetése

Elkésziteni a műszaki-terv dokumentációt

Szükséges lenne:
-Szennyviztisztitó kibővítésének terve - második szakasz
-Terv 50 km-es vizhálózat helyreállitására,
-Városi temető rendezési terve

17

17



    7.    TARTOZÁSOK

A vállalatnak nincs sem rövid sem hosszútávú hitele.

   8.   PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK TERVE AZ ÁRÚK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK
BESZERZÉSÉRE  A  TEVÉKENYSÉG  ELVÉGZÉSÉHEZ,  FOLYÓ  ÉS
BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁSOKRA ÉS KÜLÖNLEGES CÉLOKRA

Az ügyviteli program  2017. évre függetlenül  a  beruházási táblázattól, külön táblázat utal a  
végzett tevékenységekhez, a folyó és  a  beruházási karbantartáshoz szükséges  tervezett 
pénzügyi eszközökre.
A  közvállalatokról  szóló törvény 50. szakasza alapján a különleges célokra  fordítható eszközök 
a  2017-es  évi ügyviteli programban a következők szerint alakulnak 

                              ESZKÖZÖK KÜLÖNLEGES CÉLOKRA

dinárban

Sorsz
.

Pozíció
Realizáció

2016
évben

Tervezett 
2017
évben

Terv az első 
negyedben

2017

Terv a másod.
negyedben

2017

Terv a
harmad. 

negyedben
2017

Terv a negyedik
negyedben

2017

1 Szponzorálás 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Donáció 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Human. 
tevékenységek

0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

4 Sport tevékenységek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Reprezetáció 160.000,00 160.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

6 Reklám és 
propaganda

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Egyéb-ajándék 300.000,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

9.   ÁRAK

     Nem tervezünk áremelést
A mellékletben megtalálható a vállalat árjegyzéke:

10.  KOCKÁZAT  KEZELÉSE

A kockázat kezelése törvényi kötelezettség és kulcsfontosságú a jó irányításhoz.
Az emlitett kockázat kezelés kivételesen fontos a közvállalatnak, mert ezáltal minőségesen 
elvégezhetők és ellenőrizhetők a kijelölt feladatkörök.

A kockázat definicója  „minden olyan esemény vagy probléma ami befolyásolhatja a stratégiai és 
operativ célok elérését ”Az elszalasztott lehetőségeknél is figyelembe kell venni a kockázatot.

1.A vállalati célok kockázatai
2.Tevékenységből eredő kockázatok
3.Pénzügyi kockázatok

A vállati célok kockázatai

A megfizettetés javitása a fogyasztói névjegyzék frissítésével
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Kockázat forrása              Kockázat meghatározása  Kockázat ellenőrzése      Kockázat hatása
 -aktivitás és ellenőrzés    - folyamat folytonosága  -gyenge ellenőrzés    -csökkentett eszközök     
a vezetésben

Mikrohálózatok átvétele

Kockázat forrása              Kockázat meghatározása  Kockázat ellenőrzése      Kockázat hatása
 -szocio-politikai       -előirások alapján                -felsőbb szint elkötelezetségi  -társadalom

             hiánya    jelentik

Vizórák cseréje

Kockázat forrása              Kockázat meghatározása  Kockázat ellenőrzése      Kockázat hatása
-gazdasági   -szolgáltatás  -szabályok végrehajtása     -nem kézzelfogható 
-pénzügyi                         -elóirások alapján                             

A vízkapacitás növelése a déli vizmezőn 

Kockázat forrása              Kockázat meghatározása  Kockázat ellenőrzése      Kockázat hatása
- pénügyi     -szolgáltatás               -eszközök hiánya              -eszközök és 
erőforrások

            csökkenése
   

  
Tevékenységből eredő kockázat

Ivóviz ellátás

Kockázat forrása              Kockázat meghatározása  Kockázat ellenőrzése      Kockázat hatása
 -tehnikai         -szolgáltatás       -hiányosságok a rendszerben    -költségek növeledése
 -üzemeltetési

Elavult a hálózat és a felszerelés és nincs elegendő pénzügyi eszköz.Nem megfelelő a szolgáltatás ára.Ha
megfelelő ára lenne a szolgáltatásnak 3-5 éven belül  ennek a tevékenységnek a kockázatát  minimális
szintre tudnánk hozni.

Az atmoszf  érikus és szenyviz elvezetése és megtisztitása

Kockázat forrása              Kockázat meghatározása  Kockázat ellenőrzése      Kockázat hatása
 -kevés tehnikai                    -szolgáltatás           -felhasznlók felelötlensége   -költségek növekednek
 -üzemeltetési

Nincs nagyobb kockázat a relativ új hálózatban és a felszerelésben.  Kis kockázatot jelent nem megfelelő
használata a kanalizációs rendszernek. Változtatni kellene a felhasználók hozzáállásán.

A kommunális hulladék kezelése

Kockázat forrása              Kockázat meghatározása  Kockázat ellenőrzése      Kockázat hatása
 -tehnikai -szolgáltatás    -rendszer hátrányai             -költségek 
növekednek
 -üzemeltetési

A gépek elavulása a gyakori meghibásodásokhoz vezet ami növeli a  költségeket és ez kihat a szolgáltatás 
minőségére.Szükséges egy új jármű beszerzése ami csökkenti az ügyviteli kockázatot ebben a 
tevékenységben.

Zöld közterületek karbantartása
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Kockázat forrása              Kockázat meghatározása  Kockázat ellenőrzése      Kockázat hatása
-gazdasági      -bevétel          -függőség a munkáltatótól     -pénzügyi veszteség

Fenáll a kockázat hogy a költségvetési munkáltató részben valósitja meg az időszakos munkát. Megoldás
erre hogy találunk munkát, szolgáltatást a harmadik személy részére, vagy csökkentjük a tervezett területet
vagy munkarőcsökkentés lesz szükséges a szolgálatból.

Tisztaság fenntartása közterületeken

Kockázat forrása              Kockázat meghatározása  Kockázat ellenőrzése      Kockázat hatása
 -gazdasági          -bevétel         -függőség a munkáltatótól      -pénzügyi veszteség

Fenáll a kockázat hogy a költségvetési munkáltató részben valósitja.  Megoldás erre hogy csökkenteni a
tervezett területet munkára .

A köz parkoló kezelése

Kockázat forrása              Kockázat meghatározása  Kockázat ellenőrzése      Kockázat hatása
-egyéni aktivitás       -folytonos üzemeltetés            -foglalkoztatottak nem         -költség növekedés

    érzik saját szerepüket

A kockázat elkerülhető az alkalmazották állandó ellenőrzésével.

Mezőőri tevékenység

Kockázat forrása              Kockázat meghatározása  Kockázat ellenőrzése      Kockázat hatása
-egyéni aktivitás  -folytonos üzemeltetés             -foglalkoztatottak nem           -negativ kép

    érzik saját szerepüket

A kockázat elkerülhető az alkalmazották állandó ellenőrzésével.

Temető kezelése és a temetkezési szolgáltatások elvégzése 
   
Kockázat forrása              Kockázat meghatározása  Kockázat ellenőrzése      Kockázat hatása
-foglalkoztatottak viselkedése      -szolgáltatás       -szabályok nem érvényesülnek    -költségek 
növekednek   -szakmai felelőség                   közvetlenül                      
-negativ kép

A kockázat elkerülhető az alkalmazották rendszeres ellenőrzésével

A piac vezetése

Kockázat forrása              Kockázat meghatározása  Kockázat ellenőrzése      Kockázat hatása
-foglalkoztatottak viselkedése  -előirások alapján          - foglalkoztatottak nem             -törvényi bűntetés
-törvényi                érzik saját szerepüket            -pénzügyi veszteség

                    
 A kockázat elkerülhető az alkalmazották rendszeres ellenőrzésével.

Utcák és utak karbantartása

Kockázat forrása              Kockázat meghatározása  Kockázat ellenőrzése      Kockázat hatása
- tehnikai      -szolgáltatás                             -rosszul felszerelt               -negativ kép
A kockázat csökkenthető lenne ha konkrétan meg lenne határozva  ebben a tevékenységben a 
kötelezettség a felszereltséggel összhangban, és ettól függöen milyen licenca szükséges .
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A PÉNZÜGYI KOCKÁZAT KEZELÉSE

1. Pénzügyi kockázat tényezői

A gazdasági társaság az ügyvitele során különféle kockázatoknak van kitéve: piaci kockázat, hitel 
kockázat, fizetőképeségi kockázat. A kockázat kezelése a gazdasági társaságokban annak a 
biztositása hogy a kiszámithatlanságot a pénzügyi piacokon és más esetleges negativ hatást a 
minimumra csökkentsen a pénzügyi ügyvitele során.A kockázatok kezelését a pénzügyi szolgálat 
végzi a gazdasági társaságokban a cég politikájával összhangban és az igazgató 
jóváhagyásával.

Piaci kockázat
A pénzügyi kockázat,annak a  kockázata hogy valós értékben történik e a jövőbeni 
pénzügyiforgalom,   a pénzeszközök változóak mert vátozik a piaci ár is. A piaci kockázat 3 féle 
lehet, ezek pedig:

A deviza árfolyam változásainak kockázata 
A gazdasági társaságnak nincs követelése és kötelezettsége devizában ,nincs nagyobb kockázat 
az árfolyam változásoknál devizában.

Az árváltozás kockázata
A gazdasági társaság nincs kitéve nagyobb kockázatnak az árváltozás vonatkozéséban, 
tekintettel arra  hogy nincs nagyobb befektetése mint a rendelkezésre álló eladás.

A kamatláb változásainak kockázata
A gazdasági társaságok kockázata a kamatláb vonatkozásában nem jelentős, mivel ilyen 
kötelezettségek a hosszúlejáratú hitelekből adódnak amit a bankok adnak. A gazdasági 
társaságnak nincs hosszúlejáratú hitele a bankoktól. Bevételei és kiadásai a gazdasági 
társaságnak és a pénzforgalma független a piaci kamatláb változásoktól, tekintettel hogy a 
gazdasági társaságnak nincs jelentős kamatozó eszköze, sem kötelezettsége.

 Hitelezési kockázat
A hitelezési kockázat a gazdasági társaság pénzügyi veszteségének kockázata ha a másik 
szerződő fél  pénz eszközökben   nem teljesiti  szerződéses kötelezettségét. A hitelezési kockázat
elsősorban a  ügyviteli követelésekből adódik  
A gazdassági társaság elemzi  a  fiztőképességet minden új vevőnek ,mielött ajánlatot tenne a 
szokásos feltételekkel az eladásra. Ez igy müködik a kiépitési munkálatoknál is

 Fizetőképeségi kockázat
A fizetőképeségi kockázat  a gazdasági társaságoknak a kockázata amikor szembe kell nézni a 
nehézségekkel  mikor ki kell fizetni a saját pénzügyi kötelezetségeiket. A gazdasági társaság 
kezeli a saját fizetőképeségét azzal a céllal hogy mindig ki tudja fizetni az esedékes 
kötelezetséget.

2. Tőke kezelési kockázat
A tőke kezelés célja hogy a gazdasági társaság képes legyen arra, hogy határozatlan időre tudja 
müködtetni a céget a belátható jövőben.

A gazdasági társaság figyeli az eladósodottsági rátát. Ennek az együtthatónak a 
kiszámitásakor figyelembe veszik a netto adóságot és az össz tőkét.Netto adóságot akkor 
kapunk ha  az összes hitelböl (rövid és hosszútavú) kivonjuk a készpénzt.Össz tőkét akkor 
kapunk ha az állapotmérleghez hozzáadjuk a netto tartozást 

                                                                          Felügyelő bizottság elnöke

                                                                                  Tot Eleonóra
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    11.     Mellékletek a KLKV 2017-es évi Ügyviteli programjához

5. Űrlap:  3.2.1.Állapot mérleg 2016.12.31. 
6. Űrlap: 3.2.2.Siker mérleg 2016.01.01-2016.12.31.
7. Űrlap: 3.2.3.Jelentés a készpénzforgalomról 2016.01.01-2016.12.31. 
8. Űrlap: 5.1. Állapot mérleg(terv 2017.12.31, negyedéves terv)
9. Űrlap: 5.2 Siker mérleg (terv 2017.01.01-2017.12.31, negyedéves kimutatás)
10. Űrlap: 5.4. Jelentés a készpénzforgalomról (terv 2017.01.01-12.31.,negyedéves kimutatás)     
11. Űrlap: 5.5 Szubvenciók (terv 2017.01.01-2017.12.31, negyedéves kimutatás)
12. Űrlap: 6.1. Foglalkoztatottak költségei 
13. Űrlap: 6.2. Foglalkoztatás dinamikája 
14. Űrlap: 6.3. Terv a foglalkoztatottak képzettségéről
15. Űrlap: 6.4. Fizetéselszámolás és kifizetések 2017.
16. Űrlap: 6.4.1.1.  Havi foglalkoztatottság 2017. 
17. Űrlap: 6.4.1.2.  Fizetésmassza, foglalkoztatottak száma, havi átlagok 2016.-ban
18. Űrlap: 6.5. Terv a Felügyelő bizottság tagjainak járulékai                                    
19. Űrlap: 7.1.Kapitális beruházások 2017-2019
20. Űrlap: 8.1. Hitel tartozások -  áttekintés a jelenlegi hitel kötelezettségekről
21. Űrlap: 8.2. Nem kifizetett tartozások és nem megfizettetett követelések
22. Űrlap: 9.1.Táblázat tervezett pénzügyi eszközök az áruk munkák és szolgáltatások 

beszerzésére  tevékenységek  végzésére
23. Űrlap: 9.2. Táblázat  eszközök különleges célokra
24. KLKV árjegyzéke 2015.01.01.
25. KLKV szervezési ábrája
26. Melléklet  1: A vállalat hatékonysági mutatói
27. Melléklet  2: A foglalkoztatottak struktúrája szektorok szerint
28. Melléklet  3: Tervezett pénzügyi eszközök közbeszerzésre
29. Melléklet  4  A kapitális beruházások terve 
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KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI 
KÖZVÁLLALAT 

ZENTA 
Zenta, Ilija Birčanin utca 2. szám 

SZÁM: 01-2245-05/2016-2 
KELT: 2016. november 30-án 
 
 
 
 
A zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat alapszabályának (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 26/2016. szám) 25. szakasza alapján a zentai KLKV Felügyelő Bizottsága a 2016. 
november 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 
 
 
 
1. A vállalat 2017. évi üzletviteli programja meghozatalra kerül. 
 
 
2. A vállalat üzletviteli programjának szövege a jelen határozat alkotórészét képezi. 
 
 
3. Jelen határozatot további eljárás céljából meg kell küldeni az alapítónak. 
 
 

 
 
 

Tóth Eleonóra, s. k. 
a Felügyelő Bizottság elnök 

asszonya 
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Javaslat 
 A közvállalatokról szóló törvény („az SZK Hiv. Közlönye, 15/2016. szám), 22. 
szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. 
Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 21. szakasza alapján 
Zenta Község Képviselő-testülete 2017. február 24-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
  
 
 

V É G Z É S T 
A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT 2017.ÉVI 

ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 
 

I. 
 

 Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyja a zentai Elgas Közvállalat 2017. évi 
üzletviteli programját, amelyet a vállalat Felügyelő Bizottsága 2017. január 20-i ülésén az 
1/2017 számú határozatával fogadott el. 
 
 

II 
 

 Ezt a végzést a Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 023-2/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 

 
 
 

I n d o k l á s 
 
 

 A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012. és 
116/2013.sz.) 22. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja,  a  Helyi önkormányzatról szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. sz.) 32.  szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja és  Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  5/2011. 
sz.) 21. szakasza alapján a közvállalat  az alapító jóváhagyásával  köteles  meghozni éves 
üzletviteli programját.   
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AZ ELGAS KÖZVÁLLALAT 2017. ÉVI 
ÜZLETVITELI PROGRAMJA 

 
 
 

 
 Cég neve:                        Elgas Közvállalat 
 Székhely     Zenta 
 Fő tevékenység                         Földgáz forgalmazása vezetéken keresztül 
 Törzsszám:    08025886 
 Adóazonositó szám:   101099903 
 KHESZ:     85963 
 Alapító::                                  Zenta község    

 
 
 
 

 
 

Zenta, 2016. december 20. és 2017.01.19.
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2017. TERV 
 

1 
 

 
 

T A R T A L O M 
 
 
 

1. KÜLDETÉS, MEGLÁTÁS-ELKÉPZELÉS, CÉLOK        

2. SZERVEZETI  FELÉPÍTÉS      

3. A 2017. ÉVI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI    

4. A 2017. ÉVI FIZIKAI AKTIVITÁSOK NAGYSÁGA      

5. BÉR ÉS  FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA        

6. BERUHÁZÁSOK       

        7.    KÖTELEZETTSÉGEK         

8. TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK  JAVAK,SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE 

            AMELYEK A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLJÁK, FOLYÓ  ÉS  BERUHÁZÁSI 

            VALAMINT MÁS CÉLOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK  

9.ÁRJEGYZÉK 

10.KOCKÁZATOK KEZELÉSE 

11.MELLÉKLET 
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2017. TERV 
 

2 
 

BEVEZETŐ 

       

 
 
Az Elgáz KV Zenta ügyvitelében a következő törvényeket és alapszabályokat, ill. saját szabályzatait használja: 
 
 Közválalatokról szóló törvény ( az SZK Hivatalos Közlönye 15/2016 ) 
 A komunális tevékenységegről szóló törvény ( az SZK Hivatalos Közlönye 88/2011) 
 Energetikai törvény ( az SZK Hivatalos Közlönye 145/2014) 
 Rendelet az Elgáz KV alapításáról (Zenta Község Hivatalos Lapja 30/2015) 
 Rendelet a zentai Elgáz közvállalat megalapításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről 

(Zenta Község Hivatalos Lapja 15/2016) 
 Rendelet a zentai Elgáz közvállalat megalapításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről 

Zenta Község Hivatalos Lapja (2016 szeptember 29) 
 Rendelet a hőenergia – termelés, -szállítás és –ellátás feltételeiről és módjáról (Zenta Község Hivatalos 

Lapja 16/2013) 
 Az Elgaz KV Zenta hőenergia ellátási rendszerének munka szabályzata 
 Az Elgaz KV Zenta Alapszabályzata ( Zenta Község Hivatalos Lapja 25/2016) 
 Az Elgaz KV Zenta Alapszabályzatának 14.szakasza (2016.oktober 7) 
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2017. TERV 
 

3 
 

1. KÜLDETÉS, MEGLÁTÁS-ELKÉPZELÉS, CÉLOK 
 

Küldetés 

Szolgáltatásainkkal igyekszünk a lehető legjobb feltételeket biztosítani felhasználóink-

nak,szakembereinkkel alehető legjobb minőségű szolgáltatást biztosítani ügyfeleinknek.Fejlődéssel és 

megfelelő üzletvitellel biztosítani a vállalat nyereségét. Közreműködésünkkel biztosítani a minél jobb 

életminőséget és élhetőbb környezetet. 

 

Meglátás-elképzelés 

Elképzelésünk az,hogy olyan vállalat legyünk,amely mind magasabb célokat tűz maga 

elé,nemcsak az ügyvitelt és a beruházásokat nézve,hanem az élet más területein is nyitottak vagyunk az 

újítások megvalósítását illetően,aktívan részt vállalva azok kreálásában is, hogy olyan vállalat legyünk 

amely a mai kor követelményeivel összhangban gazdálkodik. 

 

Célok 

A gázszolgáltatást illetően célunk, megállítani a fogyasztók számának csökkenését,amely az 
utóbbi időben évről-évre jelentős. A hőenergia szolgáltatás tekintetében rövid távon mérőműszerek fel-
szerelése minden fogyasztónál, hosszú távon új hőenergia termelő kapacitás kiépítése, valamint az elavult 
vezetékrendszer teljes felújítása. 
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2017. TERV 
 

4 
 

 
 
 

2.   SZERVEZÉSI FELÉPÍTÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elgaz KV igazgatója: Petrović Boško 
   Oklevelesgépészmérnök 

    Kinevezve: 2013.10.14.;02-17/2013-I, 4 évesperiódus 
VégzésazElgaz KV igazgatójánakkinevezéséről(Zenta Község Hivatalos Lapja 16/2013) 

 
A felügyelő bizottság tagjai: 
Tóth Kornél – elnök 
Csipak Tibor – tag 
Nagy Zámbó Zsolt – tag, a vállalat dolgozóinak soraiból 
 
 Kinevezve: 2013.06.10.;020-59/2013-I, 4 évesperiódus 
 
 
VégzésazElgaz KV 

felügyelőbizottságelnökénekéstagjainakkinevezéséről(ZentaKözségHivatalosLapja9/2013) 
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2017. TERV 
 

5 
 

MUNKAHELYEK SZISZTEMATIZÁCIÓJA 

s. sz. A munkahelymegnevezése Szakképesítés sz. 

 1. Vállalatvezetése 1/1  

1. Vállalatiigazgató Egyetem 1/1

 2. Gázszolgáltatásiésellátásimunkaegység 6/8  

3. Gázellátásirendszeroperátora Egyetem 0/1

4. Gázellátásirendszertehnikaivezetője Egyetem 1/1

5. Gázellátástehnikaivezetője Magasanszakképzett 1/1

6. Földgázfőellátó 1/1

7. Földgázellátó Középiskola 2/3

8. Kéményseprő Középiskola 1/1

 3.Hőelőállításéshőenergiaellátásimunkaegység 4/5  

9. Hőenergiaoperátor 0/1

10. Hőenergiatehnikaivezetője Főiskola 1/1

11. Hőenergiafőellátó Középiskola 1/1

12. Hőenergiaellátó Középiskola 2/2

 4. Elektroszerelésiéstelepítésimunkaegység 5/5  

13. Munkaegységtehnikaivezetője Főiskola 1/1

14. Elektroszerelő–elektrotelepítő Középiskola 4/4

 5. Építészetibefejezőmunkálatokmunkaegysége 3/6  

15. Munkaegységtehnikaivezetője 0/1

16. A központifűtésszerelőkcsoportvezetője Középiskola 1/1

17. Szakvizsgávalrendelkezőközpontifűtésésgázszerelő 0/2

18. Lakatos – szakvizsgávalrendelkezőhegesztő Középiskola 1/3

19. Központifűtésszerelő Középiskola 1/2

 6. Gazdaságiésszámvitelimunkaegység 6/6  

20 . Főkönyvelő Egyetem 1/1

21. Anyagkönyvelő Középiskola 1/1

22. Földgázeladásikoordinátor, pénzügyikönyvelő Középiskola 2/2

23. Likvidátor, pénztárosésbérelszámolásireferens Középiskola 1/1

24. Kiskereskedelmihőenergiaeladásikooridnátor, főkönyvelősegédje Egyetem 1/1

 7. Általánosmunkaügyiéstehnikaiosztály 2/2  

25. Általánosmunkaügyireferens Középiskola 1/1

26. Raktáros Középiskola 1/1
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2017. TERV 
 

6 
 

ELGAS KV ZENTA-nak33szisztematizáltmunkahelye van  
ELGAS KV ZENTA 27 munkástfoglalkoztat. 
 
Egyetem     3 munkás 
Főiskola     2  munkás 
Magasanszakképzett    1  munkás 
Középiskola     9 munkás 
Szakképzett     11       munkás 
Félszakképzett     1  munkás 
 
Ügyvezetés    1 munkás 
Energetikaiszektor    10 munkás 
Kisiparirészleg    8 munkás 
Gazdaságiésszámviteliszektor 6  munkás 
Általánosszektor   2 munkás
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2.1. Energetikairészleg 
 

2.1.1. Gázéstávhőszolgáltatás 
2.1.2. Rendszerkarbantartás 
2.1.3. Földgázzalvalóközellátás 
2.1.4. Hőenergiatermelés 
2.1.5. Hőenergiaellátás 

2.2. Kisiparirészleg 
 
2.2.1. Gázhálózat 
2.2.2. Gázéshővezetékberendezések 
2.2.3. Lakatosmunkák 
2.2.4. Vízvezeték-szerelésimunkák 
2.2.5. Villanyszerelésimunkák 
2.2.6. Raktárimunkák 

 
 

2.3. Gazdasági-könyvelőségirészleg 
 
2.3.1. A földgázéshőenergiaszolgáltatásszámlázása 
2.3.2. Kisiparirészlegszolgáltatásainakszámlakiállítása 
2.3.3. Azenergetikairészlegkinnlevőségeinekmegfizettetésénekfigyelemmelkísérése 
2.3.4. A kisiparirészlegkinnlevőségeinekmegfizettetésénekfigyelemmelkísérése 
2.3.5. Azenergetikaiszektorszámlaegyenlege 
2.3.6. A kisiparirészlegszámlaegyenlege 
2.3.7. Azenergetikairészlegpénztáriügyvitele 
2.3.8. A kisiparirészlegpénztáriügyvitele 
2.3.9. Anyagkönyvelés 
2.3.10. Pénzügyikönyvelés 
2.3.11. Bérelszámolás 
2.3.12. Adóelszámolások 
2.3.13. Járulékelszámolások 
2.3.14. Pénzügyidokumentációszámfejtése 
2.3.15. Azenergetikaiszektorüzletiforgalmánakkönyvelése 
2.3.16. A kisiparirészlegüzletiforgalmánakkönyvelése 
2.3.17. Adatszolgáltatás 

 
Azosztályfeladatait a könyvviteli- számviteliszabályokkalösszhangbanvégzi a következőmódon:  
Az energetikai részleg –földgázszolgáltatás –évente 1619 egyéni fogyasztóval és 130 egyéb fo-

gyasztóval rendelkezik ami 12 óraleolvasással jár és megközelítőleg 20988 számlát jelent.  
A távhőszolgáltatásnak, 1980 fizikai  és 229 jogi személyfelhasználója van. Ez 7 leolvasással és 

12 elszámolással jár, ami kb.26508 számlát jelent.. 
A kisiparirészlegévente kb.245munkalappalrendelkezik a különfélemegrendelőketilletően 
Mindezeketazadatokatelektronikusésnyomtatottformájúdokumentációvalkísérjük. 
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2.4. Általánosügyosztály 
 

A részlegfeladatai a következők: 
 

2.4.1. Általános jogi 
2.4.2. Személyzeti 
2.4.3. Egészségügyi-védelmi 
2.4.4. Az ügyvitellel kapcsolatos külső- és belső dokumentáció beszerzése 
2.4.5. A közbeszerzések szervezése az energetikai részleg részére 
2.4.6. A vállalat vagyonának őrzése 
2.4.7. A munkavédelem megszervezése 
2.4.8. A biztosítással kapcsolatos ügyintézés 
2.4.9. A gépparkkal kapcsolatos adminisztratív teendők intézése 
2.4.10. A géppark karbantartása 
2.4.11. Motoros munkagépek karbantartása 
2.4.12. A saját részre történő szállítás 

 

A szolgálatnak egészében segítenie kell az energetikai, kisipari és a gazdasági -számviteli rész-
leget funkciónak ellátásában. 

 

2.5. A vállalatfinanszírozásánakmódja 
 
 

A vállalatfinanszírozása NEM a költségvetésieszközökből, hanem KIZÁRÓLAG a pia-
con.piacifeltételekközöttmegvalósítottsajáteszközökbőltörténik, azenergetikairészlegkivételével,amely a 
SzerbKöztársaságEnergetikaiÜgynöksége, valamint a SZK EnergetikaiMinisztériumánakrendelkezéseiál-
tal van ellenőrizve, illetveazalapítóZentaKözségKépviselőTestületehatározataival. 
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3. A 2017. ÉVI  ÜZLETVITELI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI 

3.1. A 2016 évi aktivitások fizikai nagyságrendjének becslése 
- Ez magábafoglalja kvatitativ információk alapján a felmérést és a magyarázatot a főbb kü-

lönbségekről a megvalósult és a tervezett 2016-os évi eredményekről. 
 

 
Azüzletikörnyezetelemzése 

 
A gázforgalmazás sajátossága, hogy egy meghatározott területhez, azaz a város területéhez 

kötődik.A gázfogyasztást legfőképpen a gáz ára, továbbá a téli hőmérséklet illetve, az évi 
átlaghőmérséklet határozza meg.A vezetékes gáz árát a Köztársasági Energetikai Ügynökség hagyja jóvá. 

A szerelési és befejező munkálatokat kizárólag a piacon realizáljuk községünkben és a környező 
községekben, rendkívül kiélezett konkurencia közepette és gyenge fizetőképesség mellett. 

 
A közvállalat erőforrásainak értékelése 
 
A műszaki felszereltséget illetően meg kell említenünk, hogy felszerelésünk jócskán amortizáló-

dott, elöregedett, ami a munkaeszközök karbantartásánál nagyobb költséget von maga után, ezért a 
jövőben nagyobb figyelmet fogunk szentelni a felszerelés felújítására (amennyiben a gazdálkodási ered-
mények ezt lehetővé teszik) 

 
 

 

3.2. А 2016évi pénzügyi mutatók becslése és a poziciók szöveges magyarázata 
 
 

A 2016-os évben az össz bevétel csökkent a 2015-ös évhez viszonyítva. 
(213.519.000 – 242.885.278), a költségek közel azonos szinten maradtak (240.248.000 -  

242.300.354). 
 
A nagy veszteség a hőenergia hálózati rendszerében és a végső fogyasztók felé való ármeghatá-

rozás metodológiája a hőenergia ellátásban a  fő okai, annak hogy a költségek nem csökkentek a bevéte-
lekkel arányosan. 

 
A pénzügyi eredmény becslése a következő feltételezéseken alapul: 
 
- a 60 napon túli követelések, nem fognak nőni a 2015-ös évhez viszonyítva 
- A hőenergia ellátás a 2015-ös szinten lesz vagyis 18.424.530 kWh 
- A földgáz ellátás a közellátásban 1.723.753sm3 lesz. 
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4. A 2017. ÉVI AKTIVITÁSOK TERVE 
 
 

Az energetikai részleghez tartozik a közüzemi földgázszolgáltatás, a vezetékrendszerrel való gazdálkodás, 
valamint a közüzemi távhőszolgáltatás. 
A földgáz árának megállapítása előírt szabályrendszer alapján történik, a Szerb Köztársaság Energetikai 
Ügynökségének jóváhagyásával, a hőenergia árát a Községi Képviselő Testület hagyja jóvá.. 
A kisipari részleghez tartozik az összes már említett tevékenység, az áralakítás a kínálat-kereslet piaci 
törvényszerűségei alapján történik.  
A szabadpiaci kalkuláció üzleti titkot képez, ezért a normaóra díja minden esetben a pillanatnyi piaci 
helyzettől függően változhat. 
                Az energetikai részlegnek a helyi piacon erős poziciója van, vezetékes gázzal 1749fogyasztót, 
hőenergiával pedig 2209 felhasználót lát el. 
                Az utcai gázvezeték kiépítése saját szervezésben, saját pénzeszközökből történik.Az utcai gáz-
vezeték bővítése folyamatban van az optimális szükségletek szerint.Az elmúlt évben a bővítésre vonatko-
zó igény a nőtt, 8 új csatlakozás kiépítésére történt, erre az évre 6 új csatlakozás van tervezve. 
                A háztartási csatlakozások kiépítése saját szervezésben történik, a rákapcsolás díját a 
SZ.K.E.Ü.ellenőrzi. 
                Az egyéb tevékenységek(építészeti-gépészeti befejező munkálatok, szerelvények és karbantar-
tás)kizárólag piaci feltételek között eszközlendők-mind az Alapító részére –mind a külpiaci szükségletek-
re, itt a piaci helyzetünk gyengült, mivel ezeket a munkákat végezheti bármely e tevékenységre regisztrált 
piaci szereplő. 
 A vállalat vezetése törekedni fog a kommunikációs csatornák kihasználására és hogy áraival ver-
senyképes legyen, minél több kisipari munka és kiírt pályázaton való részvételen. 
                Javasoljuk az Alapítónak, hogy minden építészeti-kisipari munkát, amelyet a költségvetésből 
pénzelnek, bízza vállatunkra, amely törekedni fog rá, hogy minnél versenyképesebb legyen. 
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5. A 2017. ÉVI PÉNZÜGYI MUTATÓK TERVE 
 

 
Pénzügyi források:A vállalatfinanszírozása NEM a költségvetésieszközökből, hanem 

KIZÁRÓLAG a piacon.piacifeltételekközöttmegvalósítottsajáteszközökbőltörténik, azenergetikairészleg-
kivételével,amely a SzerbKöztársaságEnergetikaiÜgynöksége, a SZK EnergetikaiMinisztéri-
umánakrendelkezései , valamintazAlapítóáltal van ellenőrizve. 

  2017.évretervezettösszbevétel284.070..000,00 dinazösszkiadáspedig283.420.000,00dinár. 
A tervezettbevételekéskiadások a következőkönalapszanak: 
-a 60 napontúlikövetelések, maximum 16.165.000,00 din tesznekki, vagyis a távhőszolgáltatás-

megvalósításának a 7,95%-át, 10% helyett, amit a távhőszolgáltatásMetodológiájamegenged. 
- A földgázellátás 10,85%-al növekszik (1.723.753 sm3 – 1.933.517) 
- Ahőenergiaellátás a 2016. éviszintenmarad 18.424.530 kWh (a következő árakkal            8,01 

din/kWh, fix rész 213 din/m2/év, az ügyviteli helyiségek koeficiense 1,25) 
- atervezettföldgázmennyiség a hőenergiaelőállításáranem less nagyobb mint 4,4 millió m3 

33,90din-es átlagárral 
- azelektromosárambeszerzésiköltségeinemlesznek 20millió dinárnálnagyobbak 
-a közellátásicéltszolgálóföldgázára a 2016 novemberiszintenalakul, a távhőszolgáltatásárapedig 

2017 február 01-től a 
Végsőfelhasználóhőenergiávalvalóellátásárólszólórendeletbenmeghatározottárképzésimetodológiánalapsz
ik (SZK Hivataloslapja 63/2015) 

Amennyibennemvalósul meg azárjóváhagyás, amelyalapjánazüzletitervkészültvagy a 
költségeknemcsökkennekjelentősmértékben, úgy a Felügyelőbizottságtájékoztatjaazalapítót, 
hogymilyenveszteség fog keletkezni a vállalatügyvitelében. Ezek a 
számításokkivannakmutatavaazÁllapotésEredménymérlegekbenésezendokumentumszervesrészétképezik 
(5.1 és 5.2 nyomtatvány a jelenlegérvényesárakkal 

Amennyiben  nyereséges lesz a gazdálodásunk, úgy a nyereséget a Közvállalatokról szóló tör-
vény rendelkezéseivel összhangban fogjuk felhasználni. 
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6. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA 
 

A bérek a 2017.évre a 2016 évi tervezettátlagbérek szinjtén vannak tervezve.A tervezett 
foglalkoztatotti létszám 27 foglalkoztatott. Három dolgozó eleget tesz a nyugállományba vonulási 
feltételek egyikének, ők olyan munkákat végeznek, amelyek megkövetelik helyettesítésüket. 

A felügyelőbizottság  tagjainak , akik résztvesznek az üléseken, havi térítmény jár, éspedig a 
Közvállatokról szóló törvény 19. szakaszával összhangban .A tervezett ülések száma 20.Amig az ala-
pító nem határoz a térítmény összegéről, 2000, 00 dináros (neto)  kifizetés történik ülésenként, azok-
nak a felügyelő bizottségi tagoknak akik résztvesznek az ülésen. 

A munkára való jövetel és távozás költségeit az autóbuszjegy árának összegében fizetjük 
ki.(a törvényi szabályozásnak megfelelően.) 

A saját gépkocsi hivatalos használatának költségeit megtett kilométerenként a benzin árának 
10%-ban térítjük meg. 
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7. BERUHÁZÁSOK 
 

 
2017-ben tervezzük: 
 

200 darab házi gáz mérő berendezés vásárlása                                                1.200.000,00 din. 
30 darab kaloriméter vásárlása                                                                         930.000,00 din. 
gáz hálózat bővítése                                                                                         500.000,00 din.  
köztulajdonban lévő ingatlanok homlokzatának rekonstruálása és 
elrendezése – 400-11015/2016-os számú Kormányzati Rendelet 
2016.11.17. 

700.000,00 din. 

 
A beruháyásokat saját forrásból finanszírozzuk, de lehetőség szerint pályázni fogunk hazai és nemzetközi alapok-
nál is. 
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8. KÖTELEZETTSÉGEK 
 
 
A vállalat nagy mértékben eladósodott, főleg rövid lejáratú kötelezettséggel ter-

helt.Fizetőképessége rendkívül nagymértékben függ a követelések megfizettetésének mértékétől, vala-
mint attól, hogy jóváhagyást kapunk-e  szolgáltatásaink megfelelő  árait illetően, elsősorban ami a távhő 
szolgáltatást illeti. Annak érdekében, hogy csökkenjen a vállalat rendívül nagymértékű eladósodottsága, 
mindenképpen megkell oldani a 2015 és 2016-os év folyamán a távhőszolgáltatásból eredő veszteség 
lefedését. Adósaink zömmel fizikai és jogi-(költségvetési használók)személyek,földgázfogyasztók 
ill.távhőenergia felhasználók 

. 
A vállalat nem tervezi hitel felvételét..
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9. TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK 
BESZERZÉSÉRE,AMELYEK  A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLJÁK, FOLYÓ ÉS 
BERUHÁZÁSI VALAMINT KÜLÖN CÉLOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK 

Táblázatos kimutatás a mellékletekben 
 
Bemutató tevékenységek terve 
 
Minden fontos történésről értesítjük a lakosságot a tömegtájékoztatási eszközök(helyi TV,rádió, 

sajtó, a vállalat honlapja)útján.A hirdetmények költségeit a médiumok számlái alapján fizetjük. Minden 
foglalkoztatott feladata, hogy gondoskodjon – olyan magatartást tanúsitson- arról hogy fogyasztóink kö-
rében pozitiv vélemény alakuljon ki szolgáltatójukról. 

 
A segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szolgáló eszközök 

felhasználásának mércéi 
 
Ezek a mércék a következők: 
- reprezentációra:fontos üzleti partnerek megvendégelése 
- a reklámra, propagandára és hirdetésekre tervezett eszközöket kizárólag hirdetésekre, illetve 

a fogyasztóknak a média általi tájékoztatására, valamint az üzleti partnerek alkalmi –újévi-
megajándékozására(naptár, határidőnapló)fogjuk felhasználni 

- humanitárius segély:azon súlyos beteg személyek támogatása akik nem a dolgozók család-
tagjai, elsősorban gyerekek 

- adományok és támogatások:tehetséges tanulók és egyetemisták támogatása valamint azon 
tömegsportok pénzbeli támogatása amelyben gyerekek és fiatalok nagy számba vesznek részt 
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Sor- 
szám.

A szolgáltatás leírása XII. 2016 terv 2017 Index

1 Gáz ár

Az elosztói hálózatra való csatlakozási jogosultság

G -gázmérő 2.5 72000 72000 1.00

G-gázmérő  4 72000 72000 1.00

G-gázmérő 6 79800 79800 1.00

3 A gázberendezés üzembe helyezése fogyasztó nélkül 4900 4900 1.00

A fogyasztói  hely üzembe helyezése

Gázkazán                                                 50 kW 2100 2100 1.00

Gázüzemelésű vízmelegítő                          24 kW 2100 2100 1.00

Gáztűzhely                                                 10 kW 1050 1050 1.00

Gázkonvektor                                            10 kW 1000 1050 1.05

5 A gázfogyasztó lekapcsolása 2000 2100 1.05

6 A gázfogyasztó lekapcsolása a fizetés elmúlasztása miatt 2000 2100 1.05

7 A gázfogyasztó újrakapcsolása 2000 2100 1.05

8 A gázberendezés  éves vizsgálata 1.00

9 Kéményellenőrzés

10 Beavatkozások a gázvezetéken vagy a gázkészüléken 950 950 1.00

11 Nem említett szakmunkák a gázberendezéseken 950 950 1.00

12 Kéménytisztítás 550 550 1.00

13 Kiszállás gépjárművel a fogyasztóhoz Zenta területén 500

2

4

A SZ.K.E.Ü.jóváhagyása 
alapjá

10. ÁRAK 
            Árak amelyek a vezetékes gáz szolgáltatáshoz kötődnek 

 
Megjegyzés: a 8.és a 9.sorszám alatti szolgáltatás össze van vonva. 
 
A GÁZELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK 

 
A fentiáraknemtartalmazzákazáfá-t éskizárólag a gázforgalmazásrólszólótörvénybenelőirányzottszük-

ségesműszaki-pénzügyiteendőkrevonatkoznak. 
Azösszestöbbiún.“szabadpiaci“munkára és szolgáltatásra vonatkozóan az áralakítás kizárólag a kínálat-

kereslet elv alapján történik. 

Árak amelyek a távhő szolgáltatáshoz kötődnek 
 

n

1200 1200

Sor szám A szolgáltatás leírása XII 2016 2017. terv Индекс

1  hőenergia kWh ár

A hővezetékre való csatlakozási jog 60000 60000 1.00

Vissza kapcsolódás a hővezetékre- 1 éven belül 10000 10000 1.00

a hővezetékre- 2 éven belül 20000 20000 1.00

Ujbóli csatlakozás a hővezetékre- 3 éven belül 60000 60000 1.00

Ideiglenes lekapcsolódás a hővezetékről-lakás 8000 8000 1.00

Ideiglenes lekapcsolódás a hővezetékről-ház 25000 25000 1.00

 A lakás fűtő rendszerének üritése és feltöltése a fűtési idényben 400 400 1.00

 A lakás fűtő rendszerének üritése és feltöltése a fűtési idényen kívül 250 250 1.00

5 A radiátorok kimosása 550 550 1.00

6 A fűtésberendzés kilevegőztetése 550 550 1.00

Radiátor le és felszerelése a hozzá tartozó csővezetékkel 700 700 1.00

Cirkulációs pumpa le és felszerelése DN ≤ 65 mm 700 700 1.00

Cirkulációs pumpa le és felszerelése DN ≤ 65 mm 1100 1100 1.00

Radiátor le és felszerelése ≤ 10 borda 700 700 1.00

Radiátor le és felszerelése > 10 borda 900 900 1.00

9 Heggesztőkészülék és felszerelés szállítása 550 550 1.00

a Községi Képviselő 
Testület hagyja jóvá

4

7

8

2

3
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11. KOCKÁZATOK KEZELÉSE 
 

 
A követeléseink megfizettetését illetőleg nagy nehézségeink vannak, sok esetben a pereskedés is 

eredménytelen.A vállalat fizetőképessége kizárólag attól függ, hogy kinnlevőségeinket hogyan tudjuk 
megfizettetni  szolgáltatásaink felhasználóitól.Tekintettel arra, hogy a hővezeték több mint 35 évvel ez-
előtt épült, nagyobb meghibásodások is várhatóak, amelyeket a technikai és pénzügyi lehetőségekhez 
mérten el fogunk hárítani, biztosítva a hőenergia fogyasztók zavartalan ellátását.A vállalat törekedni fog 
arra, hogy a követelések megfizettetésének kockázatát, áttegye azokra akik a kétes követeléseket létrehoz-
ták, vagyis a nemfizető fogyasztókra. 
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A zentai ELGAS KV levélpapírja 
Szám: 1/2017 
Kelt: 2017. január 20-án 
 
 
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
a zentai ELGAS KV Felügyelő Bizottságának (a továbbiakban: FB) 2017. január 20-án 07.30 
órai kezdettel Zentán, a vállalat helyiségeiben megtartott 1. üléséről. 
 

NAPIREND: 
 

1. A vállalat 2017. évi üzletviteli programjának elfogadása 
 

Jelenlevő tagok: 
 

Az ülésen jelen voltak: Tóth Kornél, a Felügyelő Bizottság elnöke, valamint Nagy Zámbó 
Zsolt, míg Csipak Tibor indokolt okok miatt nem volt jelen. Az ülésen előadóként részt vett 
Petrović Boško, a vállalat igazgatója, valamint Lőrinc László, a számvevőség főnöke. A 
Felügyelő Bizottság határozatképességét figyelembe véve áttértek a napirendre. 

Szavazás történt a napirend kérdéséről, melyet követően az előterjesztett napirendet 
egyhangúlag elfogadták. 
 

1. A vállalat 2017. évi üzletviteli programjának elfogadása 
 

Tóth Kornél, a Felügyelő Bizottság elnöke szót adott Petrović Boško igazgatónak, hogy 
mondjon bevezető előterjesztést a jelen napirendi ponttal kapcsolatban. Az igazgató közölte, 
hogy jelenleg az Elgas állítja elő a hőenergiát. Az üzletviteli tervről részletesebben a 
számvevőség főnöke fog jelentést tenni. 

Lőrinc László elmondta, hogy a vállalat üzletviteli terve kidolgozásra került, és azt 
megtekintésre megküldték a Felügyelő Bizottság tagjainak. Figyelembe lett véve, hogy mi 
vagyunk a hőenergia előállítói. A hőenergia előállítása gáz és villamos energia vásárlását jelenti. 

Úgyszintén kijelentette, hogy a hőenergia előállításának folyamata megnöveli a vállalat 
munkaerőigényét, ami bekerült a 2017. évi üzletviteli programba. 

Nagy Zámbó Zsolt közölte, hogy egyezik a 2017. évi üzletviteli programmal, valamint a 
fűtés árával, melynek egyenlegét a vállalat nem fogja negatívba fordítani. 

További felszólalás a jelen témával kapcsolatban nem történt, miáltal azt szavazásra 
bocsátották, és egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot, mely a következőképpen hangzik: 
A Felügyelő Bizottság a 2017. január 20-án tartott ülésén a vállalat alapítóival való 
konzultációt követőn meghozta az: 
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1-1-1/2017 számú határozatot. 
 

A vállalat 2017. évi üzletviteli terve elfogadásra kerül. 
 
 
 
További felszólalás nem történt, miáltal az ülés 08.30 órakor befejeződött. 
 
 

Đetković Olivera, s. k. 
 

jegyzőkönyvvezető 

Tóth Kornél s. k. 
 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE 
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          Javaslat 

            A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos  Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016.  
sz. – kiig.) 44. szakaszának 2. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32.  szakasza  1.  bekezdésének  8.  pontja,  valamint  
Zenta  község  statútuma  (Zenta  Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 22. 
pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. február 24-én tartott ülésén meghozta az 
alábbi 
 
 

V É G Z É S T 
A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 2017. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK ÉS 

ÉVES PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 

I. 
 

A képviselő-testület JÓVÁHAGYJA a zentai Történelmi Levéltár 2017. évi 
munkaprogramját és éves pénzügyi tervét. 
 

II. 
 

Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
 

I n d o k o l á s 
 

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos  Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016.  
sz. – kiig.) 44. szakaszának 2. bekezdése  alapján,  amikor  az  intézmény  alapítója  a  Szerb  
Köztársaság,  az autonóm tartomány és a helyi önkormányzati egység, a munkaprogramot és az 
éves pénzügyi tervet az alapító hagyja jóvá. 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. 
szakaszának 22.   pontja   alapján   a   községi   képviselő-testület   megvitatja  a költségvetést 
használók munkájáról szóló jelentést, és jóváhagyja a munkaprogramjukat. 

Zenta község és a Magyar Nemzeti Tanács között 2016.01.14-én a 6-1/2016-II-es szám 
alatt kötött szerződés a zentai Történelmi Levéltár intézmény feletti alapítói jogok részleges 
átruházásáról 5. szakasza szerint,  a szerződő felek  egyetértenek,  hogy Zenta Község fenntartja 
azt a jogát, hogy illetékes szervei továbbra is felügyeletet gyakoroljanak az Intézmény működése 
felett, meghozza és módosítsa az Intézmény alapítói okiratát, jóváhagyja az Intézmény 
alapszabályát és más általános aktusait azzal, hogy köteles ezeknek a hatásköröknek a 
gyakorlásában tiszteletben tartani azokat a jogokat, amelyeket a Tanács a jelen szerződéssel 
szerzett.  

2016. december 13-án a zentai Történelmi Levéltár megküldte az intézmény 2017 évi 
munkaprogramját és éves pénzügyi tervét. 

A Községi Közigazgatási Hivatal Költségvetési és pénzügyi osztályának véleménye 
szerint az éves pénzügyi terv összhangban van a 2017. évi községi költségvetésről szóló 
rendelettel. 
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Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó 
ügyiratok meghatalmazott előterjesztője végzésével véglegesítette a zentai Történelmi 
Levéltár 

2017. évi munkaprogramjának és éves pénzügyi tervének jóváhagyásáról szóló 
végzésjavaslatot és megvitatásra és elfogadásra a Zentai Községi Képviselő-testülethez utalta azt. 

A  Községi  Képviselő-testület,  miután  megvitatta  a  Községi  Tanács  javaslatát,  a 
rendelkező rész szerinti végzést hozta. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 630-4/2016-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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Javaslat 
A közszolgálatokról szóló törvény 21. szakasza (a SZK Hivatalos Közlönye, 42/91, 71/94, 
79/2005, 81/2005, 83/2005 és 83/2014), A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007, 83/2014 és 101/2016. szám)  32. szakasza 1. bekezdésének 8. 
pontja, Zenta község Idegenforgalmi Szervezete alapszabálya módosítása és kiegészítése 3. 
szakasza (Zenta Község Hivatalos Lapja 38/2012.sz.), valamint Zenta község statútuma Zenta 
Község Hivatalos Lapja 5/2011.sz.) 21. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2017. 
február 24-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

V  É  G  Z  É  S  T 
ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 2017. ÉVI ÜZLETVITELI 

PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 
 

I 
 Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyja Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 
2017. évi üzletviteli programját, amelyet az intézmény Igazgató bizottsága 2017. január 24-i 
ülésén AD-2.1. számú határozatával fogadott el. 
 
 

II 
Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 332-2/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület 

elnök asszonya 
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Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 

 

 

 

 

 

 

ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETÉNEK MUNKA-ÉS 
PÉNZÜGYI TERVE – 2017 

 

 

 

 

 
Összeállította: Laskovity Kornél 

Igazgató 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zenta, 2017 
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1.  Bevezetés 
 
A turizmus állandó mozgást, utazást jelent, és mint ilyen nagyon dinamikus jelenség. 
Lényegét tekintve multidiszciplináris, míg más megközelítésben olyan tényezőktől függ, 
mint a szabadidő és a rendelkezésre álló pénzügyi jövedelmek. Az egyik legfontosabb 
tényező az utazás motivációja, melynek kialakításában nagy szerepet játszik a 
desztinációs marketing koncepció illetve az egyéni preferenciák. Amikor a desztináció 
szempontjairól beszélünk, kulcsfontosságú az attrakciók megléte, csak úgy, mint a 
kommunikáció (a desztináció és a célpiac kommunikációja), szálláskapacitások és a 
desztináció egyéb kapacitásai. Ezek azok a kezdeti feltételek, melyek lehetőséget 
teremtenek a turizmus fejlődésére. 
 
Az idegenforgalom hagyományos felfogása tömeges idegenforgalmi látogatást jelent, 
klasszikus csomagajánlatot, nagy szálláskomplexumokat és attrakciók csoportját a 
desztináción. 
 
Az idegenforgalmi gazdaság modern tendenciái az alternatív turizmus megjelenését 
eredményezték, melyek rugalmas idegenforgalmi kínálatot igényelnek, egyénre szabott 
kínálatot és a fenntartható turizmus koncepcióját. A modern turisták tapasztaltabbak, 
ökológiai érzékenységük magasabb, új élményekre vágynak és az árnak megfelelő 
minőséges szolgáltatásokra. 
 
A modern turisztikai helyek az integrált marketinget támogatják, amely a promóciós 
tevékenységek, a piaci helyzet, a termék- és árpolitika mellett magába foglalja a humán 
erőforrás, mint tényező szerepét is. 
 
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a munkatervvel kívánja megtenni azokat a 
lépéseket, melyek egy idegenforgalmi fejlesztési koncepció kialakításához vezetnek 
Zenta városa számára, a modern idegenforgalmi tendenciákkal összhangban. 
 
Az elkészített munkaterv nem tekinthető véglegesnek, a szükségleteknek megfelelően 
lehetőség van bizonyos változtatásokra, a tevékenységek módosítására, mindezt azzal 
a céllal, hogy alkalmazkodni tudjunk a turisztikai piac új trendjeihez az országban és a 
régióban egyaránt. 
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2.  Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetét Zenta község Közgyűlésének határozatával 
2006. október 19-én alapították, azzal a céllal, hogy elősegítse és reklámozza Zenta 
község turizmusát, hogy a teljes idegenforgalmi kínálatról összegyűjtsön és 
megjelentessen minden fontos információt, illetve egyéb aktivitásokat valósítson meg a 
turizmus promóciója érdekében. 

A turizmusról szóló törvénnyel összhangban („Sl. glasnik RS”, 
br.36/2009,88/2010,99/2011 – dr. Zakon, 93/2012 i 84/2015) az Idegenforgalmi 
Szervezet, mint a helyi önkormányzat egysége a következő feladatokat látja el: 

1. a község idegenforgalmi értékeinek népszerűsítése, 
2. koordinálja a turizmusban résztvevő gazdasági és egyéb szereplők 

tevékenységeit és együttműködését, melyek közvetve vagy közvetlenül 
elősegítik a turizmus fejlődését és idegenforgalmi népszerűsítését 

3. éves programot és tervet készít reklámtevékenységeiről, a Stratégiai marketing 
tervvel és a Szerbiai Idegenforgalmi Szervezet terveivel és programjaival 
összhangban. 

4. tájékoztató-népszerűsítő anyag biztosítása, amellyel megvalósul a község 
idegenforgalmi értékeinek reklámozása (nyomtatott kiadványok, audio – és video 
népszerűsítő anyagok, internetes bemutatók, emléktárgyak, stb.), illetve a 
hatásköri szervekkel együttműködve gondoskodik az idegenforgalmi 
jelzésrendszer biztosításáról,  

5. а község teljes idegenforgalmi kínálatával kapcsolatos információk 
összegyűjtése és megjelenítése, és egyéb az idegenforgalommal kapcsolatos 
marketingtevékenységek végzése 

6. különböző idegenforgalmi, tudományos, szakmai, sport, kulturális és egyéb 
találkozók és rendezvények szervezése, illetve a szervezésében való részvétel, 

7. idegenforgalmi információs pontok alakítása (a turisták fogadására, a turisták 
ingyenes tájékoztatására, a turisták tájékoztatásához szükséges adatok 
begyűjtésére, a turisták megismertetésére az idegenforgalmi kínálat 
minőségével, a turisták panaszainak továbbítása az illetékes szervek felé és 
egyebek), 

8. a turisztikai területet igazgatja 
9. a háziiparban történő szolgáltatásnyújtásban való közreműködés 
10. az idegenforgalmi infrastruktúra kiépítésének programja és a területrendezési 

program megvalósításának serkentése, 
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11. hazai és nemzetközi idegenforgalmi projektek kidolgozása,a kidolgozásban való 
részvétel, illetve azok megvakósítása 

12. adatok összegyűjtése és feldolgozása, kérdőívek összeállítása és értékelése 
13. az idegenforgalom népszerűsítése terén kifejtett egyéb aktivitások az alapítói 

okirattal és az alapszabállyal összhangban. 
 

3.  Humán erőforrás 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2017-еs évben összesen két személy 
foglalkoztatásával, illetve az önkormányzat részéről Kosiczky András turizmussal 
megbízott tanácstag segítségével igyekszik megvalósítani programját: 

Laskovity Kornél – Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének igazgatója 

Terényi Gere Emese – idegenforgalmi szakmunkatárs 

Különösen a nyári időszakban szükségesnek látjuk a munkás létszám bővítését, mivel 
ebben a periódusban jelentős növekedés tapasztalható az emlékkilátó látogatottságát 
tekintve. 

 

4.  Információs-propaganda tevékenység  

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete ebben az évben is folyatni fogja az általános 
információs és reklámtevékenységeket. A község minden intézményével igyekezni fog 
együttműködni, a jobb promóció és minőséges kínálat kialakításában. 

A kínálatról rendelkezésre álló adatok és információk összegyűjtése természetesen 
előfeltétele az időszerű és pontos információs tevékenységnek. 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete idegenforgalmi kiállításokon keresztül is 
szeretné megvalósítani az információs-propaganda tevékenységet. 

 

5.  Idegenforgalmi kiállítások 

Az idegenforgalmi kiállítások olyan rendezvények, melyek kiváló lehetőséget 
biztosítanak közvetlen kapcsolatok kialakítására, a meglévő és potenciális turistákkal, a 
médiával és az idegenforgalmi irodákkal való viszony megalapozására illetve ápolására. 
Mindezek mellett lehetőséget teremt azoknak a trendeknek a megismerésére, melyek 
között a turisztikai gazdaság fejlődik, a lokális szinttől egészen a globálisig. Zenta 
Község Idegenforgalmi Szervezete a 2017-еs évben, pénzügyi lehetőségeihez mérten 
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azokon az idegenforgalmi kiállításokon kíván részt venni, melyeken az elmúlt években 
megalapozta piaci jelenlétét és fokozni szeretné marketingtevékenységeit. 

- Belgrádi nemzetközi idegenforgalmi kiállítás (ITTFA) - a belgrádi kiállítás 2017. 
február 23 – 26. között kerül megrendezésre. Meglátásaink szerint a kiállításnak az 
elmúlt évek során sikerült  Európa ezen részének egyik legjelentősebb kiállításává 
kinőnie magát. Ez alátámasztja a mi szereplésünket is fővárosunk idegenforgalmi 
kiállításán. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete Vajdaság Idegenforgalmi 
Szervezetével karöltve kívánja bemutatni turisztikai kínálatát. 

 

- Utazás 2017 – Budapest - a budapesti kiállítás 2017. március 02 - 05. között kerül 
megrendezésre. A kiállításon való részvételt Vajdaság Autonóm Tartomány Gazdasági 
Titkársága biztosítja számunkra. A piaci szegmentáció szempontjából a magyar 
turistáknak kiemelt szerepük van Zenta község turizmusának fejlesztésében. 

 

- Újvidéki Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás - az Újvidéken megrendezésre kerülő 
idegenforgalmi esemény 2017. október 05-07. között valósul meg. Részvételünk 
kiemelten fontosnak tekinthető, hiszen ezen rendezvény hivatott Vajdaság teljes 
idegenforgalmi kínálatának bemutatására a nagyközönség számára.  

A felsorolt kiállításokon kívül, idegenforgalmi szervezetünk pénzügyi lehetőségeihez 
mérten, további turisztikai kiállításokon és rendezvényeken is részt kíván venni. 

 

6.  Promóció és reklám 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete városunk egyik legforgalmasabb területén 
található, a Városháza főbejárata közelében. A 2017-es évben is céljaink között 
szerepel a nyilvánossággal való viszony fejlesztése, irodánkban való közvetlen 
információnyújtás, nyomtatott kiadványok, weboldal, közösségi háló (Facebook), 
továbbá médiaszereplés és szuvenír eladás segítségével. 

 

6.1.  Nyomtatott és video kiadványok 

- Idegenforgalmi rendezvénynaptár 2017 - Irodánk a 2017-es évben is fontosnak 

tartja az idegenforgalmi rendezvényeket összefoglaló éves naptár kiadását, melyet az 

év eleji idegenforgalmi kiállításokon már nyomtatott formában kínál. Az iroda 
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weboldalán egész évben elektronikus formában is elérhető. Az idegenforgalmi jellegű 

gazdasági szereplőknek (szálláshelyek, éttermek, bárok, klubbok...) pedig nyomtatott 

formában biztosítjuk. 

 - Zentai csata 320 - A Zentai csata 320. évfordulója alkalmából szeretnénk egy 10-15 

oldalas tematikus kiadványt készíteni, amely a csata bővebb történetét, a fontosabb 

szereplők életrajzát, a Zentai csata Emlékkilátóba elhelyezett leletek képes és írásos 

bemutatatását, térképeket, valamint a csata művészi feldolgozásait tartalmazná. Az év 

első felében szerb és magyar nyelven készülne el, majd természetesen angolul és 

németül is. 

- Rendezvényeket népszerűsítő kiadványok- a fontosabb idegenforgalmi események 

programjait bemutató szórólapok, plakátok, óriásplakátok készítése. 

-Általános ismertető füzetek és kiadványok – a népszerű kiadványok további 

nyomtatása és tervezése 

Az említett kiadványok finanszírozását az idegenforgalmi illetékből befolyt összegből 

kívánjuk fedezni. 

Az előző években sikerült számos videót elkészíteni a város idegenforgalmi kínálatát 

tekintve (Zentai csata Emlékkilátó, Tiszavirág Fesztivál, Zentai marcipán, Zentai 

Városháza).  

- Községi promóciós kisfilm - Az idei évben egy átfogóbb, a községet idegenforgalmi 

szempontból egészében bemutató kisfilmet szeretnénk elkészíteni, melyet kiállításokon, 

gazdasági jellegű szemináriumokon, találkozókon lehetne bemutatni. 

 

6.2.  Weboldal és közösségi háló 

2013-ban sikerült egy átfogó internetes oldalat készíteni a városról, amely megfelelő 

tájékoztatást nyújt a látogatók számára. 
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- Weboldal aktualizálás -  az oldal folyamatosan bővül és aktualizálódik, hiszen 

számos új tartalommal (rendezvények, műsorfüzet, új szálláshelyek, éttermek, stb.) 

tudjuk megtölteni. Az éves statisztikai adatok szerint pedig egyre többen tájékozódnak 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének weboldaláról. A jövőben szeretnénk 

elérhetővé tenni a legfontosabb adatok német nyelven is. 

- Zentai csata weboldal - az említett 320. évforduló jó alkalmat kínál egy a Zentai 

csatával foglalkozó weboldal létrehozására. Az évek során számos információ 

halmozódott fel a jeles történelmi eseménnyel kapcsolatban (jelentések, térképek, 

művészi megjelenítései a csatának, stb.). Ezeket szeretné irodánk összefoglalni és a 

nyilvánosság elé tárni, hogy mindenkinek lehetősége legyen átfogóan is megismerkedni 

a csatával. Az internetes oldal szerves részét képezi a Zentai csata brand 

kialakításának. Szerb és magyar nyelven indítanánk a weboldalt, melyet igyekszünk 

mihamarabb világnyelveken is elérhetővé tenni. 

A közösségi hálók a legfontosabb helyszínét képezik a nyilvánossággal való 

mindennapi kommunikációnak. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete egy nyilvános 

profillal rendelkezik „Idegenforgalmi Szervezet Zenta” néven.   

- Facebook profil működtetése - 2017-es évben is folytatni szeretnénk az online 

marketing használatát, szociális hálókon keresztül, melyek a gyakorlatban igen 

hasznosnak bizonyultak. Továbbra is szervezetünk minden rendezvényéhez eseményt 

hozunk létre, mely az egyik leghasznosabb kapcsolat a szervező és a potenciális 

látogató között, ahol naponta új információk eljuttatására van lehetőség. Igyekszünk 

minden turisztikai szempontból fontos dolgot/eseményt megosztani ismerőseinkkel, a 

kultúra, szórakozás vagy a sport terén is. 

6.3.  Szuvenírek 

Immár négy éve sikeresen működik irodánkban a szuvenírek árusítása. Minden évben 

igyekszünk újítani a kínálaton, mindinkább a városra jellemző ajándékok árúsítását 

helyezzük előtérbe: Zentai csata csokoládé, Zentai csata bor, de szorgalmazzuk a helyi 

vállakozóknak is az erre való törekvést (Zentai marcipán). Igyekszünk a helyi 
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kézművesekkel és vállalkozókkal közösen új termékeket kialakítani. A 

rendezvényeinken is a kézzel készített termékek kiállítását és árusítsát szorgalmazzuk.  

Az egyre növekvő eladási mutatók miatt az ajándéktárgyak beszerzésére a pénzügyi 

tervünkben 500.000,00 dinárt láttunk elő. 

 

7. A Zentai csata Emlékkilátó tartalmi bővítése 

2016-ban megindult az emlékkilátó tartalmi bővítése, hiszen sikerült két nagyméretű 

zászlót elhelyezni (Német-Római Császárság és az Oszmán Birodalom), illetve 

elkészültek a csata főszereplőinek életrajzai négy nyelven (magyar, szerb, angol, 

német). 2017-ben a Tisza medréből előkerült valódi, a csatából származó tárgyak 

kerülnek kiállításra, megfelelő üveges vitrinekben a mai igényeknek megfelelően, 

magyarázatok elhelyezésével, megfelelő megvilágítással.  

Az említett bővítést a Városi Múzeum (Thurzó Lajos Közművelődési Központ) leltárában 

szereplő tárgyak, illetve a Vajdasági Vízalatti Kutatók által, az elmúlt évek során 

felszínre hozott tárgyak képezik. 

A csata 320. évfordulója alkalmából előlátott tartalmi bővítés a látogatók számára 

minőségbeli javulást eredményez, hiszen több és tartalmasabb információkhoz 

juthatnak. 

 

8.  Rendezvények 

Zenta község idegenforgalmi kínálatában fontos helyet foglalnak el a különféle 

rendezvények. Összhangban Zenta jelenlegi turisztikai jellemzőivel és kínálatával, a 

rendezvényturizmus szorgalmazása logikus választás lehet. 

A 2017-es évben Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete három rendezvény 

esetében főszervezőként jelenik meg, míg a többi rendezvény esetében logisztikai és 

promóciós tevékenységünkkel igyekszünk hozzájárulni az események sikeréhez. 2013-
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ban irodánk a fesztiválok terén sikeresen megtalálta helyét a rendezvénypiacon, amikor 

először szervezte meg a Tiszavirág fesztivált és I love Zenta rendezvényt. Az elmúlt 

három évben az említett fesztiválok egyre népszerűbbé váltak, mind a helyi lakosság, 

mind pedig a külföldi turisták esetében. 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2017-es évre a következő rendezvényeket 

látta elő: 

- Tiszavirág Fesztivál - az elmúlt négy év nagy sikerére való tekintettel Zenta Község 

Idegenforgalmi Szervezete a 2017-es évben is szeretné megszervezni a fesztivált, 

melynek célja az egyedülálló természeti jelenség a tiszavirágzás népszerűsítése, 

valamint községünk nyári rendezvénypalettájának színesebbé tétele. 2017-ben is több 

napon keresztül igyekszünk sok ezer ember örömére változatos zenei ízlésvilágot, 

sokszínű kulturális programot, gasztroélményeket varázsolni Zenta gesztenyefasorral 

díszített Tisza - partjára.  Az esemény megrendezésére 2017. június 16. és 17. között 

kerül sor. A 2016-os évben ismételten bebizonyosodot, hogy a fesztivál magas 

színvonalának fenntartása és tartalmi bővítése a költségvetésben előlátott eszközök 

mellett további jelentős pénzeszközöket is igényel, mely biztosítja a rendezvény 

fenntarthatóságát és az idegenforgalmi piacon való hosszútávú pozicionálását. 

- I love Zenta - szintén a 2013-as évben indult útjára az „I love Zenta” elnevezésű 

fesztivál, melyet az idei évben szeretnénk tovább színesíteni és fejlszteni. A rendezvény 

célközönsége mindenekelőtt az ún. „VFR” turisták, tehát azok a zentaiak, akik már nem 

élnek a városban, akik néhány alkalommal, rokon és baráti látogatás alkalmával jönnek 

vissza Zentára. Az említett „VFR” turisták mellett a rendezvény a helyi lakosoknak is 

szól, illetve mindazoknak, akik kellemes és szép emlékeket őriznek városunkról.  A 

fesztivált sokszínű kulturális és zenei program kíséri. Az esemény megrendezésére 

2017. augusztus 11. és 12. között kerül sor. 

- Karácsonyi kavalkád - a rendezvény jelenlegi formájában első alkalommal a 2012-es 

évben került megrendezésre, városunk Fő terén. A nagy siker lehetőséget teremt 

számunkra a további fejlesztésekre és egy regionális egzisztencia kivívására. A 

rendezvény előreláthatóan 2017. december 20. és 23. között kerül ismételten 
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megrendezésre. Terveink között szerepel a Betlehemes Találkozó bővítése, amely az 

elmúlt három évben bebizonyította létjogosultságát, és az egyik legjelentősebb elemét 

képezi a rendezvényünknek, ahol számos vajdasági település betlehemezős csapata 

mutatkozott be. 2016-ban sikerült közelebb jutni célunkhoz, hogy a régió központi 

karácsonyi rendezvényét szervezzük meg, melynek értelmében a 2017-es évben 

szeretnénk minél több látogatót vonzani a szomszédos településekről és külföldről is. 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2017-es évben is igyekszik támogatást és 

logisztikai hátteret biztosítani a községi idegenforgalom fejlődése szempontjából 

kiaknázható rendezvények számára, melyek a következőek: 

 Nemzetközi Birkanyíró és Birkapörkölt- főző Verseny 

 Mosolytenger Gyermekfesztivál 

 Halász Csárda Napok 

 Zenta város ünnepe – Zentai csata 320. évfrodulójának megünneplése, 
polgármesteri fogadás, 

 Autómentes nap 

 Nemzetközi Hőlégballon Fesztivál 

 Ajvár Bajvívó 

 Helyi termékek Mikulásnapi kiállítása és Nemzetközi Pálinka Fesztivál 

 Egyéb rendezvények… 

 

9. Zenta község turizmusfejlesztési programja 

Zenta község fejlesztési stratégiája (2014-2020) előirányozza a közég 

turizmusfejlesztési programjának kidolgozását. Zenta község önkormányzata és 

idegenforgalmi szervezete a 2016-os évben külső szakértőcsoport bevonásával 

indította el a stratégiai kidolgozását, amely megalapozza a turizmusfejlesztés irányait 

községünkben. A turizmusfejlesztési program elkészülése 2017. márciusára várható és 
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várhatóan pozitív irányban befolyásolya Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének 

munkáját a jövőben. 

 

9. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezet 2017-es évi pénzügyi terve  
 
 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervet 2017-es pénzügyi terve a működéshez és a 

turisztikai tartalmak fejlesztéséhez nélkülözhetetlen reális szükségletek alapján került 

kialakításra. 

Az aktuális törvényi előírásokkal összhangban a saját bevételek egy része 

(viszonteladásból származó bevételek, belépőkből szerzett jövedelem) beleolvadt Zenta 

község költségvetésébe, így azok a községi költségvetés bevételét képezik. 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2017-es évben 2 aktivitást és 4 projektet 

látott elő, összesen 7.292.100,00 dinár értékben, melynek költségelosztása a 

következő: 

 

 
PROGRAM 4: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE:  1502-0001 

A TURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNYÍTÁSA 
Kontó Leírás Tervezett 

411 
A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETEI ÉS 
TÉRÍTMÉNYEI 

1.668.100,00

411111 A foglalkoztatottak keresetei és térítményei 1.538.100,00
  411112 A teljes munkaidőn felüli keresetek 130.000,00

412 
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS A MUNKAADÓ 
TERHÉRE 

298.700,00

412111 Nyugdíj és rokkant biztosítás járuléka 200.170,00
412211 Egészségügyi biztosítás járuléka 85.900,00
412311 Munkanélküli biztosítás járuléka 12.630,00

414 
FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS 
JUTTATÁSAI 

20.000,00

414411 Szoc. seg. egész. kezelés esetén a szűkebb család 
tagjainak 

20.000,00

416 
FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAZÁSA ÉS EGYÉB 
KÜLÖNLEGES KIADÁSOK 

32.000,00

416111 Jubiláris jutattások 32.000,00
421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK 405.000,00

421111 Pénzforgalom költségei 45.000,00
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421121 Banki szolgáltatás költségei 6.000,00
421325 Takarítási költségek 135.000,00
421411 Telefon, telex, telefax 12.000,00
421412 Internet és hasonló 10.000,00
421414 Mobiltelefon szolgáltatás 70.000,00
421421 Posta költségek 12.000,00
421512 Járműbiztosítás 60.000,00
421521 Foglalkoztatottak biztosítása munkahelyi baleset 

esetére 
20.000,00

421523 Harmadik személyekkel szembeni biztosítás 25.000,00
421919 Egyéb nem említett költségek 10.000,00

423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK 90.000,00
423599 Egyéb szakosított szolgáltatások 20.000,00
423711 Reprezentáció 60.000,00
423911 Egyéb ált.szolgáltatások 10.000,00

424 SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 50.000,00
424911 Egyéb speciális szolgáltatások 50.000,00

425 FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK 100.000,00
425119 Épületek egyéb javítása és karbantartása 20.000,00
425211 Mechanikai javítások 20.000,00
425219 Közlekedési felszerelések egyéb javít.és fenntartása 20.000,00
425222 Számítógépek karbantartása 20.000,00
425229 Adminisztrációs felszerelések egyéb javít. és 

fenntartása 
20.000,00

426 ANYAG 240.000,00
426131 Virág 3.000,00
426411 Üzemanyag 100.000,00
426491 Egyéb anyagok a közlekedési eszközökhöz 20.000,00
426811 Tisztításhoz szükséges vegyi anyag 15.000,00
426819 Tisztaság fenntartásához szükséges egyéb anyag 12.000,00
426911 Fogyóanyag 30.000,00
426913 Szerszám és apróleltár 40.000,00
426919 Egyéb különleges rendeltetésű anyagok 20.000,00

465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK 208.300,00
465112 Törvény szerinti támogatások 208.300,00

482 
ADÓK, KÖTELEZETTSÉGEK, ILLETÉKEK ÉS 
BÜNTETÉSEK 

85.000,00

482131 Járművek regisztrációs illetékei 28.000,00
482211 Köztársasági illetékek 45.000,00
482251 Bírósági illetékek 12.000,00

512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK 110.000,00
512211 Bútor 50.000,00
512221 Számítógépes felszerelés 40.000,00
512241 Elektromos felszerelés 20.000,00

515 NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON 50.000,00
515111 Szoftver 50.000,00

ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK: 3.357.100,00
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A fenti táblázat az intézmény zökkenőmentes működéséhez szükséges költségeket és 

az idegenforgalmi szervezet általános tevékenységéhez tartozó szükségleteket 
tartalmazza. 

 
 
 
 

PROGRAM 4: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE:  1502-0002 
AZ IDEGENFORGALMI KÍNÁLAT NÉPSZERŰSÍTÉSE 

Kontó Leírás Tervezett 
422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK 260.000,00 

422111 Hivatalos utak napidíjának költésgei 20.000,00 
422131 Hivatalos utak szállásdíjának költségei 30.000,00 
422199 Hivatalos utak egyéb költségei 20.000,00 
422211 Hivatalos utak napidíjának költségei külföldön 80.000,00 
422231 Hivatalos utak szállásdíjának költségei külföldön 80.000,00 
422299 Hivatalos utak egyéb költségei külföldön 30.000,00 

423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK 70.000,00 
423621 Vendéglátói szolgáltatások 20.000,00 
423712 Ajándékok 50.000,00 

523 
RAKTÁR-ÉS ÁRÚKÉSZLET 
VISZONTELADÁSA 

500.000,00 

523111 Árúkészlet viszonteladása 500.000,00 
ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK: 830.000,00 

 
A fenti táblázat az idegenforgalmi kínálat népszerűsítésére vonatkozó költségeket 

tartalmazza, amely többek között az idegenforgalmi kiállításokon való részvételt és a 
szuveníreladást jelenti. 

 
 

PROGRAM 4: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE:  1502-P-2 
IDEGENFORGALMI ILLETÉK 

Kontó Leírás Tervezett 
423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK 1.070.000,00

423111 Fordítási költségek  130.000,00
423321 Szemináriumokon való részvétel költségei 30.000,00
423323 Kiállításokon való részvétel költségei 60.000,00
423419 Egyéb nyomtatási költségek 350.000,00
423431 Reklám és propaganda költségek  250.000,00
423439 Egyéb reklám és propaganda költségek 250.000,00

426 ANYAG 50.000,00
426111 Irodai anyag 50.000,00

512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK 250.000,00
512631 Kulturális felszerelés 250.000,00

513 EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS 250.000,00
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513111 Egyéb ingatlan és felszerelés 250.000,00
ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK: 1.620.000,00

 
A fenti táblázat az idegenforgalmi illetékből befolyt összegek részbeni elosztását 

mutatja, a turisztikai törvénnyel összhangban. 
 
 
 

PROGRAM 4: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE:  1502-P-2 
TISZAVIRÁG FESZTIVÁL 

Kontó Leírás 

Költségvet
ésből 

tervezett 
kiadások 

Adományokb
ól tervezett 
kiadások 

421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK 10.000,00 10.000,00
421211 Elektromos energia költségei 10.000,00 10.000,00

423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK 265.000,00 85.000,00
423599 Egyéb szakosított szolgáltatások 150.000,00 55.000,00
423711 Reprezentáció 15.000,00 10.000,00
423911 Egyéb ált.szolgáltatásaok 100.000,00 20.000,00

424 SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 200.000,00 105.000,00
424911 Egyéb speciális szolgáltatások 200.000,00 105.000,00

426 ANYAG 40.000,00 30.000,00
426911 Fogyóanyag 20.000,00 20.000,00
426919 Egyéb különleges rendeltetésű anyag 20.000,00 10.000,00

482 
ADÓK, KÖTELEZETTSÉGEK, 
ILLETÉKEK ÉS BÜNTETÉSEK 

25.000,00 

482211 Köztársasági illeték 25.000,00 
511 ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI 

OBJEKTUMOK 
15.000,00 

511421 Kivitelezési felmérés 15.000,00 
ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK : 555.000,00 230.000,00

 

 PROGRAM 4: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE:  1502-P-3 
I LOVE ZENTA 

Kontó Leírás 

Költségveté
sből 

tervezett 
kiadások 

Adományokb
ól tervezett 
kiadások 

423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK 120.000,00 100.000,00
423599 Egyéb szakosított szolgáltatások 50.000,00 50.000,00
423711 Reprezentáció 20.000,00 
423911 Egyéb ált.szolgáltatások 50.000,00 50.000,00

424 SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 160.000,00 70.000,00
424911 Egyéb speciális szolgáltatások 160.000,00 70.000,00
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426 ANYAG 20.000,00 10.000,00
426911 Fogyóanyag 20.000,00 10.000,00

ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK : 300.000,00 180.000,00
 

 

 

PROGRAM 4: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE:  1502-P-4 
KARÁCSONYI KAVALKÁD 

Kontó Leírás 

Költségveté
sből 

tervezett 
kiadások 

Adományokból 
tervezett 
kiadások 

423 
SZERZŐDÉSES 
SZOLGÁLTATÁSOK 

80.000,00 70.000,00

423599 Egyéb szakosított szolgáltatásaok 10.000,00 35.000,00
423711 Reprezentáció 20.000,00 10.000,00
423911 Egyéb ált.szolgáltatásaok 50.000,00 25.000,00

424 SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 30.000,00 30.000,00
424911 Egyéb speciális szolgáltatások 30.000,00

426 ANYAG 40.000,00
426911 Fogyóanyag 40.000,00

ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK : 120.000,00 100.000,00
 

A fenti táblázatok Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete által előlátott rendezvények 
költségeit tartalmazza. Az egyes rendezvényeket Zenta község költségvetéséből, 
donációkból befolyt összegekből, illetve saját bevételekből (költségvetési bevétel) 
származó pénzeszközökből kívánjuk  megvalósítani. 
 
 

10.  Összefoglalás és következtetések 

A munkaterv összeállításakor a racionalizmusra helyeztük a hangsúlyt és a 

„lehetséges” zónában próbáltuk megfogalmazni terveinket. A munkaterv 

megfogalmazza azokat a rövidtávú irányvonalakat, melyek a jelenlegi helyzet 

előremozdítását hivatottak elősegíteni, az esetleges korrekciós javaslatokra nyitottan. 

Az attrakciók jobb kihasználtsága részben a megfelelő marketinggel érhető el, míg a 

turisztikai infrastruktúra és szálláskapacitások alacsony fejlettsége gátló tényezőként 

jelenik meg, mely célirányos tőkebefektetést igényel. 
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Zenta község turizmusát igyekeznünk kell arra a szintre eljuttatni, ahol a turista 

megismétli látogatását, legalább egy vendégéjszakát eltölt városunkban, és amelyen a 

turizmus fenntarthatósága biztosított. A szálláshelyek és az idegenforgalmi 

infrastruktúra fejlesztése elősegíti távlati terveink elérését. 

A Munkaterv csak az első lépések egyike Zenta község idegenforgalmi gazdaságának 

fejlesztésében, megvalósítása viszont új üzleti kihívások lehetőségeit nyitja meg. 

 

     Laskovity Kornél                         Matykó Árpád 
          ____________________    _____________________ 

      igazgató                      elnök 
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete                    Igazgató Bizottság 
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Javaslat 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 16. szakasza 1. 

bekezdésének 44. pontja és 58. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete a 2017. február 24-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET GYERMEKJOGI TANÁCSA 2016. ÉVI 

MUNKAJELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 
 

I. 
A képviselő-testület ELFOGADJA a Zentai Községi Képviselő-testület gyermekjogi 

tanácsa 2016. évi munkajelentését. 
 

II. 
Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

 
I n d o k o l á s: 

 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 16. szakasza 1. 

bekezdésének 44. pontja szerint hatáskörének gyakorlása során szervei révén a község az 
alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban rendezi és megteremti a gyermekekről való 
gondoskodás feltételeit, meghozza és megvalósítja a Helyi Gyermekjóléti Akciótervet, a 
stratégiai okiratot, amely meghatározza a község gyermekjóléti politikájának irányelveit. 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 58. szakasza 1. 
bekezdésének 5. pontja szerint a Gyermekjogi Tanács elfogadja a Helyi Gyermekjóléti Akcióterv 
megvalósításáról szóló éves és időszakos jelentéseket és előterjeszti azokat a községi képviselő-
testületnek, a község polgármesterének és a Községi Tanácsnak. 

Zenta község Gyermekjogi Tanácsa a 2017. január 20-án tartott ülésén elfogadta a Zentai 
Községi Képviselő-testület gyermekjogi tanácsa 2016. évi munkajelentését. 

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott 
ügyiratok meghatalmazott előterjesztője végzésével véglegesítette a Zentai Községi Képviselő-
testület gyermekjogi tanácsa 2016. évi munkajelentésének elfogadásáról szóló végzésjavaslatot 
és megvitatása és elfogadása érdekében Zenta Község Képviselő-testületéhez utalta azt. 

A Zentai Községi Képviselő-testület miután megvitatta Zenta község Községi 
Tanácsának javaslatát, a rendelkező rész szerinti végzést hozta. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 56-1/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a 

Tatjana Balo s.k., 
 

a Zentai Községi Képviselő-testület  
elnök asszonya 
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Szerb Köztársaság  
Zenta község   
Községi Képviselő-testület   
Gyermekjogi tanács  
Szám: 56-1/2017-I  
Kelt: 2017. január 20-án  
Zenta   
 

KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
 

JELENTÉS  
ZENTA KÖZSÉG GYERMEKJOGI TANÁCSÁNAK A 2016. ÉVI MUNKÁJÁRÓL  

 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 58. szakasza szerint a  
gyermekjogi tanács:  
1) kezdeményezi és részt vesz a helyi gyermekjóléti politika  kidolgozásában az oktatás,  az 
egészségügy,  a szociális politika,  az esélyegyenlőség,  a  sport, a bántalmazás,  az elhanyagolás 
és a kihasználás elleni védekezés,  a  művelődés és  a szabadidő-használat,  az aktív részvétel,  a  
tájékoztatás és az erőszak vagy bűnözés megakadályozása,  a  fenntartható fejlődés és 
környezetvédelem,  valamint egyéb,  a  gyermekek  számára jelentős területeken,  
2) részt vesz a Helyi Gyermekjóléti Akcióterv, valamint az egyéb stratégiai okiratok  
kidolgozásában,  amelyek összhangban vannak a Nemzeti  Gyermekjóléti  Akciótervvel,  
3) véleményezi a  gyermekek számára jelentős kérdéseket, és  azokról tájékoztatja  a  községi  
szerveket,  
4) véleményezi az előírások és rendeletek tervezeteit, amelyeket a gyermekekre vonatkozóan a 
községi képviselő-testület hoz meg és előterjeszti  azokat  a községi képviselő-testületnek,  a  
község polgármesterének és a Községi Tanácsnak, 
5) elfogadja az éves és időszakos jelentéseket a Helyi Gyermekjóléti  Akcióterv megvalósításáról 
és  benyújtja azokat a községi  képviselő-testületnek,  a  község polgármesterének és a Községi 
Tanácsnak,  
6) kezdeményezi projektumok előkészítését vagy a községnek  a  gyermekekkel  kapcsolatos  
programokban és  projektumokban  való részvételét a  gyermekek  helyzetének előmozdítása és  
jogaik megvalósításának  biztosítása érdekében,  amelyek a község  hatáskörébe tartoznak,  
7) pályázatot ír ki projektumok  megvalósítására és javaslatot terjeszt  elő a  község 
polgármesterének az  eszközöknek a jelentkezőknek  való  odaítélésére a  községi költségvetés 
eszközeinek  keretében. 
 
A 2016. évben Zenta község gyermekjogi tanácsa az aktivitásokat az alábbi összetételben  
valósította meg: 
Zsíros-Jankelić Anikó, dr. Báló Hajnalka, Nagy Abonyi Katalin,  dr. Surján Amra, Kálmán  
Zsuzsanna, Barát Hajnal Anna, dr. Muškinja Montányi Gabriella, Halgašev Gavranović Andrea,  
Tőke Márta, Božović Mirjana, Stojanović Sandra,  Nagy Abonyi Dániel,  Borđoški Sandra,  
Kopasz Ildikó és  Gallusz  Gabriella, elnök asszony.  
 
A Zentai Községi Képviselő-testület gyermekjogi tanácsa végzésével megállapította  az alábbi 
prioritásokat, a projektumokat, amelyeket  a  2016. évben  finanszíroztak az intézmények,  
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szervezetek,  kormányon kívüli szervezetek,  illetve polgárok egyesületei számára,  amelyeket  
Zenta község költségvetéséből finanszíroztak a 2016. évben  a  nyilvános pályázat szerint.  
 

 A 7. és 8. osztályos tanulók reproduktív egészségének megőrzésére  műhelymunkák a  
2015/2016. tanév harmadik  negyedében és  a  2016/2017. tanév első félévében (2 
műhelymunka  osztályonként)   120.000,00 dinár 

 
 A 2016. évi Gyermekhét                          240.000,00 dinár  

 
Zenta község 2016. évi költségvetése  bevételeiből biztosítottak az eszközök 600.000,00 dinár 
összegben,  Zenta község 2016. évi  költségvetéséből  szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos  Lapja, 
30/2015) alapján 476-os pozíció,  465-01-es közgazdasági  osztályozás Egyéb donációk,  dotációk és  
átutalások,  éspedig Zenta község  költségvetésében előirányozott  eszközök felosztásának programja 
szerint a Helyi Gyermekjóléti Akciótervre a 2016. évben,  amelyet a község polgármestere hozott meg  
2016.03.15-én a  401-6-1/2016-II-es számon,  a projektumok megvalósítására nyilvános  pályázat  
alapján  360.000,00 dinár  kerül felosztásra.  
A Zenta község területén regisztrál, vagy  a  Zenta község területén tevékenykedő 
intézményeknek,  szervezeteknek, kormányon  kívüli szervezeteknek, illetve  polgárok 
egyesületeinek, községközi vagy köztársasági  szervezeteknek  pályázat útján a  projektumok 
társfinanszírozására   összesen  360.000,00 dinárt ítéltek oda, a táblázat szerint,  amely e jelentés 
mellékletét képezi, összesen  291.000,00 dinár lett kifizetve,  míg 3 projektumra a  4., 5. és  7. 
sorszám alatt a táblázatban  nem  kerültek megvalósításra az  egyesületek  által 48.000,00 dinár 
összegben,  és  az InGénium Alapítvány számára, a táblázat 2. sorszáma alatt a  projektumok 
megvalósítására 60.000,00 dinár lett jóváhagyva, és mindösszesen  39.000,00 dinárt használtak 
fel. 
 
A 2016. évben  Zenta községben a nyilvános pályázat útján a költségvetésből az alábbi 
projektumok kerültek  társfinanszírozásra:  

Sorsz. 
A projektum 
javaslattevője 

Projektum 
Támogatás 
dinárban 

1 

О.Ш."Стеван 
Сремац"  

Сента 

Stevan Sremac 
Általános Iskola Zenta 

Сигурна љубав,сигуран 
секс 

Egészséges 
szerelem,egészséges szex 

 60.000,00 

2 
Фондација ИнГениум 

InGénium Alapítvány 

Причајмо о 
репродуктивном 
здрављу 

Beszéljünk a nemi 
egészségről ! 

 60.000,00 
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3 

Културно Друштво 
„Мора Иштван 
Кеви“Móra István 

Művelődési Egyesület 
Kevi 

IV Дан талента 
„Свако је у  нечему 

талентован“ 
IV. Tehetségnap- 

 " Mindenki tehetséges 
valamiben" 

11.000,00 

4 

Народна Техника  
Сента 

Népi Technika Községi 
Szervezete Zenta  

Ваншколске 
активности  за 

талентовану  децу у 
Дечјој недељи 
Iskolán kívüli 

foglalkozások a 
tehetséges gyermekeknek 

a  gyermekhéten 

13.000,00 
  

5 

Омладинска 
организација Торњош 

– Торњош Tornyosi 
Ifjúsági Szervezet- 

Tornyos 

Бавимо се спортом 
Торњош! 2016. 

 
Sportoljunk Tornyos! 

2016 

20.000,00   

6 

Организација 
Пријатељи деце Сента 

Gyermekbarátok 
Еgyesületе Zenta 

Прваци - 2016 
Elsősök- 2016 

35.000,00   

7 
Моделарски клуб 

Сента-Modellező Klub 
Zenta 

Бављења моделарством 
у Дечјој недељи 

 
Modellező foglalkozások 

a gyermekhéten 

15.000,00 

8 

О.Ш."Стеван 
Сремасц" И.О. Турзо 

Лајош 
Stevan Sremac 

Általános 
Iskola,Thurzó Lajos 
kihelyezett tagozat 

Zenta 

Јесењи сусрет  
Őszi találkozó 

50.000,00 

9 

О.Ш."Стеван 
Сремасц" Сента,И.О. 

Турзо Лајош 
Stevan Sremac 

Általános 
Iskola,Thurzó Lajos 
kihelyezett tagozat 

Дечје песме у Дечјој 
недељи из  дела 
војвођанске  и  

универзалне мађарске  
литературе   

Gyermekversek 
gyermekhéten a 

33.000,00 
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Zenta vajdasági és az 
egyetemes magyar 

irodalom alkotásaiból 

10 

О.Ш."Стеван 
Сремасц" Сента,И.О. 
Темеркењ Иштван 

Торњош 
Stevan Sremac 

Általános 
Iskola,Tömörkény 
István kihelyezett 
tagozat Tornyos 

Радости дечјег доба 
Торњош 

 
Gyermekkor örömei 

Tornyos 

  5.000,00 

11 

Завичајна фондација 
" Стеван Сремац" 

Сента 
Stevan Sremac 
Helyismereti 
Alapítvány 

Дечији фолклорни 
фестивал у оквиру 
Дечије недеље 

Gyermek Folklór 
Fesztivál a 

Gyermekhéten 

40.000,00   

12 
"ДАРИКА Удружење 
–DÁRIKA Egyesület" 

Zenta 

Пасуљ до неба 
Az égigérő paszuly 

18.000,00 

    
  УКУПНО                        
  ÖSSZESEN                      

 360.000,00 

 
A 2016. év  folyamán  az alábbi  aktivitások és projektumok valósultak meg:  
 
A Stevan Sremac Ált. Isk. tanulói részt vettek testvérvárosunk a nisi Medijana községben 
megtartott gyermekfesztiválon, valamint a Gyermekhéten a nisi gyermekek vendégeskedtek 
Zentán. 
• Egészséges táplálkozás projektum. Az előadások a Nutrikid- program ajánlásai alapján 
történtek elméleti oktatással és gyakorlatokkal – műhelymunkával egybekötve. A projektum 
realizálója a zentai gyermekorvosi rendelő gyermekorvosa dr. Muškinja Montányi Gabriella járta 
végig a Hófehérke óvoda összes épületét, a falvakat sem hagyta ki. 
• A sajátos nevelési igényű tanulók XlI. vajdasági őszi találkozója a Stevan Sremac 
Általános Iskola Thurzó Lajos Kihelyezett tagozatán került megrendezésre. A rendezvényen 
kiállították a speciális tagozatos tanulók képzőművészeti alkotásait, ahol kifejezésre jutott a 
gyerekeknek a kreativitása, kézügyessége és tehetsége. A találkozók célja a gyermekek közötti 
tolerancia fejlesztése, a másság elfogadása. Vajdaság több településéről érkeztek vendégek. 
• Sikeresen zárult 2016-es gyermek hét, melyet október második hetében tartottak meg. Ezt 
a rendezvényt a hagyományokhoz híven a helyi gyermekjóléti tanács hangolta össze. A 
gyermekhét szoros együttműködésben zajlott: a Stevan Sremac Általános Iskola, a Snežana- 
Hófehérke Óvoda, a Thurzó Lajos Közművelődési Központ, a Stevan Sremac Alapítvány, és a 
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Gyermekbarátok közreműködésével. A kiváló együttműködésnek köszönve nagyszámú 
gyermeket sikerült bevonni a gyermek heti rendezvénysorozatba.  
• Zenta község gyermek-folklórfesztiváljára több helységből érkeztek résztvevők, ebben az 
évben több mint 500 fellépőt köszönthetett városunk 
A Thurzó Lajos kihelyezett tagozaton megtartották az első Messzeringó gyermekkorom világa 
című szavalóversenyt, melyre Vajdaság minden részéről érkeztek versmondók. A versenyen 123 
tanuló vett részt. 
 
Az előre látott terveinkből nem valósult meg az Egészségház Életmentés programjának 
pályázatokon kívüli programja melyre 35.000 dinárt hagyott jóvá a tanács. 
 
А község polgármestere  2016.03.15-én meghozta a határozatot a  Gyermekjóléti Akcióterv 
programjaira  az eszközök  felosztásáról a 2016. évre vonatkozóan,  száma 401-6-1/2016-II az 
alábbiak szerint:  

 
A HELYI GYERMEKJÓLÉTI AKCIÓTERV 2016. ÉVI  

PROGRAMJA 
Sorsz. 

Az aktivitás 
hordozója 

Leírás 
A tervezett 

összeg 
dinárban 

1.  Tanács  A Gyermeki Alkotókészség Fesztiválja, Niš   72. 000,00

2.  Tanács 
A Gyermekjóléti Helyi Akcióterv 2016. évi elsőbbségi céljainak a  
megvalósítása pályázat útján 

360.000,00 

3. Tanács  A gyermekek utaztatási  költségei  33.000,00 

4. Tanács 
 Еdukáció аz iskoláskor előtti  gyermekek egészséges étkezését 
illetően 

 50.000,00 

5.  Tanács 
Egészségház - Életmentés  35.000,00 

6. Tanács 
Előre nem látott költségek  50.000,00 

    
                                                                                                           Ö
SSZESEN                                                                                           

 600.000,00 

                                                                                     
                                                                                     
PÉNZÜGYI JELENTÉS A  PROGRAMOK MEGVELÓSULÁSÁRÓL  

                                        
     

Sorsz.                                          Leírás A 2016. évi 
költségvetésben 

tervezve 

Átvállalt 
kötelezettségek   

Kifizetve 

      600.000,00   
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  A programmal tervezve 
- sorszám 

  

     

1. 

 Severtrans – Szállítás a Gyermeki 
Alkotókészség Fesztiváljára, Niš 

1. 72.000,00 

 

72.000,00

 

2. 

Pályázat útján 12 projektum társfinanszírozása 

 

2. 
 

 
 

     360.000,00 
 
 
 

  
291.000,00

 

3. 
A gyermekek utazási költségei  3. -       - 

4. 
Egészségház Zenta – Edukáció az iskoláskor 
előtti gyermekek egészséges táplálkozásáról 

4. 50.000,00 50.000,00

5. 
Egészségház Zenta - Életmentés 5. - - 

6. 

Előre nem látott költségek: 

Fizetésforgalmi költségek 

 

6.  

441,71 

 

 

441,71  

 
ÖSSZESEN 1-6 600.000,00 482.441,71 413.441.71

 
Fel nem használt eszközök 186.558,29   

                                                              
                                                              Kopasz Ildikó   s.k.                                     

                                                                a tanács elnök asszonya 
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Javaslat  
A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos  Közlönye, 111/2009. és 92/2011. 
sz.) 34. szakasza 1. bekezdésének 9a) pontja és 35. szakasza 1. bekezdésének 3a)  pontja,  a  
rendkívüli törzskarok  összetételéről és munkamódjáról szóló kormányrendelet (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 98/2010. sz.) 14. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 
a 2017. február 24-én tartott ülésén meghozta  az alábbi  
 

V É G Z É S T   
A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA  2017. ÉVI  

MUNKATERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL  
 

I.  
 

A KKT elfogadja  Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a 2017. évi  
munkatervét.  
 

II.  
 

Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 217-3/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 

 
INDOKLÁ S  

 
A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009. sz.) 2010. 01. 
06-án lépett hatályba, a  hatálybalépés napjától számított  hat hónap elteltével, illetve  2010. 07. 
07-ével való alkalmazással, kivéve a 146., 147. és 151. szakaszokat, amelyek a törvény 
hatálybalépésének napjával kerülnek alkalmazásra. A rendkívüli helyzetekről szóló törvény 
módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 92/2011. sz.) 2011. 
12. 15-én lépett hatályba.  
E törvény alapján meg lett hozva a  rendkívüli helyzetek  törzskarainak az összetételéről és 
munkamódjáról szóló kormányrendelet, amely  az  SZK Hivatalos Közlönyének a  98/2010. 
számában jelent meg  és  2011. 01. 01-jén lépett hatályba.  
 
E törvény rendelkezései szerint a rendkívüli helyzetek községi törzskara, egyebek között 
kidolgozza az éves munkatervét és a munkájáról szóló éves jelentést, és elfogadás céljából 
benyújtja azt a Községi Képviselő-testületnek.  
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A rendkívüli helyzetek törzskaráról szóló kormányrendelet 14. szakaszának rendelkezései szerint 
a hatásköri szolgálat, illetve hatásköri szerv javaslatára az autonóm tartomány és a helyi 
önkormányzati egység meghozza az éves munkatervet.  
 
A rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2017. 01. 18-án tartott ülésén megállapította a 
rendkívüli helyzetek községi törzskara 2017. évi munkatervének szövegét.  
 
Az előterjesztettek alapján javasoljuk a Községi Képviselő-testületnek Zenta község rendkívüli 
helyzetek törzskara 2017. évi munkatervének a javasolt szövegben való megvitatását és 
elfogadását.  
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A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos  Közlönye, 111/2009. és 
92/2011. sz.) 34. szakasza 1. bekezdésének 9a) pontja és 35. szakasza 1. bekezdésének 3a)  
pontja,  a  rendkívüli törzskarok  összetételéről és munkamódjáról szóló kormányrendelet (az 
SZK Hivatalos Közlönye, 98/2010. sz.) 14. szakasza,  a rendkv-li helyzetek községi törzskarának 
a megalakításáról szóló  rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2011. sz.) és a  rendkívüli 
helyzetek községi törzskara megalakításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 
rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/2011., 14/2011., 25/2012., 32/2012., 16/2013. és 
15/2014. sz.) Zenta község rendkívüli  helyzetek községi törzskara meghozta az alábbi   

 
A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK A 2017. ÉVI 

MUNKATERVJAVASLATÁT 
 

1. A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 2016. ÉVI ÉVES 
JELENTÉSÉNEK MEGVITATÁSA ÉS ELFOGADÁSA 
A feladat felöleli: a 2016. évi jelentés kidolgozását, annak  megvitatását a  törzskar 
ülésén és javaslatát a Községi Képviselő-testület felé, annak meghozatala céljából. 
Feladathordozó: községi törzskar, a  helyi önkormányzat  hatásköri szerve. 
Határidő: március  

 
2. A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA JAVASLATAINAK,  

VÉGZÉSEINEK  ÉS  MEGHAGYÁSAINAK A MEGKÜLDÉSE A ZENTA 
KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ ALANYOKNAK  
A feladat felöleli: javaslatok, végzések  és meghagyások megküldését,  amelyeket a 
rendkívüli  helyzetek községi törzskara hoz meg az operatív funkciójának lefolytatásában 
a Zenta község területén levő alanyoknak.  
Feladathordozó: a Községi Közigazgatási Hivatal helyi  önkormányzati egységének 
hatásköri szerve  
Határidő: a döntések, végzések és meghagyások meghozatalát követően.  

 
3. A 2017. ÉVBEN  ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A  JÉGVÉDELEMBEN AZ 

ELVÉGZETT  ELŐKÉSZÜLETEK ÁLLAPOTÁRÓL  SZÓLÓ JELENTÉS 
MEGVITATÁSA ÉS  ELFOGADÁSA 
A feladat felöleli: kérelem a hatásköri községi szolgálat általi információk  megküldésére 
Zenta község területén a jégvédelemben elvégzett előkészületek  állapotáról a 2017. 
évben.  
Feladathordozó: Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara és  a hatásköri 
szerv.  
Határidő: I. negyedév  

 
4. ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A  RENDKÍVÜLI HELYZETKBEN AZ 

EMBEREK EGÉSZSÉGVÉDELMI ÁLLÁSA ÉS  A VÍZ ÉS AZ ÉLELEM 
EGÉSZSÉGÜGYI KIFOGÁSTALANSÁGA ELEMZÉSÉNEK MEGVITATÁSA 
ÉS ELFOGADÁSA 
A feladat felöleli: az emberek egészségvédelme, a fertőző betegségek és a víz és az 
élelem egészségügyi kifogástalanságának elemzését rendkívüli helyzetekben   Zenta 
község területén.  
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Határidő: II. negyedév 
 

5. ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN RENDKÍVÜLI HELYZETEKBEN A 
JÓSZÁGOK EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTA ELEMZÉSÉNEK MEGVITATÁSA 
ÉS ELFOGADÁSA 
A feladat felöleli: Zenta község területén rendkívüli helyzetekben a jószágok  
egészségvédelmi  állapotának elemzését. 
Feladathordozó: Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara együttműködve az 
állategészségügyi felügyelőséggel. 
Határidő: II. negyedév 

 
6. ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN RENDKÍVÜLI HELYZETEKBEN  AZ  

ALANYOKNAK A VESZÉLYEZTETETTSÉG BECSLÉSÉNEK ÉS  A VÉDELMI 
ÉS MENTÉSI  TERVNEK A  MEGKÜLDÉSE 
A feladat felöleli: Zenta község területén rendkívüli helyzetekben az alanyoknak a 
veszélyeztetettség becslésének és a  védelmi  és  mentési  tervek megküldését,  az  ő 
becsléseik  és  terveik kidolgozása céljából.  
Feladathordozó: a helyi önkormányzati egység hatásköri szerve. 
Határidő: az év folyamán  

 
7. ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2017. ÉVBEN AZ ÁRVÍZVÉDELMI 

MEGELŐZŐ ÉS  OPERATÍV INTÉZKEDÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK  
ÁLLÁSÁRÓL  ÉS ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ ÁRVÍZVÉDELEM, 
BELSŐ VIZEK ELLENI ÉS A VÍZFOLYAMOKON A JÉGVÉDELEM 
TERVEZETT AKTIVITÁSAIRÓL SZÓLÓ JELENTÉS MEGVITATÁSA ÉS  
ELFOGADÁSA 
A feladat felöleli: Zenta község területén az  árvízvédelmi, belső vizek elleni és a 
vízfolyamokon a jégvédelmi operatív terv kidolgozását és a javaslattételt  a Községi 
Képviselő-testületnek annak meghozatala céljából.  
Feladathordozó: Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara, együttműködve a 
Vízgazdálkodási Vállalattal, a KLKV-vel, a helyi önkormányzati egység hatásköri 
szervével.  
Határidő: első negyedév  

 
8. A VÉDELMI ÉS MENTÉSI  RENDSZER  FEJLESZTÉSI TERVÉNEK ÉS 

PROGRAMJÁNAK A KIDOLGOZÁSA 
A feladat felöleli: a védelmi és mentési rendszer fejlesztési tervének és programjának a 
kidolgozását és elfogadását.  
Feladathordozó: a helyi önkormányzati egység hatásköri szerve, a rendkívüli helyzetek 
községi törzskarának a tagjai.  
Határidő: a Szerb Köztársaság hosszú távú védelmi és  mentési  rendszere fejlesztésének 
meghozatalától számított 90 nap.  

 
9. AZ ÁLTALÁNOS RENDELTETÉSŰ POLGÁRVÉDELMI EGYSÉGEK  

FELTÖLTÉSE  
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A feladat felöleli: a község területén az általános rendeltetésű polgárvédelmi egységek 
feltöltését, összhangban  az  előirányozott ismérvekkel.  
Feladathordozó: a parancsnok, a törzskar tagjai, a helyi önkormányzati egység  
hatásköri szerve 
Határidő: az év folyamán 

 
10. A NYILVÁNOS RIADÓZTATÁSI RENDSZER KIFOGÁSTALAN 

ÁLLAPOTBAN TARTÁSA 
A feladat felöleli: a periférikus szekrény cseréjét (ott ahol szükséges) és a sziréna 
tisztítását.  
Feladathordozó: a megfigyelő, riadóztató és műszaki-technológiai szerencsétlenségek 
szakmai-operatív csoportja 
Határidő: május  

 
11. A KÖZSÉGI TÖRZSKAR TAGJAINAK A KIKÉPZÉSE  

A feladat felöleli: a hatásköri szervek tervével összhangban, éspedig a községi törzskar 
tagjainak a kiképzése céljából a védelmi  és  mentési  akciók vezetését illetően,  
felülvizsgálni,  hogy  mely tagok lettek előlátva  a kiképzésre,  megadni a szükséges  
utasításokat  és  utalni  őket a kiképzésre.  
Feladathordozó: a parancsnok és a törzskar tagjai  
Határidő: a képzési terv kézhezvételét követően 

 
12. A TÖRZSKAR TAGJAINAK A  LEFOLYTATOTT KIKÉPZÉSÉRŐL  SZÓLÓ 

INFORMÁCIÓ 
A feladat felöleli: a  községi törzskar  tagjainak az  információit,  akik  részt vettek a 
kiképzésen.  Tapasztalatok és tudomások, amelyeket alkalmazni lehet a  községi törzskar 
munkájában.  
Feladathordozó: a parancsnok és a községi törzskar tagjai 
Határidő: a kiképzés befejeztével.  

 
13. EGYÜTTMŰKÖDÉS A KÖRZETI  RENDKÍVÜLI HELYZETEK 

TÖRZSKARÁVAL,  VALAMINT A SZOMSZÉDOS KÖZSÉGEK 
TÖRZSKARAIVAL  
A feladat felöleli: a tapasztalatcserét a törzskarok munkáját illetően, közös ülések 
megtartását 
Feladathordozó: a parancsnok és a  törzskar tagjai 
Határidő: az év folyamán  

 
14. A KÖRZETI RENDKÍVÜLI HELYZETEK TÖRZSKARA VÉGZÉSEINEK A  

MEGVITATÁSA ÉS  LEFOLYTATÁSA 
A feladat felöleli: a végzések elemzését és alkalmazását a községi törzskar munkájában, 
illetve azok végrehajtását, amennyiben  meghagyási jellegük van.  
Feladathordozó: a községi törzskar, a helyi önkormányzati egység hatásköri szerve. 
Határidő: a végzés kézhezvételét követően  
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15. ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ ELEMI CSAPÁSOK BEKÖVETKEZÉSE 
KOCKÁZATÁNAK FOLYAMATOS FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE ÉS 
BECSLÉSE 
A feladat felöleli: az elemi csapások bekövetkezése kockázata helyzetének figyelemmel 
kísérését és megbecslését,  megelőző intézkedések foganatosítását,  Zenta község 
területén a polgárok és alanyok időben történő tájékoztatását. 
Feladathordozó: a községi törzskar 
Határidő:  állandó feladat 

 
16. ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ ALANYOKNAK A  2017/18. ÉVI TÉLI 

IDŐSZAKRA AZ ÁLLÁSÁRÓL, KÉSZENLÉTÉRŐL ÉS  
ELŐKÉSZÜLETEIKRŐL SZÓLÓ JELENTÉS MEGVITATÁSA ÉS 
ELFOGADÁSA 
A feladat felöleli: adatok begyűjtését a 2017/18. évi téli időszakra az alanyok  állásáról, 
készenlétéről és előkészületeikről és Zenta község területén  a rendelkezésre álló  
mechanizáció számáról és állapotáról.   
Feladathordozó:  Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara, HK és  az 
alanyok,  amelyek  fel vannak készítve  a téli feltételek közötti  bizonyos aktivitásokra.  
Határidő: negyedik negyedév.  

 
17. A VÉDELEM ÉS MENTÉS TERÜLETÉN AZ EGYÉB AKTUSOK 

KIDOLGOZÁSA ÉS  MEGHOZATALA 
A feladat felöleli: a védelem és mentés területén az  aktusjavaslatok kidolgozását, 
megvitatását és  meghozatalát, illetve megerősítését,  összhangban  a  meghozott 
törvénynél  alacsonyabb rangú aktusokkal és az utasításokkal.  
Feladathordozó: a törzskar, együttműködve a nagykikindai  rendkívüli helyzetek  
osztályával.  
Határidő: a közelebbi, törvénynél alacsonyabb rangú aktusok és utasítások kézhezvételét 
követően.  

 
18. A TÖRZSKAR ÉS EGYÉB SZERVEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK 

MEGALKOTÁSA ÉS NAPRAKÉSZ ÁLLAPOTBAN TARTÁSA  
A feladat felöleli: az adatok begyűjtését az emberi és anyagi erőforrásokról, az adatok 
nyilvántartásának  naprakész állapotban tartását Zenta község területén  a  védelem és 
mentés  szükségleteire. 
Feladathordozó: a törzskar együttműködve a nagykikindai rendkívüli helyzetek 
osztályával. 
Határidő: állandóan 

 
19. A KÖZSÉGI TÖRZSKAR ÜLÉSEINEK A MEGSZERVEZÉSE 

A feladat felöleli: negyedévente vagy szükség szerint a községi törzskar  üléseinek a 
megszervezését.  
Feladathordozó: a parancsnok, a  parancsnok helyettese és  a  községi törzskar vezetője.  
Határidő: a terv és szükség szerint 
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20. A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK A 2018. ÉVI 
MUNKATERVÉNEK MEGVITATÁSA ÉS ELFOGADÁSA 
A feladat felöleli: a 2018. évi munkaterv kidolgozását, annak a törzskar ülésén való 
megvitatását és a javaslattételt a Községi Képviselő-testületnek annak meghozatalát 
illetően.  
Feladathordozó: a községi törzskar, a helyi önkormányzati egység hatásköri szerve. 
Határidő: december 
 

Ceglédi Rudolf,  okl. építészmérnök s. k.  
 

A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK A PARANCSNOKA 
 

Körbélyegző  
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Javaslat 
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos  Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016.  

sz.) 41. szakaszának 3. és 4. bekezdése és 42. szakaszának 1., 2.  és 4. bekezdése,  a zentai 
Történelmi Levéltár és szerveinek az alapítói  jog átvételéről szóló rendelet (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 1/1992., 7/2011., 25/2012. és 1/2016. sz.) 3b. szakaszának 2. bekezdése,  a helyi 
önkormányzatokról 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. szakaszának 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. február 24-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS 

TAGJAINAK A FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
 

 A KKT  felmenti a zentai Történelmi Levéltár  igazgatóbizottsága tagjait, éspedig:  
 

1. Sárosi Gabriellát, lakhelye Zenta, Gáj  utca 11. szám  
- az alapító képviselőjét, az igazgatóbizottság elnökét,  
2.   Dudás Ferencet, lakhelye Zenta, Stevan Sremac utca 9. szám,  
      - az alapító képviselőjét, az igazgatóbizottság tagját,  
3.  Szabó Mirjanát, lakhelye Zenta, Karađorđe utca 60. szám,  
     - az alapító képviselőjét,  az igazgatóbizottság tagját,  
4. Szűgyi Ferencet, lakhelye Felsőhegy, JNH utca 42. szám,  
    - a  foglalkoztatottak képviselőjét, az igazgatóbizottság tagját,  
5. Kopasz Zsoltot, lakhelye Zenta, Gáj utca  26. szám,  
    - a  foglalkoztatottak képviselőjét,  az igazgatóbizottság tagját,  
6. Gajda Szilviát, lakhelye Zenta,  Szép utca 15. szám,  
    - a foglalkoztatottak képviselőjét,  az igazgatóbizottság tagját,  
2017.02.25-ével,  a négyéves megbízatási idő lejárta miatt,  amelyre kinevezték őket.  
 
A zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottságának a hetedik tagját,  akit  a Magyar Nemzeti 
Tanács nevezett ki,  a  Nemzeti Tanács menti fel.  

 
II. 

 
 A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 

I n d o k l á s 
 

 A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 
30/2016. sz. – kiig.) 41. szakaszának 3. bekezdése szerint az igazgatóbizottság tagjait  az alapító 
nevezi ki és menti fel,  a művelődési tevékenység kiemelkedő szakemberei és ismerői soraiból. 

 
A kultúráról szóló törvény 42. szakaszának 4. bekezdése szerint, az alapítói jogoknak az 

átruházása esetén  a nemzeti tanácsra, összhangban  a kultúráról szóló törvény 24.  szakaszának 3. 
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bekezdésével,  az alapítói  jogok  átruházásáról szóló  aktussal meg kell  állapítani az 
igazgatóbizottság tagjai kinevezésének módját.  

Zenta község és a Magyar Nemzeti Tanács 2016.01.14-én a 6-1/2016-II-es szám alatt  
szerződést kötöttek  a zentai Történelmi Levéltár intézmény feletti alapítói jogok részleges 
átruházásáról (a szerződés szövegének javaslata – Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.).  

 
A zentai Történelmi Levéltár intézmény feletti alapítói jogok részleges átruházásáról 

szóló szerződés 6. szakaszának 2. bekezdése szerint, amelyet 2016. 01. 14-én kötöttek a 6-
1/2016-II-es szám alatt Zenta község  és a Magyar Nemzeti Tanács,  a szerződő felek  
egyetértenek, hogy  az intézmény  igazgatóbizottsági tagjainak  a  kinevezése és felmentése, az 
alapító Zenta község és  a  foglalkoztatottak képviselőit illetően  Zenta Község Képviselő-
testületének hatáskörébe tartozik,  míg a Tanács a képviselőit  önállóan nevezi ki és menti fel.  
 

A zentai Történelmi Levéltár feletti alapítói jogok és a szervek átvételéről szóló rendelet 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/1992., 7/2011, 25/2012. és  1/2016. sz.)  3b. szakaszának 2. 
bekezdése  szerint, az intézmény igazgatóbizottsága tagjainak a  kinevezése  és  felmentése,  akik  
az alapító Zenta község és  a   foglalkoztatottak képviselői a Zentai Községi Képviselő-testület  
hatáskörébe tartozik,  míg a Nemzeti Tanács a  saját  képviselőit  önállóan nevezi ki és menti fel.  

 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 

32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint a Községi Képviselő-testület a törvénnyel 
összhangban kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és 
szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelő bizottságát, kinevezi és felmenti az igazgatóikat, 
valamint jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel összhangban. 
 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. 
bekezdésének  10. pontja szerint,  a Községi Képviselő-testület kinevezi és felmenti az igazgató- 
és felügyelő bizottságot, kinevezi és felmenti az általa alapított   közvállalatok, intézmények,  
szervezetek  és szolgálatok igazgatóit,  és a törvénnyel összhangban,  jóváhagyja azok 
alapszabályait. 
 

Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. február 19-én  tartott ülésén a  020-6/2013-I-es 
számú határozatával kinevezte  a zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottságának az elnökét és 
öt tagját, négyéves megbízatási időre, 2013. 02. 25-étől kezdődően.  
 

Mivel a zentai Történelmi Levéltár  igazgatóbizottsága  elnökének és öt tagjának 2017. 
02. 25-én  lejár a négyéves megbízatási  ideje,  és  sor került a zentai Történelmi Levéltár 
intézmény feletti  alapítói  jogok  részleges átruházására Zenta községről a  Magyar  Nemzeti 
Tanácsra,  amelynek az átruházás alapján  nagyobb meghatalmazása van az igazgatóbizottság 
tagjainak  a  kinevezése és felmentése tekintetében,  szükséges  felmenteni   a zentai Történelmi 
Levéltár igazgatóbizottságának az elnökét és a tagjait, és kinevezni az elnököt és az új tagokat.  

 
Zenta község Községi Tanácsa, mint a  Zentai Községi Képviselő-testület által hozott 

aktusok  meghatalmazott javaslattevője javasolta a zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottsága 
elnökének és tagjainak a felmentéséről szóló határozat meghozatalát. 
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Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta   Zenta község Községi 
Tanácsának  a javaslatát  és  a Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi és mandátum-
mentelmi  jogi bizottságának a véleményét a zentai Történelmi Levéltár  elnökének és öt 
tagjának  a  felmentésére vonatkozóan, meghozta  a  rendelkező rész szerinti határozatot.  

 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E 

határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. 
A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 
napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-3/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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Javaslat 
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos  Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016.  

sz. – kiig.) 41. szakaszának 3. és 4. bekezdése,   a zentai Történelmi Levéltár és szerveinek az 
alapítói  jog átvételéről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/1992., 7/2011., 25/2012. 
és 1/2016. sz.) 6. szakaszának 3b. szakaszának 2. bekezdése,  a helyi önkormányzatokról 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. szakaszának 10. pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. február 24-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS 

TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

A KKT kinevezi a zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottságának elnökét és tagjait, éspedig: 
 

1. Sárosi Gabriellát, lakhelye Zenta, Gáj utca 11. szám az alapító – Zenta község 
képviselőjét,  az igazgatóbizottság elnökének,  

2.   Škrbić Nenadot, lakhelye Zenta, Dr. Zoran  Đinđić sétány 39/6. szám - az alapító – 
Zenta község képviselőjét, az igazgatóbizottság tagjának 
3. Szűgyi Ferencet, lakhelye Felsőhegy,  Nagyköz 42. szám,  

 - a  foglalkoztatottak képviselőjét,  az igazgatóbizottság tagjának,  
       4.   Kopasz Zsoltot, lakhelye Zenta, Gáj  utca  26. szám,  
            - a foglalkoztatottak képviselőjét, az igazgatóbizottság tagjának,  
       5.  Szöllősi Szilviát, lakhelye Zenta, Vladmir Nazor utca 15. szám,  
           - a foglalkoztatottak képviselőjét, az igazgatóbizottság tagjának.  
 

A hatodik és hetedig tagot,  az alapító – a Magyar Nemzeti Tanács képviselőit a zentai 
Történelmi  Levéltár  igazgatóbizottságába a Magyar Nemzeti Tanács  nevezi ki.  
 

II. 
 

 A zentai Történelmi Levéltár  igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak  a  megbízatása 
négy évre szól,  2017.02.26-ától kezdődően.  

 
III. 

 
 A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 

I n d o k l á s  
 

 A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. 
sz. – kiig.) 41. szakaszának 1. bekezdése szerint az intézményt az igazgatóbizottság igazgatja.  
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A kultúráról szóló törvény 41. szakaszának 3. bekezdése szerint az igazgatóbizottság tagjait  az 
alapító nevezi ki és menti fel,  a művelődési tevékenység kiemelkedő szakemberei és ismerői 
soraiból.  
 
A kultúráról szóló törvény 41. szakaszának 4. bekezdése szerint az igazgatóbizottság elnökét az 
alapító nevezi ki  az igazgatóbizottsági tagok soraiból.  
 
A kultúráról szóló törvény 42. szakaszának 1. bekezdése szerint, ha az intézmény alapítója  a 
Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzat, az intézmény 
igazgatóbizottsága tagjainak legalább egyharmadát a foglalkoztatottak soraiból kell kinevezni az 
intézmény reprezentatív szakszervezetének javaslatára,  amennyiben  nincs reprezentatív 
szakszervezet,  a foglalkoztatottak többségének a javaslatára.  
 
A kultúráról szóló törvény 42. szakaszának 2. bekezdése szerint, ha az intézmény alapítója  a 
Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány, az igazgatóbizottság legalább  egy  tagjának   az 
alapvető, azaz a programtevékenység hordozói sorából kell lennie. 
 
A kultúráról szóló törvény 42. szakaszának 4. bekezdése szerint, az alapítói jogoknak az 
átruházása esetén  a nemzeti tanácsra, összhangban  a kultúráról szóló törvény 24.  szakaszának 
1. bekezdésével,  az alapítói  jogok  átruházásáról szóló  aktussal meg kell  állapítani az 
igazgatóbizottság tagjai kinevezésének módját.  
 
A kultúráról szóló törvény 42. szakaszának 5. bekezdése szerint, az igazgatóbizottság 
összetételének  biztosítania  kell  a kevésbé  képviselt  nem  képviselőinek legalább 30%-os 
képviseltségét.  
 
A kultúráról szóló törvény 42. szakaszának 6. bekezdése szerint, igazgatóbizottsági tagokat négy 
évre kell kinevezni és legfeljebb kétszer nevezhetők ki.  
 
Zenta község és a Magyar Nemzeti Tanács 2016.01.14-én a 6-1/2016-II-es szám alatt  szerződést 
kötöttek  a zentai Történelmi Levéltár intézmény feletti alapítói jogok részleges átruházásáról (a 
szerződés szövegének javaslata – Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.).  
 
Zenta község és a Magyar Nemzeti Tanács 2016.01.14-én a 6-1/2016-II-es szám alatt  szerződést 
kötöttek  a zentai Történelmi Levéltár intézmény feletti alapítói jogok részleges átruházásáról (a 
szerződés szövegének javaslata – Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.).  
 
Zenta község és a Magyar Nemzeti Tanács között 2016.01.14-én a 6-1/2016-II-es szám alatt 
kötött szerződés a zentai Történelmi Levéltár intézmény feletti alapítói jogok részleges 
átruházásáról (Zenta Község Hivatalos Lapja, 30/2015. sz.) 1. szakaszának  4. és 5. pontja 
szerint,  a szerződő felek  egyetértenek,  hogy Zenta község részlegesen (50%) átruházza a 
Magyar Nemzeti Tanácsra a zentai Történelmi Levéltár intézmény feletti alapítói jogokat,  ami a 
következőkre vonatkozik: (4.) a tanács  az intézmény  igazgatóbizottságába  két tagot nevez ki, 
mint intézménybe, amely különös jelentőséggel bír a  magyar kultúra terén,  összhangban a 
törvénnyel,  amely  a  kultúra területét rendezi és (5.) részt vesz  az intézmény igazgatóbizottsága 
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azon tagjainak  a kinevezésében,  akiket nem  egyedül nevez ki,  oly módon, hogy a határozat 
meghozatala előtt Zenta községnek  biztosítania kell a tanács előzetes véleményét.  

 
A zentai Történelmi Levéltár intézmény feletti alapítói jogok részleges átruházásáról 

szóló szerződés 6. szakaszának 1. bekezdése szerint, a szerződő felek megállapítják, hogy  az 
intézmény  igazgatóbizottsága tagjainak a száma a következőképpen alakult: 2-2 tag  Zenta 
község, illetve a tanács képviselői és  3 tag a foglalkoztatottak képviselői.  
 

A zentai Történelmi Levéltár intézmény feletti alapítói jogok részleges átruházásáról 
szóló szerződés 6. szakaszának 2. bekezdése szerint, a szerződő felek  egyetértenek, hogy  az 
intézmény  igazgatóbizottsági tagjainak  a  kinevezése és felmentése, az alapító Zenta község és  
a  foglalkoztatottak képviselőit illetően  Zenta Község Képviselő-testületének hatáskörébe 
tartozik,  míg a Tanács a képviselőit  önállóan nevezi ki és menti fel.  
 

A zentai Történelmi Levéltár intézmény feletti alapítói jogok részleges átruházásáról 
szóló szerződés 6. szakaszának 3.  bekezdése szerint,  a szerződő felek  egyetértenek,  hogy  az  
intézmény igazgatóbizottságának elnökét  a Községi Képviselő-testület  nevezi  ki   Zenta község  
vagy a foglalkoztatottak képviselői soraiból.  
 

A zentai Történelmi Levéltár feletti alapítói jogok és a szervek átvételéről szóló rendelet 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/1992., 7/2011, 25/2012. és  1/2016. sz.)  3b. szakaszának 2. 
bekezdése  szerint, az intézmény igazgatóbizottsága tagjainak a  kinevezése  és  felmentése,  akik  
az alapító Zenta község és  a   foglalkoztatottak képviselői a Zentai Községi Képviselő-testület  
hatáskörébe tartozik,  míg a Nemzeti Tanács a  saját  képviselőit  önállóan nevezi ki és menti fel.  
 

A zentai Történelmi Levéltár feletti alapítói jogok és a szervek átvételéről szóló rendelet 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/1992., 7/2011, 25/2012. és  1/2016. sz.)  4. szakaszának 1. 
bekezdése szerint,  a  Történelmi Levéltárat az igazgatóbizottság igazgatja.  

 
A zentai Történelmi Levéltár feletti alapítói jogok és a szervek átvételéről szóló rendelet 

4. szakaszának 2. bekezdése szerint, az igazgatóbizottságnak hét tagja van.  
 

A zentai Történelmi Levéltár feletti alapítói jogok és a szervek átvételéről szóló rendelet 
4. szakaszának 3. bekezdése szerint, az intézmény igazgatóbizottságának tagjait  Zenta község, 
illetve a Nemzeti Tanács 2-2 tagja és a  foglalkoztatottak 3 tagja alkotja.  
 
A zentai Történelmi Levéltár feletti alapítói jogok és a szervek átvételéről szóló rendelet 4. 
szakaszának 4. bekezdése szerint, az intézmény igazgatóbizottsági tagjainak a kinevezése és 
felmentése az alapító Zenta községet és a foglalkoztatottakat illetően a Zentai Községi 
Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, míg a Nemzeti Tanács a saját képviselőit önállóan 
nevezi ki és menti fel.  
 
A zentai Történelmi Levéltár feletti alapítói jogok és a szervek átvételéről szóló rendelet 4. 
szakaszának 5. bekezdése szerint,  az intézmény igazgatóbizottságának az elnökét a Községi 
Képviselő-testület nevezi ki Zenta község vagy a foglalkoztatottak  képviselői tagjainak a 
soraiból.  
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A zentai Történelmi Levéltár feletti alapítói jogok és a szervek átvételéről szóló rendelet 4. 
szakaszának 6. bekezdése szerint, Zenta község biztosítja a Nemzeti Tanács részvételét az 
intézmény igazgatóbizottsági tagjainak a kinevezési eljárásában, akiket a Nemzeti Tanács nem 
maga nevez ki,  úgyhogy a kinevezésről szóló aktus meghozatala előtt a  községnek  biztosítania 
kell  a Nemzeti Tanács előzetes véleményét.  
 
A zentai Történelmi Levéltár feletti alapítói jogok és a szervek átvételéről szóló rendelet 4. 
szakaszának 7. bekezdése szerint, az igazgatóbizottság összetételébe a kevésbé képviselt nem 
legalább két képviselőjét kell  kinevezni.  
 
A zentai Történelmi Levéltár feletti alapítói jogok és a szervek átvételéről szóló rendelet 4. 
szakaszának 8. bekezdése szerint, az igazgatóbizottság elnökét és tagjait négyéves  megbízatási 
időre kell kinevezni, és  legfeljebb kétszer lehetnek kinevezve.  
 
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 72/2009. és 20/2014.  sz. – az AB határozata) 17. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja  
szerint a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzat által alapított 
kulturális intézményekben, melyekről a nemzeti tanács megállapítja, hogy a nemzeti kisebbség 
identitása megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségűek, a nemzeti tanács:  kinevezi az 
intézmény igazgatóbizottságának egy tagját. 
 
 
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 72/2009. és 20/2014.  sz. – az AB határozata) 17. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja  
szerint, véleményezi az intézmény  javasolt igazgatóbizottsági  tagjait.  
 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. 
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint a Községi Képviselő-testület a törvénnyel 
összhangban kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és 
szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelő bizottságát, kinevezi és felmenti az igazgatóikat, 
valamint jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel összhangban. 
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. 
bekezdésének  10. pontja szerint,  a Községi Képviselő-testület kinevezi és felmenti az igazgató- 
és felügyelő bizottságot, kinevezi és felmenti az általa alapított   közvállalatok, intézmények,  
szervezetek  és szolgálatok igazgatóit,  és a törvénnyel összhangban,  jóváhagyja azok 
alapszabályait. 
 

Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. február 19-én  tartott ülésén a  020-6/2013-I-es 
számú határozatával kinevezte  a zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottságának az elnökét és 
öt tagját, négyéves megbízatási időre, 2013. 02. 25-étől kezdődően.  
 

Mivel a zentai Történelmi Levéltár  igazgatóbizottsága  elnökének és öt tagjának 2017. 
02. 25-én  lejár a négyéves megbízatási  ideje,  és  sor került a zentai Történelmi Levéltár 
intézmény feletti  alapítói  jogok  részleges átruházására Zenta községről a  Magyar  Nemzeti 
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Tanácsra,  amelynek az átruházás alapján  nagyobb meghatalmazása van az igazgatóbizottság 
tagjainak  a  kinevezése és felmentése tekintetében,  szükséges  felmenteni   a zentai Történelmi 
Levéltár igazgatóbizottságának az elnökét és a tagjait, és kinevezni az elnököt és az új tagokat.  
 

A zentai Történelmi Levéltár 2016.  december  7-én tájékoztatta Zenta község Községi 
Közigazgatási Hivatalát,  hogy  a foglalkoztatottak  többségének  a  javaslata alapján  a zentai 
Történelmi Levéltár igazgatóbizottsági tagok jelöltjei a foglalkoztatottak soraiból: 1. Kopasz 
Zsolt, 2. Szűgyi Ferenc és 3. Szeles Szilvia.  
 

Zenta község Községi Tanácsa, mint a  Zentai Községi Képviselő-testület által hozott 
aktusok  meghatalmazott javaslattevője javasolja és elfogadta a zentai Történelmi Levéltár 
igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak  a  kinevezéséről szóló határozatjavaslatot és utalta azt  
a Magyar Nemzeti Tanácshoz, az intézmény igazgatóbizottsági tagjai jelöltjeinek előzetes 
véleményezése céljából, akiket  a Nemzeti Tanács nem egyedül  nevez ki.   

 
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által  hozott 

aktusok meghatalmazott  javaslattevője,  javasolta  a zentai Történelmi Levéltár  
igazgatóbizottsága  elnökének és  tagjainak  a kinevezéséről szóló határozat  meghozatalát.  

 
A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága 2017. február  3-ai ülésén, 

V/Z/349/2017 iratszám alatt, Záradékot hozott,  hogy  támogatja  Sárosi Gabriella,    Škrbić 
Nenad, Kopasz Zsolt, Szűgyi Ferenc és Szöllősi Szilvia kinevezesét a Zentai Történelmi  
Leveltár Igazgatóbizottsági  tagjának tisztségére. 

 
Zenta Községi Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának 

a javaslatát és a Magyar Nemzeti Tanács véleményét, valamint a Zentai Községi Képviselő-
testület káderügyi és  mandátum-mentelmi jogi bizottságának a  véleményét a Zentai Történelmi 
Levéltár igazgatóbizottsága elnökének és  tagjának a kinevezésére vonatkozóan, a rendelkező 
rész szerinti határozatot hozta. 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat 
ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi 
Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül 
közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-4/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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Javaslat 
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos  Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016.  sz.) 
45. szakaszának 4. és 5. bekezdése,  a zentai Történelmi Levéltár és szerveinek az alapítói  jog 
átvételéről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/1992., 7/2011., 25/2012. és 1/2016. 
sz.) 6. szakaszának 6. bekezdése,  a helyi önkormányzatokról 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. szakaszának 10. pontja alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete a 2017. február 24-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK 

ÉS TAGJAINAK A FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
A KKT felmenti a zentai Történelmi Levéltár felügyelő bizottságának elnökét és tagjait, 
éspedig: 
1. Harmat Máriát, lakhelye Zenta, Vasút sor 4. sz. alatti  lakost  
    - az alapító képviselőjét - a felügyelő bizottság elnökét,   
2. Matykó Árpádot, lakhelye Zenta, Arany János u. 9. sz.,  
    - az alapító képviselőjét a Magyar Nemzeti Таnács javaslatára - a felügyelő bizottság tagját,  
3. Recskó Szabolcsot, lakhelye Zenta, Kosztolányi Dezső u. 17/a. 
    - a foglalkoztatottak képviselőjét – a felügyelő bizottság tagját,  
2017. 03. 28-ával, a négyéves megbízatási idő letelte miatt, amelyre ki lettek nevezve.    
 
 

II. 
 

Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.  
 

I n d o k o l á s 
 

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 45. szakaszának 4. 
bekezdése szerint a felügyelő bizottság tagjait az alapító nevezi ki és menti fel. 

 
  A kultúráról szóló törvény  45. szakaszának 5. bekezdése szerint a felügyelő bizottság 

elnökét a  felügyelő bizottság  tagjainak soraiból az  alapító  nevezi  ki.  
 

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016., és  
30/2016. sz.- kiig. sz.) 45. szakaszának 3. bekezdése szerint, az alapítói  jogok  átruházása esetén 
a  nemzeti kisebbségek  nemzeti tanácsára,  összhangban a jelen  törvény 24. szakaszának  3. 
bekezdésével, az alapítói jogok átruházásáról szóló  aktus megállapítja a felügyelő bizottság  
tagja kinevezésének a módját.  

 
Zenta község és a Magyar Nemzeti Tanács 2016.01.14-én a  6-1/2016-II-es szám alatt 

szerződést kötöttek a zentai Történelmi Levéltár intézmény feletti alapítói jogok  részleges  
átruházásáról (a szerződés szövegének javaslata – Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.).  

A zentai Történelmi Levéltár intézmény feletti alapítói jogok részleges átruházásáról 
szóló szerződés, amely 2016.01.14-én  köttetett Zenta község és a Magyar Nemzeti Tanács 
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között  a 6-1/2016-II-es számon,  1. szakaszának  6. pontja szerint, a szerződő  felek  
egyetértenek, hogy a tanács nevezi ki az intézmény felügyelő bizottságának egy tagját.  

A zentai Történelmi Levéltár feletti alapítói jogok  átvételéről szóló rendelet (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 1/1992., 4/2011, 25/2012. és  1/2016. sz.)  6. szakaszának 6. bekezdése  
szerint,  a  felügyelő bizottság  egy  tagját a Magyar Nemzeti Tanács nevezi ki.   

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.)   32. 
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint,  a Községi Képviselő-testület nevezi ki és menti fel  
az igazgató- és felügyelő bizottságot,  kinevezi és felmenti az általa alapított   közvállalatok, 
intézmények,  szervezetek  és szolgálatok igazgatóit,  és a törvénnyel összhangban,  jóváhagyja 
azok alapszabályait.  

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. 
bekezdésének  10. pontja szerint,  a Községi Képviselő-testület kinevezi és felmenti az igazgató- 
és felügyelő bizottságot, kinevezi és felmenti az általa alapított   közvállalatok, intézmények,  
szervezetek  és szolgálatok igazgatóit,  és a törvénnyel összhangban,  jóváhagyja azok 
alapszabályait. 
  A Zentai Községi Képviselő-testület a 2013. március 28-án tartott ülésén, a  020-8/2013-
I-es számú határozatával  kinevezte  a  zentai Történelmi Levéltár felügyelő bizottsága elnökét és 
két tagját,  négyéves megbízatási időszakra.  

Mivel a zentai Történelmi Levéltár felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak 2017. 03. 
28-án  letelik a  négyéves megbízatási  ideje,  és  sor került  a zentai Történelmi Levéltár 
intézmény feletti  alapítói  jogok  részleges átruházására Zenta községről a  Magyar  Nemzeti 
Tanácsra,  amelynek az átruházás alapján  nagyobb meghatalmazása van a felügyelő bizottság   
egy tagjának a  kinevezése és felmentése tekintetében,  szükséges  felmenteni   a zentai 
Történelmi Levéltár felügyelő bizottságának az elnökét és a tagjait, és új tagokat kinevezni.  

Zenta község Községi Tanácsa, mint a  Zentai Községi Képviselő-testület által hozott 
aktusok meghatalmazott javaslattevője javasolja a zentai Történelmi Levéltár felügyelő 
bizottsága elnökének és tagjainak  a  felmentéséről szóló határozatjavaslat  meghozatalát. 

Zenta Községi Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának 
a javaslatát és a Zentai Községi Képviselő-testület  káderügyi és  mandátum-mentelmi jogi 
bizottságának a  véleményét a Zentai Történelmi Levéltár felügyelő  bizottsága elnökének és  
tagjának a felmentésére vonatkozóan, a rendelkező rész szerinti határozatot hozta. 

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E 
határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A 
Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon 
belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-5/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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Javaslat 
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos  Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016.  

sz. – kiig.) 45. szakaszának 4. és 5. bekezdése és 46. szakaszának 3. bekezdése,  a zentai 
Történelmi Levéltár és szerveinek az alapítói  jog átvételéről szóló rendelet (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 1/1992., 7/2011., 25/2012. és 1/2016. sz.) 6. szakaszának 6. bekezdése,  a helyi 
önkormányzatokról 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. szakaszának 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. február 24-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS 

TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

A KKT kinevezi a zentai Történelmi Levéltár felügyelő bizottságának elnökét és tagjait, éspedig: 
1. Pásztor Máriát,  lakhelye Zenta, Vajdasági Brigádok  utca 17. szám,  

- az alapító – Zenta község képviselőjét, a felügyelő bizottság elnökének,  
2. Recskó Szabolcsot,  lakhelye Zenta, Kosztolányi Dezső utca  17/a sz., a foglalkoztatottak 

képviselőjét – a felügyelő bizottság  tagjának.  
 
A zentai Történelmi Levéltár harmadik felügyelő bizottsági tagját az alapító – a Magyar Nemzeti 
Tanács képviselőjét a Magyar Nemzeti Tanács nevezi ki.  

 
II. 

 
 A zentai Történelmi Levéltár felügyelő bizottságának az elnökének és tagjainak  a  
megbízatása négy évre szól,  2017. március 29-étől kezdődően.  
 

III. 
 

 A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 

I n d o k l á s 
 

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. – 
kiig.) 45. szakaszának 4. bekezdése szerint a felügyelő bizottság  tagjait  az alapító nevezi ki és 
menti fel.  
 
A kultúráról szóló törvény 45. szakaszának 5. bekezdése szerint, a felügyelő bizottság elnökét az 
alapító nevezi ki a  felügyelő bizottság tagjainak a soraiból.  
 
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. – 
kiig.) 46. szakaszának 3. bekezdése szerint, az alapítói jogoknak az átruházása esetén  a nemzeti 
tanácsra, összhangban  a jelen törvény 24.  szakaszának 3. bekezdésével,  az alapítói  jogok  
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átruházásáról szóló  aktussal meg kell  állapítani a felügyelő bizottság tagjai kinevezésének 
módját.  
 
Zenta község és a Magyar Nemzeti Tanács 2016.01.14-én a 6-1/2016-II-es szám alatt  szerződést 
kötöttek  a zentai Történelmi Levéltár intézmény feletti alapítói jogok részleges átruházásáról (a 
szerződés szövegének javaslata – Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.).  
 
A zentai Történelmi Levéltár intézmény feletti alapítói jogok részleges átruházásáról szóló 
szerződés, amely 2016.01.14-én  köttetett Zenta község és a Magyar Nemzeti Tanács között  a 6-
1/2016-II-es számon,  1. szakaszának  6. pontja szerint, a szerződő  felek  egyetértenek, hogy a 
tanács nevezi ki  az intézmény felügyelő bizottságának egy tagját.  
 
A zentai Történelmi Levéltár feletti alapítói jogok és a szervek átvételéről szóló rendelet (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 1/1992., 4/2011, 25/2012. és  1/2016. sz.)  6. szakaszának 6. bekezdése  
szerint,  a  felügyelő bizottság  egy  tagját a Magyar Nemzeti Tanács nevezi ki és menti fel.    
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.)   32. 
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint,  a Községi Képviselő-testület nevezi ki és menti fel  
az igazgató- és felügyelő bizottságot,  kinevezi és felmenti az általa alapított   közvállalatok, 
intézmények,  szervezetek  és szolgálatok igazgatóit,  és a törvénnyel összhangban,  jóváhagyja 
azok alapszabályait.  
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. 
bekezdésének  10. pontja szerint,  a Községi Képviselő-testület kinevezi és felmenti az igazgató- 
és felügyelő bizottságot, kinevezi és felmenti az általa alapított   közvállalatok, intézmények,  
szervezetek  és szolgálatok igazgatóit,  és a törvénnyel összhangban,  jóváhagyja azok 
alapszabályait. 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület a 2013. március 28-án tartott ülésén, a  020-8/2013-I-es 
számú határozatával  kinevezte  a  zentai Történelmi Levéltár felügyelő bizottsága elnökét és két 
tagját,  négyéves megbízatási időszakra.  
 
Mivel a zentai Történelmi Levéltár felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak 2017. 03. 28-án  
letelik a  négyéves megbízatási  ideje,  és  sor került  a zentai Történelmi Levéltár intézmény 
feletti  alapítói  jogok  részleges átruházására Zenta községről a  Magyar  Nemzeti Tanácsra,  
amelynek az átruházás alapján  nagyobb meghatalmazása van a felügyelő bizottság   egy 
tagjának a  kinevezése és felmentése tekintetében,  szükséges  felmenteni   a zentai Történelmi 
Levéltár felügyelő bizottságának az elnökét és a tagjait, és új tagokat kinevezni.  
 
A zentai Történelmi Levéltár 2016.  december  7-én tájékoztatta Zenta község Községi 
Közigazgatási Hivatalát,  hogy  a foglalkoztatottak  többségének  a  javaslata alapján  a zentai 
Történelmi Levéltár felügyelő bizottsági tagjának jelöltje a foglalkoztatottak soraiból: Recskó 
Szabolcs.  
 
Zenta község Községi Tanácsa, mint a  Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok  
meghatalmazott javaslattevője megerősítette a zentai Történelmi Levéltár felügyelő bizottsága 
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elnökének és tagjainak  a  kinevezéséről szóló határozatjavaslatot és utalta azt a Zentai Községi 
Képviselő-testület elé megvitatás és elfogadás céljából. 
 
Zenta Községi Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 
javaslatát és a Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi és  mandátum-mentelmi jogi 
bizottságának a  véleményét a Zentai Történelmi Levéltár felügyelő  bizottsága elnökének és  
tagjának a kinevezésére vonatkozóan, a rendelkező rész szerinti határozatot hozta. 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat 
ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi 
Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül 
közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-6/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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Javaslat 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 
83/2014. sz. – más törv.) 36. szakasza és  Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 5/2011. sz.) 52. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete  a  2017. február 24-én 
tartott ülésén  meghozta az alábbi   
 

H A T Á R O Z A T O T 
A STATÚTUMÜGYI ÉS NORMATÍV AKTUSOK BIZOTTSÁGA  TAGJÁNAK A 

FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
 

 Felmentjük kötelezettsége alól a Községi Képviselő-testület statútumügyi és normatív 
aktusok bizottsága tagját:  
 

- Jankovics Roland,  zentai lakost.  
 

II. 
 

 A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-11/2017-I  
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 

 
I n d o k l á s 

 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 50. szakasza alapján 

a községi képviselő-testület állandó munkatestületeket – tanácsokat,  vagy  időszakos 
munkatestületeket – bizottságokat alapít a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatása  céljából. 
 A munkatestületek véleményezik a  községi képviselő-testület  által meghozandó 
jogszabály- és rendeletjavaslatokat,  valamint  a  jelen statútumban és  a  képviselő-testület 
ügyrendjében  megállapított  egyéb feladatokat is ellátnak. 
 A munkatestületeknek  van elnöke és  meghatározott számú tagja.  
 Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 52. szakasza szerint 
az állandó munkatestületek  tagjait a  községi képviselő-testület   választja meg és  menti  fel 
képviselői csoportok javaslatára.  
 A Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István képviselői csoport  2017. 01. 19-én 
javaslatot nyújtott be a Községi Képviselő-testület  statútumügyi  és  normatív aktusok bizottsága 
tagjának a  felmentésére,  Jankovits Rolandot illetően.  

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta a javaslatot, meghozta  a  
rendelkező rész szerinti  határozatot.  
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Javaslat 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 
83/2014. sz. – más törv.) 36. szakasza és  Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 5/2011. sz.) 52. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete  a  2017. február 24-én 
tartott ülésén  meghozta az alábbi   
 

H A T Á R O Z A T O T 
A STATÚTUMÜGYI ÉS NORMATÍV AKTUSOK BIZOTTSÁGA  TAGJÁNAK A 

MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 
 

I. 
 

 A Községi Képviselő-testület  statútumügyi és normatív aktusok bizottságába  tagnak  
megválasztjuk:  
 

- Berényi Andreát,  joghallgatót, zentai lakost.  
 

II. 
 

 A nevezett személy megbízatási ideje  a Zentai Községi Képviselő-testület képviselői 
megbízatási idejének leteltéig tart.  
 

III. 
 

 A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-12/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 

 
 

I n d o k l á s 
 

 Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 50. szakasza alapján 
a községi képviselő-testület állandó munkatestületeket – tanácsokat,  vagy  időszakos 
munkatestületeket – bizottságokat alapít a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatása  céljából. 
 A munkatestületek véleményezik a  községi képviselő-testület  által meghozandó 
jogszabály- és rendeletjavaslatokat,  valamint  a  jelen statútumban és  a  képviselő-testület 
ügyrendjében  megállapított  egyéb feladatokat is ellátnak. 
 A munkatestületeknek  van elnöke és  meghatározott számú tagja.  
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 Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 52. szakasza szerint 
az állandó munkatestületek  tagjait a  községi képviselő-testület   választja meg és  menti  fel 
képviselői csoportok javaslatára.  
 A Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István képviselői csoport  2017. 01. 19-én 
javaslatot nyújtott be a Községi Képviselő-testület  statútumügyi  és  normatív aktusok bizottsága 
tagjának a  felmentésére,  Jankovits Rolandot illetően, és  egyben javasolta  Berényi  Andrea 
joghallgatót,  zentai lakost,  az új tagnak.  
 Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta  a javaslatot,  meghozta  a  
rendelkező rész szerinti  határozatot. 
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Javaslat 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/91. sz.) 3. 
szakaszának 1.  bekezdése és  20. szakaszának  1. szakaszának bekezdése, az 
egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  107/2005., 72/2009. sz. – más 
törvény, 88/2010., 99/2010., 57/2011., 119/2012., 43/2013. sz. – más törv., és 93/2014.   sz.) 
130. szakaszának 1. és 3.  bekezdése, és 137. szakaszának 1. és 3. bekezdése, a helyi 
önkormányzatról szóló törvény  (az  SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007. sz.) 32.  szakasza 1.  
bekezdésének 9. pontja, Zenta község statútuma  (Zenta Község Hivatalos  Lapja,  5/2011. sz.) 
46. szakasza 1. bekezdésének  10. pontja, valamint  a Zentai Gyógyszertár alapszabálya (Zenta 
Község Hivatalos Lapja,  20/2010. sz.) 25. szakaszának 1. és 2. bekezdése   alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete a  2017. február 24-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

HATÁROZATOT  
A ZENTAI GYÓGYSZERTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGA TAGJÁNAK A  

FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
 

A KKT FELMENTI kötelezettsége alól a Zentai Gyógyszertár igazgatóbizottsági tagját, éspedig:  
- PERPAUER MÁRIÁTA – az igazgatóbizottság tagját.  
 

II.  
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 

Indoklás:  
 

A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/91. sz.)  3. 
szakaszának 1. bekezdése szerint az oktatás, tudomány, kultúra, testnevelés, tanulói és hallgatói 
standard, egészségvédelem, szociális védelem, gyermekekről való szociális gondoskodás, 
szociális biztonság, az állatok egészségvédelme terén a törvényben megállapított jogosultságok 
és egyéb, a törvényben megállapított érdekek érvényesítése céljából intézmények alapulnak.  
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/91. sz.) 20. 
szakaszának 1. bekezdése szerint,  az intézmény  igazgatóbizottságát az alapító nevezi ki és 
menti fel.  
 
Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  107/2005., 72/2009. sz. – 
más törvény, 88/2010., 99/2010. sz.) 130. szakasza 1. és 3.  bekezdése szerint az egészségügyi 
intézmény szervei: az igazgató, az igazgatóbizottság és  a felügyelő bizottság. Az igazgatót, az 
igazgató helyettesét, az egészségügyi intézmény igazgatóbizottságát és  felügyelő bizottságát az 
alapító nevezi ki és menti fel.  
 
Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  107/2005., 72/2009. sz. – 
más törvény, 88/2010. és 99/2010.   sz.) 137. szakaszának 1. és 3. bekezdése szerint az 
egészségházban, a  gyógyszertárban, az intézményben és  a  közegészségügyi intézményben az 
igazgatóbizottságnak   öt tagja van, akik közül két tag az egészségügyi intézményből való, és  
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három tag az alapító képviselője.  A foglalkoztatottak soraiból az igazgatóbizottságban legalább 
egy tag egyetemi végzettségű egészségügyi dolgozó kell hogy legyen.  

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az  SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007. sz.) 
32.  szakasza 1.  bekezdésének 9. és Zenta község statútuma  46. szakaszának  10. pontja szerint  
a községi  képviselő-testület, összhangban a törvénnyel,  kinevezi  és felmenti az igazgató- és 
felügyelő bizottságot,  kinevezi  és  felmenti  az  általa alapított  közvállalatok, intézmények és 
szervezetek igazgatóit, továbbá, a törvénnyel összhangban,  jóváhagyja azok  alapszabályát.  

A Zentai Gyógyszertár alapszabályának (Zenta Község Hivatalos Lapja,  20/2010. sz.) 
25. szakaszának 1. és 2. bekezdése szerint az igazgatóbizottság a  Gyógyszertár igazgatási 
szerve. Az igazgatóbizottságnak 5 tagja van, akik közül  két tag  a  Gyógyszertár   
foglalkoztatottjai soraiból van. Az igazgatóbizottság  legalább egy tagjának a foglalkoztatottak 
soraiból egyetemi végzettségű egészségügyi dolgozó kell hogy legyen.  

A Zentai Gyógyszertár igazgatóbizottságának a tagját, Perpauer Máriát a Zentai Községi 
Képviselő-testület nevezte ki a 20-84/2016-I-es  számú, 2016. 09. 29-én kelt határozatával.  
A korrupció elleni  küzdelem ügynökségének a  véleménye szerint, amelynek száma 014-012-
00-0688/16-II, kelt 2016.10.12-én, Perpauer Mária nem láthatja el  a Zentai Gyógyszertár  
igazgatóbizottsági tagjának a tisztségét,  mert érdekellentét áll fenn,   azon okból, hogy a  férje  
tagja Zenta község Községi Tanácsának, és tekintettel a Községi Tanács hatáskörére, a helyi 
önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza rendelkezésének értelmében,  és közvetlenül 
eszközöli  és gondoskodik   a Községi Képviselő-testület   rendeleteinek végrehajtásáról, 
rendeleteket  hoz  az időszakos  finanszírozásról, abban az esetben, ha a községi képviselő-
testület  nem hozza meg a költségvetését az  adóév kezdete előtt, és másodfokon eljár a  
közigazgatási eljárás megoldásában az intézmény  jogairól és  kötelezettségeiről  a  közigazgatási 
ügyekben,  a község hatásköréből,  továbbá a Községi Tanács  minden döntése alkalmával a 
Gyógyszertár  helyzetével,  munkájával, jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatban.  

Zenta  község Községi Tanácsa, mint  a Községi Képviselő-testület által hozott  aktusok 
meghatalmazott javaslattevője javasolta,  a Zentai Gyógyszertár igazgatóbizottsága  tagjának a 
felmentését. 
   Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 
javaslatát a Zentai Gyógyszertár igazgatóbizottsága  tagjának a  felmentését illetően, meghozta  a   
rendelkező része szerinti határozatot.  

 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E 
határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A 
Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon 
belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-14/2017-I                         
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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Javaslat 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/91. sz.) 3. 
szakaszának 1.  bekezdése és  20. szakaszának  1. szakaszának bekezdése, az 
egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  107/2005., 72/2009. sz. – más 
törvény, 88/2010., 99/2010., 57/2011., 119/2012., 43/2013. sz. – más törv., és 93/2014.   sz.) 
130. szakaszának 1. és 3.  bekezdése,  a helyi önkormányzatról szóló törvény  (az  SZK 
Hivatalos Közlönye,  129/2007. sz.) 32.  szakasza 1.  bekezdésének 9. pontja, Zenta község 
statútuma  (Zenta Község Hivatalos  Lapja,  5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének  10. 
pontja, valamint  a Zentai Gyógyszertár alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja,  20/2010. 
sz.) 25. szakasza  alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2017. ferbruár 24-én tartott ülésén 
meghozta az alábbi  
 

HATÁROZATOT  
A ZENTAI GYÓGYSZERTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGA  TAGJÁNAK A 

KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I.  
A KKT  kinevezi a Zentai Gyógyszertár igazgatóbizottsága tagját, éspedig:  
- Barsi Márta, zentai, Stevan Sremac u. 8/6. sz.  alatti lakost – az igazgatóbizottság tagjának. 
 

II. 
A Zentai Gyógyszertár tagjának a mandátuma a Zentai Gyógyszertár igazgatóbizottsági tagjai 
mandátumának leteltéig tart, akiket  a  Zentai Községi Képviselő-testület 020-25/2015-I számú, 
2015.03.30-án kelt  határozatával neveztek ki.  
 

II.  
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 

Indoklás:  
 

A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/91. sz.)  3. 
szakaszának 1. bekezdése szerint az oktatás, tudomány, kultúra, testnevelés, tanulói és hallgatói 
standard, egészségvédelem, szociális védelem, gyermekekről való szociális gondoskodás, 
szociális biztonság, az állatok egészségvédelme terén a törvényben megállapított jogosultságok 
és egyéb, a törvényben megállapított érdekek érvényesítése céljából intézmények alapulnak.  

A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/91. sz.) 20. 
szakaszának 1. bekezdése szerint,  az intézmény  igazgatóbizottságát az alapító nevezi ki és 
menti fel.  

Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  107/2005., 72/2009. 
sz. – más törvény, 88/2010., 99/2010., 57/2011., 119/2012., 43/2013. sz. – más törv., és 93/2014.   
sz.) 130. szakasza 1. és 3.  bekezdése szerint az egészségügyi intézmény szervei: az igazgató, az 
igazgatóbizottság és  a felügyelő bizottság. Az igazgatót, az igazgató helyettesét,  az 
egészségügyi intézmény igazgatóbizottságát és  felügyelő bizottságát az alapító nevezi ki és 
menti fel.  

Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  107/2005., 72/2009. 
sz. – más törvény, 88/2010. és 99/2010.   sz.) 137. szakaszának 1. és 3. bekezdése szerint az 
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egészségházban, a  gyógyszertárban, az intézményben és  a  közegészségügyi intézményben az 
igazgatóbizottságnak   öt tagja van, akik közül két tagot az egészségügyi intézményből, és  
három tag az alapító képviselője.  A foglalkoztatottak soraiból az igazgatóbizottságban  legalább 
egy tagja egyetemi végzettségű egészségügyi dolgozó kell hogy legyen.  

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az  SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007. sz.) 
32.  szakasza 1.  bekezdésének 9. és Zenta község statútuma  46. szakaszának  10. pontja szerint  
a községi  képviselő-testület, összhangban a törvénnyel,  kinevezi  és felmenti az igazgató- és 
felügyelő bizottságot,  kinevezi  és  felmenti  az  általa alapított  közvállalatok, intézmények és 
szervezetek igazgatóit, továbbá, a törvénnyel összhangban,  jóváhagyja azok  alapszabályát.  

A Zentai Gyógyszertár alapszabályának (Zenta Község Hivatalos Lapja,  20/2010. sz.) 
25. szakasza  szerint az igazgatóbizottság a  Gyógyszertár igazgatási szerve. Az 
igazgatóbizottságnak  5 tagja  van, akik közül   két tag  a  Gyógyszertár   foglalkoztatottak 
soraiból van. Az igazgatóbizottság  legalább egy tagjának a foglalkoztatottak soraiból egyetemi 
végzettségű egészségügyi dolgozó kell hogy legyen.  

Zenta  község Községi Tanácsa, mint  a Községi Képviselő-testület által hozott  aktusok 
meghatalmazott javaslattevője javasolta,  hogy a Zentai Gyógyszertár  a zentai Szociális Védelmi 
Központ felügyelő bizottsága elnökének, illetve tagjainak a kötelezettsége megszűnésének a 
megállapításáról szóló határozatot.   
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 
javaslatát  meghozta a  zentai Szociális Védelmi Központ felügyelő bizottsága elnökének és 
tagjainak a  kötelezettsége megszűnéséről szóló határozatot.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-22/2017-I                                  
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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Javaslat 
 A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. 
sz. – kiig., 64/2010. sz. – az AB határozata, 24/2011., 121/2012., 42/2013., sz. – az AB 
határozata,  50/2013. sz. – az AB határozata, 132/2014. és  145/2014. sz.) 52. szakasza  1., 2., 4. 
és 5. bekezdései,  a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
129/2007., 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza 1.  bekezdésének 
20. pontja,  valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. 
szakasza  1. bekezdésének 20. és 33. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2017. 
február 24-én tartott ülésén meghozta az alábbi   
 

H A T Á R O Z A T O T 
ZENTA KÖZSÉG TERVBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A 

KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 A KKT a jelen határozattal  eszközli  Zenta község  tervbizottsága elnökének  és 
tagjainak a  kinevezéséről szóló határozat módosítását és kiegészítését, amelynek  száma 020-
96/2016-I, kelt 2016.12.29-én.  
 

II. 
 

 A Tartományi Városrendezési és Környezetvédelmi Titkárság 14-02-19/2017-01-es 
számú,  2017. 01. 31-én kelt javaslatára kinevezzük:  
 6. Kuzmanović Jovanović Ivanát,  okl. műépítészmérnököt, újvidéki lakost a  
                bizottság tagjává és 
 7. Tolmács Olgát, okl. építőmérnököt, újvidéki lakost, a bizottság tagjává.  
 

III. 
 

 A határozattal kinevezett tagok megbízatási ideje Zenta község tervbizottsága elnökének 
és tagjainak a megbízatási idejük lejártáig tart, akiket a Zentai Községi Képviselő-testület a 020-
96/2016-I-es számú, 2016. december 29-én kelt határozatával nevezett ki.  
 

IV. 
 

A tervbizottság elnöke és tagjai bizottsági munkájukért térítményre jogosultak. A 
térítmény összegét külön határozat állapítja meg. 

 
V. 
 

 A jelen határozatot  közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
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I n d o k l á s:  
 

A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. 
sz. – kiig., 64/2010. sz. – az AB határozata, 24/2011., 121/2012., 42/2013., sz. – az AB 
határozata,  50/2013. sz. – az AB határozata, 132/2014. és  145/2014. sz.) 52. szakasza  1., 2., 4. 
és 5. bekezdései szerint, a tervdokumentáció kidolgozási és  lefolytatási eljárásában a szakmai 
feladatok ellátása,  valamint szakvélemény megadása   céljából a hatásköri  közigazgatási 
szervek kérelmére, a helyi önkormányzat képviselő-testülete tervbizottságot alakít. Az elnököt és 
a tagokat a területtervezés és városrendezés és más területek  szakembereinek  a soraiból kell 
kinevezni, akik jelentőséggel bírnak a szakmai teendők ellátásában a tervezés, területrendezés és 
kiépítés területén, összhangban a jelen törvénnyel. A tervekhez, amelyeket az autonóm 
tartomány   területén hoznak meg,  a  tagok egyharmadát az autonóm tartomány városrendezési 
és építésügyi teendőiben hatáskörrel bíró szerv javaslatára nevezik ki. A bizottság elnökének és 
tagjainak a megbízatása négy évre szól.  

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 
83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza 1.  bekezdésének 20. pontja,  
valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza  1. 
bekezdésének  33. pontja szerint a Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel más 
teendőket is ellát, amelyet  a  törvény  és  a jelen statútum állapítanak meg.  

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza  1. 
bekezdésének  20. pontja szerint állandó és időszakos munkatestületeket alakít a hatáskörébe 
tartozó  kérdések  megvitatása céljából.  

Zenta Község Képviselő-testületének a 020-96/2016-I-es számú,  2016. december  29-én 
kelt határozatával kinevezte Zenta község tervbizottsága  elnökét és négy tagját,  azzal, hogy a 
fennmaradt  két  tagot utólag fogja kinevezni  a  Tartományi Városrendezési és 
Környezetvédelmi Titkárság javaslatára. A Tartományi Városrendezési és Környezetvédelmi 
Titkárság 2017.01.31-én megadta a tagok javaslatát,  így szükséges  meghozni  Zenta község  
tervbizottsága elnökének és  tagjainak  a  kinevezéséről szóló határozat  módosítását és 
kiegészítését.  

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a  
javaslatát és beszerezte  a  Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi és mandátum-mentelmi 
jogi  bizottságának a véleményét Zenta község tervbizottsága  tagjainak a kinevezését illetően,  
meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot.  
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges  a  közigazgatási eljárásban.  
A határozat ellen   közigazgatási eljárás  indítható  a  Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, 
Nemanjina  u 9. sz. a Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz  a  fellebbezést  közvetlenül  vagy 
postai úton kell  megküldeni  a  jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-16/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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Javaslat 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/91. sz.) 3. 
szakaszának 1.  bekezdése és  22. szakaszának  1. szakaszának bekezdése,  a szociális 
védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  24/2011. sz.) 123. szakaszának 1. és 2.  
bekezdése,  a helyi önkormányzatról szóló törvény  (az  SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007. 
sz.) 32.  szakasza 1.  bekezdésének 9. pontja, Zenta község statútuma  (Zenta Község Hivatalos  
Lapja,  5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének  10. pontja, valamint  a zentai Szociális 
Védelmi Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  9/2011. sz.) 3. 
szakaszának 1. és 2. bekezdése és 16. szakasza 2., 3.  és 4. bekezdése  alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete a  2017. február 24-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T 
A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT ELNÖKÉNEK ÉS  TAGJAINAK  A  

KÖTELEZETTSÉGE  MEGSZŰNÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL  
 

I. 
 

A KKT megállapítja  a zentai Szociális Védelmi Központ felügyelő bizottsága elnökének és 
tagjainak a  kötelezettsége  megszűnéséről, éspedig: 
- Takács Kornél – a felügyelő bizottság elnöke,  
- Barsi Márta – a  felügyelő bizottság tagja, és 
- Kormányos Klaudia – a  felügyelő bizottságtagja,  a mandátum letelte miatt,  amelyre ki lettek 
nevezve.  
 

II.  
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
 

I n d o k l á s:  
 
A közszolgálatokról szóló törvény 3. szakaszának 1. bekezdése és 22. szakaszának 1. bekezdése 
szerint az oktatás, tudomány, kultúra, testnevelés, tanulói és hallgatói standard, 
egészségvédelem, szociális védelem, gyermekekről való szociális gondoskodás, szociális 
biztonság, az állatok egészségvédelme terén a törvényben megállapított jogosultságok és egyéb, 
a törvényben megállapított érdekek érvényesítése céljából intézmények alapulnak.  
Az intézmény felügyelő bizottságát az alapító nevezi ki és menti fel.  
A felügyelő bizottság tagjainak a számát és összetételét, valamint a  jogait  és  kötelezettségeit az 
alapítói aktus határozza meg.  A felügyelő bizottságba  ki kell nevezni  tagokat   az intézmény 
foglalkoztatottjai soraiból is.  
A szociális védelemről szóló törvény 123. szakaszának 1. és 3. bekezdése szerint a szociális 
védelmi központ szervei: az igazgató, az igazgatóbizottság és a felügyelő bizottság.  
A szociális védelmi központ felügyelő bizottságának három tagja van, és azokat az alapító két 
képviselője és a foglalkoztatottak javaslata szerinti egy képviselője alkotja.  
A helyi önkormányzatokról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és Zenta 
község statútuma  46. szakaszának  10. pontja szerint  a községi  képviselő-testület, összhangban 
a törvénnyel,  kinevezi  és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságot,  kinevezi  és  felmenti  
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az  általa alapított  közvállalatok, intézmények és szervezetek igazgatóit, továbbá, a törvénnyel 
összhangban,  jóváhagyja azok  alapszabályát.  
A zentai Szociális Védelmi Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 9/2011. sz.) 3. szakaszának 1. és 2. bekezdése és 14. szakaszának 2., 3. és 4. bekezdése 
szerint a Központnak, mint intézménynek az igazgatója, az igazgató- és a felügyelő bizottsági 
tagjai kinevezésének tekintetében az alapítói jogokat illetően a közszolgálatokról szóló 
jogszabályokat és a szociális védelem területének jogszabályait kell alkalmazni.  
A felügyelő bizottságnak három tagja van,  akik közül kettő az alapító képviselője és egy  
képviselőt a  Központ foglalkoztatottak képviselője alkotja.  
A felügyelő bizottság elnökét az alapító nevezi ki és menti fel, összhangban a törvénnyel. 
A felügyelő bizottság elnökét az alapító nevezi ki a felügyelő bizottság tagjainak a soraiból.  
A felügyelő  bizottság tagjait négy évre kell kinevezni, és  újból kinevezhetőek.  
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 
javaslatát  meghozta a  zentai Szociális Védelmi Központ felügyelő bizottsága elnökének és 
tagjainak a  kötelezettsége megszűnéséről szóló határozatot.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-22/2017-I                                  
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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Javaslat 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/91. sz.) 3. 
szakaszának 1.  bekezdése és  20. szakaszának  1. szakaszának bekezdése, az 
egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  107/2005., 72/2009. sz. – más 
törvény, 88/2010., 99/2010., 57/2011., 119/2012., 43/2013. sz. – más törv., és 93/2014.   sz.) 
130. szakaszának 1. és 3.  bekezdése,  a helyi önkormányzatról szóló törvény  (az  SZK 
Hivatalos Közlönye,  129/2007. sz.) 32.  szakasza 1.  bekezdésének 9. pontja, Zenta község 
statútuma  (Zenta Község Hivatalos  Lapja,  5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének  10. 
pontja, valamint  a Zentai Gyógyszertár alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja,  20/2010. 
sz.) 25. szakasza  alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2017. február 24-én tartott ülésén 
meghozta az alábbi  
 

HATÁROZATOT  
A ZENTAI GYÓGYSZERTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGA  TAGJÁNAK A 

KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I.  
A KKT  kinevezi a Zentai Gyógyszertár igazgatóbizottsága tagját, éspedig:  
- Barsi Márta, zentai, Stevan Sremac u. 8/6. sz.  alatti lakost – az igazgatóbizottság tagjának. 
 

II. 
A Zentai Gyógyszertár tagjának a mandátuma a Zentai Gyógyszertár igazgatóbizottsági tagjai 
mandátumának leteltéig tart, akiket  a  Zentai Községi Képviselő-testület 020-25/2015-I számú, 
2015.03.30-án kelt  határozatával neveztek ki.  
 

II.  
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 

Indoklás:  
 

A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/91. sz.)  3. 
szakaszának 1. bekezdése szerint az oktatás, tudomány, kultúra, testnevelés, tanulói és hallgatói 
standard, egészségvédelem, szociális védelem, gyermekekről való szociális gondoskodás, 
szociális biztonság, az állatok egészségvédelme terén a törvényben megállapított jogosultságok 
és egyéb, a törvényben megállapított érdekek érvényesítése céljából intézmények alapulnak.  

A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/91. sz.) 20. 
szakaszának 1. bekezdése szerint,  az intézmény  igazgatóbizottságát az alapító nevezi ki és 
menti fel.  

Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  107/2005., 72/2009. 
sz. – más törvény, 88/2010., 99/2010., 57/2011., 119/2012., 43/2013. sz. – más törv., és 93/2014.   
sz.) 130. szakasza 1. és 3.  bekezdése szerint az egészségügyi intézmény szervei: az igazgató, az 
igazgatóbizottság és  a felügyelő bizottság. Az igazgatót, az igazgató helyettesét,  az 
egészségügyi intézmény igazgatóbizottságát és  felügyelő bizottságát az alapító nevezi ki és 
menti fel.  

Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  107/2005., 72/2009. 
sz. – más törvény, 88/2010. és 99/2010.   sz.) 137. szakaszának 1. és 3. bekezdése szerint az 
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egészségházban, a  gyógyszertárban, az intézményben és  a  közegészségügyi intézményben az 
igazgatóbizottságnak   öt tagja van, akik közül két tagot az egészségügyi intézményből, és  
három tag az alapító képviselője.  A foglalkoztatottak soraiból az igazgatóbizottságban  legalább 
egy tagja egyetemi végzettségű egészségügyi dolgozó kell hogy legyen.  

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az  SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007. sz.) 
32.  szakasza 1.  bekezdésének 9. és Zenta község statútuma  46. szakaszának  10. pontja szerint  
a községi  képviselő-testület, összhangban a törvénnyel,  kinevezi  és felmenti az igazgató- és 
felügyelő bizottságot,  kinevezi  és  felmenti  az  általa alapított  közvállalatok, intézmények és 
szervezetek igazgatóit, továbbá, a törvénnyel összhangban,  jóváhagyja azok  alapszabályát.  

A Zentai Gyógyszertár alapszabályának (Zenta Község Hivatalos Lapja,  20/2010. sz.) 
25. szakasza  szerint az igazgatóbizottság a  Gyógyszertár igazgatási szerve. Az 
igazgatóbizottságnak  5 tagja  van, akik közül   két tag  a  Gyógyszertár   foglalkoztatottak 
soraiból van. Az igazgatóbizottság  legalább egy tagjának a foglalkoztatottak soraiból egyetemi 
végzettségű egészségügyi dolgozó kell hogy legyen.  

Zenta  község Községi Tanácsa, mint  a Községi Képviselő-testület által hozott  aktusok 
meghatalmazott javaslattevője javasolta,  hogy a Zentai Gyógyszertár  a zentai Szociális Védelmi 
Központ felügyelő bizottsága elnökének, illetve tagjainak a kötelezettsége megszűnésének a 
megállapításáról szóló határozatot.   
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 
javaslatát  meghozta a  zentai Szociális Védelmi Központ felügyelő bizottsága elnökének és 
tagjainak a  kötelezettsége megszűnéséről szóló határozatot.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-22/2017-I                                  
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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Javaslat 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/91. sz.) 3. 
szakaszának 1.  bekezdése és  22. szakaszának  1. szakaszának bekezdése,  a szociális 
védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  24/2011. sz.) 123. szakaszának 1. és 2.  
bekezdése,  a helyi önkormányzatról szóló törvény  (az  SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007. 
sz.) 32.  szakasza 1.  bekezdésének 9. pontja, Zenta község statútuma  (Zenta Község Hivatalos  
Lapja,  5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének  10. pontja, valamint  a zentai Szociális 
Védelmi Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  9/2011. sz.) 3. 
szakaszának 1. és 2. bekezdése és 16. szakasza 2., 3.  és 4. bekezdése  alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete a  2017. február 24-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T 
A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉNEK ÉS  TAGJAINAK  A  KÖTELEZETTSÉGE  MEGSZŰNÉSÉNEK 
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL  

 
I. 
 

A KKT megállapítja  a zentai Szociális Védelmi Központ felügyelő bizottsága elnökének és 
tagjainak a  kötelezettsége  megszűnéséről, éspedig: 
- Takács Kornél – a felügyelő bizottság elnöke,  
- Barsi Márta – a  felügyelő bizottság tagja, és 
- Kormányos Klaudia – a  felügyelő bizottságtagja,  a mandátum letelte miatt,  amelyre ki lettek 
nevezve.  
 

II.  
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
 

I n d o k l á s:  
 
A közszolgálatokról szóló törvény 3. szakaszának 1. bekezdése és 22. szakaszának 1. bekezdése 
szerint az oktatás, tudomány, kultúra, testnevelés, tanulói és hallgatói standard, 
egészségvédelem, szociális védelem, gyermekekről való szociális gondoskodás, szociális 
biztonság, az állatok egészségvédelme terén a törvényben megállapított jogosultságok és egyéb, 
a törvényben megállapított érdekek érvényesítése céljából intézmények alapulnak.  
Az intézmény felügyelő bizottságát az alapító nevezi ki és menti fel.  
A felügyelő bizottság tagjainak a számát és összetételét, valamint a  jogait  és  kötelezettségeit az 
alapítói aktus határozza meg.  A felügyelő bizottságba  ki kell nevezni  tagokat   az intézmény 
foglalkoztatottjai soraiból is.  
A szociális védelemről szóló törvény 123. szakaszának 1. és 3. bekezdése szerint a szociális 
védelmi központ szervei: az igazgató, az igazgatóbizottság és a felügyelő bizottság.  
A szociális védelmi központ felügyelő bizottságának három tagja van, és azokat az alapító két 
képviselője és a foglalkoztatottak javaslata szerinti egy képviselője alkotja.  
A helyi önkormányzatokról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és Zenta 
község statútuma  46. szakaszának  10. pontja szerint  a községi  képviselő-testület, összhangban 
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a törvénnyel,  kinevezi  és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságot,  kinevezi  és  felmenti  
az  általa alapított  közvállalatok, intézmények és szervezetek igazgatóit, továbbá, a törvénnyel 
összhangban,  jóváhagyja azok  alapszabályát.  
A zentai Szociális Védelmi Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 9/2011. sz.) 3. szakaszának 1. és 2. bekezdése és 14. szakaszának 2., 3. és 4. bekezdése 
szerint a Központnak, mint intézménynek az igazgatója, az igazgató- és a felügyelő bizottsági 
tagjai kinevezésének tekintetében az alapítói jogokat illetően a közszolgálatokról szóló 
jogszabályokat és a szociális védelem területének jogszabályait kell alkalmazni.  
A felügyelő bizottságnak három tagja van,  akik közül kettő az alapító képviselője és egy  
képviselőt a  Központ foglalkoztatottak képviselője alkotja.  
A felügyelő bizottság elnökét az alapító nevezi ki és menti fel, összhangban a törvénnyel. 
A felügyelő bizottság elnökét az alapító nevezi ki a felügyelő bizottság tagjainak a soraiból.  
A felügyelő  bizottság tagjait négy évre kell kinevezni, és  újból kinevezhetőek.  
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 
javaslatát  meghozta a  zentai Szociális Védelmi Központ felügyelő bizottsága elnökének és 
tagjainak a  kötelezettsége megszűnéséről szóló határozatot.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-22/2017-I                                  
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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Javaslat 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005. sz. – 
más törv., 81/2005. sz. – kiig., más törv., 83/2005. sz. – kiig, más törv. és 83/2014.  sz. más törv.) 
3. szakaszának 1.  bekezdése és  22. szakaszának  1.  bekezdése,  a szociális védelemről szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  24/2011. sz.) 123. szakaszának 1. és 3.  bekezdése,  a 
helyi önkormányzatról szóló törvény  (az  SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 83/2014. sz. – 
más törv. és 101/2016. sz.-más törv.) 32.  szakasza 1.  bekezdésének 9. pontja, Zenta község 
statútuma  (Zenta Község Hivatalos  Lapja,  5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének  10. 
pontja, valamint  a zentai Szociális Védelmi Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta 
Község Hivatalos Lapja,  9/2011. sz.) 3. szakaszának 1. és 2. bekezdése és 16. szakasza 2., 3.  és 
4. bekezdése  alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2017. február 24-én tartott ülésén 
meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T  
A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL  
 

I. 
 

A KKT kinevezi a zentai Szociális Védelmi Központ felügyelő bizottsága elnökét és  tagjait, 
éspedig:  
- ŽELJKO VUČINIĆ, zentai, Szűcs u. 13. sz. alatti  lakost – elnöknek  
- KOVÁCS EDINA, zentai, Mikszáth Kálmán  u. 15. sz. alatti lakost  - tagnak és  
- KORMÁNYOS KLAUDIA, zentai, Matije Gubec u. 10. sz. alatti  lakost – tagnak.  
 

II. 
A zentai Szociális Védelmi Központ felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak a mandátuma 
négy évre szól.  

III.  
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
 

I n d o k l á s:  
A közszolgálatokról szóló törvény 3. szakaszának 1. bekezdése szerint az oktatás, tudomány, 
kultúra, testnevelés, tanulói és hallgatói standard, egészségvédelem, szociális védelem, 
gyermekekről való szociális gondoskodás, szociális biztonság, az állatok egészségvédelme terén 
a törvényben megállapított jogosultságok és egyéb, a törvényben megállapított érdekek 
érvényesítése céljából intézmények alapulnak.  
Az intézmény felügyelő bizottságát  az alapító nevezi ki és menti fel.  
A felügyelő bizottság tagjainak a számát és összetételét, valamint a  jogait  és  kötelezettségeit az 
alapítói aktus határozza meg.  A felügyelő bizottságba   ki kell nevezni  tagokat   az intézmény 
foglalkoztatottjai soraiból is.  
A szociális védelemről szóló törvény 123. szakaszának 1. és 3. bekezdése szerint a szociális 
védelmi központ szervei: az igazgató, az igazgatóbizottság és a felügyelő bizottság.  
A szociális védelmi központ felügyelő bizottságának három tagja van, és azokat az alapító két 
képviselője és a foglalkoztatottak javaslata szerinti egy képviselője alkotja.  
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A helyi önkormányzatokról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és Zenta 
község statútuma  46. szakaszának  10. pontja szerint  a községi  képviselő-testület, összhangban 
a törvénnyel,  kinevezi  és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságot,  kinevezi  és  felmenti  
az  általa alapított  közvállalatok, intézmények és szervezetek igazgatóit, továbbá, a törvénnyel 
összhangban,  jóváhagyja azok  alapszabályát.  
A zentai Szociális Védelmi Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 9/2011. sz.) 3. szakaszának 1. és 2. bekezdése és 14. szakaszának 2., 3. és 4.  szerint a 
Központnak, mint intézménynek az igazgatója, az igazgató- és a felügyelő bizottsági tagjai 
kinevezésének tekintetében az alapítói jogokat illetően a közszolgálatokról szóló jogszabályokat 
és a szociális védelem területének jogszabályait kell alkalmazni.  
A felügyelő bizottságnak három tagja van,  akik közül kettő az alapító képviselője és egy  
képviselőt a  Központ foglalkoztatottak képviselője alkotja.  
A felügyelő bizottság elnökét az alapító nevezi ki és menti fel, összhangban a törvénnyel. 
A felügyelő bizottság elnökét az alapító nevezi ki a  felügyelő bizottság tagjainak a soraiból.  
A felügyelő  bizottság tagjait négy évre kell kinevezni, és  újból kinevezhetőek.  
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 
javaslatát  meghozta a  zentai Szociális Védelmi Központ felügyelő bizottsága elnökének és 
tagjainak a kinevezéséről szóló határozatot.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-23/2017-I                                  
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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