
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
a Zentai Községi Képviselő-testület 2017. június 29-én 9,00 órai kezdettel, a Zentai Községi Képviselő-

testület épületének Nagytermében megtartott 20. 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 23 képviselő volt jelen (nem voltak jelen: Rácz Szabó László, Zsíros Jankelić Anikó, 
Zsoldos Ferenc, Boljanović Dragutin, Vatai Zsuzsanna és Bakos József), 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, Körmöci 
Károly, a Községi Képviselő-testület titkára, Lőrinc Csongor, Kosiczky András, Popov Danilo és Varga 
Viktor községi tanácstagok, a Községi Közigazgatási Hivatal szakmunkatársai, valamint Márki Andrea, 
jegyzőkönyvvezető. 

A Községi Képviselő-testület elnök asszonya üdvözölte a jelenlevőket, és a 79. szakasz alapján 
megnyitotta a Zentai Községi Képviselő-testület 20. ülését. 

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

A szavazás eredménye: 

IGENNEL szavazott 19, 
NEMMEL szavazott 1, 
TARTÓZKODOTT  2 képviselő. 

A Községi Képviselő-testület elnök asszonya a Községi Képviselő-testület 19. rendes ülésén felvett 
jegyzőkönyvet megvitatásra és elfogadásra bocsátotta. 

A szavazás eredménye: 

IGENNEL szavazott 21, 
NEMMEL szavazott /, 
TARTÓZKODOTT  2 képviselő. 

A Községi Képviselő-testület a Községi Képviselő-testület 19. ülésén felvett jegyzőkönyvet 
SZÓTÖBBSÉGGEL elfogadta. 

A Községi Képviselő-testület elnök asszonya javasolta, hogy a 2., 3. és 4. és 

Áttértek a teljes napirend véglegesítésére. 



A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  22, 
NEMMEL szavazott  /, 
TARTÓZKODOTT   1 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület a teljes napirendet SZÓTÖBBSÉGGEL VÉGLEGESÍTETTE, az alábbiak 
szerint: 
 

1. A Zenta község 2016. évi költségvetése zárszámadásának elfogadásáról szóló rendeletjavaslat 
megvitatása, 

2. A zentai Elgas Közvállalat igazgatójának megválasztására irányuló nyilvános pályázat 
lefolytatásáról szóló rendeletjavaslat megvitatása, 

3. A zentai Elgas Közvállalat igazgatójának megválasztására irányuló nyilvános pályázat 
javaslatának megvitatása, 

4. A zentai Elgas Közvállalat igazgatójának megválasztására irányuló pályázat lefolytatása 
területén illetékes bizottság megalakításáról szóló határozatjavaslat megvitatása, 

5. A zentai Elgas Közvállalat Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről szóló 
határozatjavaslat megvitatása, 

6. A zentai Elgas Közvállalat Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló 
határozatjavaslat megvitatása, 

7. A zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának megválasztására irányuló 
nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló rendeletjavaslat megvitatása, 

8. A zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának megválasztására irányuló 
nyilvános pályázat javaslatának megvitatása, 

9. A zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának megválasztására irányuló 
pályázat lefolytatása területén illetékes bizottság megalakításáról szóló határozatjavaslat 
megvitatása, 

10. A zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat Felügyelő Bizottsága elnökének és 
tagjainak felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 

11. A zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat Felügyelő Bizottsága elnökének és 
tagjainak kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása. 

 
Áttértek a napirendi pontok szerinti munkára. 
 
1. pont 
SZÁM: 400-7/2017-I 
A Zenta község 2016. évi költségvetése zárszámadásának elfogadásáról szóló rendeletjavaslat 
megvitatása 
 
Bevezető előterjesztést Ceglédi Rudolf (22:38) és Kopasz Mészáros Lívia (35:50) mondott. 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. 
 
A vitában részt vettek: Popović Predrag (48:45), Kókai Péter (53:40), Rác Szabó Márta (54:30), 
Popović Predrag (59:10). 
 
Mivel a jelenlevők közül a továbbiakban senki sem kért szót, a Községi Képviselő-testület elnök 
asszonya a vitát berekesztette. 
 
 



 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület 
költségvetési és pénzügyi bizottsága javasolta az előterjesztett rendelet meghozatalát. 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  17, 
NEMMEL szavazott  1, 
TARTÓZKODOTT   5 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 
 

R e n d e l e t e t 
a Zenta község 2016. évi költségvetése zárszámadásának 
elfogadásáról, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv 
alkotórészét képezi. 

 
Áttértek a 2., 3. és 4. napirendi pontok közös megvitatására. 
 
Ezen napirendi pontokkal kapcsolatban bevezető előterjesztést Győri István, a község alpolgármestere 
mondott (62:45). 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. 
 
A vitában részt vettek: Popović Predrag (63:20), Sarnyai Rózsa Edit – válasz (64:23), Popović Predrag 
(65:30), Sarnyai Rózsa Edit – válasz (71:54), Popović Predrag – viszontválasz (75:24), Kókai Péter – 
javaslat a javaslat 8. pontjának kiegészítésére: „magyar nyelven is jelenjen meg a község honlapján” 
(77:15), Sarnyai Rózsa Edit – válasz (78:10), Popović Predrag – viszontválasz (79:50), Bradić Miladin 
(81:55), Sarnyai Rózsa Edit – válasz (84:05), Kókai Péter (85:11) 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya a vitát berekesztette, Kókai Péter képviselő javaslatát 
pedig szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  20, 
NEMMEL szavazott  1, 
TARTÓZKODOTT   2 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a képviselő javaslatát 
SZÓTÖBBSÉGGEL elfogadták. 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület 
városrendezési, lakásügyi-kommunális és ökológiai bizottsága a javaslatokat, a 4. pont kivételével a 
Zentai Községi Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta, továbbá, hogy a Zentai Községi Képviselő-
testület mandátumügyi és mentelmi bizottsága a Zentai Községi Képviselő-testületnek a 2., 3. és 4. 
pontok elfogadását javasolta. 
 
 



A Községi Képviselő-testület elnök asszonya a javaslatokat szavazásra bocsátotta. 
 
2. pont 
SZÁM: 016-9/2017-I 
A zentai Elgas Közvállalat igazgatójának megválasztására irányuló nyilvános pályázat 
lefolytatásáról szóló rendeletjavaslat megvitatása 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  17, 
NEMMEL szavazott  1, 
TARTÓZKODOTT   5 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 
 

R e n d e l e t e t 
a zentai Elgas Közvállalat igazgatójának megválasztására 
irányuló nyilvános pályázat lefolytatásáról, melynek 
szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
3. pont 
SZÁM: 02-3/2017-I 
A zentai Elgas Közvállalat igazgatójának megválasztására irányuló nyilvános pályázat 
javaslatának megvitatása 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  15, 
NEMMEL szavazott  2, 
TARTÓZKODOTT   6 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL kihirdette az alábbi 
 

Nyilvános pályázatot 
a zentai Elgas Közvállalat igazgatójának megválasztására, 
melynek szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
4. pont 
SZÁM: 020-78/2017-I 
A zentai Elgas Közvállalat igazgatójának megválasztására irányuló pályázat lefolytatása területén 
illetékes bizottság megalakításáról szóló határozatjavaslat megvitatása 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
 
 
 



A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  17, 
NEMMEL szavazott  2, 
TARTÓZKODOTT   4 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 
 

H a t á r o z a t o t 
a zentai Elgas Közvállalat igazgatójának megválasztására 
irányuló pályázat lefolytatása területén illetékes bizottság 
megalakításáról, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv 
alkotórészét képezi. 

 
Áttértek az 5. és 6. napirendi pontok közös megvitatására. 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a meghívóval a határozatjavaslatok is 
kézbesítésre kerültek. 
 
Mivel a jelenlevők közül senki sem kért szót, a Községi Képviselő-testület elnök asszonya a javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
 
5. pont 
SZÁM: 020-79/2017-I 
A zentai Elgas Közvállalat Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről szóló 
határozatjavaslat megvitatása 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  22, 
NEMMEL szavazott  /, 
TARTÓZKODOTT   1 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 
 

H a t á r o z a t o t 
a zentai Elgas Közvállalat Felügyelő Bizottsága elnökének 
és tagjainak felmentéséről, melynek szövege a jelen 
jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
6. pont 
SZÁM: 020-80/2017-I 
A zentai Elgas Közvállalat Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló 
határozatjavaslat megvitatása 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  15, 
NEMMEL szavazott  3, 
TARTÓZKODOTT   5 képviselő. 
 



A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 
 

H a t á r o z a t o t 
a zentai Elgas Közvállalat Felügyelő Bizottsága elnökének 
és tagjainak kinevezéséről, melynek szövege a jelen 
jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
Áttértek a 7., 8. és 9. napirendi pontok közös megvitatására. 
 
Ezen napirendi pontokkal kapcsolatban bevezető előterjesztést Győri István mondott (94:25). 
 
A jelen napirendi ponttal kapcsolatban folytatott vitában részt vettek: Popović Predrag (94:50), Kókai 
Péter (96:29) javaslat a javaslat 8. pontjának kiegészítésére: „magyar nyelven is jelenjen meg a község 
honlapján”. Sarnyai Rózsa Edit – válasz (96:45), Popović Predrag – viszontválasz (98:00). 
 
7. pont 
SZÁM: 016-8/2017-I 
A zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának megválasztására irányuló 
nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló rendeletjavaslat megvitatása 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  16, 
NEMMEL szavazott  1, 
TARTÓZKODOTT   5 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 
 

R e n d e l e t e t 
a zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 
igazgatójának megválasztására irányuló nyilvános pályázat 
lefolytatásáról, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv 
alkotórészét képezi. 

 
8. pont 
SZÁM: 02-2/2017-I 
A zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának megválasztására irányuló 
nyilvános pályázat javaslatának megvitatása 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  14, 
NEMMEL szavazott  2, 
TARTÓZKODOTT   6 képviselő. 
 
 
 



A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL kihirdette az alábbi 
 

Nyilvános pályázatot 
a zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 
igazgatójának megválasztására, melynek szövege a jelen 
jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
Áttértek a 9. napirendi pont közös megvitatására. 
 
9. pont 
SZÁM: 020-77/2017-I 
A zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának megválasztására irányuló 
pályázat lefolytatása területén illetékes bizottság megalakításáról szóló határozatjavaslat 
megvitatása 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  14, 
NEMMEL szavazott  3, 
TARTÓZKODOTT   5 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 
 

H a t á r o z a t o t 
a zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 
igazgatójának megválasztására irányuló pályázat 
lefolytatása területén illetékes bizottság megalakításáról, 
melynek szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
Áttértek a 10. és 11. napirendi pont közös megvitatására. 
 
10. pont 
SZÁM: 020-71/2017-I 
A zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak 
felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi 
 

H a t á r o z a t o t 
a zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 
Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről, 
melynek szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
 
 
 
 



11. pont 
SZÁM: 020-72/2017-I 
A zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak 
kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás eredménye: 
 
IGENNEL szavazott  14, 
NEMMEL szavazott  1, 
TARTÓZKODOTT   7 képviselő. 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi 
 

H a t á r o z a t o t 
a zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 
Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről, 
melynek szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 

 
Mivel a napirendet kimerítették, a Községi Képviselő-testület elnök asszonya átadta a szót a 
képviselőknek, hogy tegyék fel képviselői kérdéseiket. 
 
Képviselői kérdések: 
 
Bradić Miladin – a Községi Tanácshoz 
 
Tisztelt hölgyeim és Uraim! A kérdést a Községi Tanácshoz intézem, mivel nem intézhetem közvetlenül 
a kommunális közvállalathoz, azonban rájuk vonatkozik. Ha jártak a napokban a városban, és 
megfigyelték hogyan locsolják a munkások a városban elhelyezkedő oszlopokon levő virágokat, még 
közvetlenül itt a városházánál is, láthatták, hogy ez mindenekelőtt mennyire kockázatos és megterhelő 
az ezt végző munkások számára. A traktor halad és odahúzza azt a ciszternát vagy nem is tudom mit, 
tartályt vízzel, ők pedig fogják a hágcsót vagy a létrát, ki hogy hívja, nekitámasztják az oszlopnak, 
fogják a vödröt, vizet vesznek és fent a virágra locsolják stb. Gratulálok nekik, ők valóban dolgoznak és 
igyekeznek, azonban van-e arra lehetőség, hogy megkönnyítsük ezen emberek munkáját, és 
készíttessünk valamiféle berendezést, valamiféle szivattyút tömlővel, hogy azt valamiféleképpen 
elhelyezzük, hogy kulturáltabb módon öntözhessenek. Képzeljék el, hogy hányszor kell neki leszállnia a 
járműről, levennie a létrát, nekitámasztania az oszlopnak, megöntöznie a virágot, és mindent 
visszapakolni, és ezt oszlopról oszlopra, nyolc órán keresztül. Hogy a közlekedésbiztonsági 
intézkedésekről ne is beszéljünk, ahogyan a jármű halad és ahogyan a létrát az oszlophoz támasztják, 
leeshetnek és összetörhetik magukat, harmadszor pedig az oszlop ki tudja milyen, a hőmérséklet 
túlzottan felmelegítette-e, ami megégetheti a munkás kezét, hogy tovább ne soroljam mi minden 
történhet, azonban most hihetetlennek tűnik. Hogy a 21. században ilyen egyszerű módon kell 
dolgoznunk, és nem lehet megoldást találni, hogy a munkát hatékonyabban, gyorsabban, és az ezt végző 
emberek kevesebb erőfeszítésével, végezetül pedig biztonságosabban végezhessék. Köszönöm. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Popović Predrag – a Községi Tanácshoz 
 
Mikor végzik el a járda elpusztított aszfaltburkolatának javítását a Posta utca 16. és 17. számnál, a 
Városi Könyvtár előtt, ami a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium szükségleteit szolgáló 
optikai kábel elhelyezésekor történt. Nevezetesen ezen alkalommal az optikai kábel elhelyezésének 
szükségessége miatt gyakorlatilag megsemmisítették az aszfaltburkolatot a járda egy részén, miáltal 
érdekelne, hogy az említett rész mikor lesz újra helyreállítva és teljesen funkcionális állapotba hozva. 
Köszönöm. 
 
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya az ülést 10,51 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. 
 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 

1. …………………………………      Burány Hajnalka 
 
2. …………………………………      Farago Bojan 

 
 



Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  
Szám: 21/2017-I  
Kelt: 2017. július 06.  
Z e n t a 

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 21. ÜLÉSÉT 

2017. JÚLIUS 13-ÁRA 

Az ülés megtartására a Zentai Községi Képviselő-testület Nagytermében kerül sor 16,00 órai 
kezdettel.   

A Zentai Községi Képviselő-testület 2017. június 29-én tartott 20. ülésén felvett 
jegyzőkönyv elfogadását követően javaslom az alábbi  

NAPIRENDI JAVASLATOT 

1. Zenta község statútuma módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat
megvitatása

2. A zentai  Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ   igazgatója mandátuma
megszűnésének  megállapításáról szóló határozatjavaslat megvitatása

3. A zentai  Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ   igazgatója kinevezéséről szóló
határozatjavaslat  megvitatása

4. A zentai „Сенћанско мађарско камерно позориште“ – Zentai Magyar
Kamaraszínház igazgatóbizottsága mandátuma megszűnésének megállapításáról szóló
határozatjavaslat megvitatása

5. A zentai „Сенћанско мађарско камерно позориште“ – Zentai Magyar
Kamaraszínház igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak a kinevezéséről szóló
határozatjavaslat megvitatása

6. A zentai „Сенћанско мађарско камерно позориште“ – Zentai Magyar
Kamaraszínház felügyelő bizottsága mandátuma megszűnésének megállapításáról
szóló határozatjavaslat megvitatása

7. A zentai „Сенћанско мађарско камерно позориште“ – Zentai Magyar
Kamaraszínház felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak a kinevezéséről szóló
határozatjavaslat megvitatása

8. A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ igazgatóbizottsága tagjának a
felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása

9. A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ igazgatóbizottsága tagjának a
kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása

10. A Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 2017. évi  üzletviteli programja
módosítása és  kiegészítése jóváhagyásáról,  a  pénzügyi  terv kiigazításával szóló
végzésjavaslat megvitatása

Báló Tatjana  s. k.  
a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 



 
 
 



J A V A S L A T 
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. és 101/2016. szám) 
11. szakasza és 32. szakaszának 1. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
5/2011. szám) 46. szakaszának 1. pontja és 149. szakaszának 5. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-
testülete a 2017. július 13-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

R E N D E L E T E T 
 

ZENTA KÖZSÉG STATÚTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
A Községi Képviselő-testület jelen rendelettel módosítja és kiegészíti Zenta község statútumát (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) – a továbbiakban: statútum. 
 

2. szakasz 
A statútum 2. szakaszának 1. bekezdésében az „A község olyan” szavak helyébe az „A község alapvető” szavak 
kerülnek, a további szavak a mondat végéig pedig változatlanul maradnak. 
 

3. szakasz 
A statútum 4. szakaszában a 2. és 3. bekezdések 1. és 2. bekezdéssé válnak, az 1. bekezdés pedig 3. bekezdéssé 
válik. 
 

4. szakasz 
A statútum 11. szakaszának 1. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik: 
„A község díjakat és egyéb nyilvános elismeréseket létesít szervezeteknek és állampolgároknak a gazdasági, 
tudományos, oktatási, egészségügyi, kulturális, művészeti, sport- és egyéb társadalmi területeken elért 
kimagasló eredményekért.”. 
 

5. szakasz 
A statútum 16. szakasza 1. bekezdésének alábbi pontjai módosulnak, és a következőképpen hangzanak: 
7) „vezeti a lakóközösségek jegyzékét, szükség esetén kényszerűen kinevezi a lakóközösség szakértő vezetőjét 
és előírja a munkájáért járó térítmény összegét, előirányozza az épület folyó karbantartásának minimális 
összegét, illetve a lakóközösség épülete közös részei beruházási karbantartására szolgáló elkülönítés minimális 
mértékét, valamint az épület külleme karbantartásának kötelezettségét, illetve külleme módosításának tilalmát 
az épület elhelyezkedése szerinti településrendezési övezettől vagy tömbtől függően, továbbá a lakhatást és a 
lakóépületek karbantartását szabályozó törvénnyel összhangban egyéb feladatokat is ellát;” 
10) „telekrendezési programokat hoz, szabályozza és biztosítja a telekrendezési és telekhasználati ügyek 
ellátását, meghatározza a telekrendezési járulék kiszámításához szükséges, övezetek és létesítményrendeltetések 
szerinti együtthatókat, és megállapítja ezen járulék csökkentésének kritériumait, összegét, eljárását, feltételeit és 
elszámolásának módját, továbbá a telekrendezési járulék elszámolása és megfizettetése szempontjából jelentős 
egyéb kérdéseket;” 
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20) „meghozza a helyi lakásügyi stratégiát és a stratégia lefolytatásának akciótervét, megalakítja a lakásügyi 
bizottságot, dönt a lakásügyi támogatások odaítéléséről, és egyéb kérdéseket szabályoz a szociális lakhatás 
területén;” 
21) „gondoskodik a polgárok művelődés területét illető igényeinek kielégítéséről a község területén, a polgárok 
művelődés területét illető érdekeivel kapcsolatos bizonyos kérdéseket szabályoz, valamint ezek 
megvalósításának módját, megszervezi a község számára jelentős kulturális javak védelmével kapcsolatos 
teendők végzését, serkenti a művelődési és művészeti alkotótevékenység fejlesztését, biztosítja az amatőr 
kulturális-művelődési egyesületek, illetve amatőr művelődési programokat megvalósító szövetségek és amatőr 
csoportok munkájához szükséges területi feltételeket, a község számára jelentős művelődési programok és 
projektumok pénzellátásához és társfinanszírozásához biztosítja a pénzeszközöket, és megteremti azoknak a 
múzeumoknak, könyvtáraknak és egyéb művelődési intézményeknek a működési feltételeit, amelyeknek 
alapítója;” 
34) „serkenti és segíti a szövetkezeti mozgalom fejlődését, és meghozza azon programot, mellyel megállapításra 
kerülnek a község területére vonatkozó mezőgazdasági politika, illetve vidékfejlesztési politika lefolytatására 
irányuló támogatási intézkedések;”. 
 
A statútum magyar nyelvű szövege 16. szakasza 1. bekezdésének 2. pontjában a „rendezési” szó helyébe a 
„területrendezési” szó kerül. 
A statútum magyar nyelvű szövege 16. szakasza 1. bekezdésének 5. pontjában a „beszedi” szó helyébe a 
„megfizetteti” szó kerül. 
A statútum magyar nyelvű szövege 16. szakasza 1. bekezdésének 23. pontjában a „megvédésének” szó helyébe 
a „védelmének” szó kerül. 
A statútum magyar nyelvű szövege 16. szakasza 1. bekezdésének 27. pontjában a „kisipar” szó helyébe a 
„kisiparos mesterségek” szavak kerülnek. 

6. szakasz 
A statútum 18. szakaszában a „terjedő időszakra” szavak előtt az „öt évig” szavak törlésre kerülnek, helyükbe a 
„négy évig” szavak kerülnek, a további szavak a mondat végéig pedig változatlanul maradnak. 

 
7. szakasz 

A statútum 19. szakaszának 1. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik: 
„A község által alapított közvállalatok felügyelő bizottsági tagjai, valamint a község által alapított intézmények, 
szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottsági és felügyelő bizottsági tagjai kinevezésekor a kinevezésről döntő 
szervek biztosítják a kevésbé képviselt nem legalább 30 százalékos részvételét a munkatestületekben.”. 
A statútum 19. szakaszának 2. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik: 
„A község által alapított közvállalatok felügyelő bizottsági tagjainak, valamint a község által alapított 
intézmények és szervezetek, de különösen a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítése szempontjából jelentős 
intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottsági és felügyelő bizottsági tagjainak kinevezésekor a 
község köteles figyelembe venni a község lakosságának nemzeti összetételét, valamint a nemzeti kisebbségek 
említett szervekben való megfelelő arányú alkalmazását.”. 

 
8. szakasz 

A statútum 20. szakasza egy új 3. bekezdéssel kerül kiegészítésre, mely a következőképpen hangzik: 
„A községi képviselő-testület az igazgató kinevezéséről szóló előző bekezdés szerinti döntés meghozatala előtt 
kikéri a káder-, választás- és kinevezésügyi, valamint mandátumügyi-mentelmi bizottság véleményét.” 
 

9. szakasz 
A statútum 21. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik: 
„A község által alapított közvállalatok a közvállalatok üzletvitelét szabályozó törvénnyel megállapított 
határidőben kötelesek a községi képviselő-testületnek jóváhagyás céljából megküldeni az éves munkatervet. 
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A község költségvetéséből nem finanszírozott közvállalatok kivételesen hároméves üzletviteli programot is 
hozhatnak, mely minden naptári évben felülvizsgálandó, valamint a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti 
határidőben megküldendő. 
 
A község által alapított, illetve a község többségi vagy legalább 50%-os tulajdonában levő gazdasági 
társaságok, intézmények és egyéb szervezetek kötelesek az éves vagy a hároméves munkatervet és pénzügyi 
tervet a terv szerinti soron következő év kezdete előtti 90 napos határidőn belül a községi képviselő-testületnek 
jóváhagyás céljából megküldeni, a művelődési intézmények kivételével, akik a következő évi 
munkaprogramjukat és pénzügyi tervüket kötelesek a községi képviselő-testületnek a folyó év júliusának 20-áig 
megküldeni.”. 

10. szakasz 
A statútum magyar nyelvű szövegének 22. szakaszában a „konkurencia” szó helyébe a „szabad piaci verseny” 
szavak kerülnek. 

11. szakasz 
A statútum 23. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik: 
„A község által alapított közvállalatok háromhavi jelentéseket küldenek az éves, illetve hároméves üzletviteli 
programok megvalósításáról a községi közigazgatási hivatalnak a tervezett és megvalósított tevékenységek 
összehangoltsági fokáról szóló információ összeállítása céljából, a közvállalatok üzletvitelét szabályozó 
törvénnyel megállapított határidőben. 
 
A község által alapított és közszolgálatot végző gazdasági társaságok, intézmények és egyéb szervezetek 
kötelesek a folyó év februárjának 28-áig a községi képviselő-testülethez benyújtani az előző évre vonatkozó 
éves munka- és pénzügyi jelentésüket, a művelődési intézmények kivételével, akik az előző évre vonatkozóan a 
folyó év márciusának 15-éig kötelesek ezt megtenni.”. 
 

12. szakasz 
A statútum magyar nyelvű szövege 26. szakaszának 2. bekezdésében a „lejárta előtt” szavak helyébe a „lejártát 
követően” szavak kerülnek. 

 
13. szakasz 

A statútum 46. szakasza 1. bekezdésének alábbi pontjai módosulnak, és a következőképpen hangzanak: 
5) „meghozza a község és egyes tevékenységek tervét, illetve fejlesztési programját,” 
9) „rendeletet hoz közvállalatok, intézmények, szolgálatok, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek 
megalapításáról, felügyeletet gyakorol a működésük felett, és rendeletet hoz azok megszűnéséről, illetve 
megszüntetéséről, a törvénnyel összhangban,” 
10) „kinevezi és felmenti a közvállalatok felügyelő bizottságát és igazgatóit, illetve az általa alapított 
közvállalatok, intézmények, szolgálatok, gazdasági táraságok és egyéb szervezetek igazgatóit és igazgató- és 
felügyelő bizottságát, valamint jóváhagyja az alapszabályukat, a törvénnyel összhangban,” 
15) „meghatározza a telekrendezési járulék kiszámításához szükséges, övezetek és létesítményrendeltetések 
szerinti együtthatókat, ezen járulék csökkentésének kritériumait, összegét, eljárását, feltételeit és 
elszámolásának módját, továbbá a telekrendezési járulék elszámolása és megfizettetése szempontjából jelentős 
egyéb kérdéseket,” 
17) „megindítja a község köztulajdonába történő ingatlanszerzés eljárását és a község köztulajdonából történő 
ingatlan-elidegenítési eljárást, illetve az ingatlan feletti használati jog átvitelének és a község köztulajdonában 
levő ingatlan feletti szolgalom vagy jelzálog alapításának eljárását, a köztulajdont szabályozó törvénnyel 
összhangban,” 
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20) „állandó, külön és időszakos munkatestületeket hoz létre a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatása 
céljából,” 
22) „jóváhagyja a közvállalatok éves, illetve hároméves üzletviteli programját és a község által alapított helyi 
közösségek, intézmények szolgálatok, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek éves munkatervét és 
munkaprogramját és hároméves munkatervét, mely a pénzügyi tervet is tartalmazza,” 
28) „megvitatja és elfogadja a közvállalatok üzletviteli programjának megvalósításáról szóló éves jelentést, 
illetve a községi szervek éves munkajelentését és éves pénzügyi jelentését, valamint a község által alapított 
vagy a község többségi tulajdonában levő helyi közösségek, intézmények, szolgálatok, gazdasági társaságok és 
egyéb szervezetek tervét,” 
29) „szabályozza a polgári jogvédő – ombudsman megalapításának feltételeit és módját, valamint 
meghatalmazásait és hatásköreit, és dönt a községi polgári jogvédő, illetve több község közös polgári 
jogvédőjének megalapításáról,” 
30) „önálló munkatestületként megalapítja a nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanácsot, nyilatkozik 
ezen testület álláspontjairól és javaslatairól, és megvitatja annak éves és külön jelentéseit,”. 
A statútum 46. szakaszának 1. bekezdése a 32. pontot követően a 33-tól 57-ig terjedő új pontokkal kerül 
kiegészítésre, melyek a következőképpen hangzanak: 
33) „meghozza a Zenta községbeli mezőgazdasági földterület védelmének, rendezésének és használatának éves 
programját, meghozza a földterület monitorozásáról szóló programot a helyi hálózat szintjén, megállapítja a 
szükséges erózióellenes intézkedéseket és azok végrehajtásának módját, előirányozza a mezőkároktól való 
védelmi intézkedéseket és a mezőgazdasági földterületen történő szervesanyag-égetéstől való védelmi 
intézkedéseket, továbbá a mezőgazdasági földterület fagytól, jégtől, tűztől és egyéb elemi csapásoktól való 
védelmének intézkedéseit,” 
34) „meghozza a mezőgazdasági földterület tagosítási programját a mezőgazdasági földterületekkel kapcsolatos 
teendők területén illetékes minisztérium jóváhagyásával, meghatározza a tagosítással rendezendő területet, 
rendeletet hoz a földbirtok önkéntes csoportosítására irányuló eljárás megindításáról, illetve határozatot hoz 
városi tagosításról,” 
35) „helyi érdekű kommunális tevékenységként meghatározza a kommunális tevékenységeket, és előírja azok 
ellátásának feltételeit és módját, a kommunális tevékenységek ellátóinak és a szolgáltatások használóinak külön 
jogait és kötelezettségeit a község területén, a kommunális szolgáltatások díjfizetési módját, a kommunális 
szolgáltatások használata ellenőrzésének és megfizettetésének módját, valamint a kommunális tevékenység 
ellátója ellenőrzések és intézkedések foganatosítása során fellépő azon megahatalmazásait is beleértve, 
melyeket az ellenőrök jogosultak foganatosítani,” 
36) „meghatározza a kommunális szolgáltatások használói folyamatos nyilatkozattételének módját a 
kommunális szoláltatások ellátói által nyújtott kommunális szolgáltatások minőségéről, szükség esetén pedig 
megindítja a kommunális szolgáltatások ellátói munkájának felülvizsgálatára irányuló eljárást, és szükséges 
intézkedéseket foganatosít azzal kapcsolatban,” 
37) „dönt állami-magán partnerség eljárásának megindításáról, koncessziós ügyiratot hoz, és előzetes 
jóváhagyását adja az állami szerződés tervezetére, annak megkötése céljából,” 
38) „az állami-magán partnerség eljárásában koncessziós elemekkel szakértő csoportot alakít a pályázati 
dokumentáció kidolgozására, a koncesszió értékének megbecslésére, a koncesszióadás igazoltsági 
tanulmányának kidolgozására, és a koncesszióadás eljárását megelőző valamennyi cselekmény 
foganatosítására,” 
39) „meghozza a helyi lakásügyi stratégiát és a stratégia lefolytatásának akciótervét, megalakítja a lakásügyi 
bizottságot, elsőségi sorrend alapján rendeletet hoz lakásügyi támogatások odaítéléséről, továbbá a szociális 
lakhatás területén egyéb teendőket is ellát,” 
40) „a Zenta község által alapított közvállalatok üzletvitelében beállt zavar esetén intézkedéseket foganatosít, 
melyekkel biztosítja a közérdekű tevékenység zavartalan ellátáshoz szükséges feltételeket, a közvállalatokat 
rendező törvénnyel összhangban,” 
41) „meghozza a helyi hulladékkezelési tervet, biztosítja a lefolytatásához szükséges feltételeket és 
gondoskodik annak lefolytatásáról, továbbá saját területén rendezi, biztosítja, megszervezi és lefolytatja a 
kommunális, illetve az inert és veszélytelen hulladék kezelését,” 

1



42) „a polgárok előzetesen beszerzett véleménye mellett dönt helyi közösségek és egyéb helyi önigazazgatási 
formák megalakításáról, azok területéről és megszüntetéséről,” 
43) „egyes vagy valamennyi helyi közösségre átruházza a község illetékességébe tartozó meghatározott 
feladatok ellátását, az ezekhez szükséges eszközök biztosításával,” 
44) ”kihirdeti a helyi jelentőségű természeti javak védett területét,” 
45) „előirányozza az elpusztított zöld közterületek védelmének általános feltételeit, valamint kialakításának, 
karbantartásának és felújításának módját, továbbá a zöld közterületekről szóló adatok nyilvántartását,” 
46) „meghatározza azon tervek és programok fajtáit, melyekre stratégiai környezeti hatástanulmány dolgozandó 
ki, meghozza a környezetvédelmi programot, illetve a község területére vonatkozó akció- és szanálási terveket, 
Zenta község hivatalos közlönyében pedig közzéteszi a környezet állapotáról szóló jelentést a község területére 
vonatkozóan,” 
47) „a környezetvédelmi teendők területén illetékes minisztérium beszerzett véleménye mellett meghozza azon 
ügyiratot, mellyel előirányozza a környezetvédelmi és –fejlesztési térítmény mértékét, valamint fizetésének 
határidejét, kötelezettjeit és módját, továbbá a fizetés bizonyos kötelezett-kategóriáira vonatkozó 
könnyítéseket,” 
48) megállapítja a közlekedés műszaki szabályozását a község területén, meghozza a község területén 
elhelyezkedő utak közlekedésbiztonságának stratégiáját és éves tervét a Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági 
Stratégiával és a Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Tervvel összhangban, előirányozza a község területén 
ellátásra kerülő tömegközlekedés és taxis szállítás megszervezését és ellátásának módját, továbbá megvitatja a 
közlekedésbiztonság állásáról szóló jelentéseket a község területére vonatkozóan,” 
49) „szabályozza a rendkívüli helyzet kihirdetését és irányítását, valamint az emberek, az anyagi javak és a 
környezet elemi csapásoktól, technikai-technológiai balesetektől, a terrorizmus következményeitől, valamint 
háborús és egyéb súlyos balesetektől való védelmének és mentésének rendszerét,” 
50) „megalakítja a rendkívüli helyzetek községi törzskarát, és elfogadja annak éves munkatervét és 
munkajelentését,” 
51) „ügyiratot hoz az iskoláskor előtti intézmények hálózatáról, illetve ügyiratot az általános iskolák hálózatáról 
a község területén,” 
52) „előirányozza a teendőket, melyek azon szociális védelmi jogosultságokra, illetve szolgáltatásokra 
vonatkoznak, melyek biztosításáról a község gondoskodik, továbbá a természetbeni juttatások részletes 
feltételeit, érvényesítésének módját és mértékét,” 
53) „meghozza a fiatalokról szóló helyi rendeletet, megalakítja a község ifjúsági irodáját és rendezi a község 
költségvetéséből származó eszközök odaítélésének feltételeit és módját, illetve a község területén a fiatalok 
igényeinek kielégítésére irányuló projektumok jóváhagyását, továbbá a javasolt programokról és 
projektumokról és a jóváhagyott programok és projektumok megvalósításáról szóló adatok közzétételének 
módját,” 
54) „előirányozza a helyi idegenvezetői szakvizsga letételének programját, módját és feltételeit az 
idegenforgalmi teendők területén illetékes minisztérium véleményének előzetes beszerzése mellett, megalakítja 
a bizottságot, mely előtt a helyi idegenvezetői szakvizsga leteendő, meghatározza a helyi idegenvezetői 
bizonylat és jelzés küllemét és tartalmát, valamint azok kiadásának módját, feltételeit, és érvényességi idejét, 
megállapítja az idegenforgalmi övezeteket, az idegenforgalmi célpontokat és az idegenforgalmi helyszíneket, 
valamint más teendőket és feladatokat irányoz elő az idegenforgalom területén, melyek a község hatáskörébe 
tartoznak, továbbá azok ellátásának módját,” 
55) „előirányozza a polgárok sport területén jelentkező szükségleteinek és érdekeinek kielégítését szolgáló 
programok, illetve projektumok jóváhagyásának feltételeit, kritériumait, módját és eljárását, a program-, illetve 
projektumjavaslatok tartalmát és a dokumentációt, mely a javaslat mellett benyújtandó, a programok 
megvalósításáról szóló jelentések tartalmát, és a jóváhagyott programok, illetve projektumok megvalósítása 
ellenőrzésének módját és eljárását, valamint a finanszírozásra javasolt programokról, illetve projektumokról 
szóló adatok nyilvános közzétételének módját,” 
56) „szabályozza a közterületeken való reklámozás feltételeit és módját,” 
57) „megvitatja a község polgármestere és a polgármesteri kabinet, valamint a községi tanács rendszeres éves 
jelentéseit, valamint jelentéseiket a községi képviselő-testület rendeleteinek és egyéb ügyiratainak 
végrehajtásáról,”. 
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A statútum 46. szakasza 1. bekezdésének eddigi 33. pontja 58. ponttá válik. 
A statútum magyar nyelvű szövege 46. szakasza 1. bekezdésének 19. pontjában a „területi” szó helyébe a 
„területrendezési” szó kerül. 

14. szakasz 
A statútum 47. szakaszának 3. bekezdése az új 10., 11. és 12. pontokkal kerül kiegészítésre, melyek a 
következőképpen hangzanak:  
10) „a polgárok előzetesen beszerzett véleménye mellett dönt helyi közösségek és egyéb helyi önigazazgatási 
formák megalakításáról, azok területéről és megszüntetéséről,” 
11) „szabályozza a nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács tevékenységi körét, összetételét, tagjainak 
megválasztását, és munkájának módját,” 
12) „véglegesíti az önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről szóló rendeletjavaslatot,”. 
A statútum 47. szakasza 3. bekezdésének eddigi 10. és 11. pontja 13. és 14. ponttá válik. 
 

15. szakasz 
A statútum 48. szakasza egy új 5. bekezdéssel kerül kiegészítésre, mely a következőképpen hangzik: 
„A képviselő-testület elnöke kivételes esetben a sürgősség megindokolása mellett összehívhatja a képviselő-
testület rendkívüli ülését, olyan sürgető probléma megoldása céljából, mely probléma megoldásának 
elmulasztása káros következményekhez vezethet.” 
 

16. szakasz 
A statútum 50. szakaszának címe alfejezetté válik, mely a következőképpen hangzik: 
„1.1. A községi képviselő-testület munkatestületei” 
  
A statútum 50. szakaszának 1. bekezdésében a „munkatestületeket – tanácsokat” szavak helyébe a 
„munkatestületeket – bizottságokat, külön munkatestületeket – tanácsokat,” szavak kerülnek, a további szavak a 
mondat végéig pedig változatlanul maradnak. 
A statútum 50. szakaszának 4. bekezdésében az „állandó” szó után vessző kerül, majd a bekezdés a „külön” 
szóval kerül kiegészítésre, a további szavak a mondat végéig pedig változatlanul maradnak. 
 

17. szakasz 
 
A statútum 51. szakaszának címe módosul, és a következőképpen hangzik: 
„A községi képviselő-testület állandó munkatestületei – bizottságok”. 
 
A statútum 51. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik: 
„A községi képviselő-testület a képviselő-testület hatáskörébe tartozó kérdések megvitatására, ügyiratok 
előterjesztésére, valamint az adott testület megbízatása szerinti területet illető állapot áttekintésére és előírások 
végrehajtására állandó munkatestületeket alapít. 
 
A községi képviselő-testület az alábbi állandó munkatestületeket alapítja: 
1. költségvetési és pénzügyi bizottság, 
2. gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési bizottság, 
3. városrendezési, lakásügyi-kommunális és ökológiai bizottság, 
4. statútum- és normatívügyi bizottság, 
5. oktatás- és sportügyi bizottság, 
6. egészségügyi és szociálpolitikai bizottság, 
7. művelődés- és tájékoztatásügyi bizottság, 
8. káder-, választás- és kinevezésügyi, valamint mandátumügyi-mentelmi bizottság, 
9. folyamodvány- és panaszügyi bizottság. 
Az állandó munkatestületi tagok mandátuma azon képviselő-testületi képviselők megbízatási idejének lejártáig 
tart, amely az állandó munkatestületet megalakította.”. 
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18. szakasz 
A statútum az 51. szakasz után a „Költségvetési és pénzügyi bizottság” című 51.A új szakasszal kerül 
kiegészítésre, és a következőképpen hangzik: 
„A költségvetési és pénzügyi bizottság rendeletek meghozatalát javasolja a pénzügyek területén, véleményezi a 
község költségvetéséről szóló rendeletjavaslatot, és megvitatja a községi teendők finanszírozására, a 
költségvetésre, a költségvetés végrehajtására, a költségvetési eszközökkel való rendelkezésre, a közadósságra, a 
zárszámadásra, illetékekre, térítményekre és egyéb helyi közbevételekre, a község vagyonára, továbbá a teljes 
egészében vagy részben költségvetési eszközökből finanszírozásra kerülő egyéb kérdésekre vonatkozó 
ügyiratjavaslatokat. 
 
A bizottságnak a képviselők, valamint gazdasági és pénzügyi szakértők sorából kinevezett öt tagja van.”. 
 

19. szakasz 
A statútum az 51.A szakasz után a „Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési bizottság” című 51.B új szakasszal 
kerül kiegészítésre, és a következőképpen hangzik: 
„A gazdasági és helyi gazdaság-fejlesztési bizottság megvitatja a községi rendelet- és egyéb általános 
ügyiratjavaslatokat, javaslatokat tesz ügyiratok meghozatalára, valamint véleményeket nyújt a gazdaság és a 
helyi gazdaságfejlesztés területét illető kérdésekről. 
A bizottságnak a képviselők, valamint a gazdaság és a menedzsment szakértői sorából kinevezett öt tagja van.”. 
 

20. szakasz 
A statútum az 51.B szakasz után a „Városrendezési, lakásügyi-kommunális és ökológiai bizottság” című 51.C 
új szakasszal kerül kiegészítésre, és a következőképpen hangzik: 
„A városrendezési, lakásügyi-kommunális és ökológiai bizottság rendeletek meghozatalát javasolja, megvitatja 
a rendelet- és egyéb általános ügyiratjavaslatokat, véleményeket nyújt a településrendezés, a lakásügyi-
kommunális tevékenységek, a telekrendezés és a telekhasználat, az üzlethelyiségek, a kirándulóhelyek és a 
környezetvédelem területét illető kérdésekről. Véleményezi a közvállalatok programjait, megvitatja a 
környezetvédelem és a környezet előmozdítása szempontjából jelentős kérdéseket, továbbá véleményezi a 
környezetvédelemre vonatkozóan meghozandó programokat. 
 
A bizottságnak a képviselők, valamint a településrendezés, a kommunális tevékenységek és a környezetvédelem 
szakértőinek sorából kinevezett öt tagja van.”. 
 

21. szakasz 
A statútum az 51.C szakasz után a „Statútum- és normatívügyi bizottság” című 51.D új szakasszal kerül 
kiegészítésre, és a következőképpen hangzik: 
„A statútum- és normatívügyi bizottság véleményt nyújt a község statútumának és a képviselő-testület 
ügyrendjének meghozatalára és módosítására irányuló ügyiratjavaslatokra, megvitatja a község 
polgármesterének ügyiratjavaslatait, melyeket a polgármester elfogadás céljából a képviselő-testület elé utal, 
megvitatja más előterjesztők ügyiratjavaslatait és meghatározott ügyiratok meghozatalát javasolja, továbbá 
megvitatja azoknak az Alkotmánnyal, törvénnyel és a statútummal való összehangoltságát. 
 
A bizottságnak a képviselők és jogi szakértők sorából kinevezett hét tagja van.”. 
 

22. szakasz 
A statútum az 51.D szakasz után az „Oktatás- és sportügyi bizottság” című 51.E új szakasszal kerül 
kiegészítésre, és a következőképpen hangzik: 
„Az oktatás- és sportügyi bizottság megvitatja a képviselő-testület illetékességébe tartozó, az oktatás és a sport 
területét illető rendelet- és egyéb ügyiratjavaslatokat, javaslatot tesz az oktatás és a sport területét illető 
ügyiratok meghozatalára, továbbá megvitatja az oktatási és sporttevékenységek fejlesztésével kapcsolatos, 
valamint az ezen területet érintő további kérdéseket. 
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A bizottságnak a képviselők, valamint az oktatás és a sport területének szakértői sorából kinevezett öt tagja 
van.”. 
 

23. szakasz 
A statútum az 51.E szakasz után az „Egészségügyi és szociálpolitikai bizottság” című 51.F új szakasszal kerül 
kiegészítésre, és a következőképpen hangzik: 
„Az egészségügyi és szociálpolitikai bizottság megvitatja a képviselő-testület illetékességébe tartozó, az 
egészségügy, a szociálpolitika, humanitárius tevékenységek és az állatgyógyászat területét illető rendelet- és 
egyéb ügyiratjavaslatokat, javaslatokat tesz ezen területeket érintő ügyiratok meghozatalára, továbbá a 
tevékenységi körébe tartozó egyéb kérdéseket is megvitat. 
 
A bizottságnak a képviselők, valamint az egészségügy, a humanitárius tevékenységek és az állatgyógyászat 
területének szakértői sorából kinevezett öt tagja van.”. 
 

24. szakasz 
A statútum az 51.F szakasz után az „Művelődés- és tájékoztatásügyi bizottság” című 51.G új szakasszal kerül 
kiegészítésre, és a következőképpen hangzik: 
„A művelődés- és tájékoztatásügyi bizottság megvitatja a művelődés és a tájékoztatás területét illető rendelet- és 
egyéb általános ügyiratjavaslatokat, javaslatokat tesz a művelődés és a tájékoztatás kérdését érintő ügyiratok 
meghozatalára, továbbá a művelődési tevékenység fejlesztésével kapcsolatos egyéb kérdéseket vitat meg. 
 
A bizottságnak a képviselők, valamint a művelődés és a tájékoztatás területének szakértői sorából kinevezett öt 
tagja van.”. 

25. szakasz 
A statútum az 51.G szakasz után az „Káder-, választás- és kinevezésügyi, valamint mandátumügyi-mentelmi 
bizottság” című 51.H új szakasszal kerül kiegészítésre, és a következőképpen hangzik: 
„A káder-, választás- és kinevezésügyi, valamint mandátumügyi-mentelmi bizottság megvitatja a szervek 
tagjainak és a képviselő-testület képviselőinek kinevezéséről szóló ügyiratjavaslatokat és véleményezi azoknak 
a törvénnyel és a községi előírásokkal meghatározott szervekbe való kinevezését. Ügyiratokat készít és 
előterjeszti azok meghozatalát, melyek a képviselők jogosultágainak és kötelezettségeinek érvényesítését 
szabályozzák, továbbá megvitatja a képviselők mandátuma megszűnésének okait. A képviselők mentelmi 
jogára vonatkozó megfelelő ügyiratokat készít és előterjeszti azok meghozatalát, továbbá megvitatja a 
képviselők mandátumával és mentelmi jogával kapcsolatos kérdéseket. Véleményezi a község által alapított 
vagy a község többségi tulajdonában levő közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóinak 
kinevezését. 
 
A bizottságnak a képviselők és a polgárok sorából kinevezett öt tagja van.”. 
 

26. szakasz 
A statútum az 51.H szakasz után az „Folyamodvány- és panaszügyi bizottság” című 51.I új szakasszal kerül 
kiegészítésre, és a következőképpen hangzik: 
„A folyamodvány- és panaszügyi bizottság megvitatja a képviselő-testülethez utalt folyamodványokat és 
panaszokat és a képviselő-testületnek meghatározott intézkedések foganatosítását javasolja a 
folyamodványokkal és panaszokkal kapcsolatban, szükség szerint továbbítja azokat az illetékes szervek felé, és 
jelentést nyújt be a községi képviselő-testülethez a folyamodványok és panaszok ürügyén észlelt észrevételeiről. 
 
A bizottságnak a képviselők és a polgárok sorából kinevezett öt tagja van.”. 

 
27. szakasz 

A statútum 52. szakaszának címe módosul, és a következőképpen hangzik: 
„Az állandó munkatestületek – bizottságok megválasztása”. 
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A statútum 52. szakaszának 3. bekezdésében a „legtöbb” szó után a „két” szó törlésre kerül, helyébe az „egy” 
szó kerül, a további szavak a mondat végéig pedig változatlanul maradnak. 
 

28. szakasz 
A statútum 53. szakaszának címe módosul, és a következőképpen hangzik: 
„Az állandó munkatestület – bizottság elnöke és tagjai”. 
 
A statútum 53. szakasza az 1. bekezdés után az új 2. és 3. bekezdésekkel kerül kiegészítésre, melyek a 
következőképpen hangzanak:  
„Az állandó munkatestület tagjai kötelesek a bizottság munkájában részt venni, jogosultak a napirend 
kiegészítésére javaslatot tenni, továbbá a bizottság napirendjére tűzött kérdésekről nyilatkozni. 
Az állandó munkatestület elnökének távolléte vagy akadályozottsága esetén a munkatestület legidősebb tagja 
helyettesíti őt, az elnökével megegyező jogosultságokkal és kötelezettségekkel. ”. 
 

29. szakasz 
A statútum 54. szakaszának címe módosul, és a következőképpen hangzik: 
„A képviselő-testület időszakos munkatestületei – bizottságok”. 
 

30. szakasz 
A statútum 55. szakaszának címe módosul, és a következőképpen hangzik: 
„A képviselő-testület külön munkatestületei – tanácsok”. 
 
A statútum magyar nyelvű szövege 55. szakaszának 1. és 2. bekezdésében a „különleges” helyébe a „külön szó 
kerül, ugyanezen szakasz 1. bekezdésének 5. pontjában a „bizottság” szó helyébe pedig a „tanács” szó kerül. 

 
31. szakasz 

A statútum az 55. szakasz után egy új 55.A új szakasszal kerül kiegészítésre, melynek címe: ’’A külön 
munkatestületek megválasztása”, mely szakasz a következőképpen hangzik: 
„A külön munkatestületek tagjai a községi képviselő-testület által kerülnek kinevezésre és felmentésre, 
képviselői csoportok javaslatára, ha törvénnyel vagy a jelen statútummal nem került másként előirányozásra. 
 
A külön munkatestületek elnökévé és tagjaivá a képviselők mellett polgárok is megválasztásra kerülnek, akik 
érvényesültek azon területen, melyre a munkatestületet megalakítják. 
 
 
 
 
 
Egy képviselő legfeljebb egy (állandó vagy külön) munkatestület tagja lehet. 
 
A külön munkatestületek elnökének és tagjainak előterjesztett listájáról a lezárt vitát követően teljes egészében 
döntenek, titkos szavazással.”. 
 

32. szakasz 
A statútum az 55.A szakasz után egy új 55.B új szakasszal kerül kiegészítésre, melynek címe: ’’A külön 
munkatestület elnöke és tagjai”, mely szakasz a következőképpen hangzik: 
„A külön munkatestület elnöke megszervezi a munkát, összehívja a munkatestület üléseit és elnököl azokon, 
megfogalmazza a végzéseket, és értesíti arról a községi képviselő-testület elnökét és titkárát. 
 
A külön munkatestületek tagjai kötelesek a tanács munkájában részt venni, jogosultak a napirend kiegészítésére 
javaslatot tenni, továbbá a tanács napirendjére tűzött kérdésekről nyilatkozni. 
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A külön munkatestület elnökének távolléte vagy akadályozottsága esetén a munkatestület legidősebb tagja 
helyettesíti őt, az elnökével megegyező jogosultságokkal és kötelezettségekkel. ”. 
 

33. szakasz 
A statútum 57. szakaszának 2. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik: 
„A tanács elnöke a község polgármestere. A biztonsági tanácsnak van titkára, aki döntéshozatalra való jog 
nélkül vesz részt a tanács munkájában.”. 
 
A statútum 57. szakaszának 3. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik: 
„ A tanács elnöke, titkára és tagjai a községi képviselő-testület megbízatási idejéig terjedő időszakra kerülnek 
megválasztásra.”. 
 

34. szakasz 
A statútum magyar nyelvű szövege 58. szakaszának eddigi 4. pontja teljes egészében törlésre kerül, a szakasz 
pedig a 4. és 5. új pontokkal kerül kiegészítésre, melyek a következőképpen hangzanak: 
„4) véleményezi a községi képviselő-testület által a gyermekek számára jelentős területeken meghozandó 
előírás- és rendelettervezeteket; 
5) elfogadja a Helyi Gyermekjóléti Akcióterv megvalósításáról szóló éves és időszakos jelentéseket, és 
benyújtja azokat a községi képviselő-testülethez, a község polgármesteréhez és a községi tanácshoz;”. 
 

35. szakasz 
A statútum 59. szakaszának 1. bekezdésben a „15” szám helyébe a „9” szám kerül. 
A statútum 59. szakaszának 2. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik: 
„A tanács elnöke és tagjai a községi képviselő-testület megbízatási idejéig terjedő időszakra kerülnek 
megválasztásra.”. 
 

36. szakasz 
A statútum magyar nyelvű szövegének 61. szakaszában a „községi szerveket” szavak utáni mondatrész a 
szakasz 4. pontjává válik. 
 

37. szakasz 
A statútum 62. szakaszának 2. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik: 
„A tanács elnöke és tagjai a községi képviselő-testület megbízatási idejéig terjedő időszakra kerülnek 
megválasztásra.”. 

38. szakasz 
A statútum magyar nyelvű szövege 63. szakaszának 2. bekezdése teljes egészében törlésre kerül. 
 
A statútum magyar nyelvű szövege 63. szakaszának eddigi 3. és 4. bekezdése 2. és 3. bekezdéssé válik. 
 

39. szakasz 
A statútum 64. szakaszának 1. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik: 
„A közszolgálat-igénylők tanácsának 9 tagja van.”. 
 
A statútum 64. szakasza az 1. bekezdés után egy új 2. bekezdéssel kerül kiegészítésre, mely a következőképpen 
hangzik: 
„A közszolgálat-igénylők tanácsának elnöke és tagjai a községi képviselő-testület megbízatási idejéig terjedő 
időszakra kerülnek megválasztásra.”. 
 
A statútum 64. szakaszának eddigi 2., 3., 4., 5. és 6. bekezdései 3., 4., 5., 6. és 7. bekezdésekké válnak. 
 

40. szakasz 
A statútum 65. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik: 
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„A nemek egyenjogúságával foglalkozó tanácsnak 9 tagja van. 
 
A nemek egyenjogúságával foglalkozó tanács elnöke és tagjai a községi képviselő-testület megbízatási idejéig 
terjedő időszakra kerülnek megválasztásra. 
 
A nemek egyenjogúságával foglalkozó tanács figyelemmel kíséri a nemek egyenjogúságának megvalósulását, 
véleményezi a jogszabály- és rendeletjavaslatokat, amelyeket a községi képviselő-testület hoz meg, továbbá 
aktivitásokat és intézkedések foganatosítását javasolja, különösen azokat, melyek által a község szintjén az 
esélyegyenlőségi politika megvalósul. 
 
A nemek egyenjogúságával foglalkozó tanács munkájában, meghívásra, határozathozatali jog nélkül más 
személyek is részt vehetnek.”. 
 
A statútum magyar nyelvű szövege 65. szakaszának címében a „bizottság” szó helyébe a „tanács” szó kerül. 
 

41. szakasz 
A statútum a 65. szakasz után egy új alfejezettel kerül kiegészítésre, mely a következőképpen hangzik: 
„1.2. A képviselő-testület elnöke és a képviselő-testület titkára”. 
 

42. szakasz 
A statútum 70. szakaszának 2. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik: 
„A képviselő-testület titkárát a képviselő-testület a képviselő-testület elnökének javaslatára négy évre helyezi 
tisztségbe, megbízatási idejének lejártát követően pedig ismételten tisztségbe helyezhető.”. 
 
A statútum 70. szakaszának 3. bekezdésében a „legalább” szó után az „ötéves” szó törlésre kerül, helyébe pedig 
a „hároméves” szó kerül. 
 

43. szakasz 
A statútum 73. szakasza a 4. bekezdés után egy új 5. bekezdéssel kerül kiegészítésre, és a következőképpen 
hangzik:  
„A község megválasztott polgármestere és alpolgármestere esküt tesznek, mely a következőképpen hangzik: 
„Esküszöm, hogy Zenta község polgármestereként/alpolgármesterként az Alkotmányt, a törvényeket és Zenta 
község statútumát tiszteletben tartom, továbbá becsületesen és pártatlanul, a polgárok érdekeit szem előtt tartva 
látom el Zenta község polgármesterének/alpolgármesterének tisztségét.””. 

 
44. szakasz 

A statútum 75. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja módosul, és a következőképpen hangzik:  
6) „a lakásügyi támogatásként bérbeadásra kerülő ingatlanok bérbeadásának kivételével döntést hoz a Zenta 
község köztulajdonában levő, illetve az állami tulajdonban levő, Zenta község használati joga alatt álló 
ingatlanok használatba, illetve bérbeadásáról, valamint az ingatlanok használatba, illetve bérbeadásáról szóló 
szerződés felmondásáról, a köztulajdont szabályozó törvénnyel összhangban,”. 
 
A statútum 75. szakaszának 1. bekezdése a 13. pont után a 14-től 23-ig terjedő új pontokkal kerül kiegészítésre, 
melyek a következőképpen hangzanak: 
14) „a község költségvetéséről szóló rendelet alapján éves szerződést köt a községi alapítású művelődési 
intézményekkel a jóváhagyott programok és programrészek finanszírozásáról,” 
15) „irányítja a község köztulajdonában levő ingóságokat és rendelkezik azokkal, a köztulajdont szabályozó 
törvénnyel összhangban,” 
16) „dönt tulajdonosi jóváhagyás megadásáról a község köztulajdonában levő ingóságokkal és ingatlanokkal 
kapcsolatban,” 
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17) „dönt közbeszerzési eljárás megindításáról, döntést hoz a közbeszerzési bizottság megalakításáról, dönt a 
közbeszerzési szerződés odaítéléséről, és közbeszerzésekkel kapcsolatos egyéb feladatokat is ellát, a 
közbeszerzéseket szabályozó törvénnyel és a község általános ügyirataival összhangban,” 
18) „a községi közigazgatási hivatal vezetőjének javaslatára meghatározza, hogy a községi közigazgatási hivatal 
munkája úgy kerüljön megszervezésre, hogy a községi közigazgatási hivatal egyes teendői az összes vagy 
bizonyos helyi közösségben is ellátásra kerüljenek,” 
19) „ellátja a rendkívüli helyezetek községi törzskara parancsnokának tisztségét,” 
20) „a rendkívüli helyezetek községi törzskarának javaslatára határozatot hoz rendkívüli helyzet kihirdetéséről 
és megszüntetéséről a község területén,” 
21) „felelős a község védelmét szolgáló készenléti állapotért, valamint azon gazdasági társaságok, egyéb jogi 
személyek és vállalkozók készenléti állapotáért, melyeken keresztül a polgárok közvetlenül kielégítik a 
szükségleteiket háborús és rendkívüli helyzet idején,” 
22) „javaslatot tesz a községi tanácsnak a község költségvetéséből származó eszközök odaítélésére való 
jogosultság érvényesítésének módjáról és eljárásáról szóló ügyirat meghozatalára, azon intézmények 
programjaira – projektumaira vonatkozóan, melyek felett a község alapítói jogokat nem gyakorol, a beruházási 
tevékenységek programjainak meghozatalára, az oktatás, a művelődés, a szociális védelem és az egészségügy 
területén, továbbá a sport, a művelődés, a szociális védelem és egyéb tevékenységek területét illető községi 
jelentőségű rendezvények éves programjának meghozatalára,” 
23) „véleményt nyújt a pedagógiai asszisztens kiválasztására irányuló eljárásban,”. 
 
A statútum 75. szakasza 1. bekezdésének eddigi 14. pontja 24. ponttá válik. 
 

45. szakasz 
A statútum a 75. szakasz után az „A község polgármesterének jelentései” című 75.A új szakasszal kerül 
kiegészítésre, mely a következőképpen hangzik: 
„A község polgármestere rendszeresen, legkevesebb évi egy alkalommal jelentést tesz a községi képviselő-
testületnek a munkájáról, kabinetjének munkájáról, valamint a községi képviselő-testület rendeleteinek és egyéb 
ügyiratainak végrehajtásáról.”. 

 
46. szakasz 

A statútum 76. szakasza az 5. bekezdés után az új 6. és 7. bekezdésekkel kerül kiegészítésre, melyek a 
következőképpen hangzanak:  
„A községi tanács megválasztott tagja esküt tesz, mely a következőképpen hangzik: Esküszöm, hogy Zenta 
Község Községi Tanácsa feladatainak ellátása során az Alkotmányt, a törvényeket és Zenta község statútumát 
tiszteletben tartom, továbbá becsületesen és pártatlanul, a polgárok érdekeit szem előtt tartva látom el Zenta 
Község Községi Tanácsa tagjának tisztségét.”. 
Ha a község polgármestere, a község alpolgármestere és/vagy a községi tanács tagjai egyidejűleg kerülnek 
megválasztásra, az esküt úgyszintén egyidejűleg teszik.”. 
 

47. szakasz 
A statútum 78. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja a „vezetőjét” szó után az „, illetve vezető-helyettesét” 
szavakkal kerül kiegészítésre, a további szavak a mondat végéig pedig változatlanul maradnak. 
A statútum 78. szakaszának 1. bekezdése a 10. pont után a 11-től 26-ig terjedő új pontokkal kerül kiegészítésre, 
melyek a következőképen hangzanak:  
11) „elfogadja a községi közigazgatási hivatal és a községi ügyészség szervezetéről és munkaköreinek 
besorolásáról szóló szabályzatot,” 
12) „ügyiratot hoz, amely részletesen szabályozza a közbeszerzés eljárását a községben, a közbeszerzéseket 
szabályozó törvénnyel összhangban,” 
13) „meghozza a község éves közbeszerzési tervét,” 
14) „ügyiratot hoz a község költségvetéséből származó eszközök pénzbeli támogatás útján történő odaítélésre 
való jogosultság érvényesítésének módjáról és eljárásáról, azon intézmények és egyéb szervezetek programjaira 
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– projektumaira vonatkozóan, melyek felett a község alapítói jogokat nem gyakorol, a község polgármesterének 
javaslatára,” 
15) „meghozza a beruházási tevékenységek programját az oktatás, a művelődés, a szociális védelem és az 
egészségügy területén, a község polgármesterének javaslatára,” 
16) „meghozza a sport, a művelődés, a szociális védelem és egyéb tevékenységek területét illető községi 
jelentőségű rendezvények éves programját, a község polgármesterének javaslatára,” 
17) „ügyiratot hoz a községi közigazgatási hivatal háborús megszervezéséről és besorolásáról, továbbá minden 
egyéb ügyiratot a község védelmi felkészülésével kapcsolatban,” 
18) „meghatározza a község védelme szempontjából jelentős gazdasági társaságokat, jogi személyeket és 
vállalkozókat,” 
19) „szanálási és rekultivációs projektumot dolgoz ki a község területén található meglévő rendezetlen 
hulladéklerakókra vonatkozóan, és összeállítja a község területén elhelyezkedő illegális és meglévő rendezetlen 
hulladéklerakók – szeméttelepek nyilvántartását, továbbá biztosítja azok felszámolását és szanálását,” 
20) „meghatározza a veszélyeztetett életkörnyezet státust és megállapítja a szanálási és remediációs 
prioritásokat az illetékes tartományi szerv jóváhagyásának előzetes beszerzése mellett, kihirdeti az 
életkörnyezet veszélyeztetett státusát, ügyiratot hoz külön intézkedések bevezetéséről közvetlen veszély és az 
előirányozott szennyezési határértékek túllépése esetén, amennyiben a szennyezés a község területére 
korlátozódik és nincs nagyobb területre hatással, továbbá meghozza az életkörnyezet folyamatos ellenőrzésének 
és figyelemmel kísérésének programját a község területére vonatkozóan,” 
21) „meghozza a rendkívüli helyzetekre vonatkozó községi védelmi és mentési tervet, külső terveket hoz, 
melyek a rendkívüli helyzetekben való reagálási tervek alkotórészét képezik, a vízgazdálkodási közvállalat 
véleményének előzetes beszerzése mellett kidolgozza a község területére vonatkozó operatív árvízvédelmi és 
mentési tervet, megalakítja a helyi migrációs tanácsot, továbbá egyéb feladatokat és teendőket végez a 
rendkívüli helyzeteket és a migrációkezelést szabályozó törvényekkel összhangban,” 
22) „a község területén uralkodó közlekedésbiztonsági helyzetről szóló jelentést évente legalább két alkalommal 
benyújtja a községi képviselő-testületnek,” 
23) „a koordinációs testület javaslatára meghozza a közlekedésbiztonság előmozdítására szolgáló eszközök 
használatának programját,” 
24) „meghatározza a megállóhelyeket, melyek bizonyos fajtájú vonalközlekedésre használhatók, és közzéteszi 
azokat a község hivatalos közlönyében,” 
25) „döntést hoz az oktató-nevelő munka beszüntetéséről a község területén vis maior és járványok esetén, 
valamint egyéb esetekben, amikor veszélyeztetett a gyermekek, a tanulók és az alkalmazottak egészsége és 
biztonsága,” 
26) „meghatározza a finanszírozásra javasolt programokról, a jóváhagyott programokról és a jóváhagyott 
programok megvalósításáról szóló adatok közzétételének módját, meghatározza, hogy a sport területén mely 
szervezetek tekintendők kiemelkedő jelentőségűnek a község számára, valamint a község területéről származó 
sportszervezetek kategorizálását, megvitatja és dönt Zenta község Sportszövetsége éves programjavaslatának 
jóváhagyásáról, mely a község területén székhellyel rendelkező sportszervezetek éves és külön programjait 
tartalmazza,”. 
A statútum 78. szakasza 1. bekezdésének eddigi 11. pontja 27. ponttá válik, mely pont módosul, és a 
következőképpen hangzik: „törvény és a jelen statútum által nyújtott meghatalmazás szerinti, illetve a községi 
képviselő-testület által meghatározott egyéb feladatokat is ellát.”. 

 
48. szakasz 

A statútum 82. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik:  
„A községi tanács határozatával a község kiemelkedő üzletembereinek köréből a községi tanács megbízatásának 
idejére gazdasági tanács alakítható, a törvénnyel és a jelen statútummal összhangban. 
 
A gazdasági tanács feladatait, illetékességét és meghatalmazásait, munkamódszerét, döntéshozatali módját, 
összetételét, a tanácsba való jelöltállítás és a megválasztás módját a községi tanács külön ügyirata részletesen 
szabályozza.”. 
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49. szakasz 
A statútum 83. szakasza teljes egészében törlésre kerül. 
 

50. szakasz 
A statútum 84. szakaszának címe módosul, és a következőképpen hangzik: 
„A községi tanács jelentései”. 
 
A statútum 84. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik: 
„A községi tanács rendszeresen, legkevesebb évi egy alkalommal jelentést tesz a községi képviselő-testületnek 
a munkájáról, valamint a községi képviselő-testület rendeleteinek és egyéb ügyiratainak végrehajtásáról.”. 

 
51. szakasz 

A statútum a 84. szakasz után egy új alfejezettel kerül kiegészítésre, mely a következőképpen hangzik: 
„2.3. A végrehajtó szervek felmentése és mandátumának megszűnése”. 

 
52. szakasz 

A statútum 93. szakaszában az 1. bekezdés után az eddigi 2. bekezdés teljes egészében törlésre kerül, a szakasz 
továbbá a 2. és 3. új bekezdésekkel kerül kiegészítésre, melyek a következőképpen hangzanak:  
„A községi közigazgatási hivatal vezetőjének van helyettese, aki távolléte vagy akadályozottsága esetén 
helyettesíti őt tisztségének ellátásában. 
 
A községi közigazgatási hivatal vezetőjévé olyan személy nevezhető ki, aki eleget tesz a törvénnyel 
előirányozott feltételeknek.”. 
 

53. szakasz 
A statútum 94. szakaszának címe a „vezetőjének” szó után az „, illetve vezető-helyettesének” szavakkal kerül 
kiegészítésre, a további szavak a mondat végéig pedig változatlanul maradnak 
A statútum 94. szakaszának 1. bekezdése a „vezetőjét” szó után az „, illetve vezető-helyettesét” szavakkal kerül 
kiegészítésre, a további szavak a mondat végéig pedig változatlanul maradnak. 
 

54. szakasz 
A statútum 95. szakaszának 2. bekezdése teljes egészében törlésre kerül. 
 

55. szakasz 
A statútum 96. szakaszának 1. bekezdésében az „A község polgármestere a” szavak után a „Községi 
Közigazgatási Hivatalban” szavak törlésre kerülnek, helyükbe a „község polgármesterének kabinetjében” 
szavak kerülnek, a további szavak a mondat végéig pedig változatlanul maradnak. 
 
A statútum 96. szakaszának 3. bekezdésében az „A” szó után a „Községi Közigazgatási Hivatalban” szavak 
törlésre kerülnek, helyükbe a „község polgármesterének kabinetjében” szavak kerülnek, a további szavak a 
mondat végéig pedig változatlanul maradnak. 

 
56. szakasz 

A statútum 97. szakaszának 2. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik: 
„A községi közigazgatási hivatal és a községi ügyészség belső szervezetéről és a munkakörök besorolásáról 
szóló szabályzatát a községi tanács fogadja el.”. 
 

57. szakasz 
A statútum magyar nyelvű szövege 109. szakaszának 6. bekezdése teljes egészében törlésre kerül. 
 
A statútum magyar nyelvű szövege 109. szakaszának eddigi 7. és 8. bekezdése 6. és 7. bekezdéssé válik. 
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58. szakasz 
A statútum magyar nyelvű szövege 111. szakaszának 2. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik:  
„A község szervei és szolgálatai a működésükre irányuló panaszok benyújtását kötelesek mindenki számára 
lehetővé tenni.”. 
 

59. szakasz 
A statútum 114. szakaszának 1. bekezdésében az „érdekelt állampolgárokkal” szavak után vesző következik, 
majd a bekezdés a „jogi személyekkel” szavakkal kerül kiegészítésre, a további szavak a mondat végéig pedig 
változatlanul maradnak. 
 

60. szakasz 
A statútum 119. szakasza  módosul, és a következőképpen hangzik: 
„A helyi közösségben az állampolgárok képviseleti testületeként megalakul a helyi közösség tanácsa. 
 
A tanács teendőit és feladatait, a tanács tagjainak a számát és döntéshozatalának módját a helyi közösség 
alapszabálya rendezi. 
 
A helyi közösség tanácsának a választását a községi képviselő-testület elnöke írja ki. 
 
A helyi közösségek szerveit közvetlenül, titkos szavazással kell megválasztani, az általános és azonos 
választójog alapján. 
 
Minden, a helyi közösség területén lakóhellyel rendelkező állampolgár, aki betöltötte a 18. életévét jogosult a 
helyi közösség szerveibe választani és választva lenni. 
 
A helyi közösségek tanácsába történő jelöltállítás eljárását a helyi közösségek statútumukkal szabályozzák. 
 
A szavazólapon fel kell tüntetni minden jelölt családi és utónevét, születési évét és foglalkozását. 
 
A választható tagok közül a legtöbb szavazatot elérő jelöltek a megválasztottak. 
 
A helyi közösség tanácsában a tagság lemondás, feltétel nélküli börtönbüntetés, a cselekvőképesség teljes vagy 
részleges elvesztése, a Szerb Köztársaság állampolgárságának az elvesztése vagy a lakóhelynek a helyi 
közösség területén kívüli változása, visszavonás vagy halál esetén szűnik meg. 
 
A helyi közösség szervei megválasztásának módját közelebbről a helyi közösség rendelete szabályozza.”. 
 

61. szakasz 
A statútum 120. szakasza 2. bekezdésnek 1. pontjában a „a helyi közösség” szavak után a „szervei” szó törlésre 
kerül. 
A statútum 120. szakasza 2. bekezdésének 4. pontja teljes egészében törlésre kerül. 
A statútum 120. szakaszának 3. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik: 
„A helyi közösség az eszközöket pénzügyi tervvel összhangban használja, melyre beszerzésre került a községi 
képviselő-testület előzetes jóváhagyása.”. 
 

62. szakasz 
A statútum 121. szakaszának 1. bekezdésében a „valamennyi” szó után az „és” szó törlésre kerül, helyébe pedig 
a „vagy” szó kerül. 
 

63. szakasz 
A statútum 127. szakasza az „a törvényben” szavak után az „és a jelen statútumban” szavakkal kerül 
kiegészítésre. 
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64. szakasz 

A statútum 128. szakasza címmel kerül kiegészítésre, mely a következőképpen hangzik: 
„Községi ügyészség”. 
 
A statútum 128. szakaszának 1. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik: 
„A község vagyoni jogainak és érdekeinek jogvédelmi teendőit a községi ügyészség látja el.”. 

 
65. szakasz 

A statútum 131. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik: 
„A községi képviselő-testület rendeletével megalapítható a község polgári jogvédője – ombudsman, illetve több 
község közös polgári jogvédője, aki ellenőrzi a polgárok jogainak tiszteletben tartását, megállapítja azok 
közigazgatási szervek és közszolgálatok ügyirataival, cselekményeivel vagy cselekményeinek elmulasztásával 
elkövetett megsértését, amennyiben a község előírásainak és általános ügyiratainak megsértéséről van szó. 
 
A polgári jogvédő jogállása, meghatalmazásai és hatásköre, eljárása, továbbá megválasztásának és 
felmentésének módja a községi képviselő-testület rendeletével kerül szabályozásra. 
 

66. szakasz 
A statútum 132-től 138-ig terjedő szakaszai teljes egészében törlésre kerülnek. 
 

67. szakasz 
A statútum 139. szakaszának 1. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik: „A községi képviselő-
testület önálló munkatestületként megalakítja a nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanácsot, melyet a 
törvénnyel és a jelen statútummal összhangban a szerb nemzet és a nemzeti kisebbségek képviselői alkotják.”. 

 
68. szakasz 

A statútum 149. szakaszának 1. bekezdésében az „a község polgármestere” szavak után az „és a községi 
képviselő-testület hatásköri munkatestülete” szavak törlésre kerülnek. 
 
A statútum 149. szakaszának 4. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik:  
„Ha a képviselő-testület elfogadja a statútum meghozatalára vagy a statútum módosítására irányuló javaslatot, 
kinevezi a statútum-tervezetet, illetve a statútum-módosítást kidolgozó bizottságot.”. 
 
A statútum 149. szakasza a 4. bekezdés után egy új 5. bekezdéssel kerül kiegészítésre, mely a következőképpen 
hangzik:  
„A statútum módosítása statutáris rendelettel történik, mely a statútum meghozatalával megegyező módon és 
eljárásban kerül meghozatalra.”. 
 
A statútum 149. szakaszának 5. bekezdése 6. bekezdéssé válik. 

 
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
69. szakasz 

A község előírásai a jelen rendelet hatálybalépésének napjától számított hat hónapos határidőn belül 
összehangolásra kerülnek a jelen rendelet rendelkezéseivel. A községi előírások hatályban maradnak a jelen 
rendelettel való összehangolásukig. 
 

70. szakasz 
A Zenta község statútumának módosításáról szóló rendeletet kidolgozó bizottság megbízásra kerül, hogy a jelen 
rendelet hatálybalépésének napjától számított két hónapos határidőn belül dolgozza ki Zenta község 
statútumának egységes szerkezetbe foglalt szövegét, és küldje meg azt a Községi Képviselő-testületnek. 
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71. szakasz 

Jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba, 
illetve alkalmazandó, a jelen rendelet 35. szakasza 1. bekezdésének kivételével, mely az első soron következő 
községi képviselőválasztásokat követően alkalmazandó. 
 

I N D O K O L Á S 
 
Zenta Község Képviselő-testülete 2017. február 24-én meghozta a Zenta község statútumának módosításáról 
szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 3/2017. szám). Zenta Község Képviselő-testülete az említett 
rendelettel kinevezte a Zenta község statútumának módosításáról szóló rendeletet kidolgozó bizottságot, azzal a 
feladattal, hogy a szóban forgó rendelet hatálybalépésének napjától számított 2 hónapos határidőn belül 
dolgozza ki a Zenta község statútumának módosításáról szóló rendelettervezetet, és azt megvitatása és 
elfogadása céljából nyújtsa be a Községi Képviselő-testülethez. 
 
A Zenta község statútumának módosításáról szóló rendeletet kidolgozó bizottság tagjai részletesen 
tanulmányoztak és elemeztek több száz törvényt, melyek Zenta község hatályos statútumának meghozatalát 
követően kerültek meghozatalra, illetve módosításra, azok rendelkezéseinek implementálása érdekében Zenta 
község statútumába, majd miután a Zenta község statútumának módosításáról és kiegészítéséről szóló 
rendelettervezetet megküldték a Községi Képviselő-testületnek, a Községi Képviselő-testület 2017. május 31-én 
meghozta a Zenta község statútumának módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettervezet elfogadásáról 
szóló végzést (Zenta Község Hivatalos Lapja, 10/2017. szám). 
 
A Községi Képviselő-testület az említett végzéssel meghatározta, hogy a Zenta község statútumának 
módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettervezet kerüljön közvitára utalásra, továbbá megbízta a Zenta 
község statútumának módosításáról szóló rendeletet kidolgozó bizottságot, hogy kísérje figyelemmel a közvita 
folyamatát, hogy a közvita eredménye alapján készítse el a Zenta község statútumának módosításáról és 
kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat szövegét, és véglegesítése, valamint meghozatala céljából a Zentai 
Községi Képviselő-testület elé utalása érdekében küldje azt meg a Községi Tanácsnak. 
 
A közvita 2017. június 15-éig volt nyitott, amikor is a Városháza Nagytermében megtartásra került a közvita 
ülése, melyen megállapításra került, hogy a közvita folyamán 3 írásos beadvány és 1 szóbeli javaslat érkezett 
(összesen 50 javaslat).  
 
A Zenta község statútumának módosításáról szóló rendeletet kidolgozó bizottság 2017. június 21-én a 
meghatározott feladatainak megfelelően összegezte a közvita eredményeit, összeállította a Zenta község 
statútum-tervezetével kapcsolatban megtartott közvitáról szóló jegyzőkönyvet, és elkészítette a Zenta község 
statútumának módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat szövegét, valamint megküldte azt Zenta 
Község Községi Tanácsának, az említett rendelet egyes szakaszainak alábbi indokolásával: 
 
A javasolt rendelet 1. szakaszával meghatározásra került a rendelet meghozatalának célja. 
 
A rendelet 2. szakaszával javasolásra került a statútum 2. szakaszának változtatása, annak a helyi 
önkormányzatról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. szám – másik törvény, és 
101/2016 szám – másik törvény) való összehangolása céljából. 
A rendelet 3. szakaszával javasolásra került a statútum 4. szakasza bekezdései sorrendjének módosítása, a 
község megnevezése és székhelye nagyobb jelentőségének kifejezése céljából. 
A rendelet 4. szakaszával javasolásra került a statútum 11. szakasza 1. bekezdésének módosítása, azon 
rendelkezés pontosítása céljából, mely meghatározza, hogy a község díjai és egyéb nyilvános elismerései mely 
tevékenységekre kerülnek megalapításra. 
A rendelet 5. szakaszával javasolásra került Zenta község statútuma 16. szakaszának módosítása: az említett 
szakasz 7. és 20. pontjának módosítása azoknak a lakóépületek karbantartásáról szóló törvénnyel (az SZK 
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Hivatalos közlönye, 104/2016. szám) való összehangolása céljából került javasolásra, az említett szakasz 10 
pontjának módosítása annak a tervezésről és kiépítésről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 
törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 132/2014. szám) való összehangolása céljából került javasolásra, az 
említett szakasz 21. pontjának módosítása annak a kultúráról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 
72/2009. 13/2016. és 30/2016. szám – kiigazítás) való összehangolása céljából került javasolásra, míg az 
említett szakasz 34. pontjának módosítása annak a mezőgazdaságról és vidékfejlesztésről szóló törvénnyel (az 
SZK Hivatalos Közlönye, 41/2009. 10/2013. szám – másik törvény, és 101/2016. szám) való összehangolása 
céljából került javasolásra. Az 5. szakasszal a statútum magyar nyelvű szövege 16. szakasza egyes pontjainak 
nyelvi kiigazításai is javasolásra kerültek, a statútum magyar és szerb nyelvű szövegének összeegyeztetése 
céljából. 
A rendelet 6. szakaszával javasolásra került a statútum 18. szakaszának gyakorlati okok miatti változtatása, 
annak összehangolása érdekében a kinevezés szokásos gyakorlatával. 
A rendelet 7. szakaszával javasolásra került a statútum 19. szakaszának változtatása, annak a közvállalatokról 
szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám) való összehangolása céljából. 
A rendelet 8. szakasza egy új 3. bekezdéssel került kiegészítésre, a közszolgálat igazgatója kinevezési 
eljárásának teljes leírása céljából. 
A rendelet 9. és 11. szakaszával javasolásra került a statútum 21. és 23. szakaszának módosítása, azoknak a 
közvállalatokról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám), a költségvetési rendszerről 
szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 
63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/2015. és 99/2016. 
szám), és a kultúráról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. 13/2016. és 30/2016. szám – 
kiigazítás) való összehangolása céljából. 
A rendelet 10. szakaszával javasolásra került a statútum magyar nyelvű szövege 22. szakaszának nyelvi 
módosítása. 
A rendelet 12. szakaszával javasolásra került a statútum magyar nyelvű szövege 26. szakaszának nyelvi 
kiigazítása. 
A rendelet 13. szakaszával javasolásra került a statútum 46. szakaszának módosítása és kiegészítése: az említett 
szakasz 5. pontjának módosítása annak a kultúráról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. 
13/2016. és 30/2016. szám – kiigazítás) való összehangolása céljából került javasolásra, az említett szakasz 9. 
és 10. pontjának módosítása azoknak a közszolgálatokról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 
42/1991., 72/1994., 79/2005. szám - kiigazítás, 81/2005. szám – másik törvény kiigazítása, 83/2005. szám – 
másik törvény kiigazítás, és 83/2014. szám – másik törvény) és a közvállalatokról szóló törvénnyel (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám) való összehangolása céljából került javasolásra, az említett szakasz 15. 
pontjának módosítása annak a tervezésről és kiépítésről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 
törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 132/2014. szám) való összehangolása céljából került javasolásra, az 
említett szakasz 17. pontjának módosítása annak a köztulajdonról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 72/2011., 88/2013., 105/2014., 104/2016. szám – másik törvény, és 108/2016. szám) való 
összehangolása céljából került javasolásra, az említett szakasz 20. pontjának változtatása műszaki okok miatt 
került javasolásra, hogy a községi képviselő-testület munkatestületei között az ún. külön munkatestületek is 
felsorolásra kerüljenek, az említett szakasz 22. és 28. pontjának módosítása azoknak a közvállalatokról szóló 
törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám) és a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel (az 
SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – 
kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/2015. és 99/2016. szám) való 
összehangolása céljából került javasolásra, az említett szakasz 29. és 30. pontjának módosítása azoknak a helyi 
önkormányzatról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. szám – másik törvény, és 
101/2016 szám – másik törvény) való összehangolása céljából került javasolásra, az említett szakasz 33. ponttal 
való kiegészítése annak a mezőgazdasági földterületről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 
62/2006., 65/2008. szám – másik törvény, 41/2009. és 112/2015. szám) való összehangolása céljából került 
javasolásra, az említett szakasz 34. ponttal való kiegészítése annak a mezőgazdasági földterületről szóló 
törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 65/2008. szám – másik törvény, 41/2009. és 112/2015. 
szám) és a tervezésről és kiépítésről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénnyel (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 132/2014. szám) való összehangolása céljából került javasolásra, az említett szakasz 35. és 
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36. új pontokkal való kiegészítése annak a kommunális tevékenységekről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 88/2011. és 104/2016. szám) való összehangolása céljából került javasolásra, az említett szakasz 37. 
és 38. új pontokkal való kiegészítése annak az állami-magán partnerségről és koncessziókról szóló törvénnyel 
(az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2011., 15/2016. és 104/2016. szám) való összehangolása céljából került 
javasolásra, az említett szakasz 39. ponttal való kiegészítése annak a lakhatásról és a lakóépületek 
karbantartásáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 104/2016. szám) való összehangolása céljából 
került javasolásra, az említett szakasz 40. ponttal való kiegészítése annak a közvállalatokról szóló törvénnyel 
(az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám) való összehangolása céljából került javasolásra, az említett 
szakasz 41. ponttal való kiegészítése annak a hulladékkezelésről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 
36/2009., 88/2010. és 14/2016. szám) való összehangolása céljából került javasolásra, az említett szakasz 42. és 
43. új pontokkal való kiegészítése annak a helyi önkormányzatról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 129/2007., 83/2014. szám – másik törvény, és 101/2016 szám – másik törvény) való összehangolása 
céljából került javasolásra, az említett szakasz 44. ponttal való kiegészítése annak a természet védelméről szóló 
törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2009., 88/2010., 91/2010. szám – kiigazítás, és 104/2016. szám) 
való összehangolása céljából került javasolásra, az említett szakasz 45., 46. és 47. új pontokkal való kiegészítése 
annak a környezetvédelemről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 135/2004., 36/2009., 36/2009. 
szám – másik törvény, 72/2009. szám – másik törvény, 43/2011. szám – Ab határozat, és 14/2016. szám) való 
összehangolása céljából került javasolásra, az említett szakasz 48. ponttal való kiegészítése annak a közúti 
közlekedésbiztonságról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye,  41/2009., 53/2010., 101/2011., 32/2013. 
szám – Ab határozat, 55/2014., 96/2015. szám – másik törvény, és 9/2016. szám – Ab határozat) való 
összehangolása céljából került javasolásra, az említett szakasz 49. és 50. új pontokkal való kiegészítése annak a 
rendkívüli helyzetekről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009., 92/2011. és 93/2012. szám) 
és a védelemről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/2007., 88/2009., 88/2009. szám – másik 
törvény, 104/2009. szám – másik törvény, és 10/2015. szám) való összehangolása céljából került javasolásra, az 
említett szakasz 51. ponttal való kiegészítése annak az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvénnyel 
(az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. szám – hiteles értelmezés, 68/2015. és 
62/2016. szám – Ab határozat) való összehangolása céljából került javasolásra, az említett szakasz 52. ponttal 
való kiegészítése annak a szociális védelemről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011. szám) 
való összehangolása céljából került javasolásra, az említett szakasz 53. ponttal való kiegészítése annak a 
fiatalokról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 50/2011. szám) való összehangolása céljából került 
javasolásra, az említett szakasz 54. ponttal való kiegészítése annak az idegenforgalomról szóló törvénnyel (az 
SZK Hivatalos Közlönye, 36/2009., 88/2010., 99/2011. szám – másik törvény, 93/2012. és 84/2015. szám) való 
összehangolása céljából került javasolásra, az említett szakasz 55. ponttal való kiegészítése annak a sportról 
szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 20/2016. szám) való összehangolása céljából került javasolásra, 
az említett szakasz 56. ponttal való kiegészítése annak a reklámozásról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 6/2016. szám) való összehangolása céljából került javasolásra, az említett szakasza 57. új ponttal 
való kiegészítése pedig annak a helyi önkormányzatról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 
129/2007., 83/2014. szám – másik törvény, és 101/2016 szám – másik törvény) való összehangolása céljából 
került javasolásra. 
A rendelet 14. szakaszával javasolásra kerültek a statútum 47. szakaszának kiegészítései: az említett szakasz 3. 
bekezdésének 10. és 11. új pontokkal való kiegészítése annak a helyi önkormányzatról szóló törvénnyel (az 
SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. szám – másik törvény, és 101/2016 szám – másik törvény) való 
összehangolása céljából került javasolásra, míg ugyanezen szakasz 12. új ponttal való kiegészítése annak a helyi 
önkormányzat finanszírozásáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 42/2011., 93/2012., 
99/2013. szám – összehangolt din. össz., 125/2014. szám – összehangolt din. össz., 95/2015. szám – 
összehangolt din. össz., 83/2016., 91/2016. szám – összehangolt din. össz., és 104/2016. szám – másik törvény) 
való összehangolása céljából került javasolásra. 
A rendelet 15. szakaszával javasolásra került Zenta község statútuma 48. kiegészítése, a községi képviselő-
testület rendkívüli ülése összehívása feltételeinek pontosítása céljából. 
A rendelet 16. szakaszával új alfejezet hozzáadása került javasolásra, a községi képviselő-testület 
munkatestületeiről szóló rendelkezések annak keretébe helyezése céljából, ugyanezen szakasszal továbbá 
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javasolásra került a statútum 50. szakaszának technikai okokból történő változtatása, hogy a községi képviselő-
testület munkatestületei között az ún. külön munkatestületek is felsorolásra kerüljenek. 
A rendelet 17. szakaszával javasolásra került a statútum 51. szakasza címének és szövegének módosítása, hogy 
a javasolt rendelettel kiegyenlítésre kerüljön az állandó és a külön munkatestületek jogi szabályozásának módja 
a statútumban. 
A rendelet 18-26. szakaszaival javasolásra került a statútum 51.A-51.I. szakaszokkal való kiegészítése, a 
községi képviselő-testület állandó munkatestületei illetékességének és összetételének szabályozása céljából. 
A rendelet 27. szakaszával javasolásra került a statútum 52. szakaszának módosítása, a képviselők 
felülképviseltsége lehetőségének megvonása érdekében a községi képviselő-testület állandó munkatestületei 
tagjainak kiválasztása alkalmával. 
A rendelet 28. szakaszával javasolásra került a statútum 53. szakasza címének módosítása és a szakasz 
kiegészítése, a községi képviselő-testület állandó munkatestületei elnöke mellett azok tagjai jogainak és 
kötelezettségeinek szabályozása céljából. 
A rendelet 29-30. szakaszaival javasolásra került az 54. és 55. szakaszok címének módosítása, annak érdekében, 
hogy a javasolt rendelettel kiegyenlítésre kerüljön azon szakaszcímek megállapításának módja, melyek a 
községi képviselő-testület munkatestületeit szabályozzák. 
A rendelet 31. és 32. szakaszával a statútum 55.A és 55.B új szakaszokkal való kiegészítése került javasolásra, a 
községi képviselő-testület külön munkatestületei megválasztása módjának, illetve a községi képviselő-testület 
külön munkatestületei jogosultságainak és kötelezettségeinek szabályozása céljából. 
A rendelet 33., 35., 37., 39. és 40. szakaszaival javasolásra került a statútum 57., 59., 62., 64 és 65. szakaszának 
módosítása és kiegészítése, a községi képviselő-testület külön munkatestületei megbízatási idejének pontosítása 
céljából, oly módon, hogy ezen munkatestületek megbízatása a képviselő-testület megbízatásának lejártáig tart, 
illetve az egyes külön munkatestületek tagjai számának pontosítása céljából: javasolásra került, hogy a 
biztonsági tanács kivételével, melynek tagjai politikai, illetve társadalmi funkciójuk alapján kerülnek 
kiválasztásra, a többi munkatestület azonos számú taggal rendelkezzen. 
 
A rendelet 34., 36. és 38. szakaszaival technikai jellegű módosítások kerültek javasolásra, a statútum szerb és 
magyar nyelvű szövegének összehangolása céljából. 
 
A rendelet 41. szakaszával a statútum új alfejezettel való kibővítése került javasolásra, a községi képviselő-
testület elnökéről és titkáráról szóló rendelkezések annak keretébe helyezése céljából. 
 
A rendelet 42. szakaszával javasolásra került a statútum 70. szakaszának módosítása és kiegészítése, annak a 
helyi önkormányzatról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. szám – másik 
törvény, és 101/2016 szám – másik törvény) való összehangolása céljából. 
A rendelet 43. és 46. szakaszaival javasolásra került a statútum 73. és 76. szakaszának módosítása, a Zenta 
község végrehajtó szerveibe megválasztott személyek eskütételének szabályozása céljából. 
 
A rendelet 44. szakaszával javasolásra került a statútum 75. szakaszának módosítása és kiegészítése: az említett 
szakasz 1. bekezdése 6. pontjának módosítása annak a köztulajdonról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 72/2011., 88/2013., 105/2014., 104/2016. szám – másik törvény, és 108/2016. szám) való 
összehangolása céljából került javasolásra, ugyanezen bekezdés 14. új ponttal való kiegészítése annak a 
kultúráról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. 13/2016. és 30/2016. szám – kiigazítás) való 
összehangolása céljából került javasolásra, ugyanezen bekezdés 15. és 16. új pontokkal való kiegészítése annak 
a köztulajdonról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011., 88/2013., 105/2014., 104/2016. szám 
– másik törvény, és 108/2016. szám) való összehangolása céljából került javasolásra, az adott bekezdés 17. és 
18. új pontokkal való kiegészítése annak a közbeszerzésekről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 
124/2012., 14/2015. és 68/2015. szám) való összehangolása érdekében került javasolásra, az adott bekezdés 19. 
és 20. új pontokkal való kiegészítése annak a rendkívüli helyzetekről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 111/2009., 92/2011. és 93/2012. szám) való összehangolása érdekében került javasolásra, az adott 
bekezdés 21. új ponttal való kiegészítése annak a védelemről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 
116/2007., 88/2009., 88/2009. szám – másik törvény, 104/2009. szám – másik törvény, és 10/2015. szám) és a a 
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rendkívüli helyzetekről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009., 92/2011. és 93/2012. szám) 
való összehangolása céljából került javasolásra, az adott bekezdés 22. új ponttal való kiegészítése annak a jelen 
tervezet azon részével való összehangolása céljából került javasolásra, mellyel Zenta község statútumának 78. 
szakasza kiegészítésre kerül a 14., 15 és 16. új pontokkal, az adott bekezdés 23. új ponttal való kiegészítése 
annak az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 
52/2011., 55/2013., 35/2015. szám – hiteles értelmezés, 68/2015. és 62/2016. szám – Ab határozat) való 
összehangolása céljából került javasolásra. 
 
A rendelet 45. szakaszával javasolásra került a statútum 75.A. új szakasszal való kibővítése, mely részletesen 
szabályozza a község polgármestere jelentésének a községi képviselő-testülethez való benyújtása módját, a 
végrehajtó szervek ezen kötelezettségét azonban a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 129/2007., 83/2014. szám – másik törvény, és 101/2016 szám – másik törvény) előirányozza. 
A rendelet 47. szakaszával javasolásra került a statútum 78. szakaszának módosítása és kiegészítése: az említett 
szakasz 7. pontjának változtatása annak a helyi önkormányzatról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 
129/2007., 83/2014. szám – másik törvény, és 101/2016 szám – másik törvény) és az autonóm tartomány és a 
helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016. szám) 
való összehangolása céljából került javasolásra, az adott szakasz 11. új ponttal való kiegészítése annak az 
autonóm tartomány és a helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 21/2016. szám) való összehangolása céljából került javasolásra, az adott szakasz 12. és 13. új 
pontokkal való kiegészítése annak a közbeszerzésekről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 
124/2012., 14/2015. és 68/2015. szám) való összehangolása céljából került javasolásra, az adott szakasz 14., 15. 
és 16. új pontokkal való kiegészítése Zenta község belső ellenőrének javaslatára került javasolásra, a községi 
szervek illetékességének szabályozása céljából a tárgyi pontokban említett tevékenységeket illetően, az adott 
szakasz 17. új ponttal való kiegészítése annak a rendkívüli helyzetekről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 111/2009., 92/2011. és 93/2012. szám) való összehangolása céljából került javasolásra, az adott 
szakasz 18. új ponttal való kiegészítése annak a védelemről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 
116/2007., 88/2009., 88/2009. szám – másik törvény, 104/2009. szám – másik törvény, és 10/2015. szám) való 
összehangolása céljából került javasolásra, az adott szakasz 19. új ponttal való kiegészítése annak a 
hulladékkezelésről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2009., 88/2010. és 14/2016. szám) való 
összehangolása céljából került javasolásra, az adott szakasz 20. új ponttal való kiegészítése annak a 
hulladékkezelésről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2009., 88/2010. és 14/2016. szám) és a 
környezetvédelemről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 135/2004., 36/2009., 36/2009. szám – 
másik törvény, 72/2009. szám – másik törvény, 43/2011. szám – Ab határozat, és 14/2016. szám) való 
összehangolása céljából került javasolásra, az adott szakasz 21. új ponttal való kiegészítése annak a rendkívüli 
helyzetekről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009., 92/2011. és 93/2012. szám) és a 
migrációkezelésről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/201. szám) való összehangolása céljából 
került javasolásra, az adott szakasz 22. és 23. új pontokkal való kiegészítése annak a közúti 
közlekedésbiztonságról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye,  41/2009., 53/2010., 101/2011., 32/2013. 
szám – Ab határozat, 55/2014., 96/2015. szám – másik törvény, és 9/2016. szám – Ab határozat) való 
összehangolása céljából került javasolásra, az adott szakasz 24. új ponttal való kiegészítése annak a közúti 
utasszállításról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 68/2015. szám) való összehangolása céljából 
került javasolásra, az adott szakasz 25. új ponttal való kiegészítése annak az oktatási és nevelési rendszer 
alapjairól szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. szám – hiteles 
értelmezés, 68/2015. és 62/2016. szám – Ab határozat) való összehangolása céljából került javasolásra, az adott 
szakasz 26. új ponttal való kiegészítése pedig annak a sportról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 
10/2016. szám) való összehangolása céljából került javasolásra. 
A rendelet 48. szakaszával javasolásra került a statútum 82. szakaszának módosítása, mellyel a törvényes 
kötelezettség hiánya miatt megszüntetésre kerül a gazdasági tanács megalakításának kötelezettsége, amely nem 
került megalakításra, azonban mégis megmarad a lehetőség annak megalakítására. Az említett okból kifolyólag 
a rendelet 49. szakaszával javasolásra került a statútum 83. szakaszának törlése. 
A rendelet 50. szakaszával javasolásra került a statútum 84. szakaszának módosítása, mely részletesen 
szabályozza a községi tanács jelentésének a községi képviselő-testülethez való benyújtása módját, a végrehajtó 
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szervek ezen kötelezettségét azonban a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
129/2007., 83/2014. szám – másik törvény, és 101/2016 szám – másik törvény) előirányozza. 
A rendelet 51. szakaszával javasolásra került a statútum új alfejezettel való kibővítése, a közég végrehajtói 
szerveinek felmentéséről és megbízatási idejének lejártáról szóló rendelkezések annak keretébe helyezése 
céljából. 
A rendelet 52. és 53. szakaszával javasolásra került a statútum 93. és 94. szakaszának módosítása és 
kiegészítése, azoknak a helyi önkormányzatról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 
83/2014. szám – másik törvény, és 101/2016 szám – másik törvény) és az autonóm tartomány és a helyi 
önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016. szám) való 
összehangolása céljából. 
A rendelet 54., 55. és 56. szakaszával javasolásra került a statútum 95., 96. és 97. szakaszának módosítása és 
kiegészítése, azoknak az autonóm tartomány és a helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló 
törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016. szám) való összehangolása céljából. 
A rendelet 57. és 58. szakaszával technikai jellegű módosítások kerültek javasolásra, a statútum szerb és magyar 
nyelvű szövegének összehangolása céljából. 
A rendelet 59. szakaszával javasolásra került a statútum 114. szakaszának technikai okok miatti változtatása, a 
természetes, illetve a jogi személyek hátrányos helyzetének elkerülése céljából. 
 
A rendelet 60. szakaszával a statútum 119. szakaszának módosítása került javasolásra, a Vajdasági Magyar 
Szövetség  községi szervezete közvita folyamán benyújtott javaslatának megfelelően. 
 
 
A rendelet 61. szakaszával javasolásra került a statútum 120. szakaszának módosítása és kiegészítése, azoknak a 
helyi önkormányzatról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. szám – másik 
törvény, és 101/2016 szám – másik törvény) való összehangolása céljából, javasolásra került továbbá 
ugyanazon szakasz 2. szakasza 4. pontjának törlése, figyelembe véve, hogy a községben helyi bizottságok nem 
kerültek megalakításra. 
A rendelet 62. szakaszával a nyelvi ellentmondás kijavítása érdekében javasolásra került a statútum 121. 
szakaszának technikai okok miatti változtatása. 
A rendelet 63. szakaszával javasolásra került a statútum 127. szakaszának technikai okok miatti változtatása, 
figyelembe véve, hogy ezen szakasz témakörének legnagyobb része szabályozásra került Zenta község 
statútumával. 
A rendelet 64. szakaszával javasolásra került a statútum 128. szakaszának változtatása, annak az ügyészségről 
szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 55/2014. szám) való összehangolása céljából. 
A rendelet 65. szakaszával javasolásra került a statútum 131. szakaszának módosítása, mellyel a törvényes 
kötelezettség hiánya miatt megszüntetésre kerül a polgári jogvédő – ombudsman megalapításának 
kötelezettsége, amely nem került megalapításra, azonban mégis megmarad a lehetőség annak megalapítására, a 
helyi önkormányzatról szóló törvénynek (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. szám – másik 
törvény, és 101/2016 szám – másik törvény) megfelelően. Az említett okból kifolyólag a rendelet 66. 
szakaszával javasolásra került a statútum 132-138. szakaszainak törlése. 
A rendelet 67. szakaszával javasolásra került a statútum 139. szakaszának változtatása, részben annak a helyi 
önkormányzatról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. szám – másik törvény, és 
101/2016 szám – másik törvény) való összehangolása céljából, részben pedig technikai okok miatt, hogy 
kiküszöbölésre kerüljön azon illegitim helyzet, hogy a statútum előirányozza a nemzetek közötti viszonyokkal 
foglalkozó tanács megalakítását, amely azonban a megalakításáról szóló határozat meghozatalát követően évek 
óta mégsem létezik. 
A rendelet 68. szakaszával javasolásra került a statútum 149. szakaszának módosítása és kiegészítése, a 
statútum meghozatalának vagy módosításának eljárásáról szóló rendelkezések pontosítása céljából. 
A rendelet 69. szakaszával javasolásra került, hogy mely határidőben kell a községi előírásokat összehangolni a 
Zenta község statútumának módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettel. 
 
 

1



 
 
 
 
A rendelet 70. szakaszával javasolásra került, hogy a Zenta község statútumának módosításáról szóló rendeletet 
kidolgozó bizottság kerüljön megbízásra a statútum egységes szerkezetbe foglalt szövegének kidolgozásával, a 
Vajdasági Magyar Szövetség képviselői csoportja elnök asszonyának a közvita folyamán kijelentett szóbeli 
javaslatának megfelelően. 
 
A rendelet 71. szakaszának megfelelően szabályozásra került a rendelet hatálybalépése, illetve alkalmazása: az 
alkalmazást illetően csak egy kivétel került javasolásra, azon okból kifolyólag, hogy elkerüljük azon szituációt, 
hogy a gyermekjogi tanács tagjainak száma lecsökkentésre kerüljön a községi képviselő-testületi új 
képviselőválasztásokat megelőzően. 
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. szám – másik 
törvény, és 101/2016. szám – másik törvény) 32. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja és Zenta község statútuma 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja értelmében a községi 
képviselő-testület a törvénnyel összhangban meghozza a község statútumát. 
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 149. szakaszának 5. bekezdése 
értelmében a községi képviselő-testület a statútumot vagy a statútum módosításáról szóló rendeletet a 
képviselők teljes számának szótöbbségével hozza meg. 
  
A fentiek alapján Zenta Község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó 
ügyiratok meghatalmazott előterjesztője a Zenta község statútumának módosításáról és kiegészítéséről szóló 
rendelet meghozatalát javasolta. 
 
Zenta Község Képviselő-testülete Zenta Község Községi Tanácsának a Zenta község statútumának 
módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet meghozatalára vonatkozóan tett javaslata, továbbá 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: 016-10/2017-I 
Kelt: 2017. július 13. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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VAJDA AGI MAG y AR sz6 ETSEG ZE 'TA I K<)ZSEGI ZERVEZETE 

Zcnta kii..i:seg stati:numanak m6dosita ·ar61 sd1lc'i rcndeletct kidolgoz6 bizottsag reszerc 

A Zema k0zscg stallhumanak modosita::,arL11 cs kicgcsziteser61 sz616 rcndclcttcrvczct 

clfogadasar61 sdll6 vcgzcs (/.cnta Kozscg Hi' atalos Lapja. 10/2017. szam) 7. pontjaval 
os ·.d1angban a Vajdasagi Magyar ' zovetseg /.entai K.ozsegi Szervezcte ezennel benyt1jtja az 
alabbi 

J A V A S I. A ·1 -ot: J v "'" 2u17 
!\ Staltllum 119. szakasza modosul. cs a klh·ctkCLt) l-.cppcn hangzik: 

.. A hdyi kozos egbcn az allampolgarok kep,·isckti testi.iletckent megalakul a heJyi kozosseg 
tanac!:>a. 

A tan<ics tecndoit es feladatait. a tanacs tagjainak a ~/am:it es donte hozatalanak a modjat a helyi 
k.01.osseg alapszabalya rendczi. 

/\ hd~ i koztisseg tanacsanak a valasztasat a k()zsegi kepvisel6-testi.ilct elnoke irja ki. 

:\ hdyi kozossegck szcrn:it klL'.\ ct lcnlil. titkn::. ~/a' azassal kell mcgvalasztani. az altal<:inos es 
amnos nilas1.that6sagi jog alapjan. 

Minden. a helyi kozosseg tl:ri.ileten lak6hellyel rendelkez6 allampolgar. aki bet0lt0ttc a 18. 
eJClL~\'t~t jogosu lt Cl he)yj kl)ZOS. eg SZCr\'Cibe \'f!Jas1.tani eS Va!asztva Jenni. 

J\ hcl) i kii/c)ss0gck sujat "tatt'.1tumukbun . nbal:o//:lk. hogy milyen m6don kell lehonyolitani a 
jdoltallftas fol) umutat a hdyi koLoss0gd' tan<.ksc.'1ha. 

A s7m·azolapon tel kell ttintctni mindcn jclolt c ·ah.id- cs ut6nevet. sztiletesi evet es foglalkozasat. 

A dlaszthat6 tagok kozlil a t6hbscget elcr6 jeloltL'k a megv~1lasztottak . 

1\ hdyi k()Li.lsseg la11{1cs{1ban a tagsi1g knwnd~is. feltetel nelkUli bortOnblintctes. a 

csdc~ vokcpcsscg tcljcs \agy rcs?legcs eh csztcsc . • 1 Si'erb Koztarsasag allampolgarsaganak a/ 
cl\'L!Sztese ntgy a Jakohelynt!k a helyi kozos cg lcrlilcten kivi.ili valtozasa. visszavonas vagy haJ~lJ 
cscten szunik mcg. 

,\ hel) i kozo :.:g szen:ei mcgvalasztastmal-. a modjat kozelcbbr61 a helyi kozosseg 
Onkonminyzatar61 sz616 rt:nddet szabalyozza.'· 

Tisztclcttel: 

Lorine Csongor 

.\ \ '>.ISZ zcntai '1ek dnokc 

1



Ha ocHosy o;we)J,a6a qnaHa 44. CrnTyrn onurnrne CeHrn ("Cny)l(6eHH nHcT onlllTHHe CeHTa", 6poj 
512011 ), npe,ll.na)l(eM cne.D.ehe aMaH)J,MaHe Ha HaupT O.D.nyKe o H3MeHaMa H ,ll.onyHaMa CrnTya onurTHHe 
CeHTa Koje je CKynlllrnHa onlllnrne CeHTa ycsojHna Ha ce.D.HHUH .D.aHa 31.05.2017. ro,ll.mre: 

AMAH,ll;MAHH 

HA HA[(PT 0,L(JIYKE 0 H3MEHAMA H ,L(OIIYHAMA 

CTATYTA OIIIIITHHE CEHTA 

Y qnaHy 20. Crnzyrn nocne crnsa 1. .ll.O.D.a ems 2. KOjH rnacH: ,,CKynrnTHHa onurmHe he rrpe.D. 
,ll.OHOlllelba O,ll.nyKe 0 HMeHOBalby ,ll.HpeKTOpa H3 npeTXO,ll.HOr CTaBa 3aTpa)l(lffH MHlllJhelbe 0}1.6opa 3a 
Ka}J.pose H36op H HMeHoBalba." 

Y qnaHy 20. CrnTyTa ems 2. nocrnje ems 3. 

AMaH}J.MaH II 

Melba ce Hacnos qnaHa 52. CrnTyrn KOjH Ca}J.a rnac11: ,,Jfa6op crnnHHX H noce6HHX pa)J,HHX Tena". 

Y crnsy I. qJiaHa 52. CTaTyTa nocne peq11: ,,CTaJIH11x" }J.O.D.aje ce peq ,,H noce6H11x" ocTane pe•m .D.O 
Kpaja peqem1ue ocrnjy HenpoMelbeHe. 

Y CTasy 2. qnaHa 52. CTaTyTa nocne pe411: ,,cTaJIH11x" .D.O.D.aje ce peq ,,H noce6H11x" ocTane peL1 11 .ll.O 
Kpaja peLieHHQe ocrnjy HenpoMelbeHe. 

Y crnsy 3. qnaHa 52. CrnTyrn nocne peLIH: ,,crnnHor" .ll.O.D.aje ce peq ,,HnH noce6Hor" ocrnne peLl lI }J.O 
Kpaja peLieHHQe ocrnjy HenpoMelbeHe. 

Y cTasy 4. qnaHa 52. CrnTyrn nocne peqH: ,,crnnHHx" .ll.O.D.aje ce peq ,,H noce6HHX" ocrnne peL1 11 .ll.O 
Kpaja peLieHHQe ocrnjy HenpoMelbeHe. 

Melba ce Hacnos qJiaHa 53. CTaTyTa KOjH ca)J,a rnacH: ,,Ilpe)J,ce)J,HHK CTaJIHOr H noce6Hor pa.D.Hor Tena". 

Y cTasy I. •rnatta 53. CTaTyTa nocne peYH: ,,cTanttor" )J,O)J.aje ce peY ,,H noce6ttor" ocTane peL111 AO 
Kpaja peqeHHQe ocrnjy HenpoMelbeHe. 

Y cTaBy 2. 9Jiatta 53 . CTaTyTa nocne peYH: ,,cTanttor" .11.o)J.aje ce peY ,,H noce6ttor" ocnUie pe•111 AO 
Kpaja peqeHHQe ocrnjy HenpoMelbeHe. 

Y 4naHy 53. CTaTYTa .ll.O.D.aje ce ems 3. KOjH rnac11: ,,Y cnyqaJy O.D.cyrnocrn HJIH cnpeqe11ncrn 
npe,ll.ce}J.HHKa crnnHor HJIH noce6Hor pa.D.HOr Tena 3aMelbyje ra Hajcrnp11j11 LfJiaH pa,ll.Hor Tena ca 
npaBHMa H .ll.Y)l(HOCTHMa Koje HMa npe}J.Ce,ll.HHK. 

AMa.D.HMaH IV 
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Melba ce CTaB 2. qJiaHa 15. Hau:prn OnJiyKe o H3MeHaMa H nonyHaMa Crnzya KOjH cana rnacH: 

,,On6op 3a 6y1,1eT H qmHaHcHje npenJia)l(e noHowelhe onJiyKa H3 o6Jiacm cpHHaHcttja, naje MHW1be1be o 
npenJiory onJiyKe o 6y1,1eTy onwmHe H pa3MaTpa npep,nore aKarn KOjH ce op,Hoce Ha qnrnaHCMpalhe 

nocnosa onwnrne, 6y1,1eT, H3Bpwelhe 6y1,1eTa, o pacnoJiaralhy 6y1,1eTCKHM cpencTBHMa, jaBHH nyr, 
3aBpWHH paqyH, TaKce, HaKHa,lle, H ,llpyre JIOKaJIHe jaBHe npHXO,lle, HMOBHHY OilWTHHe, HMOBHIICKO 
npaBHe O,llHOCe, pa3BOjHe nporpaMe H npyra nHTalha Koja ce y u:eJIHHH HJIH )leJIOM cpHHaHCHpajy H3 
6y1,1eTCKHx cpencrnBa. 

0n6op HMa neT qJiaHOBa HMeHOBaHHX H3 penosa on6opHHKa H CTpyqlhaKa 113 o6JiaCTH eKOHOM11j e H 
cpHHaHCHja." 

Mefha ce ems 2. qJiaHa 15. Hau;pTa OnJiyKe o H3MeHaMa H nonyHaMa Crnzya Koj11 ca.lla rnacH: 

,,0.ll60p 3a yp6aHH3aM, CTaM6eHO-KOMyHaJIHe ,lleJiaTHOCTH H eKOJIOrnjy npe.llJJa)l(e .llOHOIIIelhe O,ll,JlyKa, 
pa3MaTpa npe,ll,nore O.llJiyKa H .llpyrnx onlllTHX aKaTa, .llaje MHlllJbelhe no nHTalhHMa H3 06m1cTH 

yp6aHH3Ma, CTaM6eHO-KOMyHaJIHHX ,lleJiaTHOCTH, ypeljHBaJ-ba H KOpHwlielha rpaljeBHHCKOr 3eMJbH IUTa, 
noCJIOBHHX npocTopa, H3JieTHU1Ta H 3aillTHTe )l(HBOTHe cpe.llHHe. ,[(aje MHWJbelbe Ha nporpaMe jaBllHX 

npeny3elia, pa3MaTpa nHTalha O.ll 3Haqaja 3a 3aWTHTY 11 yHanpeljeihe )l(HBOTHe cpe,n;HHe H 1~aje 
MHWJbefbe Ha nporpaMe KOjH ce ,llOHOCe 3a 3aWTHTY )l(HBOTHe cpe,llHHe. 

0.ll60p HMa neT qJJaHOBa HMeHOBaHHX H3 pe.llOBa on6opH11Ka H CTpyqfhaKa H3 o6JiaCTH yp6a! lll'' \1a, 
KOMYHMHHX .lleJiaTHOCTH H 3awT11Te )l(HBOTHe cpemme." 

Melba ce cTaB 2. irnaHa 18. HaupTa 0.llnyKe o 113MeHaMa 11 .llOnyHaMa Crnrya KOjH Ca.lla rnactt: 

,,O,n;6op 3a CTaT)'T H HOpMaTHBHa aKTa naje MHWJbelhe 0 npe,llJI03HMa aKaTa 3a ,ll;OHOWelhe H npo · · ~ HY ' 

CTaTyTa onwTHHe H nocnoBHHKa CKynwTHHe, pa3MaTpa npe,ll,nore aKaTa npe.llce,n;HHKa OnwTHHL' \oje 
HCTH ynyhyje CKynwTHHH Ha ycBajalhe, pa3MaTpa npe.llJIOre aKaTa .llpyrnx npe,n;naraqa 11 npe,r(. w Ke 

.llOHowelhe o,n;peljeHHX aKarn H lhHXOBY ycKJialjeHocT ca YcrnBoM, 3aKOHOM H CTaT)'TOM. Ywr !Jyje 

npeq11wliette TeKCTOBe CTaTyrn, nOCJIOBHHKa 0 pa,n;y CKynwTHHe H ,n;pyrnx OIIWTHX aKaTa Koje ,llOllOCH 

CKYIIWTHHa. ,[(aje 0.llfOBOp YcTaBHOM cy,uy Ha npe,llJIOf H HHHUHjaTHBY 0 noKpernlhy rrocry1 11 'I 3a 
oueHy ycTaBHOCTH O,llHOCHO 3aKOHHTOCTH O,llJiyKa H ,upyrnx OIIWTHX aKaTa Koje je .llOHeJia CKynu ' " I. 

0.ll60p HMa ce,n;aM qJiaHOBa HMeHOBaHHX H3 pe,uosa o,u6opHHKa H CTpyqJhaKa H3 o6JiaCTH rrpaBa." 

AMa,n;HMaH VII 

Mefha ce crnB 2. qJiaHa 2. Hauprn 0.llJiyKe o H3MeHaMa 11 .llOIIyHaMa Crnrya KojH ca.lla rnactt: 

,,0.ll60p 3a Ka.llpOBe, H36op H HMeHOBafhe H MaH.llaTHO-HMYHHTeTHa IIHTalba pa3MaTpa npe;vmre a1 ' a H 
.llaje MHWJbelhe 0 HMeHOBalhy qJiaHOBa opraHa H npe.llCTaBHHKa CKYIIWTHHe OilillTHHe y 0 , me 

o,upeljette 3aKOHOM H nponHCHMa onwTHHe. ITpttnpeMa H npe,uJia)l(e .llOHowelhe aKaTa Koja pery. . rny 
ocTaBap11salhe npaBa H o6aBe3a o,n;6opHHKa H pa3MaTpa pa3nore npecTaHKa MaH,n;aTa O.ll60p11 1Ka. 

ITp1mpeMa H npe.IJ:Jia)l(e .llOHOWelhe O.llroBoapajyh11x aKarn Koja ce O.llHOce Ha HMYHHTeT O.llfin· 11Ka 

pa3MaTpa IIHTalha y Be3H MaH.llaTa H HMYHHTeTa O.ll60pHHKa, np11npeMa H rrpe.llJia)l(e .D:aje MHW. c 0 
H36opy .llHpeKTOpa jaBHHX rrpe.lly3eha, YCTaHOBa, opraHH3au;Hja H CJiy)l(6H qHjH je OCHHR'1 ' !JUI 

BenHHCKH sJiacHHK OnwTHHa. 
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1. Statutum tervezett 

1. 5 szakasz 

, . 
, ,.. . p 

7. pont 3 sor beruhazasi szavat torolni 

2. 5 szakasz 

-
V • 

/. . . ' 

10 pont csokkentesenek szavat m6dositasa sz6ra kell cserelni 

3. 7 szakasz 

5-;-1 l-,_11/1// 14 _; 1 ) - • 1 7! 

A kozseg altal alapftott kozvalla latok igazgat6 bizottsaganak tagjait, mi ndenhol le kell cserelni a kozseg 

al ta l ala pitott kozvallalatok fe lugyelo bizottsagara. 

4. 7 szakasz 

A nemzeti kisebbsegek jogainak ervenyesftese szempontjab61 jelentos kozvallalatok, intezmenyek 

szervezetek felsorolasb61 a kozvallalatok sz6 torlesre kerul. 

S. 10. szakasz 

15. pont csokkentesenek szavat m6dositasa sz6ra kell csereln i 

6. 10. szakasz 

33 . pont 2 sor monitorozasar61 szavat megfigyeleserol sz6ra kell cserelni 

7. 10. szakasz 

36. pont 2 sor nyujtasanak sz6 torlesre kerOI 

8. 10 szakasz 

55 pont elo iranyozza polgarok sport terOletet illet6 szuksegleteinek szavak e loiranyozza a polgarok sport 

terOlete n je lentkezo szuksegleteinek 

9. 10 szakasz 

SS pont tartalmat szavat helyettesiteni kell formaja sz6val 

10. 14 szakasz 

2 bekezdes a felsorolasb~n az 5. pontot felosztjuk a kovetkezo m6don: 

5. oktatasOgyi bizottsag 

6. sportOgyi bizottsag 

Az eddig 6. 7., 8. es 9 . pontok ezent ul a 7., 8 ., 9. es 10. pontok lesznek. 

11. 16. szakasz 

A bizottsagnak a kepviselok, valamint a gazdasagi es menedzsment szakertoi soraib61 kinevezett 65 tagja 

van. 

A kovetkezo ke p m6dosul: 

A bizottsagnak a kepviselok, a gazdasag es menedzsment szakertoi soraib61, va lamint a kozseg terOleten 

szekhellyel rende lkez6 valla lkoz6k es gazdasagi tarsasagok kepviseloi soraib61 kinevezett ot tagja van. 

12. 18 szakasz 
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13. 19 szakasz 

Az Oktatas es sportugyi b1zottsag szavak helyet mmdenhol oktatasOgyi bizottsag. 

14. 19. szakasz 

Az oktatas es a sport teruleten szavak helyett mindenhol az oktatas terOleten. 

Az oktatasi es sport tevekenysegek fejlesztese helyett oktatas i tevekenysegek fejlesztese. 

15. 19. szakasz 

A bizottsagna k a kepviselok val am int az okta tas es a sport teri.Jletenek szakertoi soraib61 helyett: A 
bizottsagnak a kepviselok, valamint az oktatas ten.i ltenek szakertoi soraib61 kell, hogy alljon. 

16. Egy uj 20. szakasz ken.ii beirasra es igy az ezt koveto szakaszok sorszamai is eggyel to16dnak: 

A statutum az 51. E szakasz utan az .,Sportugyr bizottsag" cimu LIJ 51. F szakasszal kerul kiegeszitesre, 
mely a kovetkezokeppen hangz1k: 

,,A sporti.igyi bizottsag megvitatJa a kepvisel6-testl.ilet illetekessegebe tartoz6, a sport terOletet illeto 
rendelet- es egyeb Ogyiratjavaslatokat, javaslatot tesz a sport teruletet illeto ugyiratok meghozatalara, 
tovabba megvitatja a sport tevekenysegek fejlesztesevel kapcsolatos, valamint az e terOletet erint6 

tovabbi kerdeseket. 

A bizottsagnak a ke pviselok, valam int a sport teruletenek szakertoi sorab61 kinevezett ot tagja van. 

17. Az eddigi 20. sza kasz 

A statutu m 51. E szakasz utan az .. EgeszsegOgyi es szocialpolitikai bizottsag" cimu 51 F uj szakasszal 

Helyett 

A statutum 51. f szakasz utan az .. Egeszsegl.igyi es szocralpolitikai bizottsag" cimu 51 G uj szakasszal 

18. Az edd igi 21. szakasz 

A statutum 51. F szakasz utan az ,.Muvelodes es tajakoztatasugyi bizottsag" cimu 51 G uj szakasszal 

Helyett 

A statutum 51. G szakasz utan az ,,Muvelodes es taiakoztatasugyi bizottsag" cimu 51 H uj szakasszal 

18. Az eddigi 22. szakasz 
I 

A statutum 51. G szakasz utan az ,, Kader-, valasztas - es kinevezesi.igyi valamint mandatumi.igyi

mentelm i bizottsag" cimu 51 H uj szakasszal 

Helyett 

A statutum 51. H szakasz utan az ,, Kader-, valasztas - es kinevezes i.igyi valamint mandatumOgyi

mente lmi bizottsag" cimu 511 uj szakasszal 

19. 22 szakasz 

A bizottsagnak a ke pviselok es a polgarok soraibol kinevezett ot tagja van. 

Helyett 

A bizottsagnak a kepviselok, a polgcirok es a humaneroforras menedzsment szakertoinek soraib61 

kinevezett ot tagja van. 
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20. 23 szakasz 

A statutum 51. H szakasz utan az ., Folyamodvany es panaszugy1 b1zottsag" cimu 51 I uj szakasszal 

Helyett 

A statutum 51. I szakasz utan az ,,Folyamodvany es panaszugyr brzottsag" cimu 51 J uj szakasszal 

21. 32 szakasz 

3 bekezdest javasoljuk t6rlesre. 

INDOKLAS: Mivel ugy gondoljuk, hogy a KKT titkaranak pozici6ja igenyel legalabb ot eves 

munkatapasztalatot a munkahellyel jar6 felel6sseg mratt. 

22. 35. szakasz 

TORLl~S 

INDOKLAS: A polgarmester kepv iseli a kozsegi tanacsot es mivel, mint a kozseg tanacskepviseloje tesz 

jelentest, ami egy kollektiv szerv, ezert felesleges, hogy a polgarmester a sajat munkajar61 is jelentest 

tegyen mivel a polgarmester is resze a fent emlitett kollektiv szervnek, a kozsegi tanacsnak. 

23. 37 szakasz 

22 pont 

A jelentest evente legalabb ket alkalommal helyett 

A jelentest evente egy alkalommal 

24. 40 szakasz 

2 bekezdes 

A kozsegi tanacs rendszeresen, minden hat h6napban jelentest tesz 

Helyett 

A kozsegi tanacs rendszeresen, minden evben egyszer jelentest tesz 

25.42. szakasz 

,,2. bekezdes teljes egeszeben torlesre ken.ii" szavak tbrlesre kerulne k. 

llletve az az uj 3 bekezdes is ti:irlesre kerul. 

A javasolt uj 2. bekezdes lesz a 3. bekezdes 

INDOKLA.S: 

A mostan i statutum az emlitett a fent emlitett masodik szakaszban teljes egeszeben atmasolta a torveny 

szoveget, ennel fogva felesleges torolni azert, hogy egy olyan uj 3. bekezdessel helyettesitji..ik, ami a 

kovetkez6 kep hangzik: ,,A kozsegi ki:izigazgatasi hivata l vezetojeve olyan szemely nevezheto ki, aki 

eleget tesz a torvennyel eloiranyzott felteteleknek. 
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. 
I ' · - P. I I 

Az ervenyben levo statutum 

1. 2. szakasz 

3 bekezdes helyett: 

/. 
I 

Az allampolgarok helyi onkormanyzatra val6 jogok gyakorlasat, a torvennyel es jelen statutummal 

osszhangban, vegezhetik kozvetett illetve kozvetlen modon. Kozvetleni.il a helyi onkormanyzatra val6 jog 

gyakorolhat6 az allampolgari kezdemenyezes, lakosscigi gyliles es a nepszavazas intezmenyenek 

formajaban illetve a polgarok aktiv reszvetelevel a kozseg egyeb tevekenvsegeiben. Kozvetlenul az 
allampolgarok a helyi onkormanyzatra valci jogukat a kozsegi kepviselo testi.ilet kepviseloi a Ital 

gyakoroljak. 

2. 7 szakasz 

A kozseg szervek hivatali helyisegeiben csak az allami jelkepek, a Vajdasag Auton om Tartomany jelkepei, 

a kozseg dmere es zaszlaja, valamint a nemzeti kisebbsegek jelkepei tuzhetok ki, akinek a nyelve 

hivatalos hasznalatban van a kozseg teruleten. 

Helyett 

A kozsegi szervek hivatali helyisegeiben az allam i jelkepek mellett ki kell tuzni, a Vajdasag Auton6m 

Tartomciny osszes jelkepet, a kozseg cimeret es zaszlajat, azon nemzetkozi szervezetek es politika i 

entitasok jelkepeit melyekre a Szerb Koztarsasag jogrendje es a ratifikalt nemzetkozi egyezmenyek 

lehetoseget nyujtanak, illetve a magyar nemzeti kisebbseg jelkepet, kinek nyelve hivatalos hasznalatban 

van a kozseg teruleten. 

3. 13. szakasz 

3 pont torles kerUI - ERTELMETLEN 

4. 16. szakasz 

5. pont beszedi helyett megfizetteti 

5. 16 szakasz 

23 pont megvedesenek helyett vedelmenek 

6. 16 szakasz 

27 pont kisipar helyett kJsiparos mestersegek 

7. 16 szakasz 

33 pont 

A kovetkezokep kell, hogy hangozzon: ,,strategiat hoz es kulonleges intezkedeseket fogad el, az 

egyenlotlenseg kikuszobolesere, az emberi kisebbsegi jogok megval6sitasara, segiti a seri.ilt es hatranyos 

helyzetU emberek ki.ilonfele formaban torteno onsegelyezeset es tamogatja a veluk vallalt szol idaritas 

lehetosegenek a fejleszteset. Serkenti es segiti a teruleten mukodo rokkantszervezetek, illetve egyeb 

j61eti es emberbarati szervezetek mukodeset. 

8. 16 szakasz 

45 pont meghozza es megvalcisitja az ifjusag politikai strategiajat es akci6tervet helyett 

mcghozza es megva16sitja a Helyi lfjusagi Strategiat es Akcicitervet 
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9. 22 szakasz 

Konkurencia sz6 helyet szabad piaci verseny 

10. 51 szakasz 

A cim m6dosul az ,,Alland6 munkatestu letek" helyett ,.A kepv1sel6-testUlet alland6 munkatestUletei
bizottsagok" -ra 

1. bekezdes az .. Mland6 munkatestUletek" szavak helyett .,a lland6 munkatestl.iletek-bizottsagok" 

2. bekezdes a tanacs sz6 helyett mindenhol b1zottsag 

11. 52 szakasz 

A cim m6dosul az ,,Az alland6 munkatesti.iletek megvalasztasa" helyett ,,Az alland6 munkatesti.iletek

bizottsagok megvalasztasa" -ra 

1. bekezdes az ,.alland6 munkatesti.i letek" szavak helyett ,.alland6 munkatesti.iletek-bizottsagok" 

2. bekezdes az ,,alland6 munkatestOlet elnoke" szavak helyett ,,alland6 munkatestUlet-bizottsag elnoke" 

3. bekezdes ,,alland6 munkatesti.i let tagja" szavak helyett .,alland6 munkatestUlet-bizottsag tagja" 

4. bekezdes az ,.alland6 munkatesti.iletek" szavak helyett .. alland6 munkatesti.iletek-bizottsagok" 

12. 53 szakasz 

A cim m6dosul az ,,Az alland6 munkatesti.ilet elnoke" helyett ,,Az alland6 munkatestUlet-bizottsag 

elnoke" -ra 

l. bekezdes az ,,alland6 munkatestUlet elnoke" szavak helyett ,,alland6 munkatestUlet-bizottsag elnoke" 

13. 54 szakasz 

A cim m6dosul a .,ldoszakos munkatestuletek-bizottsagok" helyett ,,A kepvise16-testi.ilet ldoszakos 

munaktestuletei" 

14. 55 szakasz 

A cim m6dosul az ,,A kepvise l6 testulet kulbnleges munkatestliletei" helyett ,,A kepviselo testulet ki.ilon 

munkatestUletei - tanacsok" -ra 

1. bezkedes 

A ,,kulonleges munkatestUleteket alakltja" helyett ,,kUlon munkatesti.ileteket - tanacsokat ala kit" 

2. bekezdes 

1 Biztonsagi tanacs vagy a Rendkivuli helyzet ek kozsegi t6rzskara ????? 

.. A nemek egyenjogusagaval fogla lkoz6 bizottsag" helyett 11 A nemek egyenjogusagaval foglalkoz6 tanacs" 

15. 63 szakasz 

3 bekezdes 

,.Az ifjusagi tanacs tagsaganak legalabb felet 15-tol 30 eves fiatalok alkotjak," helyett ,,Az ifjusagi tanacs 

tagsagat 40 evnel fiatalabb szemelyek alkotjak," 
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
A Zenta község statútumának módosításáról szóló rendeletet kidolgozó bizottság 
Szám: 020-9/2017-I 
Kelt: 2017. június 21-én 
Z e n t a 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Zenta község statútum-tervezetéről megtartott közvitáról 
 
Zenta Község Képviselő-testülete 2017. május 31-én meghozta a Zenta község statútumának 
módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettervezet elfogadásáról szóló végzést (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 10/2017. szám). A Községi Képviselő-testület az említett végzéssel 
elrendelte, hogy a Zenta község statútumának módosításáról és kiegészítéséről szóló 
rendelettervezet kerüljön közvitára utalásra, továbbá megbízta a Zenta község statútumának 
módosításáról szóló rendeletet kidolgozó bizottságot, hogy kísérje figyelemmel a közvita 
folyamatát, hogy a közvita eredménye alapján készítse el a Zenta község statútumának 
módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat szövegét, és véglegesítése, valamint 
meghozatala céljából a Zentai Községi Képviselő-testület elé utalása érdekében küldje azt meg a 
Községi Tanácsnak. 
 
A közvita 2017. június 15-én 18 órai kezdettel, a Városháza épületének Nagytermében került 
megtartásra, melyen jelen voltak: Boljanović Dragutin, a Zenta község statútumának 
módosításáról szóló rendeletet kidolgozó bizottság elnöke, Stojkov Igor és Simonyi Zoltán, a 
Zenta község statútumának módosításáról szóló rendeletet kidolgozó bizottság tagjai, Lőrinc 
Csongor, Zenta Község Községi Tanácsának tagja és a Vajdasági Magyar Szövetség községi 
szervezetének elnöke, valamint Rác Szabó Márta, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői 
csoportjának elnök asszonya. A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya és Zenta 
község további szerveinek képviselői nem voltak jelen a közvitán. 
 
Boljanović Dragutin, a Zenta község statútumának módosításáról szóló rendeletet kidolgozó 
bizottság elnöke üdvözölte a jelenlevőket, röviden elmagyarázta a Zenta község statútumának 
módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettervezetet, valamint tájékoztatta a jelenlevőket, 
hogy a Zenta község statútumának módosításáról szóló rendeletet kidolgozó bizottság a közvita 
folyamán három írásos beadványt fogadott, éspedig a Vajdasági Magyar Szövetség községi 
szervezetétől, valamint Boljanović Radovantól és Sztantity Szebasztiántól, a Községi 
Képviselői-testület képviselőitől (mindhárom írásos beadvány a jelen jegyzőkönyv alkotórészét 
képezi). 
 
A Vajdasági Magyar Szövetség községi szervezetének beadványa a statútum 119. szakaszának 
módosítására irányuló javaslatot tartalmazza, Boljanović Radovan beadványa Zenta község 
hatályos statútumának szövegére, illetve a Zenta község statútumának módosításáról és 
kiegészítéséről szóló rendelettervezet szövegére irányuló 7 módosító javaslatot tartalmaz, melyek 
főként a községi képviselő-testület állandó munkatestületeire vonatkoznak, míg Sztantity 
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Szebasztián beadványa 25+1 javaslatot tartalmaz, melyek a Zenta község statútumának 
módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettervezet szövegére vonatkoznak, továbbá Zenta 
község hatályos statútumának szövegére vonatkozó 15 javaslatot. 
 
A közvitán legnagyobb figyelem Zenta község hatályos statútuma szerb és magyar nyelvű 
szövegének egyezőtlenségére irányult, majd Rác Szabó Márta szóbeli javaslatot tett, miszerint 
 
 
 
 
 
a Zenta község statútumának módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet meghozatalát 
követően ki kell dolgozni Zenta község statútumának egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 
 
Mivel újabb javaslat nem volt, Boljanović Dragutin, a Zenta község statútumának módosításáról 
szóló rendeletet kidolgozó bizottság elnöke 18.15 órakor a közvitát berekesztette. 
 
A Zenta község statútumának módosításáról szóló rendeletet kidolgozó bizottság tagjai a 2017. 
június 15-én, 16-án, 19-én, 20-án és 21-én tartott bizottsági üléseken megvitatták a beérkezett 
javaslatokat, a javaslatok körülbelül felét pedig beépítették Zenta község statútum-javaslatának 
szövegébe. 
 
A Zenta község statútumának módosításáról szóló rendeletet kidolgozó bizottság tagjainak nem 
állt módjában Sztantity Szebasztián képviselő alábbi javaslatait figyelembe venni: 
 
1. 1. számú javaslat, mely a Zenta község statútumának módosításáról és kiegészítéséről szóló 

rendelettervezet 5. szakaszának 7. pontjára vonatkozóan került benyújtásra, mivel a javaslat 
ellentétben áll a lakhatásról és a lakóépületek karbantartásáról szóló törvény 61. szakaszának 
9. bekezdésével; 

2. 2. számú javaslat, mely a Zenta község statútumának módosításáról és kiegészítéséről szóló 
rendelettervezet 5. szakaszának 10. pontjára vonatkozóan került benyújtásra, mivel a javaslat 
ellentétben áll a tervezésről és kiépítésről szóló törvény 97. szakaszának 7. bekezdésével; 

3. 5. számú javaslat, mely a Zenta község statútumának módosításáról és kiegészítéséről szóló 
rendelettervezet 10. szakaszának 15. pontjára vonatkozóan került benyújtásra, mivel a 
javaslat ellentétben áll a tervezésről és kiépítésről szóló törvény 97. szakaszának 7. 
bekezdésével; 

4. 6. számú javaslat, mely a Zenta község statútumának módosításáról és kiegészítéséről szóló 
rendelettervezet 10. szakaszának 33. pontjára vonatkozóan került benyújtásra, mivel a 
javaslat (mely magyar nyelven került benyújtásra) nem egyezik meg a szerb szöveggel; 

5. 9. számú javaslat, mely a Zenta község statútumának módosításáról és kiegészítéséről szóló 
rendelettervezet 10. szakaszának 55. pontjára vonatkozóan került benyújtásra, mivel a 
javaslat (mely magyar nyelven került benyújtásra) nem egyezik meg a szerb szöveggel; 

6. 10. számú javaslat, mely a Zenta község statútumának módosításáról és kiegészítéséről szóló 
rendelettervezet 14. szakaszára vonatkozóan került benyújtásra, mivel a bizottsági tagok úgy 
vélik, hogy nincsenek valódi érvek az oktatás- és sportügyi bizottság szétválasztására, 
figyelembe véve, hogy a Községi Képviselő-testület a helyi önkormányzati egység sport 
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területét illető illetékességeinek legnagyobb részét átruházta a Községi Tanácsra, miáltal a 
Bizottság úgy véli, hogy egy önálló sportügyi bizottság nem rendelkezne elegendő 
illetékességgel; 

7. 11. számú javaslat, mely a Zenta község statútumának módosításáról és kiegészítéséről szóló 
rendelettervezet 16. szakaszára vonatkozóan került benyújtásra, mivel a bizottsági tagok úgy 
vélik, hogy a javaslat lényegét a bizottság előterjesztett szövege már felöleli; 

8. 12. számú javaslat, mely a Zenta község statútumának módosításáról és kiegészítéséről szóló 
rendelettervezet 18. szakaszára vonatkozóan került benyújtásra, mivel a bizottsági tagok úgy 
vélik, hogy a statútum- és normatívügyi bizottság valamennyi bizottság közül a 
legjelentősebb, mivel ezen bizottság tagjainak munkájától függ a jogi szabályozás minősége 
a községben; 

9. 13., 14., 15., 16., 17., 18. (mindkettő ugyanezen sorszám alatt) és 20. számú javaslat, melyek 
a Zenta község statútumának módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettervezet 19., 20., 
21., 22. és 23. szakaszára vonatkozóan kerültek benyújtásra figyelembe véve, hogy azok 
technikai jellegűek, és azok alapját a különálló oktatásügyi és sportügyi bizottság 
megalakítására irányuló elutasított javaslat képezi; 

10. 19. számú javaslat, mely a Zenta község statútumának módosításáról és kiegészítéséről szóló 
rendelettervezet 22. szakaszára vonatkozóan került benyújtásra, mivel a bizottsági tagok úgy 
vélik, hogy a javaslat elfogadásával felesleges szabályozásra kerülne sor; 

11. 21. számú javaslat, mely a Zenta község statútumának módosításáról és kiegészítéséről szóló 
rendelettervezet 32. szakaszára vonatkozóan került benyújtásra, mivel a bizottsági tagok úgy 
vélik,  

 
 

hogy nem lenne logikus ezen a helyen szinte kétszer annyi munkatapasztalatot követelni a 
törvénnyel előirányozott minimumnál, míg az előterjesztő a törvényes minimumokat néhány 
esetben egyáltalán nem kívánja tiszteletben tartani; 

12. 22. számú javaslat, mely a Zenta község statútumának módosításáról és kiegészítéséről szóló 
rendelettervezet 35. szakaszára vonatkozóan került benyújtásra, mivel a javaslat ellentétben 
áll a helyi önkormányzatról szóló törvény 48. szakaszával; 

13. 23. számú javaslat, mely a Zenta község statútumának módosításáról és kiegészítéséről szóló 
rendelettervezet 37. szakaszára vonatkozóan került benyújtásra, mivel a javaslat ellentétben 
áll a közúti közlekedésbiztonságról szóló törvény 14. szakaszának 2. bekezdésével; 

14. 25. számú javaslat, mely a Zenta község statútumának módosításáról és kiegészítéséről szóló 
rendelettervezet 42. szakaszára vonatkozóan került benyújtásra, mivel a javaslat ellentétben 
áll az autonóm tartomány és a helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvény 
50. szakaszának 2. és 5. bekezdésével; 

15. 1. számú javaslat, mely Zenta község hatályos statútuma szövege 2. szakaszának 3. 
bekezdésére vonatkozóan került benyújtásra, mivel a bizottsági tagok úgy vélik, hogy nincs 
szükség a tárgyi rendelkezés hatályos megfogalmazásának módosítására; 

16. 2. számú javaslat, mely Zenta község hatályos statútuma szövegének 7. szakaszára 
vonatkozóan került benyújtásra, mivel a javaslat ellentétben áll a helyi önkormányzatról 
szóló törvény 91. szakaszának 2. bekezdésével; 

17. 3. számú javaslat, mely Zenta község hatályos statútuma szövegének 13. szakaszára 
vonatkozóan került benyújtásra, mivel az ellentétben áll a statútum 49., 75., 78. és 118. 
szakaszával; 
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18. 7. számú javaslat, mely Zenta község hatályos statútuma szövege 16. szakaszának 33. 
pontjára vonatkozóan került benyújtásra, mivel a bizottsági tagok úgy vélik, hogy nincs 
szükség a tárgyi rendelkezés hatályos megfogalmazásának módosítására; 

19. 8. számú javaslat, mely Zenta község hatályos statútuma szövege 16. szakaszának 45. 
pontjára vonatkozóan került benyújtásra, mivel a bizottsági tagok úgy vélik, hogy nincs 
szükség a tárgyi rendelkezés hatályos megfogalmazásának módosítására; 

20. 10. számú javaslat, mely Zenta község hatályos statútuma szövegének 51. szakaszára 
vonatkozóan került benyújtásra, mivel a bizottsági tagok úgy vélik, hogy elegendő az 
„állandó munkatestületek” szavak után a „bizottságok” szót kizárólag a szakasz címében 
elhelyezni; 

21. 11. számú javaslat, mely Zenta község hatályos statútuma szövegének 52. szakaszára 
vonatkozóan került benyújtásra, mivel a bizottsági tagok úgy vélik, hogy elegendő az 
„állandó munkatestületek” szavak után a „bizottságok” szót kizárólag a szakasz címében 
elhelyezni; 

22. 12. számú javaslat, mely Zenta község hatályos statútuma szövegének 53. szakaszára 
vonatkozóan került benyújtásra, mivel a bizottsági tagok úgy vélik, hogy elegendő az 
„állandó munkatestületek” szavak után a „bizottságok” szót kizárólag a szakasz címében 
elhelyezni; 

23. a 14. számú javaslat bizonyos része, mivel a Biztonsági Tanács és a Rendkívüli Helyzetek 
Községi Törzskara két különálló testület; 

24. 15. számú javaslat, mely Zenta község hatályos statútuma szövege 63. szakaszának 3. 
bekezdésére vonatkozóan került benyújtásra, mivel a bizottsági tagok szükségesnek tartják, 
hogy az Ifjúsági Tanács tagságának legalább felét valóban ifjak képezzék, akik saját bőrükön 
tapasztalják azon problémákat, melyeket ezen testületnek meg kell vitatnia. 

 
A Zenta község statútumának módosításáról szóló rendeletet kidolgozó bizottság a közvita 
résztvevői által előterjesztett további javaslatokat beépítette a Zenta község statútumának 
módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat szövegébe, és a 2017. június 15-én, 16-án, 
19-én, 20-án és 21-én tartott üléseken elkészítette azt. 
 

JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ a Zenta község statútumának 
módosításáról szóló rendeletet kidolgozó 

bizottság 
 ELNÖKE 

Simonyi Zoltán s. k. Boljanović Dragutin s. k. 
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ОПШТИНСКА  ОРГАНИЗАЦИЈА  САВЕЗА  ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРАА 
 
Комисији  за  израду   измене  Одлуке о статуту општине Сента  
 
У складу  са  тачком 7.  Закључка  о усвајању Нацрта  одлуке  о измени и допуни  
статута  општине Сента (Службени лист општине Сента бр. 10/2017) Општинска 
организација Савеза  војвођанских Мађара овим подноси  следећи  
 

П Р Е Д Л О Г  
 

Мења се члан 119. Статуса и гласи:  
 
„У месним заједницама   се  као  представничко тело  образује  савет месне заједнице. 
 
Послове  и  задатке  савета,  број чланова  савета  и начин доношења  одлука уређује се 
статутом  месне заједнице.  
 
Избор Савета месних заједница  расписује  Председник Скупштине општине.  
 
Органи  месних заједница  се   бирају  непосредно,  тајним  гласањем,  на  основу   
општег  и  једнаког  права  избора.  
 
Сваки  грађанин   са  пребивалиштем  на  територији  месне заједнице,  који  је  
напунио  18. годину живота има  право  да бира  и да буде  биран  у органе  месне 
заједнице.  
 
Месне  заједнице  у сопственим статутуима   регулишу,  на  који начин се  обавља 
процес     постављања  кандидата у Савет месне  заједнице.  
 
На гласачком листу треба навести  име и презиме, годину рођења и  занимање  сваког  
кандидата.  
 
Од  чланова  који се  бирају сматрају се  изабраним кандидати који  су  добили  већину 
гласова.  
 
У Савету месне  заједнице чланство   престаје   отказом,  безусловном казном затвора,  
потпуним или делимичним губитком пословне способности,  губитком  држављанства  
Републике Србије или   променом  пребивалишта  ван  територије  месне  заједнице,  
опозивом или  у случају смрти.  
 
Начин   избора  органа  месене  заједнице ближе  регулише   Одлука  о  самоуправи  
месних заједница.“ 
 
С поштовањем:  
 

Председник  општинске организације СВМ у Сенти 
Чонгор Леринц с. р. 
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 44. szakaszának a 
rendelkezései alapján javaslom a  következő módosítási javaslatokat  Zenta község  statútuma 
módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslatra,  amelyet  a Zentai Községi 
Képviselő-testület  a  2017.  05. 31-én tartott  ülésén fogadott el:  
 

M Ó D O S Í T Á S I    J A V A S L A T O K 
ZENTA  KÖZSÉG  STATÚTUMA  MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

SZÓLÓ  RENDELETJAVASLATRA  
 

I. módosító javaslat 
 
A statútum  20.  szakaszának 1.  bekezdése után  egy  új, 2. bekezdést  kell hozzáfűzni, amely 
a következőképpen hangzik: „A Községi Képviselő-testület az előző  bekezdés  szerinti  
igazgató kinevezéséről  szóló rendelet meghozatala előtt kikéri a káderügyi,  választási  és  
kinevezési  bizottság  véleményét.”  
 
A statútum  20. szakaszának  a  2.  bekezdése 3. bekezdéssé  válik. 
 
II. módosító javaslat 
 
Módosult  a  statútum  52. szakaszának a címe, és a következőképpen hangzik: „Az állandó 
és  külön  munkatestületek  megválasztása.”  
 
A statútum 52. szakaszának 1. bekezdésében az „állandó” szó után következnek az „és  
külön” szavak, a  többi  szó a mondat  végéig változatlan marad. 
 
A statútum 52. szakaszának  2. bekezdésében  az „állandó” szó után  következnek az „és  
külön” szavak, a  többi  szó a mondat  végéig változatlan marad. 
 
A statútum  52. szakaszának 3. bekezdésében az „állandó” szó után  következnek  a „vagy  
külön” szavak, a  többi  szó a mondat  végéig változatlan marad. 
 
A statútum 52. szakaszának 4. bekezdésében az „állandó” szó után  következnek az „és  
külön” szavak, a  többi  szó a mondat  végéig változatlan marad. 
 
III. módosító javaslat 
 
Módosul a  statútum 53. szakasza, amely  jelenleg  a következőképpen hangzik: „Az állandó 
és  külön munkatestületek  elnökei.” 
 
A statútum  53. szakaszának 1. bekezdésében az „állandó” szó után  következnek az „és  
külön” szavak, a  többi  szó a mondat  végéig változatlan marad. 
 
A statútum  53. szakaszának 2. bekezdésében az „állandó” szó után  következnek az „és  
külön” szavak, a  többi  szó a mondat  végéig változatlan marad. 
 
A statútum 53. szakaszához  hozzá kell fűzni a 3. bekezdést, amely a következőképpen 
hangzik: „Az állandó  vagy külön munkatestület   elnökének  távolmaradása vagy 
akadályoztatása esetén őt a munkatestület  legidősebb  tagja  helyettesíti az elnök  minden 
jogával és kötelezettségével.” 
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IV. módosító javaslat 
 
Módosul  a  statútum módosításáról és  kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat 15. szakaszának 
2. bekezdése az alábbiak szerint:  
 
„A költségvetési és pénzügyi bizottság javasolja  a  pénzügyek  terén a  rendeletek 
meghozatalát,  véleményezi a  községi költségvetésről szóló rendeletjavaslatot és  megvitatja  
az aktusjavaslatokat,  amelyek  a  község  pénzügyi teendőire  vonatkoznak, a költségvetés,  a 
költségvetés végrehajtása,  a  költségvetési  eszközökkel való rendelkezés, a közadósság,  a 
zárszámadás, az illetékek, a  térítmények és más  helyi  közbevételek,  a  község  vagyona,  a  
vagyonjogi  viszonyok,  a  fejlesztési  programokat  és  más  kérdések,  amelyek teljes 
egészében  vagy részben   a költségvetési eszközökből kerülnek finanszírozásra. 
 
A bizottságnak  öt tagja van,  akiket  a  képviselők és  a  közgazdaságtan  és  pénzügyek  
területének  szakemberei   közül neveznek ki.” 
 
V. módosító javaslat  
 
Módosul  a  statútum módosításáról és  kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat 15. szakaszának 
2. bekezdése az alábbiak szerint:  
 
„A városrendezési, lakásügyi-kommunális és  ökológiai bizottság  javasolja  a rendeletek 
meghozatalát,  megvitatja  a  rendeletjavaslatokat és más  általános  aktusokat, véleményezi a  
kérdéseket  a  városrendezés, lakásügyi-kommunális tevékenység  terén,  az építési  telek  
rendezését és használatát,  az üzlethelyiségeket,  kirándulóhelyeket és  a  környezetvédelmet.  
Véleményezi  a  közvállalatok programjait,  megvitatja  a környezetvédelem és –fejlesztés 
terén  jelentős kérdéseket  és véleményezi a  programokat, amelyeket  a  környezetvédelem 
terén hoznak meg.  
 
A bizottságnak  öt  tagja  van, akiket  a  képviselők és  a városrendezés,  kommunális  
tevékenység  és  környezetvédelem  területének  szakembereinek  soraiból választanak meg.” 
 
VI. módosító javaslat  
 
Módosul  a  statútum módosításáról és  kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat 18. szakaszának 
2. bekezdése az alábbiak szerint:  
 
„A statútumügyi és  normatív aktusok bizottsága  véleményezi az aktusjavaslatokat  a  község 
statútumának, valamint  a  Községi Képviselő-testület ügyrendjének meghozatalára  és 
változtatására, megvitatja  a község polgármesterének aktusjavaslatait,  amelyeket  az  a  
képviselő-testület   elé  utal  elfogadás céljából,  megvitatja  más  javaslattevők  
aktusjavaslatait és  javasolja  bizonyos   aktusok  meghozatalát  és azok összehangoltságát  az  
alkotmánnyal,  a  törvénnyel és a statútummal.  Megállapítja  a  statútum, a községi  
képviselő-testület  munkájáról szóló ügyrend és  más  általános aktusok egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét, amelyeket  a  képviselő-testület hoz meg. Választ ad az 
Alkotmánybíróságnak a  javaslatra  és  kezdeményezésre   a rendeletek és  más  általános 
aktusok alkotmányosságának, illetve törvényességének  értékelése  eljárásának  
megindítására, amelyeket  a  képviselő-testület hozott meg.  
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A bizottságnak  hét tagja  van,  akiket  a  képviselők  és  a  jog  területe  szakembereinek a 
soraiból választanak meg.” 
 
VII módosító javaslat  
 
Módosul  a  statútum módosításáról és  kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat 2. szakaszának 
2. bekezdése az alábbiak szerint:  
 
„A káderügyi, választási  és  kinevezési, valamint  mandátum-mentelmi jogi   bizottság 
megvitatja  az  aktusjavaslatokat  és  véleményezi  a szervek  tagjainak  és  a  képviselő-
testület  képviselőinek a  kinevezését a szervekbe,  amelyeket a törvény és  a  községi  
jogszabályok  állapítanak meg.  Előkészíti  és  javasolja  az  aktusok meghozatalát,  amelyek  
szabályozzák a  képviselők  jogainak  és  kötelezettségeinek  érvényesítését és  megvitatja  a  
képviselők  mandátuma  megszűnésének  okait.  Előkészíti és  javasolja a megfelelő  aktusok 
meghozatalát,  amelyek  a képviselők mentességére vonatkoznak,  megvitatja   a  képviselők  
mandátumával  és  mentességével kapcsolatos   kérdéseket,  előkészíti  és  véleményezi a  
közvállalatok, intézmények, szervezetek és  szolgálatok  igazgatóinak megválasztását,  
amelyeknek az alapítója vagy többségi tulajdonosa  a  község. 
 
А bizottságnak öt tagja  van,  akiket  a képviselők és polgárok soraiból választanak.“  
 
Zenta, 2017.06.15.  
 

A Zentai KKT képviselője   
Boljanović Radovan  s. k.  
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АМАНДМАН  НА  ИЗМЕНУ ОПШТИНСКОГ СТАТУТА 
 
1. Нацрт статута 
 
1. Члан 5. 
 
Тачка 7  ред 3  реч „инвестиција“ треба да се брише.  
 
2. Члан 5 
 
Тачка 10 реч „смањење“ треба да се замени речју „измена“ 
 
3. Члан 7 
 
„Чланове Управног одбора јавних предузећа основаних од стране  општине“  свуда  
треба  заменити „Чланове Надзорног одбора  јавних предузећа основаних од стране  
општине.“ 
 
4. Члан 7 
 
У погледу  остваривања  права  националних мањина битна  јавна  предузећа,  
институције, организације – из набрајања  треба  да се  бришу речии „јавна  предузећа“.  
 
5. Члан 10 
 
У тачки 15. реч „смањење“ треба да се  замени са „изменом“.  
 
6. Члан  10 
 
У тачки 33, ред  2,  реч  „monitorozásáról“ (мониторинг) треба  да се  замени речју 
„megfigyeléséről“ (посматрање).  
 
7.Члан 10 
 
У тачки 36, ред  2 треба да се брише  реч „nyújtás“ (пружање).  
 
8. Члан 10 
 
Тачка 55  „еlőirányozza a polgárok  sport  területét  illető szükségleteinek“ (предвиђа 
потребе  грађана  на  пољу спорта) треба  заменити   речима „előirányozza a  polgárok 
sport területén jelentkező szükségleteinek“ (предвиђа потребе  грађана  које  се  јављају на  
пољу спорта) 
 
9. Члан  10 
 
У тачки  55 реч  „tartalmát“ (садржај) треба да се  замени са  „formája“ (облик).  
 
10. Члан 14 
Став 2 у набрајању тачка 5  се дели на следећи начин: 
5. Одбор за  образовање 
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6. Одбор за спорт 
Досадашње  тачке  6, 7, 8 и 9  ће постати  7, 8, 9 и  10.  
 
11. Члан 16 
 
Одбор  има  пет  чланова именованих из редова  одборника, односно стручњака 
привреде  и менаџмента.  
 
Мења  се  и гласи:  
 
 Одбор  има  пет  чланова  именованих  из  редова  одборника   и  стручњака привреде  
и менаџмента, односно  редова заступника  привредника и привредних друштава који 
имају своје  седиште  на  територији општине.  
 
12. Члан 18 
 
 
13. Члан 19 
 
Уместо  речи  Одбора  за  образовање  и спорт  свугде  треба да стоји   Одбор  за  
образовање.  
 
14. Члан 19 
 
Уместо  речи  „на  пољу  образовања  и спорта“ треба  да  стоји свугде „на  пољу 
образовања“. 
 
Уместо „Развоја  делатности  образовања  и спорта“ треба  да  стоји  „Развој  
делатности образовања“.  
 
15. Члан 19 
 
Уместо „Одбор  из редова  одборника, односно  стручњака на  пољу  образовања  и 
спорта“ треба да  стоји „Одбор  из редова  одборника, односно  стручњака  на  пољу 
образовања.“ 
 
16. Уписује се нови члан 20,  тако да се  следећи чланови  померају за  један број: 
 
Статут се допуњује  након  51.Е члана са  новим чланом 51 Ф  „Одбор за спорт“ који 
гласи:  
 
„Одбор за спорт  расправља  о одлукама  из  надлежности Скупштине  општине, а  тичу 
се  спорта и остале  предлоге  аката,  даје  предлог за доношење  аката  на  пољу спорта,  
надаље  расправља  питања у вези развоја  спортске делатности,  односно  даљим 
питањима којa  се односе  на  ово поље. 
 
Одбор  има пет чланова  из  редова  одборника, односно  стручњака на пољу спорта.  
 
17.  Досадашњи члан  20 
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Уместо  
51.Е члана  статута под насловом  „Одбор  за здравство  и социјалну политику“   са  
новим чланом  51 Ф. 
Након  51. Ф члана под насловом „Одбор  за  здравље  и социјалну политику“ 51 Х 
новим  чланом.  
 
18. Досадашњи члан 21 
 
Уместо  
Након 51.Ф члана  статута под насловом  „Одбор  за  културу и информисање“ са  
новим 51 Г чланом  
Иза члана  51. Г са новим чланом  51 Х под насловом „Одбор  за  културу и 
информисање“. 
 
 
18. Досадашњи члан 22 
 
Уместо  
51.Г члана  статута под насловом  „Одбор за  кадрове,  изборе и именовања, односно   
,мандатна-имунитетна  питања“ са  новим 51 Х чланом  
Иза члана  51. Х са новим чланом  51 И под насловом  „Одбор  кадрове,  изборе и 
именовања, односно   ,мандатна-имунитетна  питања“. 
 
19. Члан 22 
 
Уместо 
Одбор има  пет чланова  именованих из редова  одборника  и  грађана.  
 
Одбор има пет чланова именованих из  редова  одборника, грађана  и  стручњака  
менаџмента хуманих ресурса.  
 
20. Члан 23 
 
Уместо 
Након члана 51. Х под насловом  „Одбор за  поднеске и  притужбе“ са новим  чланом 
51. И 
 
Након члана 51. И статута са  новим  51. Ј чланом „Одбор  за  поднеске и притужбе 
 
21. Члан 32 
 
Предлажемо да  се  став 3  брише.  
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Пошто сматрамо да  позиција  Секретара СО  захтева  најмање  пет  
година  радног искуства због одговорности  које  радно  место  захтева. 
 
22. Члан 35. 
 
БРИСАЊЕ 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Председник општине заступа  Општинско веће и пошто као 
заступник Општинског већа  подноси извештај,  а који је колективни  орган,  због тога 
је  непотребно да  Председник општине даје извештај и о свом раду,  пошто је и 
Председник општине  део горе наведеног колективног органа,  Општинског већа. 
 
23. Члан 37 
 
Тачка 22  
 
Уместо  „Извештај најмање  два  пута  годишње“ треба да стоји   
 
„Извештај најмање  једном годишње“.  
 
24. Члан 40 
 
Став 2 
Уместо 
Општинско веће  подноси  редовно,  сваких шест  месеци извештај 
треба да стоји 
Општинско веће  редовно, годишње једанпут  подноси извештај.  
 
25. Члан 42 
 
„Став  2  се  у целости  брише“ речи се  бришу. 
 
Односно и  нови став 3  се  брише.  
 
Предложени нови став 2  ће  постати став 3. 
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:  
 
Садашњи статут  у  горе  наведеном  члану  два  је  у целости  преписан из текста  
закона,  с  тога је непотребно брисати  га,  да  бисмо га  заменили  новим  3. ставом, 
који гласи  како следи: „За Начелника Општинске  управе може да се именује  лице,  
које испуњава  законом прописане услове.“ 
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АМАНДМАН НА  ТЕКСТ  ВАЖЕЋЕГ СТАТУТА  
 
Важећи статут 
 
1. Члан 2. 
 
Уместо  става 3: 
 
„Грађани своја  права  на  локану самоуправу  могу  да  врше  у складу са  законом  и  
овим статутом, на посредан, односно непосредан начин.  Непосредно се  право  на  
локану  самоуправу  се  врши на  основу  грађанске иницијативе,   збором становника и  
у облику  институције  референдума,  односно активним учешћем  грађана у осталим 
делатностима  општине.  Непосредно   грађани своје право на локалну самоуправу  
врше  путем  одборника  Скупштине општине.  
 
2. Члан 7 
 
Уместо 
 
У  службеним просторијама  општинских органа могу да се поставе  само   државни 
симболи,  симболи Аутономне Покрајине Војводине,  грб и застава  општине,  односно 
симболи националних мањина,  чији је језик  у  службеној употреби  на  територији 
општине.  
 
У службеним просторијама општинских органа   поред  државних симбола треба  да  се  
поставе сви  симболи  Аутономне Покрајине Војводине,  грб и застава  општине,  
симболи  оних  националних  организација  и политичких ентитета,  за које  правни 
поредак Републике Србије и  ратификовани  међународни споразуми пружају 
могућност,  односно  симболи  мађарске  националне  мањине,  чији је  језик  у  
службеној употреби  на  територији општине.  
 
3. Члан 13 
 
3. тачка се брише  -  НЕМА СВРХЕ  
 
4. Члан 16 
 
5. тачка уместо „beszedi“ (убира) „megfizetteti” (налаћује).  
 
5. Члан 16 
 
23. тачка уместо „megvédésének“ (очувању) „védelmének“ (чувању).  
 
6. Члан 16 
 
Тачка 27.  уместо „kispipar“ (мала привреда) „kisiparos mesterségek“ (занати  мале  
привреде)  
 
7. Члан 16  
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Тачка 33  
 
Треба да гласи на следећи начин:  „доноси стратегију  и предузима посебне мере  ради  
избегавања  неједнакости,  за  остваривање  људских  мањинских права,  у разним 
облицима помаже  оштећеним људима и људима у  неповољној ситуацији у разним 
облицима самопомагања и подржава  могућност развоја солидарности  с  њима. 
Подстиче и помаже  сродне организације  које  функционишу на  њеној територији, 
односно  функционисање  осталих  организација  добробити  и  хуманитарне 
организације.  
 
8. Члан 16 
 
Тачка 45,  уместо  доноси  и реализује стратегију  и акциони  план  младих  
 
доноси и  реализује Локалну  стратегију младих и акциони план. 
 
 
9. Члан 22 
 
Уместо  речи „Конкуренције“ слободно  тржишно привређивање.  
 
10.  Члан 51 
 
Мења се  наслов уместо „Стална радна  тела“ треба  да стоји „Стална радна  тела  
Скупштине  општине – одбори“.  
 
Став 1 уместо речи „стална радна  тела“ треба да стоји „стална радна тела – одбори“ 
Став 2 уместо речи „tanács” свугде треба  да  стоји „bizottság“. 
 
11. Члан 52 
 
Мења се наслов, уместо „Избор  сталних  радних  тела“ треба да стоји „Избор  сталних  
радних тела – одбора“ 
Став 1 уместо речи „стална радна  тела“ треба да стоји „стална радна тела – одбори“ 
Став 2 уместо речи „председник сталног радног  тела“ треба да стоји „председник 
сталног радног тела – одбора“ 
Став 3 уместо речи „члан сталног радног  тела“ треба да стоји „члан  сталног радног 
тела – одбора“ 
Став 4 уместо речи „стална радна  тела“ треба да стоји „стална радна тела – одбори“ 
 
12. Члан 53 
 
Мења се наслов,  уместо „Председник сталног радног тела“ треба  да  стоји 
„Председник  станог  радног тела – одбора“ 
 
Став 1 уместо речи „председник сталног радног  тела“ треба да стоји „председник 
сталног радног тела – одбора“ 
 
13. Члан 54 
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Мења се наслов, уместо „Привремена  радна  тела  - одбори“ треба да стоји  
„Привремена  радна  тела  Скупштине општине“. 
 
14. Члан 55 
 
Мења се наслов, уместо „Посебна  радна  тела  Скупштине општине“ треба да стоји 
„Посебна радна  тела  Скупштине  општине – савети“  
 
Став 1  
 
Уместо „посебна радна  тела  формира“ треба  да стоји „формира  посебна  радна  тела  
- савете“ 
 
Став 2  
 
1. Савет безбедности или  Општински штаб за ванредне  ситуације ??? 
 
Уместо „Комисије  за  полну равноправност“ треба да стоји „Одбор  за  полну 
равноправност“  
 
15. Члан 63 
 
Став 3  
 
Уместо „Најмање половину чланства Савета за младе чине  млади  од  15 до  30 година 
живота“ треба да стоји „Чланство Савета  за младе  чине лица  млађа од 40 година“.  
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АМАНДМАНИ  НА  ИЗМЕНУ  ОПШТИНСКОГ СТАТУТА 
 
1. Нацрт статута 
 
1. Члан 5 
 
Тачка 7 ред  3  реч „инвестиција“ се брише. 
 
2. Члан 5 
 
Тачка 10 реч „смањење“ треба да  се  замени са речју „изменом“ 
 
3. Члан 7 
 
„Чланове Управних одбора јавних предузећа основаних од стране  општине“ свугде  
треба да се замењују речима „Чланове  Надзорног одбора јавних предузећа  основаних  
од стране општине“. 
 
4. Члан 7 
 
Са аспекта остваривања  права  националних мањина значајна јавна предузећа,  
институције  и организације,  из  набрајања  треба да се  бришу речи јавна  предузећа.  
 
5. Члан 10. 
 
Тачка 15 реч смањење  треба  да се  замени  са  речју измена 
 
6.  Члан 10 
 
Тачка 33 ред 2,  реч „monitorozás“ (мониторигн) треба да се  замени  са  речју 
„megfigyelés” (посматрање).  
 
7. Члан 10 
 
Тачка 36 ред 2 реч „nyújtásának“ (пружање) се брише 
 
8. Члан 10 
 
Тачка 55  речи „предвиђа потребе  грађана  на  пољу спорта“ треба да се  замени са  
„потребама  грађана  која се јављају на пољу спорта“. 
 
9. Члан 10 
 
У тачки 55 реч „tartalmát“ (садржај) треба заменити речју „formája“ (облик) 
 
10.  Члан 14 
 
Став 2  у набрајању тачка 5 се  дели на следећи начин  
 
5. Одбор  за образовање  
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6. Одбор за спорт 
 
Досадашње тачке  6, 7, 8 и 9 ће постати  тачке 7, 8, 9 и 10. 
 
11. Члан 16 
 
Одбор  има пет чланова  именованих  из реда одборника, односно   стручњака  за  
привреду и менадџмент.  
 
Мења се на следећи начин: 
 
Одбор  се састоји  од  пет чланова именованих из  редова одборника, односно 
стручњака за  привреду и менаџмент, односно  представника  привредника и  
привредних друштава са седиштем  на територији општине Сента.  
 
12. Члан 18 
 
 
13. Члан 19 
 
Уместо  речи Одбор за  образовање  и спорт свугде  треба  да  стоји  Одбор  за  
образовање.  
 
14. Члан 19 
 
Уместо речи на  пољу образовања  и спорта свугде треба да  пише  на  пољу 
образовања. 
 
Уместо  развоја  делатности  образовања  и спорта  треба да  стоји  развој делатности 
образовања. 
 
15. Члан 19 
 
Уместо „Одбор  из  редова  одборника, односно стручњака  за  образовање  и спорт 
треба са  стоји: „Одбор треба  да се састоји из редова одборника и  стручњака на пољу 
образовања.“ 
 
16. Уноси се  нови члан 20,  тако да  се  редни бројеви чланова  који следе  померају се  
за један број: 
 
Иза  51.Е члана статута под насловом „Одбор  за  спорт“ допуњује се  новим чланом 51. 
Ф,  који гласи:  
 
„Одбор  за спорт  расправља одлуке и остале  предлоге  аката  који  спадају у 
надлежност Скупштине општине,  а  односе се на спорт,  даје предлог за  доношење  
аката  везано за  поље  спорта,  надаље  расправља   питања у вези  развоја  спортске 
делатности, односно  остала  питања везана за спорт. 
 
Одбор има пет  чланова  именованих из реда одборника, односно стручњака на пољу 
спорта“ 
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17. Досадашњи  члан  20 
 
Уместо 
Иза члана 51 Е Статута  под насловом „Одбор  за здравство  и  социјалну политику“ са  
новим чланом 51 Ф 
 
Иза  члана  51 Г Статута под насловом „Одбор  за здравство  и  социјалну политику“ са  
новим чланом 51 Г. 
 
18. Досадашњи  члан  21 
 
Уместо  
 
Иза  члана 51 Ф Статута са  новим чланом под насловом „Одбор  за  културу  и  
информисање“ новим чланом  51 Ф 
 
треба да стоји 
 
Иза члана  51. Ф  Статута под насловом „Одбор  за  културу  и информације“ са  новим  
51 Х чланом. 
 
 
18. Досадашњи члан 22 
 
Уместо 
 
Иза  51 Г члана Статута под насловом  „Одбор за  кадрове,  избор  и  именовање, 
односно  имунитетно-мандатна  питања“ са  новим  51 Х чланом 
треба да стоји 
Иза  51 Х члана Статута под насловом  „Одбор за  кадрове,  избор  и  именовање, 
односно  имунитетно-мандатна  питања“ са  новим  51 И чланом> 
 
19. Члан 22. 
 
Уместо  
 
Одбор  има  пет  чланова  именованих из реда  одборника и грађана.  
 треба  да стоји  
Одбор  има пет  чланова  именованих из реда одборника, грађана  и стручњака  за  
менаџмент  хуманих ресурса.  
 
20. Члан 23 
 
Уместо  
 
Иза члана  51 Х Статута под насловом „Одбор  за  поднеске  и притужбе“ са новим  51 
И чланом  
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треба да стоји 
 
Иза 51 И члана Статута под називом  „Одбор за поднеске и притжбе“ са  новим чланом 
51 Ј. 
 
21. Члан 32  
 
Предлажемо  да  се  став 3  брише.  
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕА: Пошто сматрамо  да позиција  Секретара СО  захтева  најмање  пет  
година радног искуства  због  одговорности које  радно место носи. 
 
22. Члан 35 
 
БРИСАЊЕ 
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Председник општине  заступа Општинско веће,  и пошто  као 
заступник  Општинског  већа подноси  извештај,  који је колективни орган,  због тога  
је  сувишно,  да  Председник општине  подноси  извештај  и  о свом раду,  пошто је 
Председник општине такође  део  горе  наведеног колективног органа, Општинског 
већа. 
 
 
23. Члан 37 
 
Тачка 22  
 
Уместо   извештај  подноси  најмање  два  пута  годишње треба да стоји   
 
Извештај подноси  најмање  једанпут годишње. 
 
24. Члан 40 
 
Став 2  
 
Уместо  
 
Општинско веће  редовно, сваких  шест месеци  подноси извештај 
 
треба да стоји 
 
 Општинско  веће редовно,  годишње  једанпут подноси  извештај. 
 
25. Члан 42 
 
„Став 2  се у целости  брише“ речи се  бришу,  односно и нови став 3  се брише.  
 
Предложени  нови став 2  ће  постати  став 3. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 
 
Садашњи  Статут у горе  наведеном  члану  2  у целости је  преписао  текст  закона,  с  
тога  је  сувишно брисати  га,  да  бисмо  га заменили  таквим  новим ставом 3, који 
гласи: „За Начелника Општинске управе  се  може  именовати лице  које   испуњава  
законом предвиђене  услове.“ 
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Javaslat 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. 
szakaszának 20. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 
46. szakaszának 33. pontja alapján, valamint a kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. szám – kiigazítás) 39. szakaszának 1. bekezdésével 
kapcsolatban Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. július 13-án tartott ülésén meghozta az 
alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 

MANDÁTUMA MEGSZŰNÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
 
A Községi Képviselő-testület megállapítja, hogy Hugyik Richárdnak, a zentai Thurzó Lajos 
Művelődési-oktatási Központ igazgatójának 2017. július 13-ával megszűnik a mandátuma, a 
négyéves megbízatási időszak lejárta miatt, amelyre kinevezték. 
 

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

I n d o k o l á s 
 

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. 
szám – kiigazítás) 34. szakaszának 2. bekezdése értelmében az intézmény igazgatóját az alapító 
nevezi ki és menti fel. 

 
A kultúráról szóló törvény 39. szakaszának 1. bekezdése értelmében az intézmény 

igazgatójának tisztsége megszűnik a mandátumának lejártával és felmentéssel. 
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 

32. szakaszának 9. pontja értelmében a képviselő-testület a törvénnyel összhangban kinevezi és 
felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok 
igazgatóbizottságát és felügyelő bizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint 
jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel összhangban. 

 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 

32. szakaszának 20. pontja értelmében a községi képviselő-testület törvénnyel és alapszabállyal 
megállapított egyéb feladatokat is ellát. 

 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. 

bekezdésének 10. pontja értelmében a Képviselő-testület kinevezi és felmenti az általa alapított 
közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelő 
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bizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel 
összhangban. 

 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 

33. pontja értelmében a községi képviselő-testület törvénnyel és alapszabállyal megállapított 
egyéb feladatokat is ellát. 

 
Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. július 12-én tartott ülésén a 02-13/2013-I. 

számú határozattal 2013. július 13-ától kezdődően négyéves megbízatási időszakra kinevezte a 
zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ igazgatóját. 

 
Figyelembe véve, hogy a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ 

igazgatójának 2017. július 13-án lejár a mandátuma, Zenta Község Képviselő-testülete Zenta 
Község Községi Tanácsa javaslatának megvitatását követően a rendelkező rész szerinti 
határozatot hozta. 

 
 

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A jelen 
határozat ellen a Belgrád, Nemanja utca 9. szám alatti székhelyű Közigazgatási Bíróság előtt 
közigazgatási per indítható. A keresetet a Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat 
kézhezvételének napjától számított 30 napos határidőn belül közvetlenül vagy postai úton lehet 
benyújtani. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-87/2017-I 
Kelt: 2017. július 13. 
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. szám – 
kiigazítás) 34. szakaszának 2. bekezdése, a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ 
megalapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 3. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakaszának 9. pontja, valamint 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. 
bekezdésének 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. július 13-án  tartott 
ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT 

IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 
A Községi Képviselő-testület a jelen határozat meghozatalának napjától számított négyéves 
megbízatási időszakra Hugyik Richárd magyar nyelv és irodalomtanárt KINEVEZI a zentai 
Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ igazgatójává. 
 

II. 
 
Jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjába. 
 
 
 

I n d o k o l á s 
 

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. 
szám – kiigazítás) 34. szakaszának 2. bekezdése értelmében az intézmény igazgatóját az alapító 
nevezi ki és menti fel. 

A kultúráról szóló törvény 35. szakaszának 1. bekezdése értelmében a Szerb Köztársaság, 
az autonóm tartomány, illetve a helyi önkormányzati egység által alapított intézmény igazgatója 
előzetesen lefolytatott nyilvános pályázat alapján négyéves megbízatási időszakra kerül 
kinevezésre, és újra kinevezhető. 

A kultúráról szóló törvény 35. szakaszának 2. bekezdése értelmében a kultúráról szóló 
törvény 35. szakaszának 1. bekezdése szerinti nyilvános pályázat az intézmény 
igazgatóbizottsága által kerül kiírásra és lefolytatásra. 

A kultúráról szóló törvény 35. szakaszának 4. bekezdése értelmében a jelen szakasz 1. 
bekezdése szerinti nyilvános pályázat közzétételre kerül a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 
honlapján és a Köztársaság teljes területén elérhető legalább egy napilapban. 

A kultúráról szóló törvény 35. szakaszának 5. bekezdése értelmében a nemzeti kisebbség 
kulturális egyediségének megőrzése, előmozdítása és fejlesztése, valamint nemzeti identitásának 
megőrzése szempontjából különleges jelentőségű intézmény igazgatójának kinevezésére irányuló 
nyilvános pályázatot a megfelelő nemzeti kisebbség nyelvén és írásmódján megjelenő legalább 
egy nyomtatott médiumban is közzé kell tenni. 
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A kultúráról szóló törvény 35. szakaszának 8. és 9. bekezdése értelmében az intézmény 
igazgatóbizottsága megbeszélést folytat a pályázati feltételeknek eleget tevő jelöltekkel, és a 
nyilvános pályázat lezárásának napjától számított 30 napos határidőn belül az alapítónak 
megküldi a jelöltek indokolással ellátott listájának (a továbbiakban: lista) javaslatát. 
A lista tartalmazza az igazgatóbizottság véleményét az összes jelölt szakmai és szervezési 
képességeiről, valamint a megejtett megbeszélésről szóló jegyzőkönyvet. Az alapító a listáról 
nevezi ki az intézmény igazgatóját. 

A kultúráról szóló törvény 35. szakaszának 10. bekezdése értelmében azon intézmény 
esetében, melyre vonatkozóan az alapítói okirat módosításával megállapításra kerül, hogy 
különleges jelentőségű a nemzeti kisebbség kulturális egyediségének megőrzése, előmozdítása és 
fejlesztése, valamint nemzeti identitásának megőrzése szempontjából, a nemzeti kisebbség 
nemzeti tanácsa véleményt nyújt az igazgató kinevezésének eljárásában. 

A  nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 72/2009. és 20/2014. szám – Ab határozat) 17. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja 
értelmében azon művelődési intézményekben, melyeknek a Köztársaság, az autonóm tartomány 
vagy a helyi önkormányzati egység az alapítója, és melyek esetében a nemzeti tanács 
megállapítja, hogy különleges jelentőségűek a nemzeti kisebbség identitásának megőrzése 
szempontjából, a nemzeti tanács véleményt nyújt az intézmény igazgatójának kinevezésére 
irányuló eljárásban. 

A kultúráról szóló törvény 35. szakaszának 11 bekezdése értelmében az alapítói jogoknak 
a nemzeti kisebbség nemzeti tanácsára való, a jelen törvény 24. szakaszának 3. bekezdésével 
összhangban álló átruházása esetén az alapítói jogok átruházásáról szóló ügyirattal az igazgató 
kinevezésének módja meghatározásra kerül. 

A Zenta község és a Magyar Nemzeti Tanács között megkötött, a zentai Thurzó Lajos 
Művelődési-oktatási Központ alapítói jogainak részleges átruházásáról szóló szerződés (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 34/2012. szám) 1. szakaszának 2. pontja szerint a szerződő felek 
megegyeztek, hogy Zenta község a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ alapítói 
jogait a Magyar Nemzeti Tanácsra részben (50%) átruházza, ami a következőkre vonatkozik: (2.) 
a Tanács részvétele az Intézmény igazgatójának kinevezésére irányuló eljárásban, oly módon, 
hogy a döntéshozatal előtt Zenta községnek biztosítania kell a Tanács előzetes véleményét. 

 A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ megalapításáról szóló rendelet 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/2011. szám) 15. szakaszának 2. bekezdése értelmében az 
igazgatót a Községi Képviselő-testület nevezi ki és menti fel. 

A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ megalapításáról szóló rendelet 15. 
szakaszának 3. bekezdése értelmében a Községi Képviselő-testület kinevezi az igazgatót, az 
igazgatóbizottság javaslatára. 

A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ megalapításáról szóló rendelet 15. 
szakaszának 4. bekezdése értelmében Zenta község biztosítja a Magyar Nemzeti Tanács 
részvételét az intézmény igazgatójának kinevezésére irányuló eljárásban, oly módon, hogy a 
döntéshozatal előtt Zenta községnek biztosítania kell a Nemzeti Tanács előzetes véleményét. 

A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ megalapításáról szóló rendelet 15. 
szakaszának 5. bekezdése értelmében az igazgató előzetesen lefolytatott nyilvános pályázat 
alapján négyéves megbízatási időszakra kerül kinevezésre, és újra kinevezhető. 

A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ megalapításáról szóló rendelet 15. 
szakaszának 6. bekezdése értelmében a nyilvános pályázat az igazgatóbizottság által kerül 
kiírásra és lefolytatásra. 
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 
32. szakaszának 9. pontja értelmében a képviselő-testület a törvénnyel összhangban kinevezi és 
felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok 
igazgatóbizottságát és felügyelő bizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint 
jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel összhangban. 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. 
bekezdésének 10. pontja értelmében a Képviselő-testület kinevezi és felmenti az általa alapított 
közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelő 
bizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel 
összhangban. 

A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ igazgatóbizottsága 2015. május 9-én 
kiírta az intézmény igazgatójának kinevezésére irányuló nyilvános pályázatot. A nyilvános 
pályázat 2017. május 11-én közzétételre került Zenta Község Hivatalos Lapjában, a Dnevnik és a 
Magyar Szó napilapban, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján (hirdetések a 
Poslovi kiadványból). 

Az igazgató kinevezésére irányuló kiírt nyilvános pályázatra egy jelentkezés érkezett, 
éspedig Hugyik Richárd magyar nyelv és irodalomtanár jelentkezése. Az intézmény 
igazgatóbizottsága a 2017. június 7-én tartott ülésén egyhangú döntést hozott, miszerint a zentai 
Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ igazgatójává négyéves megbízatási időszakra 
Hugyik Richárdot javasolja. 

Zenta Község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó 
ügyiratok meghatalmazott előterjesztője véglegesítette Hugyik Richárdnak a zentai Thurzó Lajos 
Művelődési-oktatási Központ igazgatójává való kinevezéséről szóló rendeletjavaslatot, 
megvitatása és döntéshozatal céljából pedig a Zentai Községi Képviselő-testület elé utalta azt. 

A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága a 2017. július 3-án tartott ülésén 
V/Z/477/2017 szám alatt végzést hozott, mellyel előzetes jóváhagyását adta Hugyik Richárdnak 
a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ igazgatójává való kinevezésére. 

Zenta Község Képviselő-testülete Zenta Község Községi Tanácsa javaslatának és a 
Magyar Nemzeti Tanács előzetes jóváhagyásának megvitatását követően a rendelkező rész 
szerinti határozatot hozta. 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A jelen 
határozat ellen a Belgrád, Nemanja utca 9. szám alatti székhelyű Közigazgatási Bíróság előtt 
közigazgatási per indítható. A keresetet a Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat 
kézhezvételének napjától számított 30 napos határidőn belül közvetlenül vagy postai úton lehet 
benyújtani. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-88/2017-I 
Kelt: 2017. július 13. 
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. szám) 32. 
szakaszának 20. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 
46. szakaszának 33. pontja alapján, valamint a kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. szám – kiigazítás) 44a. szakaszának 1. bekezdésével 
kapcsolatban Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. július 13-án  tartott ülésén meghozta az 
alábbi 
 

HATÁROZATOT 
A СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ – ZENTAI MAGYAR 

KAMARASZÍNHÁZ IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKE ÉS TAGJAI MANDÁTUMA 
MEGSZŰNÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

 
I. 

 
A Községi Képviselő-testület megállapítja, hogy a Сенћанско мађарско камерно позориште – 
Zentai Magyar Kamaraszínház Igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak 2017. július 12-én 
megszűnik a mandátuma, a négyéves megbízatási idő lejárta miatt, melyre kinevezésre kerültek, 
éspedig az alábbi személyekre vonatkozóan: 
1. Bata Pál, Zenta község, mint az alapító képviselője, elnök és tag, 
2. Ceglédi Ida, Zenta község, mint az alapító képviselője, tag, 
3. Viakter Blanka, a foglalkoztatottak képviselője, tag. 
 

II. 
 

Jelen határozatot közé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k o l á s 
 
Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. július 12-én kelt 020-54/2013-I. számú határozatával 
négyéves megbízatási időszakra kinevezte a Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai 
Magyar Kamaraszínház Igazgatóbizottságának elnökét és két tagját. 
 
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. szám) 
44a. szakaszának 1. bekezdése értelmében az intézmény igazgatóbizottsági tagjának tisztsége 
megszűnik a megbízatási idő lejártával és felmentéssel. 
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. 
szakaszának 20. pontja értelmében a községi képviselő-testület törvénnyel és statútummal 
meghatározott egyéb teendőket is ellát. 
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 33. 
pontja értelmében a Községi Képviselő-testület törvénnyel és statútummal meghatározott egyéb 
teendőket is ellát. 
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Mivel a Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház 
Igazgatóbizottsága elnökének és két tagjának 2017. július 12-én lejár a mandátuma, Zenta 
Község Képviselő-testülete Zenta Község Községi Tanácsa javaslatának megvitatását követően a 
rendelkező rész szerinti határozatot hozta. 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A jelen 
határozat ellen a Belgrád, Nemanja utca 9. szám alatti székhelyű Közigazgatási Bíróság előtt 
közigazgatási per indítható. A keresetet a Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat 
kézhezvételének napjától számított 30 napos határidőn belül közvetlenül vagy postai úton lehet 
benyújtani. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-73/2017-I 
Kelt: 2017. július 13. 
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. szám – 
kiigazítás) 41. szakaszának 3. és 4. bekezdése, a Сенћанско мађарско камерно позориште – 
Zentai Magyar Kamaraszínház megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
1/2008., 15/2008., 2/2009., 9/2011. és 2/2013. szám) 13. szakaszának 3. bekezdése, a helyi 
önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 
a 2017. július 13-án  tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
A СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ – ZENTAI MAGYAR 
KAMARASZÍNHÁZ IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK 

KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
A Községi Képviselő-testület a Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar 
Kamaraszínház Igazgatóbizottságának elnökévé és tagjaivá kinevezi: 

1. Bata Pál zentai lakost, Zenta község, mint az alapító képviselőjeként az 
Igazgatóbizottság elnökévé, 
2. Perpauer Mária kevi lakost, Zenta község, mint az alapító képviselőjeként az 
Igazgatóbizottság tagjává, 
3. Ceglédi Ida zentai lakost, a foglalkoztatottak képviselőjeként az Igazgatóbizottság 
tagjává. 

 
A Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház 
Igazgatóbizottságának a Magyar Nemzeti Tanácsot, mint alapítót képviselő negyedik és ötödik 
tagja a Magyar Nemzeti Tanács által kerül kinevezésre. 
 

II. 
A Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház 
Igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak mandátuma 2017. július 13-ával kezdődően négy évre 
szól. 
 

III. 
Jelen határozatot közé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
  

I n d o k o l á s 
 

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. 
szám – kiigazítás) 41. szakaszának 1. bekezdése értelmében az intézményt az igazgatóbizottság 
irányítja. 

A kultúráról szóló törvény 41. szakaszának 3. bekezdése értelmében az igazgatóbizottság 
tagjait a művelődési tevékenység kiemelkedő szakértői és ismerői közül az alapító nevezi ki és 
menti fel. 
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A kultúráról szóló törvény 41. szakaszának 4. bekezdése értelmében az igazgatóbizottság 
elnökét az igazgatóbizottsági tagok közül az alapító nevezi ki. 

A kultúráról szóló törvény 42. szakaszának 1. bekezdése értelmében, ha az intézmény 
alapítója a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány, illetve a helyi önkormányzati egység, az 
igazgatóbizottsági tagok legalább egyharmada az intézmény foglalkoztatottainak sorából kerül 
kinevezésre, az intézmény reprezentatív szakszervezetének javaslatára, reprezentatív 
szakszervezet hiányában pedig a foglalkoztatottak többségének javaslatára. 

A kultúráról szóló törvény 42. szakaszának 2. bekezdése értelmében, ha az intézmény 
alapítója a Szerb Köztársaság vagy az autonóm tartomány, az igazgatóbizottság 
foglalkoztatottakat képviselő legalább egy tagja az alapvető, azaz a programtevékenység 
ellátójának sorából kell hogy kinevezésre kerüljön. 

A kultúráról szóló törvény 42. szakaszának 4. bekezdése értelmében az alapítói jogoknak 
a nemzeti kisebbség nemzeti tanácsára való, a jelen törvény 24. szakaszának 3. bekezdésével 
összhangban álló átruházása esetén az alapítói jogok átruházásáról szóló ügyirattal az 
igazgatóbizottsági tagok kinevezésének módja meghatározásra kerül. 

A kultúráról szóló törvény 42. szakaszának 5. bekezdése értelmében az igazgatóbizottság 
összetételének biztosítania kell a kevésbé képviselt nem legalább 30%-os képviseltségét. 

A kultúráról szóló törvény 42. szakaszának 6. bekezdése értelmében a jelen szakasz 1. 
bekezdése szerinti intézmény igazgatóbizottságának elnöke és tagjai négyéves megbízatási időre 
kerülnek kinevezésre, és legfeljebb két alkalommal nevezhetők ki. 

Zenta község és a Magyar Nemzeti Tanács 2012. október 29-én 6-11/2012-I. szám alatt 
megkötötték a Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház 
alapítói jogainak részleges átruházásáról szóló szerződést (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
34/2012. szám). 

A Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház alapítói 
jogainak részleges átruházásáról szóló szerződés 1. szakaszának 4. pontja szerint a szerződő 
felek megegyeztek, hogy az Intézmény, mint a magyar kultúra szempontjából különleges 
jelentőségű intézmény Igazgatóbizottságának két tagja a művelődés területét szabályozó 
törvénnyel összhangban a Tanács által kerül kinevezésre. 

A Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház alapítói 
jogainak részleges átruházásáról szóló szerződés 1. szakaszának 5. pontja szerint a szerződő 
felek megegyeztek, hogy a Tanács részt vesz az intézmény azon igazgatóbizottsági tagjai 
kinevezésének eljárásában, melyet nem maga nevez ki, oly módon, hogy a döntéshozatal előtt 
Zenta községnek biztosítania kell a tanács előzetes véleményét. 

A Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház alapítói 
jogainak részleges átruházásáról szóló szerződés 6. szakasza szerint a szerződő felek 
megegyeztek, hogy módosítják az Intézmény igazgatóbizottsági tagjainak számát, a 
következőképpen: az Intézmény alapítói okiratának és alapszabályának módosítását követően az 
igazgatóbizottsági tagok száma ötre (5) emelkedik, akik közül két-két tag Zenta község, illetve a 
Tanács képviselője, egy tag pedig a foglalkoztatottak képviselője.  
Zenta község, valamint a foglalkoztatottak képviselőjének kinevezése és felmentése továbbra is a 
Zentai Községi Képviselő-testület illetékességében marad, míg a Tanács önállóan nevezi ki a 
képviselőit. 

A Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház 
megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2008., 15/2008., 2/2009., 
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9/2011. és 2/2013. szám) 13. szakaszának 1. bekezdése értelmében a Színházat az 
Igazgatóbizottság irányítja. 

A Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház 
megalapításáról szóló rendelet 13. szakaszának 2. bekezdése értelmében az Igazgatóbizottságnak 
elnöke és négy tagja van. 

A Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház 
megalapításáról szóló rendelet 13. szakaszának 3. bekezdése értelmében az Igazgatóbizottság 
elnöke és két tagja (mely számba a foglalkoztatottak képviselője is beletartozik) a művelődési 
tevékenység kiemelkedő szakértői és ismerői közül a Községi Képviselő-testület által kerülnek 
kinevezésre és felmentésre. 

A Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház 
megalapításáról szóló rendelet 13. szakaszának 4. bekezdése értelmében az Igazgatóbizottság 
egy tagja a Színház reprezentatív szakaszervezetének vagy a foglalkoztatottak többségének 
javaslatára a foglalkoztatottak sorából kerül kinevezésre, mely tag az alapvető, azaz a 
programtevékenység ellátójának sorából kell hogy kinevezésre kerüljön. 

A Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház 
megalapításáról szóló rendelet 13. szakaszának 5. bekezdése értelmében a Színház, mint a 
magyar kultúra szempontjából különleges jelentőségű intézmény Igazgatóbizottságának két tagja 
a Nemzeti Tanács által kerül kinevezésre és felmentésre, a művelődés területét szabályozó 
törvénnyel összhangban. 

A Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház 
megalapításáról szóló rendelet 13. szakaszának 6. bekezdése értelmében Zenta község biztosítja 
a Nemzeti Tanács részvételét azon igazgatóbizottsági tagok kinevezésének eljárásában, melyet a 
Nemzeti Tanács nem maga nevez ki, oly módon, hogy a döntéshozatal előtt Zenta községnek 
biztosítania kell a Nemzeti Tanács előzetes véleményét. 

A Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház 
megalapításáról szóló rendelet 13. szakaszának 7. bekezdése értelmében az Igazgatóbizottság 
összetételébe ki kell nevezni a kevésbé képviselt nem legalább egy képviselőjét. 

A Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház 
megalapításáról szóló rendelet 13. szakaszának 8. bekezdése értelmében az Igazgatóbizottság 
elnöke és tagjai négyéves megbízatási időre kerülnek kinevezésre, és legfeljebb két alkalommal 
nevezhetők ki. 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 72/2009. és 20/2014. szám Ab határozat) 17. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja 
értelmében azon művelődési intézményekben, melyeknek a Köztársság, az autonóm tartomány 
vagy a helyi önkormányzati egység az alapítója, és melyek esetében a nemzeti tanács 
megállapítja, hogy különleges jelentőségűek a nemzeti kisebbség identitásának megőrzése 
szempontjából, 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. szám Ab határozat) 17. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja 
értelmében véleményt ad az intézmény igazgatóbizottságába javasolt tagokról. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 
32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja értelmében a képviselő-testület a törvénnyel összhangban 
kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok 
igazgatóbizottságát és felügyelő bizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint 
jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel összhangban. 

5



Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. 
bekezdésének 10. pontja értelmében a Képviselő-testület kinevezi és felmenti az általa alapított 
közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelő 
bizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel 
összhangban. 

Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. július 12-én kelt 020-54/2013-I. számú 
határozatával négyéves megbízatási időszakra kinevezte a Сенћанско мађарско камерно 
позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház Igazgatóbizottságának elnökét és két tagját. 

Mivel a Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház 
Igazgatóbizottsága elnökének és két tagjának 2017. július 12-én letelik a négyéves mandátuma, a 
Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház Igazgatóbizottsága 
mandátumának megszűnését meg kell állapítani, valamint új tagokat szükséges kinevezni. 

A Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház 2017. 
május 31-én tájékoztatta a Zentai Községi Közigazgatási Hivatalt, hogy a foglalkoztatottak a 
Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház 
Igazgatóbizottságának foglalkoztatottakat képviselő tagjává Ceglédi Ida zentai lakost javasolják. 

Zenta Község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó 
ügyiratok meghatalmazott előterjesztője elfogadta a Сенћанско мађарско камерно позориште 
– Zentai Magyar Kamaraszínház Igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló 
határozatjavaslatot, az Intézmény igazgatóbizottsági tagjelöltjeire – akiket a Nemzeti Tanács 
nem maga nevez ki – vonatkozó előzetes véleményének beszerzése céljából pedig a Magyar 
Nemzeti Tanács elé utalta azt. 

A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága a 2017. június 26-én tartott ülésén 
V/Z/459/2017 szám alatt végzést hozott, miszerint támogatja Bata Pál, Perpauer Mária és 
Ceglédi Ida kinevezését a Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar 
Kamaraszínház Igazgatóbizottságának tagjaivá. 

Zenta Község Képviselő-testülete Zenta Község Községi Tanácsának a Сенћанско 
мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház Igazgatóbizottsága elnökének 
és tagjainak kinevezésére vonatkozó javaslata, valamint a Magyar Nemzeti Tanács 
véleményének megvitatását követően a rendelkező rész szerinti határozatot hozta. 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A jelen 
határozat ellen a Belgrád, Nemanja utca 9. szám alatti székhelyű Közigazgatási Bíróság előtt 
közigazgatási per indítható. A keresetet a Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat 
kézhezvételének napjától számított 30 napos határidőn belül közvetlenül vagy postai úton lehet 
benyújtani. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-7/2017-I 
Kelt: 2017. július 13. 
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. szám) 32. 
szakaszának 20. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 
46. szakaszának 33. pontja alapján, valamint a kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. szám – kiigazítás) 45. szakaszának 4. bekezdésével 
kapcsolatban Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. július 13-án  tartott ülésén meghozta az 
alábbi 
 

HATÁROZATOT 
A СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ – ZENTAI MAGYAR 

KAMARASZÍNHÁZ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKE ÉS TAGJA 
MANDÁTUMA MEGSZŰNÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

 
I. 

 
A Községi Képviselő-testület megállapítja, hogy a Сенћанско мађарско камерно позориште – 
Zentai Magyar Kamaraszínház Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjának 2017. július 12-én 
megszűnik a mandátuma, a négyéves megbízatási idő lejárta miatt, melyre kinevezésre kerültek, 
éspedig az alábbi személyekre vonatkozóan: 
1. Berényi László zentai lakos, Zenta község, mint az alapító képviselője, a Felügyelő Bizottság 
elnöke, 
2. Balog Arnold zentai lakos, a foglalkoztatottak képviselője, a Felügyelő Bizottság tagja. 
 

II. 
 

Jelen határozatot közé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k o l á s 
 
Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. július 12-én kelt 020-63/2013-I. számú határozatával 
négyéves megbízatási időszakra kinevezte a Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai 
Magyar Kamaraszínház Felügyelő Bizottságának tagját. 
 
Zenta Község Képviselő-testülete a 2015. február 10-én tartott ülésén a 020-3/2015-I. számú 
határozattal felmentette a Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar 
Kamaraszínház Felügyelő Bizottságának tagját, a 020-4/2015-I. számú határozattal pedig új 
elnököt nevezett ki, a Zentai Községi Képviselő-testület 2013. július 12-én kelt 020-63/2013-I. 
számú határozatával kinevezett felügyelő bizottsági tagok megbízatási idejének lejártáig tartó 
mandátummal. 
 
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. szám) 
45. szakaszának 4. bekezdése értelmében a felügyelő bizottság tagjait az alapító nevezi ki és 
menti fel. 
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. 
szakaszának 20. pontja értelmében a községi képviselő-testület törvénnyel és statútummal 
meghatározott egyéb teendőket is ellát. 
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 33. 
pontja értelmében a Községi Képviselő-testület törvénnyel és statútummal meghatározott egyéb 
teendőket is ellát. 
 
Mivel a Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház Felügyelő 
Bizottsága elnökének és tagjának 2017. július 12-én lejár a mandátuma, Zenta Község 
Képviselő-testülete Zenta Község Községi Tanácsa javaslatának megvitatását követően a 
rendelkező rész szerinti határozatot hozta. 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A jelen 
határozat ellen a Belgrád, Nemanja utca 9. szám alatti székhelyű Közigazgatási Bíróság előtt 
közigazgatási per indítható. A keresetet a Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat 
kézhezvételének napjától számított 30 napos határidőn belül közvetlenül vagy postai úton lehet 
benyújtani. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-75/2017-I 
Kelt: 2017. július 13. 
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. szám – 
kiigazítás) 45. szakaszának 4. és 5. bekezdése, valamint 46. szakaszának 3. bekezdése, a 
Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház megalapításáról 
szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2008., 15/2008., 2/2009., 9/2011. és 2/2013. 
szám) 14. szakaszának 3. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. 
pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. július 13-án  tartott ülésén meghozta az 
alábbi 
 

HATÁROZATOT 
A СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ – ZENTAI MAGYAR 
KAMARASZÍNHÁZ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJÁNAK 

KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

A Községi Képviselő-testület a Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar 
Kamaraszínház Felügyelő Bizottságának elnökévé és tagjává kinevezi: 

1. Berényi László zentai lakost, Zenta község, mint az alapító képviselőjeként a 
Felügyelő Bizottság elnökévé, 
2. Balog Arnold zentai lakost, a foglalkoztatottak képviselőjeként a Felügyelő Bizottság 
tagjává. 
 

A Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház Felügyelő 
Bizottságának a Magyar Nemzeti Tanácsot képviselő harmadik tagja a Magyar Nemzeti Tanács 
által kerül kinevezésre. 
 

II. 
 
A Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház Felügyelő 
Bizottsága elnökének és tagjának mandátuma 2017. július 13-ával kezdődően négy évre szól. 
 

III. 
 
Jelen határozatot közé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
 

I n d o k o l á s 
 
 

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. szám – 
kiigazítás) 45. szakaszának 4. bekezdése értelmében a felügyelő bizottság tagjait az alapító 
nevezi ki és menti fel. 
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A kultúráról szóló törvény 45. szakaszának 5. bekezdése értelmében a felügyelő bizottság 
elnökét a felügyelő bizottsági tagok közül az alapító nevezi ki. 
 
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. szám – 
kiigazítás) 46. szakaszának 3. bekezdése értelmében az alapítói jogoknak a nemzeti kisebbség 
nemzeti tanácsára való, a jelen törvény 24. szakaszának 3. bekezdésével összhangban álló 
átruházása esetén az alapítói jogok átruházásáról szóló ügyirattal a felügyelő bizottsági tagok 
kinevezésének módja meghatározásra kerül. 
 
Zenta község és a Magyar Nemzeti Tanács 2012. október 29-én 6-11/2012-I. szám alatt 
megkötötték a Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház 
alapítói jogainak részleges átruházásáról szóló szerződést (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
34/2012. szám). 
 
A Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház alapítói jogainak 
részleges átruházásáról szóló szerződés 1. szakaszának 6. pontja szerint a szerződő felek 
megegyeztek, hogy az Intézmény Felügyelő Bizottságának egy tagja a Tanács által kerül 
kinevezésre. 
 
A Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház megalapításáról 
szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2008., 15/2008., 2/2009., 9/2011. és 2/2013. 
szám) 14. szakaszának 1. bekezdése értelmében a Színházban Felügyelő Bizottság kerül 
megalapításra. 
 
A Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház megalapításáról 
szóló rendelet 14. szakaszának 3. bekezdése értelmében az elnök és egy tag a Községi 
Képviselő-testület által kerül kinevezésre és felmentésre, a harmadik tag pedig a Nemzeti Tanács 
által kerül kievezésre és felmentésre. 
 
A Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház megalapításáról 
szóló rendelet 14. szakaszának 4. bekezdése értelmében a Felügyelő Bizottság elnökét a Községi 
Képviselő-testület nevezi ki, a bizottsági tagok közül. 
 
A Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház megalapításáról 
szóló rendelet 14. szakaszának 5. bekezdése értelmében a Felügyelő Bizottság egy tagja a 
Színház reprezentatív szakaszervezetének vagy a foglalkoztatottak többségének javaslatára a 
foglalkoztatottak sorából kerül kinevezésre. 
 
A Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház megalapításáról 
szóló rendelet 14. szakaszának 6. bekezdése értelmében a Felügyelő Bizottság egy tagja a 
kevésbé képviselt nem soraiból kerül kinevezésre. 
A Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház megalapításáról 
szóló rendelet 14. szakaszának 7. bekezdése értelmében a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai 
négyéves megbízatási időre kerülnek kinevezésre, és legfeljebb két alkalommal nevezhetők ki. 
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. 
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja értelmében a képviselő-testület a törvénnyel összhangban 
kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok 
igazgatóbizottságát és felügyelő bizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint 
jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel összhangban. 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. 
bekezdésének 10. pontja értelmében a Képviselő-testület kinevezi és felmenti az általa alapított 
közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelő 
bizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel 
összhangban. 

Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. július 12-én kelt 020-63/2013-I. számú 
határozatával négyéves megbízatási időszakra kinevezte a Сенћанско мађарско камерно 
позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház Felügyelő Bizottságának elnökét és tagját. 

Mivel a Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház 
Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjának 2017. július 12-én letelik a négyéves mandátuma, a 
Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház Felügyelő 
Bizottsága elnöke és tagja mandátumának megszűnését meg kell állapítani, valamint új tagokat 
szükséges kinevezni. 

A Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház 2017. 
május 31-én tájékoztatta a Zentai Községi Közigazgatási Hivatalt, hogy a foglalkoztatottak a 
Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház Felügyelő 
Bizottságának foglalkoztatottakat képviselő tagjává Balog Arnold zentai lakost javasolják. 

Zenta Község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó 
ügyiratok meghatalmazott előterjesztője véglegesítette a Сенћанско мађарско камерно 
позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjának 
kinevezéséről szóló határozatjavaslatot, megvitatása és meghozatala érdekében pedig a Zentai 
Községi Képviselő-testület elé utalta azt. 

Zenta Község Képviselő-testülete Zenta Község Községi Tanácsának a Сенћанско 
мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház Felügyelő Bizottsága elnökének 
és tagjának kinevezésére vonatkozó javaslata megvitatását követően a rendelkező rész szerinti 
határozatot hozta. 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A jelen 
határozat ellen a Belgrád, Nemanja utca 9. szám alatti székhelyű Közigazgatási Bíróság előtt 
közigazgatási per indítható. A keresetet a Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat 
kézhezvételének napjától számított 30 napos határidőn belül közvetlenül vagy postai úton lehet 
benyújtani. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-76/2017-I 
Kelt: 2017. július 13. 
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. szám – 
kiigazítás) 41. szakaszának 3. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakaszának 9. pontja, és Zenta község statútuma 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 10. pontja alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete a 2017. július 13-án  tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT 

IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
 
A Községi Képviselő-testület felmenti a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ 
igazgatóbizottságának tagját, éspedig: 

- Juhász Gyulát, Zenta község, mint az alapító képviselőjét. 
 

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

 
I n d o k o l á s 

 
Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. május 31-én tartott ülésén a 020-65/2017-I. számú 
határozattal négyéves megbízatási időszakra kinevezte a zentai Thurzó Lajos Művelődési-
oktatási Központ igazgatóbizottságának elnökét és öt tagját. 
 
Az igazgatóbizottság egy tagja, éspedig Juhász Gyula, Zenta község, mint az alapító képviselője 
2017. június 16-án kérelmet nyújtott be a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ 
igazgatóbizottságában betöltött tagsága alóli felmentés iránt. 
 
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. szám – 
kiigazítás) 41. szakaszának 3. bekezdése értelmében az igazgatóbizottság tagjait a művelődési 
tevékenység kiemelkedő szakértői és ismerői soraiból az alapító nevezi ki és menti fel. 
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. 
szakaszának 9. pontja értelmében a községi képviselő-testület kinevezi és felmenti az általa 
alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelő 
bizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel 
összhangban. 
 
Mivel Juhász Gyula, mint a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ 
igazgatóbizottságának tagja saját felmentését kérelmezte, Zenta Község Képviselő-testülete 
Zenta Község Községi Tanácsa javaslatának megvitatását követően a rendelkező rész szerinti 
határozatot hozta. 
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JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A jelen 
határozat ellen a Belgrád, Nemanja utca 9. szám alatti székhelyű Közigazgatási Bíróság előtt 
közigazgatási per indítható. A keresetet a Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat 
kézhezvételének napjától számított 30 napos határidőn belül közvetlenül vagy postai úton lehet 
benyújtani. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-86/2017-I 
Kelt: 2017. július 13. 
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. szám – 
kiigazítás) 41. szakaszának 3. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. szám – másik törvény, és 101/2016. szám – másik 
törvény) 32. szakaszának 9. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
5/2011. szám) 46. szakaszának 10. pontja, valamint a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási 
Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/2011. és 2/2013. 
szám) 19. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. július 13-án tartott ülésén 
meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT 

IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
A Községi Képviselő-testület kinevezi a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ 
igazgatóbizottságának tagját, éspedig: 

- Terzić Petart, Zenta község, mint az alapító képviselőjeként. 
 

II. 
Az igazgatóbizottsági tag mandátuma a Zentai Községi Képviselő-testület 2017. május 31-én 
tartott ülésén meghozott 020-65/2017-I. számú határozattal kinevezett igazgatóbizottsági tagok 
megbízatási idejének lejártáig tart. 
 

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

I n d o k o l á s 
Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. május 31-én tartott ülésén a 020-65/2017-I. számú 
határozattal négyéves megbízatási időszakra kinevezte a zentai Thurzó Lajos Művelődési-
oktatási Központ igazgatóbizottságának elnökét és öt tagját. 
 
Az igazgatóbizottság egy tagja, éspedig Juhász Gyula, Zenta község, mint az alapító képviselője 
2017. június 16-án kérelmet nyújtott be a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ 
igazgatóbizottságában betöltött tagsága alóli felmentés iránt. 
 
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. szám – 
kiigazítás) 41. szakaszának 3. bekezdése értelmében az igazgatóbizottság tagjait a művelődési 
tevékenység kiemelkedő szakértői és ismerői soraiból az alapító nevezi ki és menti fel. 
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. 
szakaszának 9. pontja értelmében a községi képviselő-testület kinevezi és felmenti az általa 
alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelő 
bizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel 
összhangban. 
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A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 7/2011. és 2/2013. szám) 19. szakasza értelmében a Művelődési-
oktatási Központot az igazgatóbizottság igazgatja. Az igazgatóbizottságnak hét tagja van. Az 
igazgatóbizottság igazgatóját és négy tagját a Képviselő-testület nevezi ki és menti fel a 
kiemelkedő szakemberek és a művelődési tevékenységekben jártas személyek sorából. Az 
intézmény, mint a magyar kultúra számára különleges jelentőségű intézmény 
igazgatóbizottságának két tagját a Nemzeti Tanács nevezi ki és menti fel, összhangban a 
törvénnyel, amely a kultúra területét rendezi. Zenta község biztosítja a Nemzeti Tanács 
részvételét az intézmény igazgatóbizottsága azon tagjai kinevezésének eljárásában, akiket a 
Nemzeti Tanács nem önállóan nevez ki, oly módon, hogy a döntéshozatal előtt Zenta községnek 
biztosítania kell a Nemzeti Tanács előzetes véleményét. Az elnököt a Képviselő-testület az 
igazgatóbizottság tagjainak sorából nevezi ki. Az igazgatóbizottság három tagját a 
foglalkoztatottak sorából a Művelődési-oktatási Központ reprezentatív szakszervezetének a 
javaslatára, illetve a foglalkoztatottak többségének a javaslatára kell kinevezni, és e tagok 
legalább a felének az alapvető, azaz a programtevékenység alanyai sorából kell kikerülnie.  
 
Zenta Község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó 
ügyiratok meghatalmazott előterjesztője a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ 
igazgatóbizottsági tagjának kinevezéséről szóló határozat meghozatalát javasolta. 

 
A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága a 2017. ______________ tartott ülésén 
___________ szám alatt végzést hozott, mely szerint támogatja Terzić Petarnak a zentai Thurzó 
Lajos Művelődési-oktatási Központ igazgatóbizottsági tagjává való kinevezését. 
 
Zenta Község Képviselő-testülete Zenta Község Községi Tanácsa javaslatának és a Magyar 
Nemzeti Tanács véleményének megvitatását követően a rendelkező rész szerinti határozatot 
hozta. 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A jelen 
határozat ellen a Belgrád, Nemanja utca 9. szám alatti székhelyű Közigazgatási Bíróság előtt 
közigazgatási per indítható. A keresetet a Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat 
kézhezvételének napjától számított 30 napos határidőn belül közvetlenül vagy postai úton lehet 
benyújtani. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-90/2017-I 
Kelt: 2017. július 13. 
Z e n t a 

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

asszonya 
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Javaslat 
A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 15/2016) 22. szakasza 1. 
bekezdésének 5. pontja, a Helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
129/2007., 83/2014. és 101/2016.szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és Zenta 
község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 21. szakasza alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete a 2017. július 13-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 
 

Z Á R A D É K O T 
A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT 2017. ÉVI 

ÜZLETVITELI PROGRAMJA PÉNZÜGYI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS 
KIEGÉSZÍTÉSE JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

 
 

1. 
Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyja a Zentai Kommunális-Lakásgazdálkodási 
Közvállalat 2017. évi üzletviteli programjа Pénzügyi tervének módosítását és kiegészítését. 
 

2. 
Ezt a záradékot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                    Balo Tatjana s.k. 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete          Zenta Község Képviselő-testületének  
Szám: 023-6/2017-I             elnök asszonya 
Kelt: 2017. július 13. 
Zenta 
 
 

I n d o k o l á s 
 

A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 15/2016) 22. szakasza 1. 
bekezdésének 5. pontja, a Helyi önkormányzatokról szóló törvény (az  SZK Hiv. Közlönye, 
129/2007., 83/2014. és 101/2016. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 21. szakasza alapján 
azok a vállalatok, intézmények és más szervezetek, melyek alapítója vagy többségi 
tulajdonosa a Község, kötelesek a többéves működési és fejlesztési terveiket, illetve az éves 
üzletviteli tervüket, illetve azok módosításait és kiegészítéseit eljuttatni a  Községi Képviselő-
testülethez  jóváhagyásra. 

A Zentai Képviselő Testület 2017. február 24-én meghozott Záradékával jóváhagyta a 
Zentai Kommunális-Lakásgazdálkodási Közvállalat 2017. évi ügyviteli programját.  

A Községi Tanács a 2017.07.06-án megtartott ülésén megerősítette a Záradékot a 
Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 2017. évi Üzletviteli programja Pénzügyi 
tervének módosítása és kiegészítése jóváhagyásáról, és megvitatása és meghozatala céljából a 
Zentai Képviselő-testület elé utalta. 
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Beruházási terv 2017, rebalansz 1. 
 

Számlaszám megnevezés éves terv 
 2017-re 

Rebalasz1 
2017 

559912,559904 Vízmező felszerelések 500.000,00 250.000,00 

55998 Számítógépes felszerelés 500.000,00 350.000,00 

559901 Kanalizációs felszerelés 250.000,00 250.000,00 

559903 Parking szerviz felszerelése 180.000,00 80.000,00 

55993 Kutak regenerálása 650.000,00 650.000,00 
559954 Szerelő aknába való emelő 150.000,00 150.000,00 
559961 Víztartalékok tanulmányának renuvelálása 500.000,00 500.000,00 

559973 Kút tervek  350.000,00 

559981 Számitógépes szoftver a kútmezőre 600.000,00 3.100.000,00 

559920 A rács felújítása a szennyvíztisztítón 2.500.000,00 2.500.000,00 

559925 Szenzorok a szennyviztisztitóra 350.000,00 350.000,00 

559926 PLC modulok  a szennyviztisztitóra 500.000,00 500.000,00 

559927 Frekvencia szabályzók  a szennyvizt. 500.000,00 450.000,00 

559928 Szennyvízkeverő forgó része 200.000,00 200.000,00 

559929 Mehanikus szűrő rácsa a szennyvizt. 250.000,00 0,00 

5599201 A meh. konstr. festése a szennyvizt. 220.000,00 220.000,00 

5599041 Vízvezeték részleges szanálása 500.000,00 500.000,00 

5599042 Használt szervízjármű-Pickup  500.000,00 1.000.000,00 

5599043 Vízóra olvasó műszer-Psion 500.000,00 0,00 

559998 Személyautó 2.000.000,00 1.650.000,00 

5599051 Önjáró kaszálógép -nagy 1.300.000,00 500.000,00 

5599052 Önjáró kaszálógép -kicsi 400.000,00 400.000,00 

5599053 Láncfürészek 300.000,00 300.000,00 

5599054 Traktor 100 KS 4.000.000,00 0,00 

5599055 Utánfútó 200.000,00 200.000,00 

559906 Felszerelés a piacra 100.000,00 100.000,00 

559982 Irodai felszerelés 255.000,00 155.000,00 

559971 Vizhálózat felújitásának terve 500.000,00 500.000,00 

559962 Energiahatékonysági terv 500.000,00 500.000,00 

559963 Munkagépek javitása 500.000,00 500.000,00 

559964 Vákum pumpa javitása-Kanal Jet 300.000,00 300.000,00 

559965 Homlokzat festése 375.000,00 375.000,00 
559966 Fütés rendszer felújitása  3.000.000,00 
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Számlaszám megnevezés éves terv 
 2017-re 

Rebalasz1 
2017 

559911 Önrész szenny- szivattyú beszerzéshez  2.000.000,00 

559974 Szivattyúállomás és vítározó felújitési terve   1.000.000,00 

559934 Gázhálózatra való rákapcsolódás  500.000,00 

559965 Rakodó autó általános javítása  200.000,00 

  20.080.000,00 23.580.000,00 
 

10



                                     A ZENTAI KLKV KÖZVÁLLALAT 2017. ÉVI  
                    ÜGYVITELI PROGRAMJÁNAK MÓDOSITÁSA  ÉS KIEGÉSZÍTÉSE 
                                                      REBALANSZ 1. 
 
 
 
1. A 4/a pont alatt az össz bevételek 8.224.000,00 dinárral növekedtek: 
- 61414 szolgáltatásból eredő bevétel – medence                         3.500.000,00 
- 6402   bevételek dotációból – közmunka                                    4.424.000,00 
- 6790   kártéritésből eredő bevétel                                                     300.000,00 
 
2. A 4/b pont alatt az össz költségek 8.563.000,00 növekedtek: 
- 5110  fogyó eszköz költség                                                              350.000,00  
- 5140  alkatrész költség                                                                      100.000,00 
- 5150  leltár készlet                                                                               50.000,00 
- 5127  HTZ  felszerelés költség                                                           50.000,00 
- 5122  irodai anyagok költsége                                                                  70.000,00 
- 5200  bruttó fizetés költsége                                                                  -944.000,00 
-           étkezési és nyaralási pótlék                                                        3.436.000,00 
- 52001 bruttó fizetés költsége – közmunka                                           4.013.000,00 
- 5211  járulék költsége mely a munkaadót terheli                               -188.000,00 
-           étkezés és nyaralási pótlék – a munkaadót terhelő                    684.000,00 
- 52111 járulék költsége ami a munkaadót terheli – közmunka              1.149.000,00 
- 52901 végkielégités                                                                                 180.000,00 
- 5320  folyó karbantartás költsége                                                            150.000,00 
- 539201 egyéb termelési szolg.költség – épitészeti munka                      300.000,00 
- 53921  víz analizisek költségei                                                                 600.000,00 
- 5500  pénzügyi revizió költségei                                                               -40.000,00 
- 5501  ügyvédi szolgáltatásból eredő költség                                           -200.000,00 
- 5502  konsalting szolgáltatásból eredő költség                                        -200.000,00 
- 5504  foglalkoztatottak oktatásából eredő költség                                     100.000,00 
- 5507  irodai programok módositásából eredő költség                               200.000,00 
- 55400  gazdasági kamara tagsági dij                                                         -135.000,00 
- 55401  regionális kamara tagsági dij                                                         -249.000,00 
- 55402  tartományi gazd.kamara tagsági dij                                               -163.000,00 
- 55511 dij a kanal.objektumok használatához                                            -300.000,00 
- 55513  dij a vizszennyezésre – csatorna                                                      -50.000,00 
- 5761  költségek a közvetlen leírásból                                                        -300.000,00 
- 5791  adott rabat utáni költség                                                                   -100.000,00 
 
3. A beruházások növekedtek 3.500.000,00 dinárral: 
-  a fütőtrendszer rekonstrukciója                                                                 3.000.000,00 
-  a gázszolgáltatás   rákapcsolási dija                                                             500.000,00 
 
4. Az ügyvitel eredménye 56.000,00 dinár – nyereség, 
   vagyis 339.000,00 dinárral csökken 
 
5. A következő nyomtatványok cserélődnek: 
- sikermérleg 
- a pénz mozgásának mérlege 
- a foglalkoztatottak költségei       
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Pénzügyi értékmutatók  2017-terv,rebalansz 1. 
B.            KÖLTSÉGEK 

 
 
 

számla 
szám 

leirás éves terv  
2017-re 

Rebalansz 1 
2017 

5011 KIS KER. BESZERZÉSI ÉRT. 4.000.000,00 4.000.000,00 
5110  FOGYÓ ESZKÖZ KÖLT. 6.000.000,00 6.350.000,00 
5140 ALAKTRÉSZ KÖLT 2.500.000,00 2.600.000,00 
5152  AUTÓ GUMI KÖLT 600.000,00 600.000,00 
5150 LELTÁR KÉSZLET  600.000,00 650.000,00 
5127 HTZ-ÉS FELSZER. KÖLT 700.000,00 750.000,00 
5122 IRODA ANYAG KÖLT. 600.000,00 670.000,00 
5130 ÜZEMA. ÉS KENŐA. KÖLT. 9.000.000,00 9.000.000,00 
5133 ELEKT. ÁRAM KÖLT. 11.000.000,00 11.000.000,00 
5135 FŰTÉS KÖLT. 1.800.000,00 1.800.000,00 
5134 GÁZ KÖLT. 10.000,00 10.000,00 
5200 BRUTTO FIZETÉS KÖLT. 67.058.000,00 66.114.000,00 

 ÉTKEZÉSI NYARALÁSI JÁRULÉK  3.436.000,00 

52001 BRUTTO FIZETÉS KÖLT.-KÖZ MUNKA 606.000,00 4.619.000,00 
5211 JÁRULÉK KÖLT. MELY A MUNKAADÓT 

TERHELI 
12.004.000,00 11.816.000,00 

 ÉTKEZÉSI NYARALÁSI JÁRUL.UTÁNI 
KÖLT.-AMI A MUNKAADÓT TERHELI 

 684.000,00 

52111 JÁRULÉK.KÖLT.MELY A MUNKAAD. 
TERH.-KÖZ M. 

132.000,00 1.281.000,00 

5240 IDEIGL. ALKALMI MUNK. KÖLT. 300.000,00 300.000,00 
5260 FELÜGY BIZ. UTÁNI KÖLT. 258.000,00 258.000,00 
52901 VÉGKIELÉGÍTÉS 820.000,00 1.000.000,00 
52903 ÉVFORDULOS AJÁNDÉK 640.000,00 640.000,00 
52904 HALÁL ESETÉN TÖRTÉNŐ 

TÁMOGATÁS  
100.000,00 100.000,00 

529043 SZOLIDÁRIS TÁMOGATÁS 800.000,00 800.000,00 
52910 UTAZÁSI KÖLT. A MUNKAHELYRE 800.000,00 800.000,00 

52911 UTAZÁSI KÖLT.- NAPIDIJ. 50.000,00 50.000,00 
529301 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK SZOLGÁLATI 

UTRA 
74.000,00 74.000,00 

5310 SZÁLLITÁSI KÖLTS. 30.000,00 30.000,00 
5311 POSTAI SZOLG. EREDŐ KÖLT. 3.500.000,00 3.500.000,00 
5312 POSTAI SZOLG. EREDŐ KÖLT.-

TELEFONOK 
850.000,00 850.000,00 

5320 FOLYÓ KARBANTARTÁS KÖLTSÉGEI 6.300.000,00 6.450.000,00 
539201 EGYÉB TERM. SZOLG. KÖLTS.-    

ÉPÍT. KISIP. MUNK 
200.000,00 500.000,00 
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számla 
szám 

leirás éves terv  
2017-re 

Rebalansz 1 
2017 

53922,23 TERMELŐI SZOLG. KÖLTSÉGEI - GÉPI 
ÉS KÉZI 

1.000.000,00 1.000.000,00 

53921 ANALIZIS KÖLTSÉGEI. 1.200.000,00 1.800.000,00 
5390 KOM. SZOLG.  KÖLT. 500.000,00 500.000,00 
5391 MUNKA VÉDELEMBŐL EREDŐ KÖLT. 400.000,00 400.000,00 
5398 EGYÉB SZOLG  KÖLT.-JÁRMŰ 

REGISZT. 
1.000.000,00 1.000.000,00 

5399 EGYÉB TERMELÉSI SZOLG EREDŐ 
KÖLT. 

50.000,00 50.000,00 

53991 KORP. TÁMOG.ÖSSZEVONT TEHN. ÉS 
MAN. SZOLG.  

4.000.000,00 4.000.000,00 

53992 KORP. TÁMOG.ÖSSZEVONT  ŐRZŐ 
VÉDŐ SZOLG. 

4.000.000,00 4.000.000,00 

53993 KORP. TÁMOGATÁS TEMETKEZÉSI 
SZOLG. 

4.000.000,00 4.000.000,00 

5400 AMORT. KÖLT 14.900.000,00 14.900.000,00 
5500 PÉNZÜGYI REVÍZIÓ KÖLTSÉGEI. 250.000,00 210.000,00 
5501 ÜGYVÉDI SZOLG ERED. KÖLT 500.000,00 300.000,00 
5502 KONSALTING SZOLG.EREDŐ KÖLT 990.000,00 790.000,00 
5503 EGÉSZS. SZOLG.EREDŐ KÖLT.- 

ORVOS 
600.000,00 600.000,00 

5504 TOVÁBBKÉPZÉS-SZEMINÁROK KÖLT. 350.000,00 450.000,00 
5507 IRODAI PROGRAMOK .MÓD. 

KÖLT.(71,72,73) 
1.000.000,00 1.200.000,00 

5509 EGYÉB NEM TERM. KÖLT 1.290.000,00 1.290.000,00 
5510 REPREZENTÁCIÓS KÖLT. 160.000,00 160.000,00 
5511 AJÁNDÉKBÓL ERED. KÖLT 200.000,00 200.000,00 
5520 BIZTOSITÁS FELSZ. ÉS 

INGATLANOKRA  
1.100.000,00 1.100.000,00 

5530 FIZ FORG.ERDŐ KÖLT. 350.000,00 350.000,00 
5532 BANK SZOLG.EREDŐ KÖLT. 70.000,00 70.000,00 
5542,43 TAGSÁGI DÍJ SZAKM. 

CSOPORTOSULÁSOKBAN 
50.000,00 50.000,00 

55400 GAZD.KAM.TAGS.DIJ 160.000,00 25.000,00 
55401 REGIONÁLIS KAMARA TAG.DIJA 249.000,00 0,00 
55402 GAZDASÁGI KAMARA TAG.DIJA-

TARTOMÁNY 
163.000,00 0,00 

5550 ADÓKÖLT. A VAGYONRA- ÉPÜLETEK 300.000,00 300.000,00 
5551 DIJ AZ ELHASZNÁLT VIZ UTÁN 250.000,00 250.000,00 
55511 DIJ AZ OBJEKTUMOK HASZN.-

KANALIZÁCIÓ 
1.300.000,00 1.000.000,00 

55513 DÍJ A VIZSZENNYEZÉSRE - 
KANALIZÁCIÓ 

300.000,00 250.000,00 

5555 KÜLÖNLEGES DÍJAK - 
KÖRNY.VÉDELEM 

12.000,00 12.000,00 
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számla 
szám 

leirás éves terv  
2017-re 

Rebalansz 1 
2017 

5591 ILLETÉKEK 2.500.000,00 2.500.000,00 
5590 HIRDETÉS UTÁNI KÖLT. 100.000,00 100.000,00 
5595 TÖRVÉNYES FIZETÉSCSÖKKENTÉS 6.000.000,00 6.000.000,00 
55991 EGYÉB NEMANYAGI KÖLTSÉGEK 50.000,00 50.000,00 
5620 KAMATKÖLTSÉGEK KOMERCIÁLIS 

BANKNÁL 
10.000,00 10.000,00 

5624 ADÁSVÉTELBŐL EREDŐ KAMAT 
KÖLTSÉGEK 

10.000,00 10.000,00 

5625 КÖZBEVÉTELEK KÉSEDELMI 
KAMATK. 

10.000,00 10.000,00 

5630 ÁRFOLYAM KÜLÖNB. EREDŐ REALIZ. 10.000,00 10.000,00 
5702 NEM LEIRT ALAP ESZK KÖLT.-FELSZ. 2.000,00 2.000,00 
5742 ANYAG HIÁNY 2.000,00 2.000,00 
5743 HIÁNY AZ ALKATRÉSZEKNÉL 2.000,00 2.000,00 

5761 KÖLT. A KÖZVETLEN  KÖVETELÉSEK 
LEIRÁSBÓL 

1.000.000,00 700.000,00 

5762 KÖLT. A KÖZVETLEN KÖVETELÉS 
LEIR. DÖNTÉS ALAPJÁN 

300.000,00 300.000,00 

5770 KÖLT. ANYAGLEÍRÁS 
KÖVETKEZTÉBEN 

2.000,00 2.000,00 

5791 ADOTT RABAT UTÁNI KÖLTS. 400.000,00 300.000,00 
5796 HUM. KULT. EGÉSZS. TÁMOGATÁS 40.000,00 40.000,00 
5798 KÖLT ELŐZŐ ÉVEKBŐL 80.000,00 80.000,00 
5799 EGYÉB NEM ELŐRELÁTOTT KÖLT. 10.000,00 10.000,00 

 ÖSSZESEN 182.554.000,00 191.117.000,00 
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4.        Pénzügyi értékmutatók:  2017-terv, rebalansz 1. 
 

A.         BEVÉTELEK 
 

számla 
szám 

leirás éves terv  
2017-re 

Rebalans 1 
2017 

6041 KISKERESK.ERED.BEVÉTEL 6.500.000,00 6.500.000,00 
6141 SZOLG.ERED.BEVÉTEL 80.000.000,00 80.000.000,00 
61411 SZOLG.ERED.BEVÉTEL-POLGÁROK 76.000.000,00 76.000.000,00 
61412 SZOLG.ERED.BEVÉTEL-HELYPÉNZ 960.000,00 960.000,00 
61413 SZOLG.ERED.BEVÉTEL-KÖZ WC 100.000,00 100.000,00 
61414 SZOLG.ERED.BEVÉTEL-MEDENCE 0,00 3.500.000,00 
6200 SAJÁT MUNKÁLATOK 500.000,00 500.000,00 
6402 BEVÉTELEK DOTÁCIÓBÓL-KÖZ MUNKA 738.000,00 5.162.000,00 
64021 BEVÉTELEK DOTÁCIÓBÓL-VÉGKIELÉGITÉS 1.000.000,00 1.000.000,00 
6502 BÉRBEADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK 12.500.000,00 12.500.000,00 
6623 BEVÉTELEK KÉSEDELMI KAMATBÓL 100.000,00 100.000,00 
6699 EGYÉBB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK 50.000,00 50.000,00 
6702 ALAPESZK.ELAD.SZÁRM.NYERESÉG 100.000,00 100.000,00 
6742 ANYAGI TÖBBLET 1.000,00 1.000,00 
6752 LEIRT UTÓLAG MEGFIZ. KÖV. 3.000.000,00 3.000.000,00 
6790 KÁRTÉRITÉSBŐL EREDŐ BEV. 800.000,00 1.100.000,00 
6797 MEGFIZ. BIRÓSÁGI ILLETÉK 500.000,00 500.000,00 
6798 UTÓLAG MEGV. BEV.KORÁBBI ÉV. 50.000,00 50.000,00 
6799 EGYÉBB NEM ELŐRELÁTOTT BEV. 50.000,00 50.000,00 

 ÖSSZESEN 182.949.000,00 191.173.000,00 
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