
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község  
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 22/2017-I 
Kelt: 2017. augusztus 18-án 
Z e n t a 

Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 48. szakasza és a 
Zentai Községi Képviselő-testület Ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008., 30/2012. és 
03/2015. szám) 75. szakasza alapján 

2017. AUGUSZTUS 22-ÉRE 
ÖSSZEHÍVOM 

A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 22. RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉT 

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

NAPIRENDI JAVASLAT: 

1. A 2017. évben Zenta község helyi önkormányzati rendszerének szervezeti formáiban
határozatlan időre alkalmazottak maximális számáról szóló rendeletjavaslat megvitatása,

2. A kommunális tevékenységekről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló
rendeletjavaslat megvitatása.

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

asszonya 



Javaslat 
A közszférában foglalkoztatottak maximális száma meghatározásának módjáról szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 68/2015. szám) 6. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
129/2007. és 83/2014. szám – másik törvény) 1. szakaszának 20. pontja, a 2017. évben az állami szervek 
rendszerében, a közszolgálatok rendszerében, a Vajdaság Autonóm Tartomány rendszerében és a helyi 
önkormányzatok rendszerében határozatlan időre foglalkoztatottak maximális számáról szóló rendelet (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 61/2017. szám), valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. 
szám) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. augusztus 22-én tartott ülésén 
meghozta az alábbi  
 
 

RENDELETET 
A 2017. ÉVBEN ZENTA KÖZSÉG HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERÉNEK SZERVEZETI 

FORMÁIBAN HATÁROZATLAN IDŐRE ALKALMAZOTTAK MAXIMÁLIS SZÁMÁRÓL 
 

1. szakasz 
 

A Községi Képviselő-testület jelen rendelettel, a törvénnyel összhangban, a Zenta község helyi önkormányzati 
rendszerében határozatlan időre alkalmazottak megállapított számának keretében megállapítja a 2017. évben a 
szervezeti formákban határozatlan időre alkalmazottak maximális számát, az alábbiak szerint:  
 

2. szakasz 
 

Zenta község helyi önkormányzati rendszere szervezeti formájának 
megnevezése 

Az alkalmazottak 
maximális száma 

Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 108 
Zentai Elgas Közvállalat 21 
Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 74 
Zenta község Községi Ügyészsége 2 
Zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ 21 
Zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ 2 
Zentai Történelmi Levéltár 10 
Zentai "Снежана – Hófehérke” Óvoda 88 
Zentai Magyar Kamaraszínház 2 
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 1 
Zentai Centar – Tópart Helyi Közösség 1 
Bogarasi Bácska Helyi Közösség 1 
Tornyos Helyi Közösség 1 
Zentai Tiszapart – Alvég Helyi Közösség 1 
Zentai Kertek Helyi Közösség 2 
Felsőhegy Helyi Közösség 2 

ÖSSZESEN 337 
 

3. szakasz 
 
Zenta község helyi önkormányzati rendszerének azon szervezeti formái, melyek határozatlan időre alkalmazottainak 
száma magasabb a jelen rendeletben megállapított alkalmazottak maximális számánál, kötelesek csökkenteni az 
alkalmazottak számát, illetve lefolytatni a határozatlan időre alkalmazottak számának ésszerűsítését, legalább a 
szervezeti formájukra vonatkozóan megállapított maximális számig, továbbá el kell végezniük a belső szervezetről 
és a munkahelyek besorolásáról szóló általános ügyiratuk összehangolását a közszférában foglalkoztatottak 
maximális számának meghatározásáról szóló törvény 
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(az SZK Hivatalos Közlönye, 68/2015. szám) 13. szakaszának 1. bekezdésével, és a jelen rendelettel összhangban, 
mindezt a rendelet meghozatalának napjától számított 60 napos határidőn belül. 
 

4. szakasz 
 
Jelen rendelet a meghozatalának napján lép hatályba, és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 2017-I 
Kelt: 2017. augusztus 22-én 
Z e n t a 

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

 
 

I n d o k o l á s 
 

A közszférában foglalkoztatottak maximális száma meghatározásának módjáról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 68/2015. szám) 2015. augusztus 12-én lépett hatályba, és 2018. december 31-éig alkalmazandó 
(a továbbiakban: törvény). A törvény 6. szakaszával előirányozásra került, hogy a Kormány ezen törvény 4. 
szakaszának 1. bekezdése szerint meghozott ügyirata alapján az autonóm tartomány, illetve a helyi önkormányzati 
egység illetékes szerve saját ügyiratával megállapítja az alkalmazottak maximális számát, az autonóm tartomány, 
illetve a helyi önkormányzati egység rendszerébe tartozó valamennyi szervezeti formára vonatkozóan.  

A Szerb Köztársaság Kormánya 2017. június 20-án meghozta a 2017. évben az állami szervek 
rendszerében, a közszolgálatok rendszerében, a Vajdaság Autonóm Tartomány rendszerében és a helyi 
önkormányzatok rendszerében határozatlan időre foglalkoztatottak maximális számáról szóló rendeletet, mely 2017. 
június 23-án az SZK Hivatalos Közlönyének 61/2017. számában került közzétételre. Ezen rendeletben Zenta 
községre megállapításra került a maximális szám a 2017. évre vonatkozóan, mely szám 337-et tesz ki. 

A törvény 33. szakaszával összhangban a törvény 4. szakasza szerinti, 2015. évre vonatkozó ügyiratok a 
jelen törvény hatálybalépésének napjától számított 30 napos határidőn belül kerülnek meghozatalra, a soron 
következő évekre pedig a költségvetésről szóló előírás meghozatalának napjától számított 60 napos határidőn belül. 
Ebből következik, hogy a Kormány rendelete a törvénnyel összhangban 2017 februárjának folyamán kellett volna, 
hogy meghozatalra kerüljön, mivel azonban késtek az eddigi rendelettel, ez elkerülhetetlenül kihatással lesz az 
ésszerűsítés lefolytatására előirányozott törvényi határidők meghosszabbítására, melyek a törvény 11. szakaszával 
kerültek előirányozásra, továbbá egyértelmű, hogy az alkalmazottak számának csökkentése nem lesz elvégezhető 
2017. június 30-áig. 

Az autonóm tartomány és a helyi önkormányzati egységek rendszerének szervezeti formáira vonatkozóan 
az alkalmazottak számának csökkentésére vonatkozó határidő az AT illetékes szerve, illetve a helyi önkormányzati 
egység képviselő-testülete valamennyi szervezeti formára vonatkozóan az alkalmazottak maximális számának 
megállapításáról szóló rendelete meghozatalának napjától számított 60 napot tesz ki. 

Mivel a helyi önkormányzat rendszerében, azaz a szervezeti formákban bizonyos változásokra kerül sor, 
hozzá kellett fogni a helyi önkormányzat rendszerének szervezeti formáiban alkalmazottak maximális számának 
megállapításáról szóló új ügyirat kidolgozásához. 

A fentiek alapján a Községi Képviselő-testületnek a 2017. évben Zenta község helyi önkormányzati 
rendszerének szervezeti formáiban határozatlan időre alkalmazottak maximális számáról szóló rendelet megvitatását 
és elfogadását javasoljuk, az előterjesztett szövegben. 
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Javaslat 
A kommunális tevékenységekről szóló törvény (az SZK hivatalos Közlönye, 88/2011. és 104/2016. szám) 
2. szakasza 3. bekezdésének 3. pontja, 4. szakaszának 3. bekezdése, és 5. szakaszának 1. bekezdése, a 
helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. és 101/2016. 
szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 5/2011. és 13/2017. szám) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 
2017. augusztus 22-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

R E N D E L E T E T 
A KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 

KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
A Községi Képviselő-testület jelen rendelettel módosítja és kiegészíti a kommunális tevékenységekről 
szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 2/2013., 8/2013., 13/2013., 15/2014., 3/2015., 15/2016. 
és 21/2016. szám) – a továbbiakban: rendelet. 
 

2. szakasz 
A rendelet 30. szakaszának 1. bekezdése az „és a hőenergia elosztás kommunális tevékenységeket” 
szavak után a „ , továbbá a hővezeték javítását és karbantartását” szavakkal kerül kiegészítésre. 
 

3. szakasz 
A rendelet egyéb rendelkezései változatlanul maradnak. 
 

4. szakasz 
Jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 352-77/2017-I 
Kelt: 2017. augusztus 22. 
Z e n t a 

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

asszonya 

 
I N D O K O L Á S 

 
A kommunális tevékenységekről szóló törvény (az SZK hivatalos Közlönye, 88/2011. és 

104/2016. szám) 2. szakasza 3. bekezdésének 3. pontjával előirányozásra került, hogy a hőenergia 
előállítása és elosztása a kommunális tevékenységek közé tartozik, míg a 4. szakasz 3. bekezdésével 
szabályozásra került, hogy a helyi önkormányzati egység szabályozza a kommunális tevékenységek 
ellátásának feltételeit, a kommunális szolgáltatások használóinak jogosultságait és kötelezettségeit, a 
kommunális szolgáltatások terjedelmét és minőségét, valamint a kommunális szolgáltatások ellátása 
feletti felügyelet gyakorlásának módját, az 5. szakasz 1. bekezdésével továbbá meghatározásra került, 
hogy „kommunális szolgáltatást végezhet: közvállalat, gazdasági társaság, vállalkozó, vagy más 
gazdasági alany.” 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. és 
101/2016. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontjával meghatározásra került a helyi önkormányzat 
képviselő-testületének illetékessége. 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. szám) 46. 
szakaszának 7. pontja alapján a Községi Képviselő-testület előírásokat és egyéb általános ügyiratokat hoz. 
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