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Z e n t a 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017.  sz.) 48. 
szakasza és a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendje (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
3/2018. sz.) 80. szakasza alapján   

Ö S S Z E H Í V O M 
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 33. ÜLÉSÉT 

2018. JÚLIUS 17-ÉRE 

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

A Zentai Községi Képviselő-testület 2018. június 19-én tartott 32. ülésén  felvett 
jegyzőkönyv elfogadását követően javaslom az alábbi 

NAPIRENDI JAVASLATOT: 

1. Zenta község 2018-as évi   költségvetésének  a  módosításáról és  kiegészítéséről
szóló   rendeletjavaslat  megvitatása,

2. Zenta község díszpolgára nyilvános elismerés adományozásáról szóló rendeletjavaslat
megvitatása

3. Zenta község új statútumának  a meghozataláról szóló rendelet
4. Zenta turizmusfejlesztési programja
5. A Zentai KLKV 2017-es évi  rendes  éves   pénzügyi jelentésének  az elfogadásáról

szóló végzés
6. Az Elgas Közvállalatnak a foglalkoztatottak soraiból a  felügyelő bizottsága   tagja

mandátumának a megszűnéséről szóló  határozat
7. Az Elgas Közvállalatnak a foglalkoztatottak soraiból a  felügyelő bizottsága  tagjának

a kinevezéséről  szóló  határozat

Báló Tatjana  s. k.  

a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 



A Zentai Községi Képviselő-testület   munkájáról szóló ügyrend  (Zenta Község Hivatalos 
Lapja,  3/2018. sz.) 129. szakasza  alapján 2018. június 19-én kidolgozásra került  az alábbi 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

a Zentai Községi Képviselő-testület 32. Üléséről 
 

Kezdődött 9:00 órakor   
 

Az ülés  megtartásának ideje  és  helye: 2018.  június 19. (kedd), 9:00 órai kezdettel   Zenta 
község Városházának Nagyterme. 
 
Az  ülést vezeti Báló Tatjana,  a  Zentai Községi Képviselő-testület   asszonya, a Zentai 
Községi Képviselő-testület  titkárának,  Stojkov Igornak a  jelenlétében.  
 
Jelenlevő képviselők: Bradić Miladin, Boljanović Radovan, Vukanić Mirjana, Szűgyi Imre,  
Faragó Bojan, Rác Szabó Márta, Búrány Hajnalka, Vatai Zsuzsanna, Juhász Attila, Molnár 
Csikós József, Pataki Tibor, Pósa Sós Teodóra, Sztantity Szebasztián, Tallós Mónika, Tóth 
Ervin, Huszár Zsolt,  Zsíros Jankelić Anikó, Kriska Nándor,  Popović Predrag, Zsoldos 
Ferenc,  Búrány Katalin, Gordán József, Kókai Péter, Rácz  Szabó László és  Miklós Éva.   
 
Távolmaradt  képviselők: Bakos József, Sándor József és  Zec Boris. 
 
Egyéb jelenlevők: Ceglédi Rudolf, a község polgármestere, Győri István,  a  község 
alpolgármestere, a Községi Tanács tagjai Lőrinc Csongor, Perpauer Attila, Kosiczky András, 
Popov Danilo és Varga Viktor, a község  polgármesterének tanácsadói Tomaš Miroslav, 
Terzić Petar  és Bóbán József, Sarnyai  Rózsa Edit, a Községi Közigazgatási Hivatal 
vezetője, Répás Erika a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének helyettese,  Kopasz 
Mészáros Lívia,  a  költségvetési  és  pénzügyi osztály vezetője,  Tuza Valéria,  az építésügyi 
és kommunális teendők osztályának vezetője, a Községi Közigazgatási Hivatal 
szakmunkatársai, valamint  az intézmények,  közvállalatok és  a  médiák képviselői.  
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya üdvözli a jelenlevőket  és  Zenta Község 
Képviselő-testülete  ügyrendjének  85. szakasza alapján megnyitja a Zentai Községi 
Képviselő-testület  32. ülését. 
 
A jelenlevők számának  megállapításkor, az ülés elején,  az elnöklő megállapította, hogy  a  
29 képviselőből   26 képviselő van jelen,  így az ülés  határozatképes.  
   
A Községi Képviselő-testület áttért  a Zentai Községi Képviselő-testület  31.  ülésén felvett  
jegyzőkönyv  elfogadására. 
 
Rácz Szabó László (4:33) – az ügyrenddel kapcsolatban. Stojkov Igor (6:20) – válasz, 
Zsoldos Ferenc (7:29) az ügyrend  164. szakaszával kapcsolatban. Kérte, hogy  a  képviselő-
testület   szavazással   nyilatkozzon ezen szakasszal  kapcsolatban. Rácz Szabó László (8:34) 
– az ügyrenddel kapcsolatban,  Báló Tatjana (9:20) – válasz, Rácz Szabó László (9:41).  
 
Szavazás   a  Zentai Községi Képviselő testület  31. ülésén felvett  jegyzőkönyv elfogadásáról 
 
A szavazás  eredménye 
IGEN   20 
NEM    3 
TARTÓZKODÓ 2 



 
A képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL ELFOGADTA   a  képviselő-testület  31. ülésén 
felvett jegyzőkönyvet. 
 
A napirend  megállapítása  előtt  a  Községi Képviselő-testület elnök asszonya átadta a szót a 
képviselő-testület titkárának. 
 
Stojkov Igor (11:40) – az észlelt  műszaki  hibákkal kapcsolatban a megküldött anyagban.   
 
A Községi Képviselő-testület elnök asszonya javasolta, hogy  a  10. és 11.,  a  12. és  13.,  a  
14. és  15.  pontokról folytassanak  közös  vitát,  és  azokról külön szavazzanak.   
 
A KKT áttért a  javaslatról való szavazásra.  
 
A szavazás  eredménye 
IGEN   23 
NEM    2 
TARTÓZKODÓ / 
 
A KKT  SZÓTÖBBSÉGGEL   ELFOGADTA a  javaslato.  
 
A szavazás  eredménye 
IGEN   22 
NEM    3 
TARTÓZKODÓ / 
 
 
A KKT áttért   a napirend  egészének a  megállapítására.  
 
A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG megállapította az alábbi 
NAPIRENDET:  
 
 

1. Zenta község 2017-es évi   költségvetése  zárszámadásáról szóló rendeletjavaslat  
megvitatása,  

2. Az értékesítési létesítményeken kívül  a kiskereskedelemről szóló  rendeletjavaslat 
megvitatása,  

3. A zentai „Снежана“ – Hófehérke  Óvoda megalapításáról szóló rendelet  
módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása 

4. A 2018-as évi   építési telek  rendezéséről szóló éves  program elfogadásáról szóló  
végzésjavaslat  megvitatása,  

5. A zentai Szociális Védelmi Központ munkájáról  szóló jelentésének és a pénzügyi 
jelentésének   az elfogadásáról szóló  végzésjavaslat megvitatása,  

6. A gyermekjogi  tanács  2017-es évi  munkájáról szóló jelentés elfogadásáról szóló 
végzésjavaslat elfogadása,   

7. Az utcák és terek   neveinek  megállapításában illetékes    bizottság  elnökének, 
elnökhelyettesének  és tagjainak  a  kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása,  

8. Zenta  község  nyilvános elismerései adományozásában illetékes   bizottság  
elnökének  és tagjainak   a  felmentéséről szóló  határozatjavaslat megvitatása   

9. Zenta  község  nyilvános elismerései adományozásában illetékes   bizottság  
elnökének  és tagjainak   a  kinevezéséről szóló  határozatjavaslat megvitatása,   



10. A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ igazgatóbizottsága  tagjának 
mandátuma megszűnésének megállapításáról szóló határozatjavaslat  megvitatása,    

11. A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ igazgatóbizottsága  tagjának 
kinevezéséről  szóló határozatjavaslat  megvitatása,  

12. A zentai Közgazdasági  és Kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjának  felmentéséről 
szóló határozatjavaslat  megvitatása,  

13. A zentai Közgazdasági  és Kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjának  kinevezéséről 
szóló határozatjavaslat  megvitatása,  

14. A zentai Bolyai  Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium iskolaszéktagjának  a 
felmentéséről szóló határozatjavaslat  megvitatása  

15. A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium iskolaszéktagjának  a 
kinevezéséről szóló határozatjavaslat  megvitatása  

 
1. pont  

SZÁM: 401-20/2018-I 
Zenta község 2017-es évi   költségvetése  zárszámadásáról szóló rendeletjavaslat  
megvitatása 
 
Ezen napirendi ponttal kapcsolatban a javaslattevő nevében   a  bevezető előterjesztést  
Ceglédi Rudolf (14:35) és  Kopasz Mészáros Lívia  adta (22:25).  
 
Stojkov Igor (24:42) – Rácz Szabó László az ügyrend  118. Szakaszának  
megsértésével kapcsolatban,  Rácz Szabó László az ügyrend  megsértésével 
kapcsolatban (33:49), Stojkov Igor  - válasz (36:05), Popović Predrag – az ügyrend  
118. szakaszának 4. bekezdése, Báló Tatjana  (38:07), Rácz Szabó László  - az 
ügyrend  kapcsán (38:25) 
 
A  Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta  a vitát.  
 

Vitázott: Zsoldos Ferenc (38:50), Popović Predrag (43:10), Rácz Szabó László (46:00) Zsíros 
Jankelić Abikó (49:39), Perpauer  Attila – válasz (53:18),  Rác Szabó Márta (54:50), Rácz 
Szabó László (57:31),  Báló Tatjana elvette  a szót Rácz Szabó Lászlótól (59:00), Popović 
Predrag (59:00),  Zsoldos Ferenc – viszontválasz (60:09).  Ceglédi Rudolf (61: 21), Kosiczky 
András (64:43), Perpauer Attila (67:10), Zsoldos Ferenc – viszontválasz (67:51), Popović 
Predrag – az ügyrend  108. szakaszának 2. bekezdése kapcsán,  (69:44), Stojkov Igor  - az 
ügyrend  94. szakasza kapcsán (70:50), Zsíros Jankelić Anikó – az ügyrend  108. szakasza  
kapcsán, Báló Tatjana az ügyrend  108. szakasza kapcsán (72:28),  Popović Predrag az 
ügyrend  108. szakaszának 2. bekezdése kapcsán (73:10),  Stojkov Igor az ügyrend  94. 
szakasza,  illetve  107. szakaszának 2. bekezdése és  90. szakasz alapján, Kosiczky András 
(75:38),  Kopasz Mészáros Lívia – válasz (76:52), Zsíros Jankelić Anikó (77:36), Kopasz 
Mészáros Lívia – válasz (77:56).  
 
A  Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette  a  vitát, megállapította, hogy a 
Zentai Községi Képviselő-testület költségvetési és  pénzügyi bizottsága javasolta  a Zentai 
Községi Képviselő-testületnek   a szóban forgó rendelet  meghozatalát.  
 
A  Községi Képviselő-testület elnök asszonya a javaslatot szavazásra  bocsátotta.  
 
A szavazás  eredménye 
IGEN   17 
NEM    2 
TARTÓZKODÓ 7 



 
A  Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL  meghozta az alábbi   
 

 r e n d e l e t e t 
Zenta község 2017-es évi   költségvetése  zárszámadásáról szóló 
rendeletet, amelynek szövege e  jegyzőkönyv alkotó részét képezi.    

 
2. pont 

SZÁM: 330-2/2018-I 
Az értékesítési létesítményeken kívül  a kiskereskedelemről szóló  
rendeletjavaslat megvitatása 
 
E napirendi pont kapcsán bevezető előterjesztést  Ceglédi Rudolf adott (80:00).  
 
A  Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta  a vitát.   
 
Vitázott: Popović Predrag (82:26), Zsíros Jankelić Anikó (83:50), Rácz Szabó László 
(85:00),  Sarnyai Rózsa Edit – válasz (89:36), Varga Viktor (93:39), Vukanić Mirjana  
- rámutatott a műszaki hibára a javaslatban (94:35),  Rácz Szabó László (95:36), 
Zsoldos Ferenc (97:46), Sarnyai Rózsa Edit – megerősítette  Vukanić Mirjana 
képviselő asszony  állítását és  kijelentette hogy a Községi Közigazgatási Hivatal 
szolgálata   el fogja hárítani   az észlelt műszaki hibát (99:18). 
 
A  Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette a vitát és megállapította, 
hogy a Zentai Községi Képviselő-testület költségvetési  és pénzügyi bizottsága,  a 
gazdasági és  helyi  gazdaságfejlesztési és ökológiai bizottsága javasolta  a szóban  
forgó rendelet  elfogadását és  a  javaslatot  szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselő-testület  EGYHANGÚLAG MEGHOZTA  az alábbi  
 

r e n d e l e t e t 
az értékesítési létesítményeken kívül  a kiskereskedelemről, 
amelynek szövege e  végzés alkotó részét képezi.    

 
3. pont 
SZÁM: 020-21/2018-I 
A zentai „Снежана“ – Hófehérke  Óvoda megalapításáról szóló rendelet  módosításáról 
és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása 
 
Bevezető előterjesztést  Perpauer Attila adott (101:54).  
 
A  Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát.  
 
Vitázott: Popović Predrag – javaslatot   adott  a  javaslat  5. szakaszában a műszaki  hiba 
elhárítására (103:25), Stojkov Igor  (106:17), Rácz Szabó László az ügyrend  94. szakasza 
kapcsán (107:44), Zsoldos Ferenc (108:35), Bradić Miladin az ügyrend  112. szakasza 
kapcsán (110:27), Popović Predrag (111:58), Kókai Péter (114:10), Perpauer Attila  - a  
javaslattevő nevében elfogadja  Popović Predrag javaslatát az anyagban a  műszaki hiba 
elhárítására (115:25), Rácz Szabó László (116:59),  Vukanić Mirjana (121:30), Popović 
Predrag – viszontválasz (122:30), Bradić Miladin (123:50). 
 



A  Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette  a vitát és megállapította, hogy a 
Zentai Községi Képviselő-testület költségvetési és pénzügyi bizottsága,  a statútumügyi  és  
normatív aktusok bizottsága, valamint  az oktatási és sportügyi bizottsága javasolták  a Zentai 
Községi Képviselő-testületnek   a  szóban forgó rendelet  meghozatalát  és  a rendeletet 
szavazásra bocsátotta.  
 
A szavazás  eredménye 
IGEN   19 
NEM    6 
TARTÓZKODÓ / 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi  
 

r e n d e l e t e t 
A zentai „Снежана“ – Hófehérke  Óvoda megalapításáról szóló rendelet  
módosításáról és kiegészítéséről, amelynek szövege e  jegyzőkönyv alkotó 
részét képezi.    

 
A  Községi Képviselő-testület elnök asszonya elrendelt  egy 15 perces  szünetet.  
 
A szünet  után folytatódott a munka.   
 
4. pont  
SZÁM: 023-3/2018-I 
A 2018-as évi   építési telek  rendezéséről szóló éves  program elfogadásáról szóló  
végzésjavaslat  megvitatása 
 
Bevezető előterjesztést  Ceglédi Rudolf adott (128:10).  
 
A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya  megnyitotta a vitát.  
 
Tekintettel, hogy a jelenlevők közül senki sem kért  szót,   a  Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya berekesztette a vitát  és  megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-
testület költségvetési és pénzügyi bizottsága,  a  gazdasági  és helyi  gazdaságfejlesztési 
bizottsága és  a településrendezési, lakásügyi-kommunális és  ökológiai   bizottsága   
javasoltak  a   Zentai Községi Képviselő-testületnek   a  szóban forgó végzés   meghozatalát  
a javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG  meghozta az alábbi   
 

v é g z é s t 
a 2018-as évi   építési telek  rendezéséről szóló éves  program 
elfogadásáról, amelynek szövege e  jegyzőkönyv alkotó részét képezi.    

 
5. pont 
SZÁM: 551-2/2018-I 
A zentai Szociális Védelmi Központ munkájáról  szóló jelentésének és a pénzügyi 
jelentésének   az elfogadásáról szóló  végzésjavaslat megvitatása 
 
Bevezető előterjesztést  Lőrinc Csongor adott (134:25). 
 
A  Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát.  



 
Vitázott: Zsoldos Ferenc (136:23), Rácz Szabó László (137:22), Vukanić Mirjana (143:29), 
Popović Predrag (144:33), Zsoldos Ferenc (147:07), Lőrinc Csongor – válasz (148:55). 
 
A  Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette a vitát és  megállapította, hogy  a 
Zentai Községi Képviselő-testület költségvetési  és pénzügyi bizottsága és  az egészségügyi  
és  szociális politikai  bizottsága   javasolta  a Zentai Községi Képviselő-testületnek  a  
szóban  forgó végzés meghozatalát és  a  javaslatot szavazásra  bocsátotta.  
 
A szavazás  eredménye 
IGEN   16 
NEM    5 
TARTÓZKODÓ 3 
 
A  Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL   meghozta  az alábbi   
 

v é g z é s t 
a zentai Szociális Védelmi Központ munkájáról  szóló jelentésének és 
a pénzügyi jelentésének   az elfogadásáról, amelynek szövege e  
jegyzőkönyv alkotó részét képezi.    

 
6. pont  
SZÁM: 56-1/2018-I 
A gyermekjogi  tanács  2017-es évi  munkájáról szóló jelentés elfogadásáról szóló 
végzésjavaslat elfogadása 
 
Bevezető előterjesztést  Kopasz Ildikó adott (151:46).  
 
A  Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát.  
 
Vitázott: Zsoldos Ferenc (155:53), Zsíros Jankelić Anikó (159:18), Bradić Miladin (165:31), 
Stojkov Igor – válasz (168:05), Zsíros Jankelić Anikó  - viszontválasz (170:00).  Bradić 
Miladin – viszontválasz (171:01), Stojkovi Igor (172:17), Vukanić Mirjana (172:42), Zsoldos 
Ferenc (174:48), Stojkov Igor (175:49), Perpauer Attila (176:20), Popović Predrag (177:16), 
Stojkov Igor (178:23), Rácz Szabó László (178:50). 
 
Tekintettel, hogy  a  jelenlevők közül senki sem kért  szót, az  elnök asszony  berekesztette  a  
vitás  és  a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A szavazás  eredménye 
IGEN   18 
NEM    / 
TARTÓZKODÓ ű6 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL  meghozta az alábbi   
 

v é g z é s t 
 

a gyermekjogi  tanács  2017-es évi  munkájáról szóló jelentés 
elfogadásáról, amelynek szövege e  jegyzőkönyv alkotó részét képezi.    

 
7. pont 



SZÁM: 020-34/2018-I(  
Az utcák és terek   neveinek  megállapításában illetékes    bizottság  elnökének, 
elnökhelyettesének  és tagjainak  a  kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 
 
A  Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy  a  képviselők az anyagot 
megkapták a meghívó mellett  és  megnyitotta  a vitát.  
 
Vitázott: Zsoldos Ferenc (186:00), Rácz Szabó László (187:29).  
 
A  Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette a vitát és megállapította, hogy a 
Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi, választási és kinevezési és mandátum-mentelmi 
jogi  bizottsága  javasolta  a Zentai Községi Képviselő-testületnek  a  szóban forgó  végzés  
meghozatalát  és  a  javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A szavazás  eredménye 
IGEN   15 
NEM    7 
TARTÓZKODÓ 2 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi  
 

v é g z é s t 
 

az utcák és terek   neveinek  megállapításában illetékes    bizottság  
elnökének, elnökhelyettesének  és tagjainak  a  kinevezéséről, 
amelynek szövege e  jegyzőkönyv alkotó részét képezi.   

 
Zsoldos Ferenc az ügyrenddel kapcsolatban (190:00), Stojkov  Igor (190:27), Popović 
Predrag az ügyrend  69. szakaszának  3. bekezdésével kapcsolatban, Stojkov Igor (192:01), 
Rácz Szabó László – az ügyrenddel kapcsolatban, Popović Predrag – viszontválasz (193:25).  
 
A  Községi Képviselő-testület elnök asszonya elrendelt  egy öt perces  szünetet.  
 
8. pont 
SZÁM: 020-29/2018-I  
Zenta  község  nyilvános elismerései adományozásában illetékes   bizottság  elnökének  
és tagjainak   a  felmentéséről szóló  határozatjavaslat megvitatása 
 
A  Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a képviselők az anyagot a 
meghívó mellett  megkapták és megnyitotta a vitát.  
 
Vitázott: Rácz Szabó László (196:27) 
 
Tekintettel, hogy  a  jelenlevők közül senki sem kért szót,  a   Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya berekesztette  a vitát és megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-
testület káderügyi,  választási és kinevezési és  mandátum-mentelmi jogi bizottsága  javasolta  
a Zentai Községi Képviselő-testületnek   a  szóban forgó határozat  meghozatalát  így a 
javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta  az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t 



Zenta  község  nyilvános elismerései adományozásában illetékes   
bizottság  elnökének  és tagjainak   a  felmentéséről, amelynek szövege 
e  jegyzőkönyv alkotó részét képezi.    

 
9. pont 
SZÁM: 020-30/2018-I 
Zenta  község  nyilvános elismerései adományozásában illetékes   bizottság  elnökének  
és tagjainak   a  kinevezéséről szóló  határozatjavaslat megvitatása 
 
A  Községi Képviselő-testület elnök asszonya  megállapította, hogy a képviselők az anyagot a 
meghívó mellett  megkapták és megnyitotta a vitát.  
 
Vitázott: Rácz Szabó László (201:13), Perpauer Attila (204:18), Rácz Szabó László – 
viszontválasz (205:05), Perpauer Attila (206:36), Rácz Szabó László (207:16), Popović 
Predrag   (209:30). 
 
Tekintettel, hogy  a  jelenlevők közül senki sem kért szót,  a   Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya berekesztette a vitát. Megállapította, hogy   a Zentai Községi Képviselő-
testület káderügyi, választási  és  kinevezési és  mandátum mentelmi bizottsága  módosító 
javaslatot nyújtott be   Zenta  község  nyilvános elismerései adományozásában illetékes   
bizottság  elnökének  és tagjainak   a  kinevezéséről szóló  határozatjavaslatra és átadta a szót 
a Községi Képviselő-testület titkárának. 
 
Stojkov Igor (211:25)  
 
A  Községi Képviselő-testület elnök asszonya szavazásra bocsátotta a Zentai Községi 
Képviselő-testület káderügyi, választási  és  kinevezési és  mandátum mentelmi bizottsága  
módosító javaslatát Zenta  község  nyilvános elismerései adományozásában illetékes   
bizottság  elnökének  és tagjainak   a  kinevezéséről szóló  határozatjavaslatra. 
 
A szavazás  eredménye 
IGEN   2 
NEM    16 
TARTÓZKODÓ 6 
 
A  Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy  a  bizottság módosító 
javaslatát a KKT nem fogadta  el  és   a határozatjavaslat egészét szavazásra  bocsátotta.  
 
A szavazás  eredménye 
IGEN   18 
NEM    2 
TARTÓZKODÓ 4 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL  meghozta az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t 
Zenta  község  nyilvános elismerései adományozásában illetékes   
bizottság  elnökének  és tagjainak   a  kinevezéséről, amelynek szövege 
e  jegyzőkönyv alkotó részét képezi.    

 
 
A képviselő-testület  áttért  a  10. és  11. napirendi pontok megvitatására.  



 
A  Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a képviselők az anyagot 
megkapták a meghívó mellett és megnyitotta  a vitát.  
 
Tekintettel, hogy a  jelenlevők közül senki sem kért szót,  a   Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya berekesztette a vitát, megállapította, hogy   a Zentai Községi Képviselő-
testület káderügyi, választási  és  kinevezési és  mandátum mentelmi bizottsága  javasolta  
Községi Képviselő-testületnek  a  javaslat elfogadását, azt  szavazásra bocsátotta.  
 
10. pont 
SZÁM: 020-36/2018-I  
A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ igazgatóbizottsága  tagjának 
mandátuma megszűnésének megállapításáról szóló határozatjavaslat  megvitatása 
 
A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG  meghozta az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t 
a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ igazgatóbizottsága  
tagjának mandátuma megszűnésének megállapításáról, amelynek 
szövege e  jegyzőkönyv alkotó részét képezi.    

 
11. pont  
SZÁM: 020-37/2018-I  
A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ igazgatóbizottsága  tagjának 
kinevezéséről  szóló határozatjavaslat  megvitatása 
 
A szavazás  eredménye 
IGEN   20 
NEM    / 
TARTÓZKODÓ 4 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t 
a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ igazgatóbizottsága  
tagjának kinevezéséről, amelynek szövege e  jegyzőkönyv alkotó részét 
képezi.      

 
A KKT áttért   a 12. és 13. napirendi pontok közös megvitatására.  
 
A  Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy  a  képviselők az anyagot 
a meghívó mellett megkapták és megnyitotta a vitát.  
 
Tekintettel, hogy a  jelenlevők közül senki sem kért szót,  a   Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya berekesztette a vitát, megállapította, hogy   a Zentai Községi Képviselő-
testület káderügyi, választási  és  kinevezési és  mandátum mentelmi bizottsága  javasolta  
Községi Képviselő-testületnek  a  javaslat elfogadását, azt  szavazásra bocsátotta.  
 
12. pont 
SZÁM: 020-20/2018-I 
A zentai Közgazdasági  és Kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjának  felmentéséről szóló 
határozatjavaslat  megvitatása 



 
A szavazás  eredménye 
IGEN   18 
NEM    / 
TARTÓZKODÓ 6 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t 
a zentai Közgazdasági  és Kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjának  
felmentéséről, amelynek szövege e  jegyzőkönyv alkotó részét képezi.    

 
13. pont  
SZÁM: 020-35/2018-i 
A zentai Közgazdasági  és Kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjának  kinevezéséről szóló 
határozatjavaslat  megvitatása 
 
A szavazás  eredménye 
IGEN   18 
NEM    / 
TARTÓZKODÓ 6 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t 
a zentai Közgazdasági  és Kereskedelmi Iskola 
iskolaszéktagjának  kinevezéséről, amelynek szövege e  
jegyzőkönyv alkotó részét képezi.    

 
 
  
A KKT áttért  a 14. és 15. napirendi pontok közös megvitatására.  
 
A  Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy  a  képviselők az anyagot 
a meghívó mellett megkapták és megnyitotta a vitát.  
 
Tekintettel, hogy a  jelenlevők közül senki sem kért szót,  a   Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya berekesztette a vitát, megállapította, hogy   a Zentai Községi Képviselő-
testület káderügyi, választási  és  kinevezési és  mandátum mentelmi bizottsága  javasolta  
Községi Képviselő-testületnek  a  javaslat elfogadását, azt  szavazásra bocsátotta.   
 
14. pont 
SZÁM: 61-9/2018-I 
A zentai Bolyai  Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium iskolaszéktagjának  a 
felmentéséről szóló határozatjavaslat  megvitatása  
 
A szavazás  eredménye 
IGEN   23 
NEM    / 
TARTÓZKODÓ 1 
 
 



A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t 
a zentai Bolyai  Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 
iskolaszéktagjának  a felmentéséről, amelynek szövege e  jegyzőkönyv alkotó 
részét képezi.    

 
15. pont 
SZÁM: 61-10/2018-I  
A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium iskolaszéktagjának  a 
kinevezéséről szóló határozatjavaslat  megvitatása  
 
 
A szavazás  eredménye 
IGEN   20 
NEM    / 
TARTÓZKODÓ 4 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t 
a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 
iskolaszéktagjának  a kinevezéséről, amelynek szövege e  jegyzőkönyv alkotó 
részét képezi.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK 
 

Mivel a napirend  kimerült, a  Községi Képviselő-testület elnök asszonya átadta a szót a  
képviselőknek, hogy tegyék fel képviselői kérdéseiket.  
 
Vukanić Mirjana (223:44) – kérdés Perpauer Attilának  
 
Amíg tartott a vita  a  3. napirendi  pont kapcsán,  feltettem a kérdést,  és  nem kaptam 
választ,  tehát  a  6. szakaszban az áll, hogy  a  10. szakasz  módosult és a következőképpen 
hangzik: „Az igazgatóbizottság, mint  az intézmény  igazgatási szerve:” – elérkezünk  a  10. 
pontig – „meghozza  az  intézmény tevékenységének a  bővítéséről szóló határozatot”. 
Engem csak  az érdekelne,  hogy  ez az intézmény még milyen más   tevékenységgel 
foglalkozhatna? 
 
Popović Predrag (242:22) 
 
Én csak konstatálnám, hogy a  70. szakasszal ellentétben nem kaptam választ a képviselői 
kérdésemre,   amit  sajnálattal kell megállapítanom.  Emlékeztetem Önöket, hogy a  Népkert,  
illetve a városi park  erdősítéséről  volt  szó, amely  a  terület  mögött van, pillanatnyilag a  
tekepálya mögött,   a  nagy Népkertben.  Sajnálom, nem kaptam sem írásos választ, annak 
ellenére, hogy  az ülésen szóban  feltettem a  kérdést.  Csak ennyi, egyelőre más kérdésem 
nincs.  
 
Stojkov Igor   kijelentette, hogy  a válasz minden képviselőnek   át lett adva.   
 
Rácz Szabó László (225:52) 
 

1. Az első kérdésem Lőrinc Csongorhoz intézem. Ugyanis, azon a megbeszélésen, 
amikor arról beszéltünk, hogy miért nincs fölvételezve, meg közvetítve, meg hogy 
miért csak két percünk van föltenni a kérdést, akkor ő azt mondta, hogy majd úgy kell 
megoldanunk, hogy a Képviselő- testület után a sajtótájékoztatót tartunk, szeretném, 
ha megnézné, hány sajtós van itt, és hogy miért nem biztosította a számunkra a sajtót? 
Ez a kérdésem. 

 
2. A következő kérdésem, pedig a polgármesterhez szól. A polgármester úr egy iratában, 

pecséttel és aláírásával megállapította, hogy Bóbán József nem végez értékelhető 
munkát itt a városházán, márpedig fizetést kap. Ezért kérdezem a polgármestert, hogy 
mikor szándékozik eltávolítani a munkahelyéről, hiszen ez csak az ő munkása, senki 
másé.  

 
3. A polgármesterhez teszem fel a következő kérdést is. A piacon nagy razziát tartottak, 

kommandósok, fegyveres rendőrök nekiálltak, megtámadták ott az elárusítókat, 
mindenkihez egyet odaállítottak. Mi a véleménye erről az eljárásról, gondolom, az 
adóhivatal, vagy valami a kikindai, egyébként, nem zentai rendőrségről van szó, 
harcol a szürkegazdaság ellen, nem a milliárdokat rablókkal szemben, hanem a 
kisemberrel, aki alig tud megélni.  

 
4. A felsőhegyi polgárok egy csoportja beadvánnyal fordult – ez a következő kérdésem a 

polgármesterhez – és a polgármester nem válaszolt erre a kérdésre. Mikor fog választ 
adni? Kérdezem a polgármestert. Arról van szó, hogy a felsőhegyi helyi közösség 
szeretné megtudni, hogy mit csinált a pénzzel és stb., hogy mi történt, hogy történt. Ez 
is Bóbán Józsefhez kötődik, bizonyos szemszögből nézve. Köszönöm szépen. 



 
Bradić Miladin (228:10) – a  község polgármesterének   

 
A képviselői kérdéseket általában írásos formában küldjük meg, azonban  ez alkalommal ezt 
nem tettem  meg, mert   nem voltam biztos abban,  hogy  kinek kell feltennem  a képviselői 
kérdést.  A következőkről van szó: lenn a Népkertben a felüljárónál, illetve a medencék felé 
bizonyos  építészeti munkálatokat folytatnak.  Amikor megkérdeztem, hogy miről van szó,  
azt mondták,  hogy a csatorna csövezését végzik vagy valami ilyesmit,  lényegében nem  
tudom,  de  a csatornát betemették.  Engem az érdekel,  hol láthatnám ezen   munkálatok 
kivitelezésének tervét.  Hogy miért? Ott a tél idején, amikor hó esik, jóllehet  az utóbbi 
időben kevés hó van, azonban reméljük, hogy   lesz.  A gyerekek a töltésen szánkóznak, és  
ereszkednek le szánkóval a töltésen.  A csatorna egyfajta akadály volt,  hogy ne repüljenek ki 
az útra,  illetve közlekedési útvonalra.  Ha ezt a csatornát betemetik, amely akadályként 
készült, mint akadály, hogy a gyerekek a szánkóikkal  ne  repüljenek ki az útra,  és  valaki ne 
üsse el őket.  Amennyiben ezt tervezték, látni szeretném.  Amennyiben nem,  szeretném ha 
ezt terveznék.  A biztonsági intézkedést, vagy ahogyan  azt nevezik.   Csupán ezért.   Valóban 
nem tudtam, hogy kinek tegyem fel a kérdést, kihez forduljak.  Mondom,  nem hivatalosan 
azt  hallottam, hogy  ezen kanális csövezését végzik.   Ha ez igaz, szeretném látni, mely 
biztonsági intézkedéseket foganatosítottak.   És ha valami mást csinálnak,  szeretnék 
információt arról,  hogy mit csinálnak,  és  miről van szó.  
 
Zsoldos Ferenc (230:03) – a polgármesterhez 
 
Igazából ugyanebben a témában szeretnék én is kérdést feltenni. Tehát, csatlakoznék Bradić 
képviselőhöz, hogy ki döntötte el azt, hogy ott a töltés oldalán, tehát ezek a pillanatnyi 
információk – lehet, csak ilyen álinformációk, hogy ott parkolót akarnak építeni, tehát milyen 
szinten dőlt el, ki döntötte el, mi volt ennek az indoka. Igaz-e a hír, hogy ott a töltésoldalon 
parkolót akarnak építeni. A polgármestert kérdezem. Ezt nagyon fontos kérdésnek tartom, 
mert ha igaz, akkor – hát hogy is mondjam? – Megint egy nagyon szép tájat, egy nagyon szép 
részét rontják el ezzel Zentának. Úgyhogy, a kérdésre mindenféleképpen kérnék választ, 
merthogy a polgárokat ez érdekli. Lehet, hogy nem is igaz, de akkor legalább tudjuk meg, 
hogy igaz-e és akkor javaslom, hogy a sajtótájékoztatón ezt egyértelműen tisztázza, mert a 
polgárok körében ebből vita van. Tehát, legalább értesítsék őket erről. Köszönöm.  
 
Lőrinc Csongor – válasz 
 
Tehát, a kérdés hozzám az az volt, hogy ugye mondtam, hogy KKT után, - ezt én mondtam, - 
lehet sajtótájékoztatót tartani, és miért nincsenek itt most azok, akiknek lehetne nyilatkozni. 
Hát úgy gondolom, hogy a KKT utáni sajtótájékoztató nem az én feladatom, hogy ide 
megszervezzem. Amennyiben én sajtótájékoztatót szeretnék tartani, akkor természetesen, 
hogy ugyanúgy ahogy Önök is, meg minden politikai párt, megszervezi saját magának. Tehát 
a válaszom az, hogy nem az én feladatom, hogy most, ide megszervezzem. Köszönöm. 
 

Befejezve 13:30 órakor   
 

Jegyzőkönyvvezető     Báló Tatjana 
Barta Zsolt    a  Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
        
 
                                                                                  Stojkov Igor    
      a Zentai Községi Képviselő-testület titkára 
 



Zenta község 2018. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele:
987,920,683 dinár összegben kerül megállapításra.

1. a 2018. évi költségvetés folyó jövedelmei és bevételei 879,718,864 dinár összegben,
2. átvitt fel nem használt külön rendeltetésű eszközök 77,070,218 dinár összegben,
3. a használók más forrásokból eredő jövedelmei 28,559,181 dinár összegben,
4. átvitt fel nem használt eszközök a közvetett
használók külön rendeltetéseire 2,572,420 dinár összegben.

A 2018. évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze:

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám – kiigazítás, 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 
142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/2015., 99/2016. és 113/2017. szám)  43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. 

szám – másik törvény) 32. szakasza, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2018. július 
17-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

R E N D E L E T E T

A ZENTA KÖZSÉG 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

2. szakasz

1 lap

Javaslat1



А. Közgazdasági osztályozás

Eszközök a 
költségvetés-
ből dinárban 

kifejezve

A költs. 
használók egyéb 
fin. forrásokból 
eredő eszközei 

dinárban 
kifejezve

ESZKÖZÖK 
ÖSSZESEN

1. 7 + 8 879,718,864 28,559,181 908,278,045

2. 4 + 5 936,789,082 31,131,601 967,920,683

3. (7+8) - (4+5) -57,070,218 -2,572,420 -59,642,638

4. 62

5. ((7+8) - (4+5)) - 62 -57,070,218 -2,572,420 -59,642,638

B. 0

1. 91

2. 92

3. 3 77,070,218 2,572,420 79,642,638

4. 6211

5. 61 20,000,000 20,000,000

5. (91+92+3) - (61+6211) 57,070,218 2,572,420 59,642,638

6. (((7+8) - (4+5)) - 62) + 
((91+92+3)-(6211+61))

C.

Teljes fiskális többlet/hiány és nettó finanszírozás

A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK TOVÁBBI 
BEVÉTELEI

Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (9211., 9221., 
9219., 9227. és 9228. kontó)

Előző évekből származó felhasználatlan eszközök

Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok 
beszerzésének kivételével)

Alaptőketörlesztés kiadásai

Nettó finanszírozás

Költségvetési többlet/hiány

Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok 
beszerzésének kivételével)

Teljes fiskális többlet/hiány

A FINANSZÍROZÁS ELSZÁMOLÁSA

Adósságvállalásból származó bevételek

Zenta község 2018. évi költségvetésének bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai az alábbiakból tevődnek össze:

A JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK ELSZÁMOLÁSA

Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedelmek 
és bevételek

Nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei

3. szakasz

2 lap

1



S.sz. LEÍRÁS
A közg. 

osztályozás 
kódja

Eszközök a 
költségvetésből

Eszközök 
egyéb 

forrásokból
Összesen

1 2 3 4 5 6

I.
NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL 
SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS 
JÖVEDELMEK

7+8 879,718,864 22,399,181 901,918,045

1. Adóbevételek 71 484,502,000 0 484,501,000

1.1. Jövedelem, nyereség- és tőkenyereségadók (az 
önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével) 711 292,460,000 0 292,460,000

1.2. Önkéntes anyagi hozzájárulás 711180
1.3. Vagyonadó 713 152,501,000 0 152,501,000
1.6. Egyéb adóbevételek 39,541,000 0 39,540,000
2. Nem adóból származó bevételek 74 126,085,864 5,554,000 131,440,864

2.1 Természeti erőforrások használata utáni térítmény 741510 2,500,000 0 2,500,000

2.2 Erdei és mezőgazdasági földterületek használata 
utáni térítmény 741520 30,200,000 0 30,000,000

2.2 Építési telek használata utáni térítmény 741534 1,500,000 0 1,500,000

2.3 Természetes gyógyító tényezők használata utáni 
térítmény 741542

2.4 A biztosítási kötvények birtokosait megillető 
vagyonból származó bevételek 741411 0 0 0

2.5 Növények kötelező egészségügyi ellenőrzése utáni 
térítmény 742252

2.6 Építési telek rendezése utáni térítmény 742253 1,000,000 0 1,000,000

2.7

A helyi önkormányzati egység költségvetési 
eszközhasználói természetes és jogi személyeknek 
nyújtott szolgáltatásainak értékesítése alapján 
megvalósított bevételek

742340

2.8 Egyéb nem adóból származó bevételek 90,885,864 5,554,000 96,440,864
3. Adományok 731+732 33,000,000 15,178,990 48,178,990
4. Átutalások 733 193,431,000 1,266,191 194,697,191
5. Költségrefundációs memorandumtételek 771 600,000 400,000 1,000,000

6. Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó 
bevételek 8 42,100,000 0 42,100,000

II.
NEM PÉNZÜGYI VAGYON 
BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI ÉS 
KIADÁSAI

4+5 936,789,082 31,131,601 967,920,683

1. Folyó kiadások 4 - 463 650,905,642 28,494,601 679,400,243
1.1. A foglalkoztatottak kiadásai 41 223,377,853 3,901,191 227,279,044
1.2. Áruk és szolgáltatások igénybevétele 42 277,861,973 24,278,410 302,140,383

4. szakasz
A költségvetés bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai az alábbi összegekben kerültek megállapításra:

3 lap

1



1.3. Állóeszközök használata 43 0 0 0
1.4. Kamatok törlesztése 44 2,250,000 50,000 2,300,000
1.5. Szubvenciók 45 15,244,891 0 15,244,891
1.6. Szociális védelem a költségvetésből 47 22,842,000 0 22,842,000
1.7. Egyéb költségek 48+49 75,092,000 0 75,092,000
2. Átutalások 463 87,320,080 9,000 87,329,080

3. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 5 198,563,360 2,628,000 201,191,360

4. Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a 
6211 kivételével) 62 0 0 0

III.

PÉNZÜGYI VAGYON 
ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS 
ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ 
JÖVEDELMEK

9

1. Adósságvállalás 91
1.1. Adósságvállalás hazai hitelezőknél 911
1.2. Adósságvállalás külföldi hitelezőknél 912

2. Hiteltörlesztés és pénzügyi vagyon értékesítése 
alapján megvalósított jövedelmek 92

IV. ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI 
VAGYON BESZERZÉSE 6 20,000,000 0 20,000,000

1. Adósságtörlesztés 61 20,000,000 0 20,000,000
1.1. Adósságtörlesztés hazai hitelezőknek 611 20,000,000 0 20,000,000
1.2. Adósságtörlesztés külföldi hitelezőknek 612
1.3. Adósságtörlesztés garanciák alapján 613
2. Pénzügyi vagyon beszerzése 6211

V. KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ NEM 
FELOSZTOTT JÖVEDELEMTÖBBLET 3 77,070,218 2,572,420 79,642,638

A jelen rendelet 3. szakasza szerinti fiskális deficit finanszírozásához szükséges eszközök 59,642,638
dinár összegben a korábbi évekből származó 79,642,638 dinár összegű nem felosztott
 jövedelemtöbbletből, és az adósságvállalásból eredő 20,000,000 dinár összegű jövedelemből
kerülnek biztosításra.

5. szakasz

A fiskális deficit finanszírozására a 2018. év folyamán eszközök használhatók Zenta község konszolidált kincstári 
számlájáról, akkora összegig, amely nem veszélyezteti ezen számla likviditását.
Ha a 2018. év végén a konszolidált kincstári számlán hitel marad, az a pénzügyi piac feltételeitől függően a 
következő évre átvihető.

4 lap

1



Eszközök a 
költségvetésből

 A költs. haszn. 
egyéb 

fin.forrásaiból 
szárm.eszközök 

300000 311712 Az előző évből áthozott eszközök 77,070,218 2,572,420 79,642,638 8.06%

700000 FOLYÓ BEVÉTELEK 837,618,864 28,559,181 866,178,045 87.68%

710000 ADÓK 484,502,000 484,502,000 49.04%

711000 JÖVEDELEM-,  NYERESÉG- ÉS  TŐKENYERESÉGADÓK 292,460,000 292,460,000 29.60%

711111 Keresetadók 220,000,000 220,000,000 22.27%

711121 Önálló tevékenységekből eredő bevételek  utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a 
ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek 400,000 400,000 0.04%

711122 Önálló tevékenységekből eredő bevételek  utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az 
átalányösszegben megállapított jövedelem alapján fizetnek   8,000,000 8,000,000 0.81%

711123 Önálló tevékenységekből eredő bevételek  utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem 
alapján önadózással fizetnek  16,000,000 16,000,000 1.62%

711145 Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata 
alapján 3,000,000 3,000,000 0.30%

711146 Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 50,000 50,000 0.01%

711147 Földterület utáni adó 10,000 10,000 0.00%

711191 Egyéb bevételek utáni adó 42,500,000 42,500,000 4.30%

711193 Sportolók bevétele utáni adó 2,500,000 2,500,000 0.25%

712000 KERESETALAPI ADÓ 1,000 1,000 0.00%

712112 Egyéb alkalmazottak keresetalapi adója 1,000 1,000 0.00%

713000 VAGYONADÓ 152,501,000 152,501,000 15.44%

713121 Természetes személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) 53,000,000 53,000,000 5.36%

713122 Jogi személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) 56,000,000 56,000,000 5.67%

713311 Öröklési és ajándékozási adó az Adóhivatal határozata szerint 4,000,000 4,000,000 0.40%

713421 Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 34,500,000 34,500,000 3.49%

713422 Részvények és egyéb értékpapírok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal 
határozata szerint 1,000 1,000 0.00%

713423 A gépjárművek, vízi járművek és légi járművek feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az 
Adóhivatal határozata szerint      5,000,000 5,000,000 0.51%

714000 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK 33,540,000 33,540,000 3.40%

714421 Kommunális illeték hangszerek tartására és zenei programok rendezésére 10,000 10,000 0.00%

714431
Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégtábla üzlethelyiségen kívül való 
elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és 
helyiségeken (úttestek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.)

700,000 700,000 0.07%

714513 Közúti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és 
gépek kivételével 12,000,000 12,000,000 1.21%

714514 Gépjárművek utáni éves térítmény 49,000 49,000 0.00%

714549 SO2, NO2, valamint porszerű anyagok kibocsátása, és elhelyezett hulladék utáni térítmény 1,000 1,000 0.00%

714552 Idegenforgalmi illeték 3,200,000 3,200,000 0.32%

714562 Külön környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény 15,000,000 15,000,000 1.52%

714572 Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok") 80,000 80,000 0.01%

714593 Vízv., csat., tele. és elek. vezetékek elhelyezése utáni térítmény 2,500,000 2,500,000 0.25%

716000 EGYÉB ADÓK 6,000,000 6,000,000 0.61%

716111 Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték 6,000,000 6,000,000 0.61%

730000 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 226,431,000 16,445,181 242,876,181 24.58%

732000 ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL 33,000,000 15,178,990 48,178,990 4.88%

732151 Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára 33,000,000 15,178,990 48,178,990 4.88%

733000 EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 193,431,000 1,266,191 194,697,191 19.71%

733152 Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára 246,191 246,191 0.02%

733154 Rendeltetés szerinti folyó átutalások a Köztársaságtól 1,500,000 120,000 1,620,000 0.16%

733156 Rendeltetés szerinti folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára 18,000,000 18,000,000 1.82%

733158 Célhoz nem kötött folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára 91,931,000 91,931,000 9.31%

733251 Rendeltetés szerinti tőkeátutalások szűkebb értelemben a Köztáraságtól a községi szint javára 40,000,000 40,000,000 4.05%

733252 Tőkeátutalások a VAT-tól a községi szint javára 42,000,000 900,000 42,900,000 4.34%

740000 EGYÉB BEVÉTELEK 126,085,864 5,734,000 131,819,864 13.34%

741000 VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 38,710,000 38,710,000 3.92%

A bevételek 
szerkezete

6. szakasz
A költségvetés forrásonkénti bevételei és jövedelmei a következő összegekben kerültek betervezésre:

Osztály/Kategó
ria/Csoport Kontó A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK FAJTÁI

 2018. évi terv 

KÖZPÉNZEK 
ÖSSZESEN

5 lap

1



741151 A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételei 3,000,000 3,000,000 0.30%

741516 Ásványi eredetű nyersanyagok és geotermális erőforrások használata utáni térítmény, ha a 
kiaknázás a VAT területén történik 2,500,000 2,500,000 0.25%

741522 Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított 
eszközök 30,000,000 30,000,000 3.04%

741526 Erdők és erdei földterületek használata utáni térítmény 200,000 200,000 0.02%

741531
Közterületeken vagy üzlethelyiségek előtt elhelyezkedő terület üzleti célú használatáért fizetendő 
kommunális illeték, az újságok, könyvek és egyéb kiadványok, valamint régi, iparművészeti és 
kézműves termékek árusítása kivételével

1,500,000 1,500,000 0.15%

741534 Telekhasználat utáni térítmény 1,500,000 1,500,000 0.15%

741535 Közterület építőanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték 10,000 10,000 0.00%

741538 Telekrendezési hozzájárulás 100,000
742000 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 41,850,000 186,000 42,036,000 4.25%

742126 Bor előállítására szánt szőlő földrajzi eredetének ellenőrzéséhez kapcsolódó teendők ellátásának 
költségei 150,000 150,000

742151 Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek általi értékesítéséből eredő bevételek a községi 
szint javára 3,000,000 3,000,000 0.30%

742152 Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt 
ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek 15,200,000 15,200,000 1.54%

742154 Térítmény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a községi szint javára                                         300,000 300,000 0.03%

742155 A községi tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt 
ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek 1,200,000 1,200,000 0.12%

742156 Gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás 
alapján megvalósított bevételek a községi szint javára 14,500,000 14,500,000 1.47%

742251 Községi közigazgatási illetékek 3,500,000 3,500,000 0.35%

742253 Építési telkek rendezése utáni térítmény 1,000,000 1,000,000 0.10%

742255 Létesítmények törvényesítése utáni illeték a községi szint javára 1,500,000 1,500,000 0.15%

742351 Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei 1,500,000 6,000 1,506,000 0.15%

742378 Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez 180,000 180,000 0.02%

743000 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON 4,450,000 4,450,000 0.45%

743324 A közlekedésbiztonsági előírásokkal előirányozott szabálysértések miatt kimondott 
pénzbírságokból származó bevételek 4,000,000 4,000,000 0.40%

743351
A községi képviselő-testület ügyiratával előirányozott szabálysértések miatt folytatott 
szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen eljárásban 
elkobzott vagyoni haszon

100,000 100,000 0.01%

743353 Helyszíni bírságokból és közigazgatási eljárásban kirótt bírságokból eredő bevételek a községi 
szint javára 250,000 250,000 0.03%

743924 Bevételek az adótart. 5%-os növeléséből a kényszermegfizettetés napján – helyi adóh. 100,000 100,000 0.01%

744000 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI 1,060,000 5,548,000 6,608,000 0.67%

744151 Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára 1,060,000 5,548,000 6,608,000 0.67%

745000 VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK 40,015,864 40,015,864 4.05%

745151 Egyéb bevételek a községi szint javára 39,115,864 39,115,864 3.96%

745153 Közvállalat nyereségének része a közvállalat igazgatóbizottságának határozata szerint a községi 
szint javára 500,000 500,000 0.05%

745154 Községi tulajdonú lakások bérleti díja a községi szint javára 400,000 400,000 0.04%

770000 KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK 600,000 400,000 1,000,000 0.10%

771111 Költségrefundációs memorandumtételek 400,000 400,000 0.04%

772114 A községi költségvetés előző évből származó költségrefundációs memorandumtételei 600,000 600,000 0.06%

780000 AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK 5,980,000 5,980,000 0.61%

781112 Átutalások azonos szintű közvetlen költségvetés használóktól közvetett használóknak 5,980,000 5,980,000 0.61%

800000 NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 42,100,000 42,100,000 4.26%

811000 INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 41,400,000 41,400,000 4.19%

811151 Ingatlanok eladásából származó bevételek a községi szint javára 40,000,000 40,000,000 4.05%

811152 Lakások eladásából származó bevételek a községi szint javára 200,000 200,000 0.02%

811153 Lakások törlesztéséből származó bevételek a községi szint javára 1,200,000 1,200,000 0.12%

812000 INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 700,000 700,000 0.07%

812151 Ingóságok értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára 700,000 700,000 0.07%

7+8 A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI 879,718,864 28,559,181 908,278,045 91.94%

3+7+8 ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN, FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS 
JÖVEDELMEK 956,789,082 31,131,601 987,920,683 100.00%
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A költségvetés használók 2018-2020. évi időszakra tervezett tőkekiadásainak áttekintése :

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK 903,063,584 132,361,564 616,736,138 119,655,882 26,560,000

1 Járdaépítés és -helyreállítás 424 01 2,017 8,550,000 2,050,000 1,000,000 2,000,000 3,500,000
424 01 2,014 2,019 105,278,968 43,417,968 10,154,000 18,000,000 19,860,000
424 07 2,014 2,019 8,820,000 5,027,000

511 01 2,015 2,017 6,789,253 3,910,000

511 07 2,015 2,017 29,298,149

511 07 2,017 2,017 3,874,224 2,200,000

511 08 2,017 2,017 30,371,120
5 Hővezetékek beszerzése 511 01 2,016 2,019 17,878,882 5,967,000 5,956,000 5,955,882

6

A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló 
terület adaptálása a városháza tornyában  511 01 2,018 2,018 170,000

511 01 2,015 2,018 3,600,000

511 07 2,015 2,018 18,000,000

511 01 2,017 2,018 16,610,000

511 08 2,018 2,019 30,000,000

511 01 1,773,850 1,773,850
511 08 31,929,288

511 01 1,000,000 3,000,000

7

A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a 
Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló 
munkaterület biztosítása érdekében

21,600,000

35,476,988

91,500,0002,018 2,020

2,017 2,018

46,030,000

4

A Tisza menti töltés helyreállítása9

Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona

A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése

8

2019 2020

2 A határutak rendezése

3

A munkálatok első, második és harmadik fázisának 
megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági 

Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló 
munkaterület biztosítása érdekében

39,997,402

7. szakasz
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A projektum 
teljes értéke

Megvalósítva 
2017.12.31-

ével bezárólag
2018

36,445,344A Zentai Egészségház épületének adaptálása és 
energetikai szempontból történő szanálása
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2019 2020S. sz. Leírás
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teljes értéke

Megvalósítva 
2017.12.31-

ével bezárólag
2018

511 08 87,500,000

511 08 27,820,000

511 07 3,050,000

511 01 5,262,000

511 07 15,000,000

511 08 171,750,000

511 01 6,500,000
511 07 6,000,000

14 Az egykori laktanya egy részének megvásárlása 511 01 2,018 2,023 15,700,000 800,000 3,200,000 3,200,000
511 01 18,724,000
511 08 200,000,000

511 01 6,500,000

511 07 24,000,000

15 Új fűtőmű megépítése

12,500,000A Városháza utcai homlokzatainak szanálása - II. 
fázis13

2,0182,018

2,018 2,018 218,724,000

Útépítés a Kertész és a Csuka Zoltán utcában
16

2,018 2,018 30,500,000

12

2,018 2,018 192,012,000A Gimnázium épületének adaptálása és 
helyreállítása

11

10

30,870,000Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak 
intézménye – IPA 2,017 2,019
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A költségvetés alapvető rendeltetés szerinti kiadásai az alábbi összegekben kerültek megállapításra és besorolásra:

Közg. 
oszt. A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK FAJTÁI Eszközök a 

költségvetésből Szerkezet % Eszközök egyéb 
forrásokból Szerkezet % Eszközök 

összesen

1 2 3 4 5 6 7

400 FOLYÓ KIADÁSOK 738,225,722 77.2% 28,503,601 91.6% 766,729,323

410 A  FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI 223,377,853 23.3% 3,901,191 12.5% 227,279,044

411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 175,181,378 18.3% 2,640,421 8.5% 177,821,799

412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 31,391,175 3.3% 503,770 1.6% 31,894,945

413 Természetbeni juttatások (szállítás) 856,000 0.1% 0.0% 856,000

414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 8,261,000 0.9% 667,000 2.1% 8,928,000

415 A foglalkoztatottak térítményei 2,536,000 0.3% 90,000 0.3% 2,626,000

416 Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások 5,152,300 0.5% 0.0% 5,152,300

420 SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT 277,861,973 29.0% 24,278,410 78.0% 302,140,383

421 Állandó kiadások 86,400,383 9.0% 1,598,000 5.1% 87,998,383

422 Utazási költségek 2,515,500 0.3% 427,400 1.4% 2,942,900

423 Szerződéses  szolgáltatások 52,821,640 5.5% 3,846,500 12.4% 56,668,140

424 Szakosított szolgáltatások 88,570,190 9.3% 10,644,910 34.2% 99,215,100

425 Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag) 18,294,268 1.9% 765,600 2.5% 19,059,868

426 Anyag 29,259,992 3.1% 6,996,000 22.5% 36,255,992
440 KAMATTÖRLESZTÉS 2,250,000 0.2% 50,000 0.2% 2,300,000

441 Hazai kamatok törlesztése 1,800,000 0.2% 0.0% 1,800,000

444 Az adósságvállalás kísérő költségei 450,000 0.0% 50,000 0.2% 500,000

450 SZUBVENCIÓK 15,244,891 1.6% 0.0% 15,244,891

4511 Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek                                                             15,244,891 1.6% 0.0% 15,244,891

460 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 121,557,005 12.7% 274,000 0.9% 121,831,005

4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 84,960,080 8.9% 9,000 0.0% 84,969,080

4632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek 2,360,000 0.2% 0.0% 2,360,000

464 Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek 11,390,000 1.2% 0.0% 11,390,000

465 Egyéb dotációk és átutalások 22,846,925 2.4% 265,000 0.9% 23,111,925

470 SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS 22,842,000 2.4% 0.0% 22,842,000

472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 22,842,000 2.4% 0.0% 22,842,000

480 EGYÉB KIADÁSOK 73,742,000 7.7% 0.0% 73,742,000

481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 68,743,000 7.2% 0.0% 68,743,000

482 Adók,  kötelező illetékek és bírságok 3,899,000 0.4% 0.0% 3,899,000

483 Pénzbírságok bírósági végzések alapján 300,000 0.0% 0.0% 300,000

485 Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 800,000 0.1% 0.0% 800,000

490 A KÖLTSÉGVETÉS ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSAI 1,350,000 0.1% 0.0% 1,350,000

49911 Állandó tartalék 150,000 0.0% 0.0% 150,000

49912 Folyó tartalék 1,200,000 0.1% 0.0% 1,200,000

500 TŐKEKIADÁSOK 198,563,360 20.8% 2,628,000 8.4% 201,191,360

510 ÁLLÓESZKÖZÖK 198,013,360 20.7% 2,628,000 8.4% 200,641,360

511 Épületek és építési létesítmények 181,078,000 18.9% 0.0% 181,078,000

512 Gépek és  felszerelés 13,304,360 1.4% 2,398,000 7.7% 15,702,360

513 Egyéb ingatlan és felszerelés 1,581,000 0.2% 30,000 0.1% 1,611,000

515 Nem anyagi vagyon 2,050,000 0.2% 200,000 0.6% 2,250,000

520 KÉSZLETEK 550,000 0.1% 0.0% 550,000

523 Árukészletek további eladásra 550,000 0.1% 0.0% 550,000

610 ALAPTŐKETÖRLESZTÉS 20,000,000 2.1% 0.0% 20,000,000

611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek 20,000,000 2.1% 0.0% 20,000,000

KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN 956,789,082 100.0% 31,131,601 100.0% 987,920,683

8. szakasz

KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT
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Program
Program-

tevékenység/ 
Projektum

1 2 3 4 5 6 7

1101 1. PROGRAM – LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS 
ÉS TERÜLETI TERVEZÉS

12,430,000 1.3% 12,430,000

1101-0001 Területi és településrendezési tervezés 4,200,000 0.4% 4,200,000
1101-0003 Az építési telkek igazgatása 120,000 0.0% 120,000
1101-0004 Lakásügyi támogatás 1,150,000 0.1% 1,150,000
1101-П1 Zenta település általános szabályozási terve 960,000 0.1% 960,000
1101-П2 Létesítmények törvényesítése Zenta községben 3,100,000 0.3% 3,100,000
1101-П3 A Népkert település általános szabályozási terve 500,000 0.1% 500,000

1101-П4 A IIa osztályú 105 számú közút részletes szabályozási 
tervének kidolgozása 

2,400,000 0.3% 2,400,000

1102 2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG 68,968,891 7.2% 68,968,891
1102-0001 A közvilágítás irányítása/karbantartása 17,220,000 1.8% 17,220,000
1102-0002 Zöld közterületek karbantartása 8,000,000 0.8% 8,000,000
1102-0003 A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken 6,000,000 0.6% 6,000,000
1102-0004 Állathigiénia 4,700,000 0.5% 4,700,000
1102-0007 Hőenergia előállítása és elosztása 12,244,891 1.3% 12,244,891
1102-0008 Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása 0.0%
1102-П1 Városok a fókuszban 2,080,000 0.2% 2,080,000
1102-П2 Új fűtőmű megépítése 18,724,000 2.0% 18,724,000

1501 3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS 6,370,000 0.7% 6,370,000
1501-0001 Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása 2,000,000 0.2% 2,000,000
1501-0002 Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések 2,350,000 0.2% 2,350,000

1501-0003 A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének 
támogatása

700,000 0.1% 700,000
1501-П1 Az 1-es és 2-es csarnok felújítása és adaptálása 1,320,000 1,320,000

1502 4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE 11,342,500 1.2% 6,000 11,348,500
1502-0001 A turizmusfejlesztés irányítása 4,737,500 0.5% 6,000 4,743,500
1502-0002 Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése 917,000 0.1% 917,000
1502-П1 Idegenforgalmi illeték 1,150,000 0.1% 1,150,000

9. szakasz
A költségvetés kiadásai a költségek és kiadások tervének program szerinti szerkezete alapján az alábbi összegekben kerültek megállapításra és besorolásra:

A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK TERVÉNEK PROGRAM SZERINTI SZERKEZETE
Kód

Megnevezés Eszközök a 
költségvetésből

Szerkezet 
%

Saját és egyéb 
bevételek Eszközök összesen
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1502-П2 Tiszavirág fesztivál Zentán 857,000 0.1% 857,000
1502-П3 I love Zenta fesztivál 467,000 0.0% 467,000
1502-П4 Karácsonyi vásár 220,000 0.0% 220,000
1502-П5 Szakmai továbbképzés 144,000 0.0% 144,000
1502-П6 Europe for citizens 2,850,000 0.3% 2,850,000

0101 5. PROGRAM – MEZŐGAZDASÁG ÉS 
VIDÉKFEJLESZTÉS 72,708,440 7.6% 72,708,440

0101-0001
A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi 
közösségben 60,796,000 6.4% 60,796,000

0101-0002 A vidékfejlesztés támogatására irányuló intézkedések 6,200,000 0.6% 6,200,000
0101-П1 Jégeső elleni rakéták beszerzése 685,440 0.1% 685,440
0101-П2 A határutak rendezése 5,027,000 0.5% 5,027,000

0401 6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM 20,530,000 2.1% 20,530,000
0401-0001 A környezetvédelem irányítása 770,000 0.1% 770,000
0401-0002 A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése 3,850,000 0.4% 3,850,000
0401-0004 Szennyvízkezelés 450,000 0.0% 450,000
0401-0005 A kommunális hulladék kezelése 15,460,000 1.6% 15,460,000

0701 7. PROGRAM – A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE 
ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA

50,890,000 5.3% 50,890,000
0701-0002 A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása 15,800,000 1.7% 15,800,000
0701-0004 Városi is elővárosi utasszállítás 590,000 0.1% 590,000
0701-П1 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2018-ban 4,000,000 0.4% 4,000,000
0701-П2 Útépítés a Kertész és a Csuka Zoltán utcában 30,500,000 3.2% 30,500,000

2001 8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS 
ÉS NEVELÉS 108,761,000 11.4% 2,511,000 111,272,000

2001-0001 Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és 
működtetése

81,311,000 8.5% 2,502,000 83,813,000

2001-П1

A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való 
tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító 
részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan 
veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában

1,900,000 0.2% 1,900,000

2001-П2

A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való 
tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító 
részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a 
harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában

2,900,000 0.3% 2,900,000

2001-П3
A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való 
tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-
os részesedése a tartózkodás gazdasági árában

14,500,000 1.5% 14,500,000

2001-П4 Az IEEP – Iskoláskor Előtti Előkészítő Program 
végrehajtására

8,150,000 0.9% 9,000 8,159,000

2002 9. PROGRAM – ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS
60,032,780 6.3% 60,032,780
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2002-0001 Általános iskolák működése 40,260,780 4.2% 40,260,780
2002-П1 A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése 16,610,000 1.7% 16,610,000
2002-П2 Tanárok szállítása - Stevan Sremac ÁI 1,857,000 0.2% 1,857,000

2002-П3 A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola 
épületén 1,000,000 0.1% 1,000,000

2002-П4 Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 305,000 0.0% 305,000
2003 10. PROGRAM – KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS 

NEVELÉS 45,374,300 4.7% 45,374,300
2003-0001 Középiskolák működése 25,374,300 2.7% 25,374,300
2003-П1 A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása 20,000,000 2.1% 20,000,000

0901 11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS 
GYERMEKVÉDELEM 42,578,000 4.5% 42,578,000

0901-0001 Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái 11,440,000 1.2% 11,440,000

0901-0002 Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az 
elhelyezés egyéb fajtái

3,900,000 0.4% 3,900,000
0901-0003 Napi szolgáltatások a közösségben 4,050,000 0.4% 4,050,000
0901-0004 Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások 2,250,000 0.2% 2,250,000

0901-0005 A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása 3,984,000 0.4% 3,984,000
0901-0006 A gyermekek és a gyermekes családok támogatása 680,000 0.1% 680,000
0901-0007 A szülés és a gyermekvállalás támogatása 6,000,000 0.6% 6,000,000
0901-П1 Egyetemisták ösztöndíjazása 1,873,000 0.2% 1,873,000
0901-П2 Középiskolás tanulók szállítása 5,880,000 0.6% 5,880,000
0901-П3 Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona 1,000,000 0.1% 1,000,000
0901-П4 Helyi Roma Akcióterv 221,000 0.0% 221,000
0901-П5 Helyi Gyermekjóléti Akcióterv 600,000 0.1% 600,000
0901-П6 Szegénységcsökkentő iroda 700,000 0.1% 700,000

1801 12. PROGRAM: EGÉSZSÉGVÉDELEM 10,040,000 1.0% 10,040,000
1801-0001 Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése 9,000,000 0.9% 9,000,000
1801-0002 Halottkémszolgálat 700,000 0.1% 700,000

1801-0003
Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való 
társadalmi gondoskodás területén 340,000 0.0% 340,000

1201 13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS 
ELŐMOZDÍTÁSA 132,320,905 13.8% 28,368,410 160,689,315

1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése 56,281,305 5.9% 10,974,600 67,255,905
1201-0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése 7,106,200 0.7% 10,243,810 17,350,010

1201-0003 A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását 
szolgáló rendszer előmozdítása

3,797,400 0.4% 4,710,000 8,507,400
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1201-0004 A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság 
tájékoztatása területén

2,200,000 0.2% 2,200,000

1201-П1

A munkálatok első, második és harmadik fázisának 
megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület 
biztosítása érdekében

3,910,000 0.4% 3,910,000

1201-П2

A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a 
Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési 
Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása 
érdekében

21,600,000 2.3% 21,600,000

1201-П3 Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye 30,870,000 3.2% 30,870,000

1201-П4 Zenta község jeles ünnepei 3,000,000 0.3% 3,000,000
1201-П5 Dudás Gyula megemlékezés 1,500,000 0.2% 1,500,000
1201-П6 A közös kulturális örökség nyomai - IPA 2,056,000 0.2% 2,440,000 4,496,000

1301 14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS 41,130,000 4.3% 41,130,000

1301-0001 A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek 
támogatása

25,920,000 2.7% 25,920,000

1301-0004 A helyi sportintézmények működése 14,510,000 1.5% 14,510,000
1301-0005 Az ifjúsági politika végrehajtása 700,000 0.1% 700,000

0602 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT 
ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI 230,299,606 24.1% 246,191 230,545,797

0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 170,216,500 17.8% 170,216,500

0602-0002 A helyi közösségek működése 12,790,706 1.3% 246,191 13,036,897

0602-0003 Közadósságkezelés 21,600,000 2.3% 21,600,000
0602-0004 Községi Ügyészség 3,077,400 0.3% 3,077,400
0602-0007 A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése 300,000 0.0% 300,000
0602-0009 Folyó költségvetési tartalék 1,200,000 0.1% 1,200,000
0602-0010 Állandó költségvetési tartalék 150,000 0.0% 150,000
0602-0014 Irányítás rendkívüli helyzetekben 2,950,000 0.3% 2,950,000
0602-П1 Általános iskolás tanulók szállítása 4,470,000 0.5% 4,470,000

0602-П2 A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a 
középületeken

0.0%

0602-П3
A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület 
adaptálása a városháza tornyában  170,000 0.0% 170,000

0602-П4 A Városháza utcai homlokzatainak szanálása - II. fázis 12,500,000 1.3% 12,500,000
0602-П5 Az egykori laktanya egy részének megvásárlása 800,000 0.1% 800,000
0602-П6 Utcai táblák kidolgozása és elhelyezése 75,000 0.0% 75,000

2101 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT 
POLITIKAI RENDSZERE 40,712,660 4.3% 40,712,660
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2101-0001 A Községi Képviselő-testület működése 14,025,360 1.5% 14,025,360

2101-0002 A végrehajtó szervek működése 26,687,300 2.8% 26,687,300

0501
17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS 
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK 2,300,000 0.2% 2,300,000

0501-0001 Energetikai menedzsment 100,000 0.0% 100,000

0501-П1 A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai 
szempontból történő szanálása

2,200,000 0.2% 2,200,000

PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN 956,789,082 100.0% 31,131,601 987,920,683
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Funkciók Funkcionális osztályozás Eszközök a 
költségvetésből

Szerkezet         
%

Eszközök 
egyéb 

forrásokból

Eszközök 
összesen

1 2 3 4 5 6

000 SZOCIÁLIS VÉDELEM 42,578,000 4.5% 42,578,000

010 Betegség és rokkantság 11,934,000 1.2% 11,934,000

040 Család és gyermekek 15,954,000 1.7% 15,954,000

070 Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak 12,410,000 1.3% 12,410,000

090 Máshova nem sorolt szociális védelem 2,280,000 0.2% 2,280,000

100 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 228,314,866 23.9% 246,191 228,561,057

111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 40,712,660 4.3% 40,712,660

112 Pénzügyi és fiskális ügyek 1,350,000 0.1% 1,350,000

130 Általános szolgáltatások 136,686,500 14.3% 136,686,500

133 Egyéb általános szolgáltatások 14,800,000 1.5% 14,800,000

160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások 13,165,706 1.4% 246,191 13,411,897

170 Közadósság tranzakciók 21,600,000 2.3% 21,600,000

200 VÉDELEM 2,950,000 0.3% 2,950,000

220 Polgári védelem 2,950,000 0.3% 2,950,000

250 Máshova nem sorolt védelem 0.0%

300 KÖZREND ÉS BIZTONSÁG 5,077,400 0.5% 5,077,400

320 Tűzvédelmi szolgáltatások 2,000,000 0.2% 2,000,000

330 Bíróságok 3,077,400 0.3% 3,077,400

400 GAZDASÁGI ÜGYEK 189,579,831 19.8% 6,000 189,585,831

411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek 6,370,000 0.7% 6,370,000

421 Mezőgazdaság 72,708,440 7.6% 72,708,440

436 Egyéb energia 2,300,000 0.2% 2,300,000

451 Közúti közlekedés 50,300,000 5.3% 50,300,000

452 Vízi közlekedés 590,000 0.1% 590,000

455 Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái 30,968,891 3.2% 30,968,891

473 Idegenforgalom 11,342,500 1.2% 6,000 11,348,500

474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok 15,000,000 1.6% 15,000,000

500 KÖRNYEZETVÉDELEM 41,310,000 4.3% 41,310,000

510 Hulladékkezelés 21,910,000 2.3% 21,910,000

530 A szennyezettség csökkentése 3,850,000 0.4% 3,850,000

540 A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme 14,780,000 1.5% 14,780,000

560 Máshova nem sorolt környezetvédelem 770,000 0.1% 770,000

600 LAKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK 44,850,000 4.7% 44,850,000

610 Lakásügyi fejlesztés 0.0%

620 Közösségfejlesztés 27,630,000 2.9% 27,630,000

630 Vízellátás 0.0%

640 Utcai megvilágítás 17,220,000 1.8% 17,220,000

700 EGÉSZSÉGÜGY 10,040,000 1.0% 10,040,000

721 Általános egészségügyi szolgáltatások 9,700,000 1.0% 9,700,000

740 Közegészségügyi szolgáltatások 340,000 0.0% 340,000

800 REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS 173,450,905 18.1% 28,368,410 201,819,315
810 Rekreációs és sportszolgáltatások 41,130,000 4.3% 41,130,000
820 Kulturális szolgáltatások 99,650,905 10.4% 28,368,410 128,019,315
840 A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai 32,670,000 3.4% 32,670,000

900 OKTATÁS 218,638,080 22.9% 2,511,000 221,149,080

10. szakasz
Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer funkcionális osztályozása alapján:

A KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA
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911 Iskoláskor előtti oktatás 108,761,000 11.4% 2,511,000 111,272,000

912 Alapfokú oktatás 60,032,780 6.3% 60,032,780

920 Középfokú oktatás 45,374,300 4.7% 45,374,300

922 Felső középfokú oktatás 0.0%

923 Középfokú oktatás diákotthonnal 0.0%

980 Máshova nem sorolt oktatás 4,470,000 0.5% 4,470,000

ÖSSZESEN 956,789,082 100.0% 31,131,601 987,920,683
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A 2018. évi állandó költségvetési tartalék 150.000,00 dinárt, a folyó költségvetési tartalék pedig 1.200.000,00 dinárt tesz ki.
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Leírás Belső felosztás Eszközök a 
költségvetésből

Eszközök 
egyéb 

forrásokból

Közpénzek 
összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2101 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE

2101-0001 A Községi Képviselő-testület működése

111 Végrehajtó és törvényhozó szervek
411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei  (fizetések) 2,539,000 2,539,000
412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 454,360 454,360
416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 1,200,000 1,200,000
422 Utazási költségek 10,000 10,000
423 Szerződéses szolgáltatások 9,000,000 9,000,000
465 Egyéb dotációk és átutalások 313,000 313,000
481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 509,000 509,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0001:
01 Bevételek a költségvetésből 14,025,360 14,025,360

2101-0001 111 A programtevékenységre összesen – 2101-0001: 14,025,360 14,025,360
Az 1. rész finanszírozási forrásai:
Bevételek a költségvetésből 14,025,360 14,025,360

Az 1. részre összesen: 14,025,360 14,025,360

2 A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
2101 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE

2101-0002 A végrehajtó szervek működése

111 Végrehajtó és törvényhozó szervek
411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és  térítményei  (fizetések) 6,973,400 6,973,400
412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 963,400 963,400

11. szakasz

II. KÜLÖN RÉSZ
12. szakasz

Az összes finanszírozási forrásból pénzelt teljes költségek és kiadások, az adósság alaptőketörlesztésének kiadásait is beleértve
987,920,683.00 dinár összegben a 12. oszlopban kerültek kimutatásra, és az alábbi használók és programok szerint kerülnek elosztásra:
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415 A foglalkoztatottak költségtérítései 40,000 40,000
422 Utazási költségek 40,000 40,000
423 Szerződéses szolgáltatások 2,600,000 2,600,000
465 Egyéb dotációk és átutalások 798,000 798,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0002:
 01 Bevételek a költségvetésből 11,414,800 11,414,800

2101-0002 111 A programtevékenységre összesen – 2101-0002: 11,414,800 11,414,800
A 2. rész finanszírozási forrásai:
Bevételek a költségvetésből 11,414,800 11,414,800

A 2. részre összesen: 11,414,800 11,414,800

3 KÖZSÉGI TANÁCS
2101 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE

2101-0002 A végrehajtó szervek működése

111 Végrehajtó és törvényhozó szervek
411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 6,317,000 6,317,000
412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 1,086,000 1,086,000
415 A foglalkoztatottak költségtérítései 125,000 125,000
421 Állandó kiadások 400,000 400,000
422 Utazási költségek 50,000 50,000
423 Szerződéses szolgáltatások 5,900,000 5,900,000
426 Anyag 600,000 600,000
465 Egyéb dotációk és átutalások 794,500 794,500

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0002:
01 Bevételek a költségvetésből 15,272,500 15,272,500

2101-0002 111 A programtevékenységre összesen – 2101-0002: 15,272,500 15,272,500
A 3. rész finanszírozási forrásai:
Bevételek a költségvetésből 15,272,500 15,272,500

A 3. részre összesen: 15,272,500 15,272,500

4 ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉGE

0602 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS 
SZOLGÁLTATÁSAI

0602-0004 Községi Ügyészség
330 Bíróságok

411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és  térítményei  (fizetések) 1,815,240 1,815,240
412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 345,660 345,660
414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 40,000 40,000
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421 Állandó kiadások 121,000 121,000
422 Utazási költségek 126,700 126,700
423 Szerződéses szolgáltatások 152,000 152,000
426 Anyag 204,000 204,000
465 Egyéb dotációk és átutalások 232,800 232,800
512 Gépek és felszerelés 40,000 40,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0004:
01 Bevételek a költségvetésből 3,077,400 3,077,400

0602-0004 330 A programtevékenységre összesen – 0602-0004: 3,077,400 3,077,400
A 4. rész finanszírozási forrásai:
Bevételek a költségvetésből 3,077,400 3,077,400

A 4. részre összesen: 3,077,400 3,077,400

5 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV

0602 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS 
SZOLGÁLTATÁSAI

0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése
130 Általános szolgáltatások

411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és  térítményei  (fizetések) 60,542,600 60,542,600
412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 11,006,900 11,006,900
413 Természetbeni juttatások 500,000 500,000
414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 3,500,000 3,500,000
415 A foglalkoztatottak költségtérítései 1,300,000 1,300,000
416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 1,900,000 1,900,000
421 Állandó kiadások 21,000,000 21,000,000
422 Utazási költségek 400,000 400,000
423 Szerződéses szolgáltatások 5,500,000 5,500,000
425 Folyó javítások és karbantartás 3,000,000 3,000,000
426 Anyag 11,500,000 11,500,000
441 Hazai  kamatok törlesztése 400,000 400,000
444 Az adósságvállalás kísérő költségei 200,000 200,000
465 Egyéb dotációk és átutalások 7,117,000 7,117,000
481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 1,400,000 1,400,000
482 Adók, kötelező  illetékek és bírságok 3,520,000 3,520,000
512 Gépek és felszerelés 3,500,000 3,500,000
513 Egyéb ingatlan és felszerelés 100,000 100,000
515 Nem anyagi vagyon 300,000 300,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:
01 Bevételek a költségvetésből 103,537,722 103,537,722
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13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 33,148,778 33,148,778

0602-0001 130 A programtevékenységre összesen – 0602-0001: 136,686,500 136,686,500

0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése
133 Egyéb általános szolgáltatások

421 Állandó kiadások 11,000,000 11,000,000
423 Szerződéses szolgáltatások 1,700,000 1,700,000
425 Folyó javítások és karbantartás 800,000 800,000
481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 1,300,000 1,300,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:
01 Bevételek a költségvetésből 14,800,000 14,800,000

0602-0001 133 A programtevékenységre összesen – 0602-0001: 14,800,000 14,800,000

0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése
474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok

424 Szakszolgáltatások 2,600,000 2,600,000
465 Egyéb dotációk és átutalások
511 Épületek és építési létesítmények 12,400,000 12,400,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:
01 Bevételek a költségvetésből 15,000,000 15,000,000

0602-0001 474 A programtevékenységre összesen – 0602-0001: 15,000,000 15,000,000

0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése
320 Tűzvédelmi szolgáltatások

481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 2,000,000 2,000,000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:

01 Bevételek a költségvetésből 2,000,000 2,000,000

0602-0001 320 A programtevékenységre összesen – 0602-0001: 2,000,000 2,000,000

0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése
620 Közösségfejlesztés

424 Szakszolgáltatások 1,730,000 1,730,000
482 Adók,  kötelező illetékek és bírságok 
511 Épületek és építési létesítmények
513 Egyéb ingatlan és felszerelés

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:
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01 Bevételek a költségvetésből 1,730,000 1,730,000

0602-0001 620 A programtevékenységre összesen – 0602-0001: 1,730,000 1,730,000

0602-0003 Közadósságkezelés

170 Közadósságkezelés
441 Hazai  kamatok törlesztése 1,400,000 1,400,000
444 Az adósságvállalás kísérő költségei 200,000 200,000
611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek 20,000,000 20,000,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0003:
01 Bevételek a költségvetésből 21,600,000 21,600,000

0602-0003 170 A programtevékenységre összesen – 0602-0003: 21,600,000 21,600,000

0602-0007 A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése

160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 300,000 300,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0007:

01 Bevételek a költségvetésből 300,000 300,000

0602-0007 160 A programtevékenységre összesen – 0602-0007: 300,000 300,000

0602-0009 Folyó költségvetési tartalék

112 Pénzügyi és fiskális ügyek
49912 Folyó tartalék 1,200,000 1,200,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0009:
01 Bevételek a költségvetésből 1,200,000 1,200,000

0602-0009 112 A programtevékenységre összesen – 0602-0009: 1,200,000 1,200,000

0602-0010 Állandó költségvetési tartalék

112 Pénzügyi és fiskális ügyek
49911 Állandó tartalék 150,000 150,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0010:
01 Bevételek a költségvetésből 150,000 150,000

0602-0010 112 A programtevékenységre összesen – 0602-0010: 150,000 150,000

0602-0014 Irányítás rendkívüli helyzetekben

220 Polgári védelem 

423 Szerződéses szolgáltatások 200,000 200,000
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424 Szakszolgáltatások 2,350,000 2,350,000
425 Folyó javítások és karbantartás  100,000 100,000
426 Anyag 300,000 300,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0014:
01 Bevételek a költségvetésből 2,950,000 2,950,000

0602-0014 220 A programtevékenységre összesen – 0602-0014: 2,950,000 2,950,000

0602-П1 Általános iskolás tanulók szállítása
980 Máshova nem sorolt oktatás

472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 4,470,000 4,470,000
A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П1:

01 Bevételek a költségvetésből 4,470,000 4,470,000

0602-П1 980 A projektumra összesen – 0602-П1: 4,470,000 4,470,000

0602-П2 A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken

620 Közösségfejlesztés

511 Épületek és építési létesítmények
A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П2:

07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől

0602-П2 620 A projektumra összesen – 0602-П2:

0602-П3 A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület 
adaptálása a városháza tornyában  

620 Közösségfejlesztés

511 Épületek és építési létesítmények 170,000 170,000
A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П3:

01 Bevételek a költségvetésből 170,000 170,000

0602-П3 620 A projektumra összesen – 0602-П3: 170,000 170,000

0602-П4 A Városháza utcai homlokzatainak szanálása - II. fázis
620 Közösségfejlesztés

511 Épületek és építési létesítmények 12,500,000 12,500,000
A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П4:

01 Bevételek a költségvetésből 6,500,000 6,500,000
07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 6,000,000 6,000,000

0602-П4 620 A projektumra összesen – 0602-П4: 12,500,000 12,500,000
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0602-П5 Az egykori laktanya egy részének megvásárlása
620 Közösségfejlesztés

511 Épületek és építési létesítmények 800,000 800,000
A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П5:

01 Bevételek a költségvetésből 800,000 800,000

0602-П5 620 A projektumra összesen – 0602-П5: 800,000 800,000

A 15. program finanszírozási forrásai:
Bevételek a költségvetésből 174,407,722 174,407,722
Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai 6,000,000 6,000,000
Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 33,148,778 33,148,778

A 15. programra összesen: 213,556,500 213,556,500

1101 1. PROGRAM – LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS

1101-0001 Területi és településrendezési tervezés

620 Közösségfejlesztés

416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 250,000 250,000
423 Szerződéses szolgáltatások 450,000 450,000
511 Épületek és építési létesítmények 3,500,000 3,500,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0001:
01 Bevételek a költségvetésből 3,700,000 3,700,000
07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 500,000 500,000

1101-0001 620 A programtevékenységre összesen – 1101-0001: 4,200,000 4,200,000

1101-0003 Az építési telkek igazgatása

620 Közösségfejlesztés

424 Szakszolgáltatások – épületek eltávolítása
482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 
511 Épületek és építési létesítmények
515 Nem anyagi vagyon 120,000 120,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0003:
01 Bevételek a költségvetésből 120,000 120,000

1101-0003 620 A programtevékenységre összesen – 1101-0003: 120,000 120,000

1101-0004 Lakásügyi támogatás

620 Közösségfejlesztés

425 Folyó javítások és karbantartás  
511 Épületek és építési létesítmények 1,150,000 1,150,000
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A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0004:
01 Bevételek a költségvetésből 1,150,000 1,150,000

1101-0004 620 A programtevékenységre összesen – 1101-0004: 1,150,000 1,150,000

1101-П1 Zenta település általános szabályozási terve

620 Közösségfejlesztés

511 Épületek és építési létesítmények 960,000 960,000
A projektum finanszírozási forrásai – 1101-П1:

15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 960,000 960,000

1101-П1 620 A projektumra összesen – 1101-П1: 960,000 960,000

1101-П2 Létesítmények törvényesítése Zenta községben

620 Közösségfejlesztés

423 Szerződéses szolgáltatások 1,000,000 1,000,000
424 Szakszolgáltatások 2,000,000 2,000,000
482 Adók, kötelező  illetékek és bírságok 100,000 100,000

A projektum finanszírozási forrásai – 1101-П2:
01 Bevételek a költségvetésből 3,100,000 3,100,000

1101-П2 620 A projektumra összesen – 1101-П2: 3,100,000 3,100,000

1101-П3
620 Közösségfejlesztés

511 Épületek és építési létesítmények 500,000 500,000
A projektum finanszírozási forrásai – 1101-П3:

01 Bevételek a költségvetésből

15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 500,000 500,000

1101-П3 620 A projektumra összesen – 1101-П3: 500,000 500,000

1101-П4

620 Közösségfejlesztés

511 Épületek és építési létesítmények 2,400,000 2,400,000
A projektum finanszírozási forrásai – 1101-П4:

01 Bevételek a költségvetésből 400,000 400,000
07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 2,000,000 2,000,000

1101-П4 620 A projektumra összesen – 1101-П4: 2,400,000 2,400,000

Az 1. program finanszírozási forrásai:
Bevételek a költségvetésből 8,470,000 8,470,000

A Népkert település általános szabályozási terve

A IIa osztályú 105 számú közút részletes szabályozási tervének kidolgozása 
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Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai 2,500,000 2,500,000

Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 1,460,000 1,460,000

Az 1. programra összesen: 12,430,000 12,430,000

1102 2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

1102-0001 A közvilágítás irányítása/karbantartása

640 Utcai közvilágítás

421 Állandó kiadások 13,000,000 13,000,000
423 Szerződéses szolgáltatások 720,000 720,000
425 Folyó javítások és karbantartás 3,000,000 3,000,000
512 Gépek és felszerelés 500,000 500,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0001:
01 Bevételek a költségvetésből 17,220,000 17,220,000

1102-0001 640 A programtevékenységre összesen – 1102-0001: 17,220,000 17,220,000

1102-0002 Zöld közterületek karbantartása

540 A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme

424 Szakszolgáltatások 8,000,000 8,000,000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0002:

01 Bevételek a költségvetésből 8,000,000 8,000,000

1102-0002 540 A programtevékenységre összesen – 1102-0002: 8,000,000 8,000,000

1102-0003 A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken

510 Hulladékkezelés

421 Állandó kiadások 6,000,000 6,000,000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0003:

01 Bevételek a költségvetésből 6,000,000 6,000,000

1102-0003 510 A programtevékenységre összesen – 1102-0003: 6,000,000 6,000,000

1102-0004 Állathigiénia

540 A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme

424 Szakszolgáltatások 4,500,000 4,500,000
483 Pénzbírságok bírósági végzések szerint 100,000 100,000
485 Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 100,000 100,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0004:
01 Bevételek a költségvetésből 4,700,000 4,700,000

1102-0004 540 A programtevékenységre összesen – 1102-0004: 4,700,000 4,700,000

25 lap

1



1102-0007 Hőenergia előállítása és elosztása

455 Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái

4511 Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek       6,244,891 6,244,891
511 Épületek és építési létesítmények 6,000,000 6,000,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0007:
01 Bevételek a költségvetésből 12,244,891 12,244,891

1102-0007 455 A programtevékenységre összesen – 1102-0007: 12,244,891 12,244,891

1102-0008 Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása

630 Vízellátás

511 Épületek és építési létesítmények
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0008:

01 Bevételek a költségvetésből

1102-0008 630 A programtevékenységre összesen – 1102-0008:

1102-П1 Városok a fókuszban
540 A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme

424 Szakszolgáltatások 2,000,000 2,000,000
511 Épületek és építési létesítmények 80,000 80,000

A projektum finanszírozási forrásai – 1102-П1:
01 Bevételek a költségvetésből 80,000 80,000
07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 2,000,000 2,000,000

1102-П1 540 A projektumra összesen – 1102-П1: 2,080,000 2,080,000

1102-П2 Új fűtőmű megépítése
455 Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái

511 Épületek és építési létesítmények 18,724,000 18,724,000
A projektum finanszírozási forrásai – 1102-П2:

01 Bevételek a költségvetésből 18,724,000 18,724,000

1102-П2 455 A projektumra összesen – 1102-П2: 18,724,000 18,724,000

A 2. program finanszírozási forrásai:
Bevételek a költségvetésből 66,968,891 66,968,891
Átutalások egyéb hatalmi szintektől 2,000,000 2,000,000

A 2. programra összesen: 66,968,891 66,968,891

1501 3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

1501-0001 Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása
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411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek

465 Egyéb dotációk és átutalások 2,000,000 2,000,000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0001:

01 Bevételek a költségvetésből 2,000,000 2,000,000

1501-0001 411 A programtevékenységre összesen – 1501-0001: 2,000,000 2,000,000

1501-0003 A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének támogatása

411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek

481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 700,000 700,000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0003:

01 Bevételek a költségvetésből 700,000 700,000

1501-0003 411 A programtevékenységre összesen – 1501-0003: 700,000 700,000

1501-0002 Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések
411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek

464 Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek 2,350,000 2,350,000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0002:

01 Bevételek a költségvetésből 2,350,000 2,350,000

1501-0002 411 A programtevékenységre összesen – 1501-0002: 2,350,000 2,350,000

1501-П1
411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek

465 Egyéb dotációk és átutalások 1,320,000 1,320,000
511 Épületek és építési létesítmények 1,320,000

A projektum finanszírozási forrásai – 1501-П1:
01 Bevételek a költségvetésből 1,320,000 1,320,000

1501-П1 411 A projektumra összesen – 1501-П1: 1,320,000 1,320,000

A 3. program finanszírozási forrásai:
Bevételek a költségvetésből 6,370,000 6,370,000

A 3. programra összesen: 6,370,000 6,370,000

1502 4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE
1502-0001 A turizmusfejlesztés irányítása

473 Idegenforgalom

481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása - rendezvények 750,000 750,000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0001:

01 Bevételek a költségvetésből 750,000 750,000

Az 1-es és 2-es csarnok felújítása és adaptálása
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1502-0001 473 A programtevékenységre összesen – 1502-0001: 750,000 750,000

1502-П6 Europe for citizens
473 Idegenforgalom

423 Szerződéses szolgáltatások 2,460,000 2,460,000
426 Anyag 110,000 110,000
512 Gépek és felszerelés 140,000 140,000
513 Egyéb ingatlan és felszerelés 100,000 100,000
515 Nem anyagi vagyon 40,000 40,000

A projektum finanszírozási forrásai – 1502-П6:
01 Bevételek a költségvetésből 2,850,000 2,850,000

1502-П6 473 A projektumra összesen – 1502-П6: 2,850,000 2,850,000

A 4. program finanszírozási forrásai:
Bevételek a költségvetésből 3,600,000 3,600,000

A 4. programra összesen: 3,600,000 3,600,000

0101 5. PROGRAM – MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

0101-0001
421 Mezőgazdaság

481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 2,400,000 2,400,000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0001:

01 Bevételek a költségvetésből 2,400,000 2,400,000

0101-0001 421 A programtevékenységre összesen – 0101-0001: 2,400,000 2,400,000

0101-П1 Jégeső elleni rakéták beszerzése
421 Mezőgazdaság

426 Anyag 685,440 685,440

A projektum finanszírozási forrásai – 0101-П1:

15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 685,440 685,440

0101-П1 421 A projektumra összesen – 0101-П1: 685,440 685,440

0101-П2 A határutak rendezése
421 Mezőgazdaság

424 Szakszolgáltatások 5,027,000 5,027,000

A projektum finanszírozási forrásai – 0101-П2:
07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 5,027,000 5,027,000

0101-П2 421 A projektumra összesen – 0101-П2: 5,027,000 5,027,000

5 MEZŐGAZDASÁGI PROGRAM

A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben

28 lap

1



0101 5. PROGRAM – MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS
0101-0001

421 Mezőgazdaság

423 Szerződéses szolgáltatások 3,396,000 3,396,000
424 Szakszolgáltatások 27,000,000 27,000,000
425 Folyó javítások és karbantartás 2,000,000 2,000,000
426 Anyag 2,000,000 2,000,000
481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 21,000,000 21,000,000
511 Épületek és építési létesítmények 2,000,000 2,000,000
512 Gépek és felszerelés 1,000,000 1,000,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0001:
01 Bevételek a költségvetésből 30,000,000 30,000,000
13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 28,396,000 28,396,000

0101-0001 421 A programtevékenységre összesen – 0101-0001: 58,396,000 58,396,000

0101-0002 A vidékfejlesztés támogatására irányuló intézkedések

421 Mezőgazdaság

416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 200,000 200,000
424 Szakszolgáltatások 5,000,000 5,000,000
512 Gépek és felszerelés 1,000,000 1,000,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0002:
13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 6,200,000 6,200,000

0101-0002 421 A programtevékenységre összesen – 0101-0002: 6,200,000 6,200,000

A Mezőgazdasági Program finanszírozási forrásai:
Bevételek a költségvetésből 30,000,000 30,000,000
Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 34,596,000 34,596,000

A Mezőgazdasági Programra összesen: 64,596,000 64,596,000

Az 5. program finanszírozási forrásai:
Bevételek a költségvetésből 32,400,000 32,400,000
Átutalások egyéb hatalmi szintektől 5,027,000 5,027,000
Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 34,596,000 34,596,000

Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 685,440 685,440

Az 5. programra összesen: 72,023,000 72,023,000

0401 6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM
0401-0001 A környezetvédelem irányítása

A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben
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560 Máshova nem sorolt környezetvédelem

481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 350,000 350,000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0001:

01 Bevételek a költségvetésből 350,000 350,000

0401-0001 560 A programtevékenységre összesen – 0401-0001: 350,000 350,000

0401-0004 Szennyvízkezelés

510 Máshova nem sorolt környezetvédelem

511 Épületek és építési létesítmények 450,000 450,000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0004:

01 Bevételek a költségvetésből 310,000 310,000
07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 140,000 140,000

0401-0004 510 A programtevékenységre összesen – 0401-0004: 450,000 450,000

0401-0005 A kommunális hulladék kezelése

510 Hulladékkezelés

424 Szakszolgáltatások 600,000 600,000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0005:

01 Bevételek a költségvetésből 600,000 600,000

0401-0005 510 A programtevékenységre összesen – 0401-0005: 600,000 600,000

5 KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP
0401 6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM
0401-0001 A környezetvédelem irányítása

560 Máshova nem sorolt környezetvédelem

416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 
423 Szerződéses szolgáltatások 210,000 210,000
424 Szakszolgáltatások 60,000 60,000
426 Anyag 150,000 150,000
511 Épületek és építési létesítmények

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0001:
01 Bevételek a költségvetésből 420,000 420,000

0401-0001 560 A programtevékenységre összesen – 0401-0001: 420,000 420,000

0401-0002 A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése

530 A szennyezettség csökkentése

424 Szakszolgáltatások 3,850,000 3,850,000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0002:
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01 Bevételek a költségvetésből 3,518,000 3,518,000
13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 332,000 332,000

0401-0002 530 A programtevékenységre összesen – 0401-0002: 3,850,000 3,850,000

0401-0005 A kommunális hulladék kezelése

510 Hulladékkezelés

424 Szakszolgáltatások 4,600,000 4,600,000
425 Folyó javítások és karbantartás 
426 Anyag 260,000 260,000

4511 Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek                                                            9,000,000 9,000,000

512 Gépek és felszerelés 1,000,000 1,000,000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0005:

01 Bevételek a költségvetésből 11,062,000 11,062,000
13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 3,798,000 3,798,000

0401-0005 510 A programtevékenységre összesen – 0401-0005: 14,860,000 14,860,000

A Környezetvédelmi Költségvetési Pénzalap finanszírozási forrásai:

Bevételek a költségvetésből 15,000,000 15,000,000
Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 4,130,000 4,130,000

A Környezetvédelmi Költségvetési Pénzalapra összesen: 19,130,000 19,130,000

A 6. program finanszírozási forrásai:
Bevételek a költségvetésből 16,260,000 16,260,000
Átutalások egyéb hatalmi szintektől 140,000 140,000
Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 4,130,000 4,130,000

A 6. programra összesen: 20,530,000 20,530,000

0701 7. PROGRAM – A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS 
KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA

0701-0002 A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása

451 Közúti közlekedés

423 Szerződéses  szolgáltatások 200,000 200,000
424 Szakszolgáltatások 8,400,000 8,400,000
425 Folyó javítások és karbantartás  6,800,000 6,800,000
483 Pénzbírságok bírósági végzések szerint 200,000 200,000
485 Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 200,000 200,000
511 Épületek és építési létesítmények
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A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0002:
01 Bevételek a költségvetésből 15,800,000 15,800,000

0701-0002 451 A programtevékenységre összesen – 0701-0002: 15,800,000 15,800,000

0701-0004 Városi is elővárosi utasszállítás

452 Vízi közlekedés

481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 590,000 590,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0004:

01 Bevételek a költségvetésből 590,000 590,000

0701-0004 452 A programtevékenységre összesen – 0701-0004: 590,000 590,000

0701-П1 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2018-ban
451 Közúti közlekedés

423 Szerződéses szolgáltatások 200,000 200,000
426 Anyag 1,300,000 1,300,000
465 Egyéb dotációk és átutalások 400,000 400,000
511 Épületek és építési létesítmények 1,120,000 1,120,000
512 Gépek és felszerelés 100,000 100,000
513 Egyéb ingatlan és felszerelés 880,000 880,000

A projektum finanszírozási forrásai – 0701-П1:
01 Bevételek a költségvetésből 4,000,000 4,000,000

0701-П1 451 A projektumra összesen – 0701-П1: 4,000,000 4,000,000

0701-П2 Útépítés a Kertész és a Csuka Zoltán utcában
451 Közúti közlekedés

511 Épületek és építési létesítmények 30,500,000 30,500,000

A projektum finanszírozási forrásai – 0701-П2:
01 Bevételek a költségvetésből 6,500,000 6,500,000
07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 24,000,000 24,000,000

0701-П2 451 A projektumra összesen – 0701-П2: 30,500,000 30,500,000

A 7. program finanszírozási forrásai:
Bevételek a költségvetésből 26,890,000 26,890,000
Átutalások egyéb hatalmi szintektől 24,000,000 24,000,000

A 7. programra összesen: 50,890,000 50,890,000

0901 11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM
0901-0001 Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái
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090
472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 30,000 30,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0001:
01 Bevételek a költségvetésből 15,000 15,000
07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 15,000 15,000

0901-0001 090 A programtevékenységre összesen – 0901-0001: 30,000 30,000

0901-0002

010 Betegség és rokkantság

4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 1,250,000 1,250,000
472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 2,650,000 2,650,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0002:
01 Bevételek a költségvetésből 3,900,000 3,900,000

0901-0002 010 A programtevékenységre összesen – 0901-0002: 3,900,000 3,900,000

0901-0003 Napi szolgáltatások a közösségben
010 Betegség és rokkantság

472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 1,500,000 1,500,000
481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 2,550,000 2,550,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0003:

01 Bevételek a költségvetésből 4,050,000 4,050,000

0901-0003 010 A programtevékenységre összesen – 0901-0003: 4,050,000 4,050,000

0901-0004 Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások
090 Máshova nem sorolt szociális védelem

481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 2,250,000 2,250,000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0004:

01 Bevételek a költségvetésből 2,250,000 2,250,000

0901-0004 090 A programtevékenységre összesen – 0901-0004: 2,250,000 2,250,000

0901-0005 A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása
010 Betegség és rokkantság

481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 3,984,000 3,984,000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0005:

01 Bevételek a költségvetésből 3,984,000 3,984,000

0901-0005 010 A programtevékenységre összesen – 0901-0005: 3,984,000 3,984,000

0901-0006 A gyermekek és a gyermekes családok támogatása

Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak

Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái
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040 Család és gyermekek

423 Szerződéses szolgáltatások 500,000 500,000
472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 180,000 180,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0006:
01 Bevételek a költségvetésből 680,000 680,000

0901-0006 040 A programtevékenységre összesen – 0901-0006: 680,000 680,000

0901-0007 A szülés és a gyermekvállalás támogatása
040 Család és gyermekek

472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 6,000,000 6,000,000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0007:

01 Bevételek a költségvetésből 6,000,000 6,000,000

0901-0007 040 A programtevékenységre összesen – 0901-0007: 6,000,000 6,000,000

0901-П1 Egyetemisták ösztöndíjazása
040 Család és gyermekek

421 Állandó kiadások 1,000 1,000
472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 1,872,000 1,872,000

A projektum finanszírozási forrásai – 0901-П1:
01 Bevételek a költségvetésből 1,873,000 1,873,000

0901-П1 040 A projektumra összesen – 0901-П1: 1,873,000 1,873,000

0901-П2 Középiskolás tanulók szállítása
040 Család és gyermekek

472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 5,880,000 5,880,000
A projektum finanszírozási forrásai – 0901-П2:

01 Bevételek a költségvetésből 3,057,300 3,057,300
07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 2,822,700 2,822,700

0901-П2 040 A projektumra összesen – 0901-П2: 5,880,000 5,880,000

0901-П4 040 Helyi Roma Akcióterv
421 Állandó kiadások 1,000 1,000
423 Szerződéses szolgáltatások 100,000 100,000
472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 120,000 120,000

A projektum finanszírozási forrásai – 0901-П4:
01 Bevételek a költségvetésből 221,000 221,000

0901-П4 040 A projektumra összesen – 0901-П4: 221,000 221,000
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0901-П5 040 Helyi Gyermekjóléti Akcióterv
423 Szerződéses szolgáltatások 155,000 155,000
426 Anyag 55,000 55,000

4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 110,000 110,000
464 Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek 40,000 40,000
472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 140,000 140,000
481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 100,000 100,000

A projektum finanszírozási forrásai – 0901-П5:
01 Bevételek a költségvetésből 600,000 600,000

0901-П5 040 A projektumra összesen – 0901-П5: 600,000 600,000

0901-П6 040 Szegénységcsökkentő iroda
421 Állandó kiadások 280,000 280,000
423 Szerződéses  szolgáltatások 300,000 300,000
512 Gépek és  felszerelés 120,000 120,000

A projektum finanszírozási forrásai – 0901-П6:
01 Bevételek a költségvetésből 700,000 700,000

0901-П6 040 A projektumra összesen – 0901-П6: 700,000 700,000

5 SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT
0901 11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM
0901-0001 Szociális támogatás

070 Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak

4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 11,410,000 11,410,000
414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 120,000
416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 110,000
421 Állandó kiadások 2,290,000
422 Utazási költségek 80,000
423 Szerződéses szolgáltatások 2,790,000
425 Folyó javítások és karbantartás  420,000
426 Anyag 1,040,000
472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 3,320,000
483 Pénzbírságok bírósági végzések alapján 520,000
511 Épületek és építési létesítmények 500,000
512 Gépek és felszerelés 220,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0001:
01 Bevételek a költségvetésből 11,410,000 11,410,000

0901-0001 070 A programtevékenységre összesen – 0901-0001: 11,410,000 11,410,000
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0901-П3 Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona

070 Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak

4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 1,000,000 1,000,000
511 Épületek és építési létesítmények 1,000,000

A projektum finanszírozási forrásai – 0901-П3:
01 Bevételek a költségvetésből 1,000,000 1,000,000

0901-П3 070 A projektumra összesen – 0901-П3: 1,000,000 1,000,000

A Szociális Védelmi Központ finanszírozási forrásai:
Bevételek a költségvetésből 12,410,000 12,410,000

A Szociális Védelmi Központra összesen: 12,410,000 12,410,000

A 11. program finanszírozási forrásai:
Bevételek a költségvetésből 39,740,300 39,740,300
Átutalások egyéb hatalmi szintektől 2,837,700 2,837,700

A 11. programra összesen: 42,578,000 42,578,000

1801 12. PROGRAM: EGÉSZSÉGVÉDELEM
1801-0001 Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése

721 Általános egészségügyi szolgáltatások

464 Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek 9,000,000 9,000,000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0001:

01 Bevételek a költségvetésből 9,000,000 9,000,000

1801-0001 721 A programtevékenységre összesen – 1801-0001: 9,000,000 9,000,000

1801-0002 Halottkémszolgálat
721 Általános egészségügyi szolgáltatások

424 Szakszolgáltatások 700,000 700,000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0002:

01 Bevételek a költségvetésből 700,000 700,000

1801-0002 721 A programtevékenységre összesen – 1801-0002: 700,000 700,000

1801-0003
740 Közegészségügyi szolgáltatások

481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 340,000 340,000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0003:

01 Bevételek a költségvetésből 340,000 340,000

Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén
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1801-0003 740 A programtevékenységre összesen – 1801-0003: 340,000 340,000

A 12. program finanszírozási forrásai:
Bevételek a költségvetésből 10,040,000 10,040,000

A 12. programra összesen: 10,040,000 10,040,000

1201 13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS 
ELŐMOZDÍTÁSA

1201-0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése
820 Kulturális szolgáltatások

412 A munkaadót terhelő szociális járulékok (szabadművészek 
társadalombiztosítása) 220,000 220,000

481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása - rendezvények 2,300,000 2,300,000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:

01 Bevételek a költségvetésből 2,520,000 2,520,000

1201-0002 820 A programtevékenységre összesen – 1201-0002: 2,520,000 2,520,000

1201-0003
840 A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai

481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása - vallási közösségek 1,600,000 1,600,000
511 Épületek és építési létesítmények 200,000 200,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0003:
01 Bevételek a költségvetésből 1,800,000 1,800,000

1201-0003 840 A programtevékenységre összesen – 1201-0003: 1,800,000 1,800,000

1201-0004 A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság 
tájékoztatása területén

820 Kulturális szolgáltatások

423 Szerződéses szolgáltatások 2,200,000 2,200,000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0004:

01 Bevételek a költségvetésből 2,200,000 2,200,000

1201-0004 820 A programtevékenységre összesen – 1201-0004: 2,200,000 2,200,000

1201-П1

A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a 
Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 
elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében

820 Kulturális szolgáltatások

511 Épületek és építési létesítmények 3,910,000 3,910,000
A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П1:

01 Bevételek a költségvetésből 3,910,000 3,910,000

A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása
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1201-П1 820 A projektumra összesen – 1201-П1: 3,910,000 3,910,000

1201-П2

A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi 
Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését 
szolgáló munkaterület biztosítása érdekében

820 Kulturális szolgáltatások

511 Épületek és építési létesítmények 21,600,000 21,600,000
A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П2:

01 Bevételek a költségvetésből 3,600,000 3,600,000
07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 18,000,000 18,000,000

1201-П2 820 A projektumra összesen – 1201-П2: 21,600,000 21,600,000

1201-П3 Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye
840 A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai

422 Utazási költségek 620,000 620,000
423 Szerződéses szolgáltatások 2,700,000 2,700,000
485 Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 500,000 500,000
511 Épületek és építési létesítmények 23,300,000 23,300,000
512 Gépek és  felszerelés 3,750,000 3,750,000

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П3:
01 Bevételek a költségvetésből 24,520,000 24,520,000
06 Adományok nemzetközi szervezetektől 3,300,000 3,300,000

15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 3,050,000 3,050,000

1201-П3 840 A projektumra összesen – 1201-П3: 30,870,000 30,870,000

A 13. program finanszírozási forrásai:
Bevételek a költségvetésből 38,550,000 38,550,000

Adományok nemzetközi szervezetektől 3,300,000 3,300,000
Átutalások egyéb hatalmi szintektől 18,000,000 18,000,000

Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 3,050,000 3,050,000

A 13. programra összesen: 80,900,000 80,900,000

1301 14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS
1301-0001

810 Rekreációs és sportszolgáltatások

421 Állandó kiadások 1,800,000 1,800,000
425 Folyó javítások és karbantartás  500,000 500,000
481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 23,620,000 23,620,000

A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása
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472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0001:

01 Bevételek a költségvetésből 25,920,000 25,920,000

1301-0001 810 A programtevékenységre összesen – 1301-0001: 25,920,000 25,920,000

1301-0004 A helyi sportintézmények működése
810 Rekreációs és sportszolgáltatások

421 Állandó kiadások 13,000,000 13,000,000
423 Szerződéses szolgáltatások 500,000 500,000
424 Szakszolgáltatások 60,000 60,000
425 Folyó javítások és karbantartás  200,000 200,000
426 Anyag 300,000 300,000
512 Épületek és építési létesítmények 400,000 400,000
513 Egyéb ingatlan és felszerelés 50,000 50,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0004:

01 Bevételek a költségvetésből 14,510,000 14,510,000

1301-0004 810 A programtevékenységre összesen – 1301-0004: 14,510,000 14,510,000

1301-0005 Az ifjúsági politika végrehajtása
810 Rekreációs és sportszolgáltatások

481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 700,000 700,000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0005:

01 Bevételek a költségvetésből 700,000 700,000

1301-0005 810 A programtevékenységre összesen – 1301-0005: 700,000 700,000

A 14. program finanszírozási forrásai:
Bevételek a költségvetésből 41,130,000 41,130,000

A 14. programra összesen: 41,130,000 41,130,000

0501

0501-0001 Energetikai menedzsment
436 Egyéb energia

511 Épületek és építési létesítmények 100,000 100,000
A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0501-0001:

01 Bevételek a költségvetésből 100,000 100,000

0501-0001 436 A programtevékenységre összesen – 0501-0001: 100,000 100,000

0501-П1

17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ 
ENERGIAFORRÁSOK

A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása
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436 Egyéb energia

511 Épületek és építési létesítmények 2,200,000 2,200,000
A projektum finanszírozási forrásai – 0501-П1:

07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 2,200,000 2,200,000

0501-П1 436 A projektumra összesen – 0501-П1: 2,200,000 2,200,000

A 17. program finanszírozási forrásai:
Bevételek a költségvetésből 100,000 100,000
Átutalások egyéb hatalmi szintektől 2,200,000 2,200,000

A 17. programra összesen: 2,300,000 2,300,000

5 ALAPFOKÚ OKTATÁS
2002 9. PROGRAM – ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS
2002-0001 Általános iskolák működése

912 Alapfokú oktatás

4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 40,260,780 40,260,780
414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 100,000
415 A foglalkoztatottak költségtérítései 5,100,000
416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 2,080,000
421 Állandó kiadások 21,252,000
422 Utazási költségek 1,766,400
423 Szerződéses szolgáltatások 1,568,000
424 Szakszolgáltatások 220,000
425 Folyó javítások és karbantartás  2,522,000
426 Anyag 2,934,080
441 Hazai kamatok törlesztése 5,500
482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 51,000
483 Pénzbírságok bírósági végzések szerint 35,000
511 Épületek és építési létesítmények 696,400
512 Gépek és felszerelés 1,930,400

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2002-0001:
01 Bevételek a költségvetésből 40,260,780 40,260,780

2002-0001 912 A programtevékenységre összesen – 2002-0001: 40,260,780 40,260,780

2002-П1
912 Alapfokú oktatás

511 Épületek és építési létesítmények 15,250,000 15,250,000
4632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek 1,360,000 1,360,000
511 Épületek és építési létesítmények 1,360,000

A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése
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A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П1:
01 Bevételek a költségvetésből 16,610,000 16,610,000

2002-П1 912 A projektumra összesen – 2002-П1: 16,610,000 16,610,000

2002-П2 Tanárok szállítása - Stevan Sremac ÁI
912 Alapfokú oktatás

4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 1,857,000 1,857,000
422 Utazási költségek 1,857,000

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П2:
01 Bevételek a költségvetésből 1,857,000 1,857,000

2002-П2 912 A projektumra összesen – 2002-П2: 1,857,000 1,857,000

2002-П3 A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén

912 Alapfokú oktatás
4632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek 1,000,000 1,000,000
511 Épületek és építési létesítmények 1,000,000

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П3:
01 Bevételek a költségvetésből 1,000,000 1,000,000

2002-П3 912 A projektumra összesen – 2002-П3: 1,000,000 1,000,000

2002-П4 Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 
912 Alapfokú oktatás

4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 305,000 305,000
423 Szerződéses szolgáltatások 305,000

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П4:
01 Bevételek a költségvetésből 305,000 305,000

2002-П4 912 A projektumra összesen – 2002-П4: 305,000 305,000

A 9. program finanszírozási forrásai:
Bevételek a költségvetésből 60,032,780 60,032,780

A 9. programra összesen: 60,032,780 60,032,780

5 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS
2003 10. PROGRAM – KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS
2003-0001 Középiskolák működése

920 Középfokú oktatás

4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 25,374,300 25,374,300
414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 
415 A foglalkoztatottak költségtérítései 4,080,000
416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 1,310,000
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421 Állandó kiadások 13,948,300
422 Utazási költségek 765,000
423 Szerződéses szolgáltatások 1,483,000
424 Szakszolgáltatások 197,000
425 Folyó javítások és karbantartás  355,000
426 Anyag 1,950,000
441 Hazai kamatok törlesztése 380,000
482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 36,000
512 Gépek és felszerelés 870,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001:
01 Bevételek a költségvetésből 25,374,300 25,374,300

2003-0001 920 A programtevékenységre összesen – 2003-0001: 25,374,300 25,374,300

2003-П1 A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása
920 Középfokú oktatás

511 Épületek és építési létesítmények 20,000,000 20,000,000
A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П1:

01 Bevételek a költségvetésből 5,000,000 5,000,000
07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 15,000,000 15,000,000

2003-П1 920 A projektumra összesen – 2003-П1: 20,000,000 20,000,000
A 10. program finanszírozási forrásai:
Bevételek a költségvetésből 30,374,300 30,374,300
Átutalások egyéb hatalmi szintektől 15,000,000 15,000,000

A 10. programra összesen: 45,374,300 45,374,300

5 1 СНЕЖАНА-HÓFEHÉRKE ÓVODA

2001 8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS
NEVELÉS

2001-0001 Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése
911 Iskoláskor előtti oktatás

411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 61,000,000 61,000,000
412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 10,920,000 10,920,000
414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 2,561,000 400,000 2,961,000
416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 919,000 919,000
421 Állandó kiadások 180,000 180,000
423 Szerződéses szolgáltatások 230,000 28,000 258,000
424 Szakszolgáltatások 1,354,000 1,354,000
425 Folyó javítások és karbantartás  
426 Anyag 31,000 1,864,000 1,895,000
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465 Egyéb dotációk és átutalások 4,040,000 4,040,000
482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 
511 Épületek és építési létesítmények
512 Gépek és felszerelés
513 Egyéb ingatlan és felszerelés 256,000 30,000 286,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2001-0001:
01 Bevételek a költségvetésből 81,311,000 81,311,000
03 A munkaadót terhelő szociális járulékok 400,000 400,000
05 Adományok külföldi országoktól 77,000 77,000
07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 270,000 270,000
08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 1,575,000 1,575,000
16 Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez 180,000 180,000

2001-0001 911 A programtevékenységre összesen – 2001-0001: 81,311,000 2,502,000 83,813,000

2001-П1

911 Iskoláskor előtti oktatás
421 Állandó kiadások 1,300,000 1,300,000
426 Anyag 600,000 600,000

A projektum finanszírozási forrásai – 2001-П1:
01 Bevételek a költségvetésből 1,900,000 1,900,000

2001-П1 911 A projektumra összesen – 2001-П1: 1,900,000 1,900,000

2001-П2

911 Iskoláskor előtti oktatás

421 Állandó kiadások 1,100,000 1,100,000
426 Anyag 1,800,000 1,800,000

A projektum finanszírozási forrásai – 2001-П2:
01 Bevételek a költségvetésből 2,900,000 2,900,000

2001-П2 911 A projektumra összesen – 2001-П2: 2,900,000 2,900,000

2001-П3

911 Iskoláskor előtti oktatás

413 Természetbeni juttatások 320,000 320,000
414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 1,520,000 1,520,000
415 A foglalkoztatottak költségtérítései 800,000 800,000
421 Állandó kiadások 3,330,000 3,330,000
422 Utazási költségek 265,000 265,000

A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó 
szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában

A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó 
szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a 
harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában

A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó 
szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan 
veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában
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423 Szerződéses szolgáltatások 525,000 525,000
424 Szakszolgáltatások 510,000 510,000
425 Folyó javítások és karbantartás  230,000 230,000
426 Anyag 4,469,000 4,469,000
444 Az adósságvállalás kísérő költségei 50,000 50,000
465 Egyéb dotációk és átutalások 2,136,000 2,136,000
482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 5,000 5,000
512 Gépek és felszerelés 340,000 340,000

A projektum finanszírozási forrásai – 2001-П3:
01 Bevételek a költségvetésből 14,500,000 14,500,000

2001-П3 911 A projektumra összesen – 2001-П3: 14,500,000 14,500,000

2001-П4
911 Iskoláskor előtti oktatás

421 Állandó kiadások 2,441,000 2,441,000
423 Szerződéses szolgáltatások 309,000 309,000
424 Szakszolgáltatások 126,000 126,000
425 Folyó javítások és karbantartás  166,000 166,000
426 Anyag 1,669,000 1,669,000

4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 3,393,000 9,000 3,402,000
482 Adók,  kötelező illetékek és bírságok 46,000 46,000

A projektum finanszírozási forrásai – 2001-П4:
07 Bevételek a költségvetésből 8,150,000 8,150,000

15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 9,000 9,000

2001-П4 911 A projektumra összesen – 2001-П4: 8,150,000 9,000 8,159,000

Az 1. fejezet finanszírozási forrásai:
Bevételek a költségvetésből 100,611,000 100,611,000
A munkaadót terhelő szociális járulékok 400,000 400,000
Adományok külföldi országoktól 77,000 77,000
Átutalások egyéb hatalmi szintektől 8,150,000 270,000 8,420,000

Adományok nem kormányzati szervezetektől és magánszemélyektől 1,575,000 1,575,000

Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 9,000 9,000

Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez 180,000 180,000

Az 1. fejezetre összesen: 108,761,000 2,511,000 111,272,000

5 2 ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE

Az IEEP – Iskoláskor Előtti Előkészítő Program végrehajtására
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1502 4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE
1502-0001 A turizmusfejlesztés irányítása

473 Idegenforgalom

411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1,885,500 1,885,500
412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 320,000 320,000
414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 240,000 240,000
421 Állandó kiadások 367,000 6,000 373,000
423 Szerződéses szolgáltatások 175,000 175,000
424 Szakszolgáltatások 17,000 17,000
425 Folyó javítások és karbantartás  160,000 160,000
426 Anyag 280,000 280,000
465 Egyéb dotációk és átutalások 250,000 250,000
482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 70,000 70,000
512 Gépek és felszerelés 163,000 163,000
515 Nem anyagi vagyon 60,000 60,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0001:
01 Bevételek a költségvetésből 3,987,500 3,987,500
04 A költségvetés használók saját bevételei 6,000 6,000

1502-0001 473 A programtevékenységre összesen – 1502-0001: 3,987,500 6,000 3,993,500

1502-0002 Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése
473 Idegenforgalom

422 Utazási költségek 200,000 200,000
423 Szerződéses szolgáltatások 167,000 167,000
523 Árukészletek további eladásra 550,000 550,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0002:
01 Bevételek a költségvetésből 917,000 917,000

1502-0002 473 A programtevékenységre összesen – 1502-0002: 917,000 917,000

1502-П1 Idegenforgalmi illeték
473 Idegenforgalom

423 Szerződéses szolgáltatások 900,000 900,000
426 Anyag 50,000 50,000
512 Gépek és felszerelés 100,000 100,000
513 Egyéb ingatlan és felszerelés 100,000 100,000

A projektum finanszírozási forrásai – 1502-П1:
01 Bevételek a költségvetésből 1,150,000 1,150,000

1502-П1 473 A projektumra összesen – 1502-П1: 1,150,000 1,150,000
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1502-П2 Tiszavirág fesztivál Zentán
473 Idegenforgalom

421 Állandó kiadások 15,000 15,000
423 Szerződéses szolgáltatások 480,000 480,000
424 Szakszolgáltatások 305,000 305,000
426 Anyag 30,000 30,000
482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 13,000 13,000
511 Épületek és építési létesítmények 14,000 14,000

A projektum finanszírozási forrásai – 1502-П2:
01 Bevételek a költségvetésből 857,000 857,000
04 A költségvetés használók saját bevételei

08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

1502-П2 473 A projektumra összesen – 1502-П2: 857,000 857,000

1502-П3 I love Zenta fesztivál
473 Idegenforgalom

423 Szerződéses szolgáltatások 200,000 200,000
424 Szakszolgáltatások 240,000 240,000
426 Anyag 15,000 15,000
482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 12,000 12,000

A projektum finanszírozási forrásai – 1502-П3:
01 Bevételek a költségvetésből 467,000 467,000
04 A költségvetés használók saját bevételei

08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

1502-П3 473 A projektumra összesen – 1502-П3: 467,000 467,000

1502-П4 Karácsonyi vásár
473 Idegenforgalom

423 Szerződéses szolgáltatások 160,000 160,000
424 Szakszolgáltatások 30,000 30,000
426 Anyag 30,000 30,000

A projektum finanszírozási forrásai – 1502-П4:
01 Bevételek a költségvetésből 220,000 220,000
04 A költségvetés használók saját bevételei

1502-П4 473 A projektumra összesen – 1502-П4: 220,000 220,000

1502-П5 Szakmai továbbképzés
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473 Idegenforgalom

423 Szerződéses szolgáltatások 144,000 144,000
A projektum finanszírozási forrásai – 1502-П5:

01 Bevételek a költségvetésből 144,000 144,000

1502-П5 473 A projektumra összesen – 1502-П5: 144,000 144,000

A 2. fejezet finanszírozási forrásai:
Bevételek a költségvetésből 7,742,500 7,742,500
A költségvetés használók saját bevételei 6,000 6,000

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

A 2. fejezetre összesen: 7,742,500 6,000 7,748,500

5 3 MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK
THURZÓ LAJOS MOK

1201 13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS 
ELŐMOZDÍTÁSA

1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése

820 Kulturális szolgáltatások

411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 16,630,000 16,630,000
412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 2,978,000 2,978,000
413 Természetbeni juttatások 36,000 36,000
414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 130,000 57,000 187,000
415 A foglalkoztatottak költségtérítései 45,000 45,000
416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 612,000 612,000
421 Állandó kiadások 7,640,000 30,000 7,670,000
423 Szerződéses szolgáltatások 458,000 458,000
425 Folyó javítások és karbantartás  384,500 384,500
426 Anyag 415,400 68,000 483,400
444 Az adósságvállalás kísérő költségei 20,000 20,000
465 Egyéb dotációk és átutalások 1,600,000 1,600,000
482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 8,000 8,000
512 Gépek és felszerelés 163,500 66,000 229,500

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:
01 Bevételek a költségvetésből 31,100,400 31,100,400
03 A munkaadót terhelő szociális járulékok 
05 Adományok külföldi országoktól 86,870 86,870
13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 154,130 154,130

1201-0001 820 A programtevékenységre összesen – 1201-0001: 31,100,400 241,000 31,341,400
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1201-0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése

820 Kulturális szolgáltatások

421 Állandó kiadások 
422 Utazási költségek 61,000 95,000 156,000
423 Szerződéses szolgáltatások 1,030,000 600,900 1,630,900
424 Szakszolgáltatások 1,645,000 632,100 2,277,100
425 Folyó javítások és karbantartás  60,000 60,000
426 Anyag 194,000 132,000 326,000
512 Gépek és felszerelés 15,000 690,000 705,000
515 Nem anyagi vagyon 10,000 200,000 210,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:
01 Bevételek a költségvetésből 3,015,000 3,015,000
05 Adományok külföldi országoktól 1,957,320 1,957,320
08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől

15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 392,680 392,680

1201-0002 820 A programtevékenységre összesen – 1201-0002: 3,015,000 2,350,000 5,365,000

1201-0003 A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását 
szolgáló rendszer előmozdítása

820 Kulturális szolgáltatások

421 Állandó kiadások 10,000 10,000
422 Utazási költségek 406,200 145,000 551,200
423 Szerződéses szolgáltatások 249,000 640,000 889,000
424 Szakszolgáltatások 1,031,200 1,200,000 2,231,200
425 Folyó javítások és karbantartás  10,000 10,000
426 Anyag 286,000 1,725,000 2,011,000
512 Gépek és felszerelés 5,000 1,000,000 1,005,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0003:
01 Bevételek a költségvetésből 1,997,400 1,997,400
05 Adományok külföldi országoktól 4,310,000 4,310,000
08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 400,000 400,000

1201-0003 820 A programtevékenységre összesen – 1201-0003: 1,997,400 4,710,000 6,707,400

1201-П4 Zenta község jeles ünnepei
820 Kulturális szolgáltatások

422 Utazási költségek 30,000 30,000
423 Szerződéses szolgáltatások 1,570,000 1,570,000
424 Szakszolgáltatások 1,400,000 1,400,000

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П4:
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01 Bevételek a költségvetésből 2,250,000 2,250,000
08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 750,000 750,000

1201-П4 820 A projektumra összesen – 1201-П4: 3,000,000 3,000,000

1201-П5 Dudás Gyula megemlékezés
820 Kulturális szolgáltatások

424 Szakszolgáltatások 
515 Nem anyagi vagyon 1,500,000 1,500,000

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П5:
01 Bevételek a költségvetésből 1,500,000 1,500,000

1201-П5 820 A projektumra összesen – 1201-П5: 1,500,000 1,500,000

A 3. fejezet finanszírozási forrásai:
Bevételek a költségvetésből 39,862,800 39,862,800
A munkaadót terhelő szociális járulékok 
Adományok külföldi országoktól 6,354,190 6,354,190
Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 750,000 400,000 1,150,000
Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 154,130 154,130

Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 392,680 392,680

A 3. fejezetre összesen: 40,612,800 7,301,000 47,913,800

5 4 ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ

1201 13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS 
ELŐMOZDÍTÁSA

1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése

820 Kulturális szolgáltatások

411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1,944,000 1,944,000
412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 348,100 348,100
414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 30,000 30,000
421 Állandó kiadások 416,900 24,000 440,900
422 Utazási költségek 50,000 50,000
423 Szerződéses szolgáltatások 1,422,700 1,422,700
424 Szakszolgáltatások 1,947,800 3,000,000 4,947,800
425 Folyó javítások és karbantartás  10,000 15,600 25,600
426 Anyag 140,000 210,000 350,000
444 Az adósságvállalás kísérő költségei 30,000 30,000
465 Egyéb dotációk és átutalások 200,000 200,000
482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 45,000 45,000
511 Épületek és építési létesítmények 120,000 120,000
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A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:
01 Bevételek a költségvetésből 6,624,500 6,624,500
05 Adományok külföldi országoktól 245,600 245,600
08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 3,060,000 3,060,000

15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 24,000 24,000

1201-0001 820 A programtevékenységre összesen – 1201-0001: 6,624,500 3,329,600 9,954,100

1201-0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése

820 Kulturális szolgáltatások

422 Utazási költségek 97,000 137,400 234,400
423 Szerződéses szolgáltatások 405,000 145,000 550,000
424 Szakszolgáltatások 727,700 4,641,410 5,369,110
425 Folyó javítások és karbantartás  30,000 30,000
426 Anyag 211,500 2,463,000 2,674,500
482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 
511 Épületek és építési létesítmények
512 Gépek és felszerelés 100,000 507,000 607,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:
01 Bevételek a költségvetésből 1,571,200 1,571,200
05 Adományok külföldi országoktól 6,427,000 6,427,000

08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 513,000 513,000

15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 953,810 953,810

1201-0002 820 A programtevékenységre összesen – 1201-0002: 1,571,200 7,893,810 9,465,010

A 4. fejezet finanszírozási forrásai:
Bevételek a költségvetésből 8,195,700 8,195,700
Adományok külföldi országoktól 6,672,600 6,672,600
Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 3,573,000 3,573,000

Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 977,810 953,810

A 4. fejezetre összesen: 8,195,700 11,223,410 19,395,110

5 5 STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

1201 13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS 
ELŐMOZDÍTÁSA

1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése
820 Kulturális szolgáltatások

411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1,383,000 1,383,000
412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 250,000 250,000
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414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 20,000 20,000
416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 71,300 71,300
421 Állandó kiadások 320,000 320,000
422 Utazási költségek 120,000 120,000
423 Szerződéses szolgáltatások 879,000 879,000
424 Szakszolgáltatások 383,090 383,090
425 Folyó javítások és karbantartás  39,000 39,000
426 Anyag 167,015 167,015
465 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 157,000 157,000
512 Gépek és felszerelés 50,000 50,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:
01 Bevételek a költségvetésből 3,839,405 3,839,405

1201-0001 820 A programtevékenységre összesen – 1201-0001: 3,839,405 3,839,405

Az 5. fejezet finanszírozási forrásai:
Bevételek a költségvetésből 3,839,405 3,839,405

Az 5. fejezetre összesen: 3,839,405 3,839,405

5 6 TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR

1201 13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS 
ELŐMOZDÍTÁSA

1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése
820 Kulturális szolgáltatások

411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 7,799,000 2,435,000 10,234,000
412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 1,364,000 467,000 1,831,000
414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 210,000
415 A foglalkoztatottak költségtérítései 70,000 90,000 160,000
416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 
421 Állandó kiadások 745,000 1,358,000 2,103,000
423 Szerződéses szolgáltatások 1,084,000 1,284,000 2,368,000
424 Szakszolgáltatások 300,000 75,000 375,000
425 Folyó javítások és karbantartás  447,000 750,000 1,197,000
426 Anyag 443,000 470,000 913,000
465 Egyéb dotációk és átutalások 970,000 265,000 1,235,000
482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 70,000 70,000
511 Épületek és építési létesítmények 1,130,000 1,130,000
512 Gépek és felszerelés 275,000 275,000
515 Nem anyagi vagyon 20,000 20,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:
01 Bevételek a költségvetésből 14,717,000 14,717,000
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02 Azonos szintű használók közötti átutalások 5,980,000 5,980,000
04 A költségvetés használók saját bevételei
06 Adományok nemzetközi szervezetektől 674,000 674,000
07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 750,000 750,000

1201-0001 820 A programtevékenységre összesen – 1201-0001: 14,717,000 7,404,000 22,121,000

1201-П6 A közös kulturális örökség nyomai - IPA
820 Kulturális szolgáltatások

423 Szerződéses szolgáltatások 1,672,000 1,148,600 2,820,600
424 Szakszolgáltatások 1,096,400 1,096,400
426 Anyag 60,000 60,000
512 Gépek és felszerelés 384,000 135,000 519,000

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П6:
01 Bevételek a költségvetésből 416,000 416,000
06 Adományok nemzetközi szervezetektől 1,401,200 1,401,200
07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 1,640,000 1,640,000
13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 1,038,800 1,038,800

1201-П6 820 A projektumra összesen – 1201-П6: 2,056,000 2,440,000 4,496,000

A 6. fejezet finanszírozási forrásai:
Bevételek a költségvetésből 15,133,000 15,133,000
Azonos szintű használók közötti átutalások 5,980,000 5,980,000

Adományok nemzetközi szervezetektől 2,443,016 2,443,016
Átutalások egyéb hatalmi szintektől 1,640,000 750,000 2,390,000
Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 1,038,800 1,038,800

A 6. fejezetre összesen: 16,773,000 10,211,816 26,984,816

5 7 HELYI KÖZÖSSÉGEK

0602 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS 
SZOLGÁLTATÁSAI

0602-0002 A helyi közösségek működése

160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 6,352,638 205,421 6,558,059
412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 1,134,755 36,770 1,171,525
414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 220,000 220,000
415 A foglalkoztatottak költségtérítései 156,000 156,000
421 Állandó kiadások 2,112,483 2,112,483
422 Utazási költségek 89,600 89,600
423 Szerződéses szolgáltatások 618,940 618,940
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424 Szakszolgáltatások 76,400 76,400
425 Folyó javítások és karbantartás  357,768 357,768
426 Anyag 964,637 4,000 968,637
465 Egyéb dotációk és átutalások 518,625 518,625
482 Adók,  kötelező illetékek és bírságok 10,000 10,000
512 Gépek és felszerelés 158,860 158,860
513 Egyéb ingatlan és felszerelés 20,000 20,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:
01 Bevételek a költségvetésből 12,790,706 12,790,706
07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 246,191 246,191

0602-0002 160 A programtevékenységre összesen – 0602-0002: 12,790,706 246,191 13,036,897

0602-П6 Utcai táblák kidolgozása és elhelyezése
160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

513 Egyéb ingatlan és felszerelés 75,000 75,000
A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П6:

07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 75,000 75,000

0602-П6 160 A projektumra összesen – 0602-П6: 75,000 75,000

A 7. fejezet finanszírozási forrásai:
Bevételek a költségvetésből 12,790,706 12,790,706
Átutalások egyéb hatalmi szintektől 75,000 246,191 321,191

A 7. fejezetre összesen: 12,865,706 246,191 13,111,897

Az 5. rész finanszírozási forrásai:
01 Bevételek a költségvetésből 744,309,104 744,309,104
02 Azonos szintű használók közötti átutalások 5,980,000 5,980,000
03 A munkaadót terhelő szociális járulékok 400,000 400,000
04 A költségvetés használók saját bevételei 6,000 6,000
05 Adományok külföldi országoktól 13,103,790 13,103,790
06 Adományok nemzetközi szervezetektől 3,300,000 2,075,200 5,375,200
07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 87,569,700 1,266,191 88,835,891
08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 750,000 5,548,000 6,298,000
13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 71,874,778 1,192,930 73,067,708

15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 5,195,440 1,379,490 6,574,930

16 Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez 180,000 180,000

Az 5. részre összesen: 912,999,022 31,131,601 944,130,623
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Az 1.,2.,3.,4. és 5. részek  finanszírozási forrásai:
01 Bevételek a költségvetésből 788,099,164 788,099,164
02 Azonos szintű használók közötti átutalások 5,980,000 5,980,000
03 A munkaadót terhelő szociális járulékok 400,000 400,000
04 A költségvetés használók saját bevételei 6,000 6,000
05 Adományok külföldi országoktól 13,103,790 13,103,790
06 Adományok nemzetközi szervezetektől 3,300,000 2,075,200 5,375,200
07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 87,569,700 1,266,191 88,835,891
08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 750,000 5,548,000 6,298,000
13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 71,874,778 1,192,930 73,067,708

15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 5,195,440 1,379,490 6,574,930

16 Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez 180,000 180,000

Az 1.,2.,3.,4. és 5. részekre összesen: 956,789,082 31,131,601 987,920,683
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III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 
 

13. szakasz 
A pénzügyi teendőkben illetékes miniszter által a költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos 

Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010, 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 
142/2014. és 68/2015. szám) 36a. szakaszának rendelkezése alapján meghozott, a helyi hatalom 2018. évi 
költségvetéséről szóló rendelet elkészítéséről és a 2019. és 2020. évre vonatkozó kivetítésekről szóló utasításokkal, 
valamint a közszférában foglalkoztatottak maximális száma megállapításának módjáról szóló törvénnyel (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 61/17., 82/17. és 92/17. szám) összhangban megállapítjuk a foglalkoztatottak maximális számát 
a helyi önkormányzati egység szerveiben, a közszolgálatokban, közvállalatokban, valamint az ezen vállalatok által 
alapított jogi személyekben, továbbá azon gazdasági társaságokban és egyéb szervezetekben, melyek a helyi 
önkormányzati egység rendszerében kötelesek a foglalkoztatottakról szóló adatokat a Jegyzékbe bejelenteni, azaz 
azon foglalkoztatottakét, akik fizetése, illetve keresete a helyi önkormányzati egység költségvetéséből kerül 
finanszírozásra. 

Az állami szervek rendszerében, a Vajdaság Autonóm Tartomány közszolgálatainak rendszerében és a helyi 
önkormányzatok rendszerében határozatlan időre alkalmazottak maximális számáról szóló, 2017. évre vonatkozó 
kormányrendelettel (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/17., 82/17. és 92/17. szám) előirányozásra került, hogy Zenta 
község összesen 337 határozatlan időre foglalkoztatott alkalmazottal rendelkezhet. 
 

14. szakasz 
A jelen rendelet szerinti eszközök besorolása és használata az alábbi részek keretében történik: 
- 1. rész – Zenta Község Képviselő-testülete, 
- 2. rész – Zenta község polgármestere, 
- 3. rész – Zenta Község Községi Tanácsa, 
- 4. rész – Zenta Község Községi Ügyészsége, 
- 5. rész – Községi Közigazgatási Hivatal. 

 
15. szakasz 

A jelen rendelet végrehajtásáért a község polgármestere felel.  
A költségvetés végrehajtásának utalványozója a község polgármestere.  

 
16. szakasz 

A közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók utalványozója a vezető tisztségviselő, illetve azon 
személy, aki felelős az eszközök igazgatásáért, a kötelezettségvállalásért, azon fizetési megbízások kiadásáért, 
amelyeket a szerv eszközeiből eszközölnek, valamint a költségvetést megillető eszközök befizetésére vonatkozó 
meghagyások kiadásáért. 

 
17. szakasz 

A jelen rendelettel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű használatáért a tisztségviselőkön, illetve 
a közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók vezetőin kívül a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője is 
felel. 

 
18. szakasz 

A pénzügyekben hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv köteles rendszeresen figyelemmel kísérni a 
költségvetés végrehajtását és évente legalább kétszer tájékoztatni a község polgármesterét és a Községi Tanácsot, de a 
hat-, illetve kilenchónapos időszak lejárta utáni 15 napos határidőn belül kötelezően. 

 
A Községi Tanács a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jelentéstételtől számított 15 napos határidőn belül 

elfogadja a jelentést és a Községi Képviselő-testület elé utalja azt. 
A jelentés az elfogadott költségvetés és a végrehajtás közötti eltéréseket, valamint a nagy eltérések 

indokolását is tartalmazza. 
19. szakasz 

Az appropriációk módosításáról és az appropriációknak a folyó költségvetési tartalékba való átviteléről szóló 
határozatot a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszával összhangban a község polgármestere hozza meg. 
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20. szakasz 

Az állandó és a folyó költségvetési tartalék igénybevételéről szóló határozatot a pénzügyekben hatáskörrel 
rendelkező helyi közigazgatási szerv javaslatára a község polgármestere hozza meg.  

 
21. szakasz 

A Községi Tanács felel a fiskális politika lefolytatásáért és a közvagyon, a bevételek és jövedelmek, valamint 
a költségek és kiadások igazgatásáért, oly módon, amely összhangban áll a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel.  

Meghatalmazzuk a község polgármesterét, hogy a költségvetési rendszerről szóló törvény 27zs. szakaszával 
összhangban kérelmet nyújtson be a Pénzügyminisztériumhoz a fiskális hiány jóváhagyása iránt a megállapított 10%-
os hiányon felül, ha a fiskális hiány a közberuházások megvalósításának eredménye.  

 
22. szakasz 

A községi költségvetés pénzeszközeit, ezen költségvetés közvetlen és közvetett eszközhasználóit, valamint  a  
közeszközök egyéb használóit,  amelyek  bekapcsolódtak a község konszolidált kincstári számlájába, a kincstár 
konszolidált számláján vezetik és helyezik letétbe.  

 
23. szakasz 

A közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók a jelen rendelettel felosztott eszközöket azon 
rendeltetésre használhatják, amelyekre azokat a kérelmeik alapján jóváhagyták és átutalták.  

A közvetlen költségvetési eszközhasználók kiadásai közvetlenül az utalványozó, azaz Zenta község 840-
24640-25 számú számlájáról kerülnek realizálásra. 

Azon költségvetési eszközhasználó, aki egy bizonyos kiadást költségvetési eszközökből és más  bevételekből 
is eszközöl, köteles ezen kiadás kiegyenlítését először az ezen más forrásokból származó  bevételekből eszközölni.  

A 2017. évben vállalt kötelezettségeket, összhangban az abban az évben jóváhagyott  appropriációkkal, 
melyeket nem hajtottak végre a 2017. év folyamán, átviszik a 2018. évre, és átvállalt  kötelezettség státusuk van, és a 
jelen rendelettel jóváhagyott appropriációk terhére kerülnek végrehajtásra.  

 
24. szakasz 

Az átvállalt kötelezettségek és minden pénzügyi kötelezettség kizárólag a készpénzalapú elv alapján hajtható 
végre a kincstár konszolidált számlájáról, kivéve, ha a törvénnyel, illetve a Kormány ügyiratával nincs más módszer 
előirányozva. 
 

25. szakasz 
A költségvetés használó csak a rendelettel megállapított appropriáció összegéig vállalhat kötelezettségeket a 

költségvetés terhére.  
A költségvetési eszközhasználók csak írásos szerződés vagy más jogi ügyirat alapján vállalhatnak 

kötelezettséget, ha törvénnyel nincs másként előirányozva.  
Azon vállalt kötelezettségek, melyek összege magasabb a rendelettel előirányozott eszközök összegénél, vagy 

ellentétben állnak a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, nem hajthatóak végre a költségvetés terhére.  
A költségvetésből történő kifizetés nem kerül végrehajtásra, ha a költségvetési rendszerről szóló törvény 56. 

szakaszának 3. bekezdésével megállapított eljárások nem kerültek tiszteletben tartásra. 
 

26. szakasz 
A költségvetési eszközhasználók javak beszerzéséről, szolgáltatások nyújtásáról vagy építészeti munkálatok 

kivitelezéséről szóló szerződés odaítélésekor kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 124/12., 14/15. és 68/15. szám) összhangban eljárni.  

Kis értékű beszerzésnek a közbeszerzésekről szóló törvény értelmében azonos javak, szolgáltatások és 
munkálatok beszerzése tekintendő, melyek teljes becsült ÁFA nélküli értéke éves szinten alacsonyabb 5.000.000,00 
dinárnál. 
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27. szakasz 
A költségvetési eszközhasználókkal szembeni kötelezettségek a költségvetés megvalósított bevételeivel 

részarányosan kerülnek végrehajtásra.  Ha az év folyamán csökkennek a bevételek, a költségvetés kiadásai prioritások 
szerint kerülnek végrehajtásra, az alábbiak szerint: 

- kötelezettségek a céleszközök használói iránt, 
- az alkalmazottak keresetének kifizetését illető kötelezettségek, 
- egyéb kötelezettségek – a költségvetés megvalósított bevételeivel részarányosan. 

 
Ha az év folyamán a tervezett bevételek csökkent mértékben kerülnek megvalósításra, az előző bekezdés 3. 

pontja szerinti kötelezettségek oly módon kerülnek végrehajtásra, hogy először a törvényi előírásokkal megállapított 
kötelezettségek, majd a költségvetési eszközhasználó zavartalan működése szempontjából nélkülözhetetlen minimális 
állandó kiadások kerülnek kifizetésre. 

Ha a költségvetési eszközhasználók a jelen rendelet 3. szakaszában kimutatott összegnél nagyobb összegben 
valósítanak meg kiegészítő bevételeket, a kiegészítő bevételekből megvalósított eszközöket azon szintig 
használhatják, amelyig ezen összegeket megvalósították, a jelen rendelettel megállapított rendeltetésre.  

Ha a költségvetési eszközhasználók nem valósítanak meg a jelen rendelet 4. szakaszával megállapított 
kiegészítő bevételeket, az ezen bevételek alapján megállapított appropriációk nem kerülnek végrehajtásra a 
költségvetési eszközök terhére. 

 
28. szakasz 

A költségvetés használók költségei és kiadásai finanszírozására felosztott eszközök kérelem alapján kerülnek 
átvitelre, a költségvetés háromhavi terveiben jóváhagyott kvótákkal összhangban. 

 
29. szakasz 

A kincstár konszolidált számláján levő pénzeszközök a 2017. évben csak a költségvetési rendszerről szóló 
törvény 10. szakaszával összhangban fektethetők be, a törvény ugyanezen szakaszával összhangban pedig ezen 
beruházás hatékonyságáért és biztonságáért a község polgármestere, illetve az általa meghatalmazott személy felel.  

 
30. szakasz 

A költségvetési eszközhasználók 2017. december 31-éig a költségvetés végrehajtásának számlájára átviszik a 
2017. évi kiadások finanszírozására nem felhasznált azon eszközöket, melyeket ezen használóknak a költségvetési 
rendszerről szóló törvény 59. szakaszának 4., illetve 5.  bekezdése alapján a Zenta község  2018. évi költségvetéséről 
szóló rendelettel összhangban vittek át. 

 
31. szakasz 

A költségvetési eszközök azon közvetlen és közvetett használói, melyek tevékenységét teljes egészében vagy 
főként a költségvetésből finanszírozzák, a 2017. évben elszámolják a munkaeszközök amortizációját a tőke terhére, a 
költségvetésben biztosított eszközök részével és az adományok alapján megvalósított eszközökkel részarányosan.  

 
32. szakasz 

Kivételesen, ha Zenta község költségvetésébe más költségvetésből (Köztársasági, Tartományi, más község) 
ügyirattal rendeltetés szerinti transzfereszközöket rendelnek, beleértve az elemi csapás következtében létrejött károk 
megtérítésére szolgáló rendeltetés szerinti transzfereszközöket is, valamint adomány leszerződése esetében, melyek 
összegét nem lehetett tudni a jelen rendelet meghozatalának eljárásában, a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező 
közigazgatási szerv ezen ügyirat alapján megnyitja a megfelelő appropriációkat a  költségek ezen alapon történő 
végrehajtására, a költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban. 
 

33. szakasz 
A község polgármestere meghatalmazhat egy bizonyos személyt, aki a költségvetési eszközök 

rendeltetésszerű, hatékony, gazdaságos és törvényes felhasználásának értelmében felel a költségvetési program, a 
folyó aktivitások vagy a költségvetési projektum megvalósításáért. 
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34. szakasz
A folyó fizetési mérlegben fellépő hiány finanszírozására, ami a költségvetés bevételei és kiadásai 

mozgásának kiegyensúlyozatlanságából eredhet, a község polgármestere adósságot vállalhat a közadósságról szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/2005., 107/2009. és 78/2011. szám) 35. szakaszának rendelkezésivel 
összhangban. 

35. szakasz
A törvényi előírásoknak megfelelően a szabálysértésekért kirótt pénzbírságokból eredő bevételek 30%-a a 

helyi önkormányzati egység területén a közlekedési infrastruktúra javítására kerül irányításra, a 7. program – közúti 
infrastruktúra – utak karbantartása elnevezésű programtevékenységének keretében. 

 Az 1. bekezdés szerinti eszközök azon program szerint kerülnek felhasználásra, melyet Zenta Község 
Községi Tanácsa hoz meg a Zenta község településeinek helyi utai és utcái közlekedésbiztonságának területén 
illetékes tanács javaslatára. 

36. szakasz
A Zenta község területén elhelyezkedő mezőgazdasági földterületek bérbeadásából megvalósított eszközök, 

valamint a megművelhető földterület rendeltetésének módosítása és nem mezőgazdasági célokra történő használata 
utáni térítmények a mezőgazdasági földterület védelmére és rendezésére irányuló tevékenységek megállapításáról 
szóló, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium által jóváhagyott program megvalósítására kerülnek 
irányításra. 

37. szakasz
A környezetvédelmi térítményből megvalósított eszközök a Környezetvédelmi Költségvetési Pénzalap 

Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium által jóváhagyott programjának megvalósítására kerülnek 
irányításra. 

38. szakasz
Az egyesületekről szóló törvény 38. szakasza alapján a közérdekű programok megvalósítására szolgáló 

eszközökre Zenta község nyilvános pályázat alapján szerződéseket köt civil szervezetekkel és egyesületekkel a 
jóváhagyott programok megvalósításáról. 

A civil szervezetek és az egyesületek kötelesek a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti eszközöket kizárólag a 
jóváhagyott programok megvalósítására felhasználni. 

39. szakasz
Jelen rendeletet meg kell küldeni az SZK Pénzügyminisztériumának. 

40. szakasz
Jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napját követően lép hatályba. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 401-25/2018-I 
Kelt: 2018. július 17-én 
Z e n t a  

Balo Tatjana s.k., 

a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
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INDOKLÁS 
 

Zenta  község költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet 
jogi  dokumentum, amely  megállapítja  a  község 2018-as évi bevételeit és kiadásait. Ez az 
aktus tartalmazza a jogalapot a  költségvetés meghozatalára,  magát a költségvetést és  a  
rendelkezéseket  a  költségvetés  végrehajtásának  módjáról.  
Az alapvető makroökönómiai feltételezéseket és irányvonalakat a költségvetés  elkészítéséhez 
a  helyi hatalom  2018-as  évi költségvetéséről  szóló rendelet   elkészítéséről szóló  
utasításokban kerültek megadásra,  amelyet a Pénzügyminisztérium hozott meg a költségvetési 
rendszerről szóló törvény 36a szakasza alapján.  
A költségvetési  rendszerről  szóló  törvénnyel összhangban, Zenta község 2018-as évi 
költségvetésének  közvetlen és  közvetett  használói a költségvetésüket  programmódon 
mutatják ki. 
A költségvetési rendszerről szóló törvény 28. szakasza  alapján a  költségvetés általános és  
külön részből áll.  Zenta község 2018-as évi költségvetésének  általános része tartalmazza  a  
bevételeket,  kiadásokat és költségeket, és a rendelet  külön része  tartalmazza a közvetlen és 
közvetett költségvetési eszközhasználók kiadásait és költségeit kimutatva  a  közgazdasági,  
szervezeti, funkcionális és  program  szerinti  költségvetés  osztályozásával. 
 
A program megállapított céljai, a programaktivitások és  az uniform indikátorok jegyzéke a  
költségvetés  programszerkezetére a VKÁK által az alábbiak:  

- Program 1 – Lakhatás, településrendezés  és területi  tervezés 
- Program 2 – Kommunális tevékenység  
- Program 3 – Helyi gazdasági  fejlesztés  
- Program 4 – Az idegenforgalom  fejlesztése  
- Program 5 – Mezőgazdasági- és  vidékfejlesztés 
- Program 6 – Környezetvédelem  
- Program 7 – A közlekedés  és a közlekedési infrastruktúra tervezése  
- Program 8 – Iskoláskor előtti oktatás és nevelés  
- Program 9 – Általános  oktatás és nevelés 
- Program 10 – Középiskolai  oktatás és nevelés 
- Program 11 – Szociális- és gyermekvédelem 
- Program 12 – Egészségvédelem 
- Program 13 – A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése  
- Program 14 – A sport és az ifjúság fejlesztése 
- Program 15 – A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai  
- Program 16 – A helyi önkormányzat  politikai rendszere  
- Program 17 – Energetikai hatékonyság és  felújuló energiaforrások 

 
BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 

 
Zenta  község 2018-as  évi  költségvetéséről szóló rendelet  módosításáról és kiegészítéséről 
szóló rendeletben az összesen  tervezett bevételek és  jövedelmek terjedelme  987.920.683,00 
dinárt tesz  ki, ebből  956.789.082,00 dinár a költségvetési eszközökből,  és  a  31.131.601,00 
dináros  összeg  az  egyéb forrásokból. 
 
Zenta község  2018-as  évi   költségvetési   bevételei és  jövedelmei összhangban vannak  a  
helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló  törvény rendelkezéseivel és  az elmúlt időszakban   
megvalósított  jövedelmekkel.  
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Zenta község tervezett  bevételei és  jövedelme  szerkezetében   a legnagyobb részesedésük  az 
adóknak van 49,04%-kal vagy 484.502.000,00 dinárral, míg a  fennmaradt  részt     a 
költségvetés egyéb  bevételei teszik (átutalások más hatalmi szintektől,  vagyoni  bevételek, 
javak és szolgáltatások  eladásából származó bevételek,  pénzbírságok,  elkobzott vagyoni  
haszon,  a  természetes  és  jogi személyek önkéntes átutalásai,  vegyes nem megállapított  
bevételek,  nem pénzügyi jellegű vagyonból származó bevételek,  valamint  a  költségvetési  
használók egyéb finanszírozási forrásaiból származó eszközök, az áthozott  eszközök az előző 
évekből). 
 
Zenta  község 2018-as évi költségvetésének  folyó bevételei és  jövedelmei  az alábbiak: 
 
FOLYÓ BEVÉTELEK 
 

- 711-es csoport – Jövedelem,- nyereség- és  nagy értékű nyereségadó,  292.460.000,00 
dináros összegben lettek tervezve,  ami   a községi költségvetés  tervezet  bevételi és  
jövedelmi  eszközeinek  a  29,60%-át teszi.  Ez a csoport tartalmazza a keresetadót,  az 
egyéb foglalkoztatottak keresetalap adóját,  az önálló tevékenységekből származó 
jövedelemadót,  az ingatlanokból eredő  bevételek utáni adót,  az  egyéb jövedelmek 
utáni adót,  a sportolók bevétele utáni adót.  

- 712-es  csoport – a keresetalap  adót 1.000.000,00 dináros  összegben terveztük,  
- 713-as csoport – vagyonadó,  152.501.000,00 dinár  összegben  terveztük,   ami   a 

községi költségvetés  tervezet  bevételi és  jövedelmi  eszközeinek  a  15.44%-át teszi 
Ezekhez  a  folyó bevételekhez  tartoznak a természetes személyek vagyonadója, 
örökösödési és  ajándékozási  adója, az ingatlanok feletti abszolút  jogok  átruházása  
utáni adó.  

- 714-es csoport -  adó a javakra  és  szolgáltatásokra, 33.540.000,00 dináros összegben 
terveztük,   ami   a községi költségvetés  tervezet  bevételi és  jövedelmi  eszközeinek  
a  3,40%-át teszi. Ez  a csoport tartalmazza a  kommunális illetékeket,  a  tartózkodási 
illetéket,  a  környezetvédelmi és –fejlesztési térítményt.  

- 716-os csoport – egyéb adók,   6.000.000,00 dináros  összegben terveztük, ami   a 
községi költségvetés  tervezet  bevételi és  jövedelmi  eszközeinek  a  4.88%-át teszi. 
Ez a csoport  magában foglalja  a kommunális illetéket a cégtábla kitűzésére az 
üzlethelyiségen.  

- 732-es csoport – nemzetközi szervezetek donációi, 48.178.990,00 dinár összegben 
terveztük,  ami a községi költségvetés  tervezet  bevételi és  jövedelmi  eszközeinek  a  
4.88%-át teszi. A költségvetésből tervezett  eszközök   33.000.000,00 dinárt tesznek, és    
egyéb forrásokból 15.178.990,00 dinárt tesznek. 

- 733-as csoport – átutalások más hatalmi szintektől, 194.697.191,00,00 dináros 
összegben terveztük,   ami a községi költségvetés  tervezet  bevételi és  jövedelmi  
eszközeinek  a  19,71%-át teszi, 1.266.191,00 dinárt  egyéb forrásokból terveztünk.  Ez 
a csoport tartalmazza a  folyó nagy értékű cél- és nem céleszközöket a Köztársaságtól 
és  a Tartománytól.  

- 741-es csoport – a vagyonból származó bevételeket 38.710.000,00 dinár összegben  
terveztük,    ami a községi költségvetés  tervezet  bevételi és  jövedelmi  eszközeinek  a  
3,92%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza a  községi költségvetés bevételeit  a 
kamatokból  a  költségvetés  konszolidált kincstári számláján, amelyek bekapcsolódtak  
a  bankok letétjébe, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásával  megvalósított 
eszközöket, az építési telek használata utáni térítményt, a  közterületeken a  terület 
használata  utáni kommunális illetéket.  
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- 742-es csoport – javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek,  42.036.000,00 
dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés  tervezet  bevételi és  jövedelmi  
eszközeinek  a  4,25%-át teszi.  Az egyéb forrásokból az eszközök 186.000,00 dinárt 
tesznek.  Ez a csoport  tartalmazza  a  javak és  szolgáltatások  eladásából származó  
bevételeket,  a bérbeadásból származó  bevételeket, a községi közigazgatási illetékeket,  
az építési telek rendezése  utáni térítményt, a létesítmények törvényesítése  utáni  
illetéket,  a szülői hozzájárulást az oktatáson kívüli  aktivitásokra, a bevételeket, 
amelyeket  a  tevékenységükkel  a  község szervei  és szervezetei valósítanak meg.  

- 743-as  csoport – pénzbírságok és elkobzott  vagyoni haszon,  4.450.000,00 dinár 
összegben terveztük,  ami a községi költségvetés  tervezet  bevételi és  jövedelmi  
eszközeinek  a  0,45%-át teszi. Ez a csoport tartalmazza  a  szabálysértésekből származó 
bevételeket,  a  helyszíni bírságokból származó bevételeket.  

- 744-es csoport – természetes és jogi személyek önkéntes  átutalásai,   6.608.000,00 
dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés  tervezet  bevételi és  jövedelmi  
eszközeinek  a  0,67%-át teszi, 5.548.000,00 dinárt  más   forrásokból terveztünk.  

- 745-ös csoport – Vegyes  és  nem megállapított bevételek, 40.015.864,00 dináros 
összegben terveztük, ami a községi költségvetés  tervezet  bevételi és  jövedelmi  
eszközeinek  a  4,05%-át teszi. 

-  770-es csoport – A kiadások refundációs memorandumtételeit összesen 1.000.000,00 
dináros  összegben terveztük,  ami a községi költségvetés  tervezet  bevételi és  
jövedelmi  eszközeinek  a  0,10%-át teszi, és 400.000,00 dinárt   más forrásokból 
terveztünk.  

- 780-as csoport – Átutalások  az azonos szintű  költségvetés használói között 
5.980.000,00 dináros összegben terveztük, más forrásokból,   ami a községi 
költségvetés  tervezet  bevételi és  jövedelmi  eszközeinek  a  0,61%-át teszi. 

 
NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 
 

- 811-es csoport – Inatlanok  eladásából származó bevételek, 41.400.000,00 dináros 
összegben terveztük. Ez a csoport tartalmazza  az  ingatlanok eladásából származó 
bevételeket a községi szint javára,  lakások eladásából származó törlesztéseket a  
községi szint javára, ami a községi költségvetés  tervezet  bevételi és  jövedelmi  
eszközeinek  a  4,19%-át teszi. 

- 812-es csoport – Ingóságok eladásából származó bevételek a  községi szint javára, 
700.000,00 dináros összegben terveztük, ami a községi költségvetés  tervezet  bevételi 
és  jövedelmi  eszközeinek  a  0,07%-át teszi. 

 
KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK  
 
Zenta község Zenta község 2018-as évi  költségvetéséről szóló rendelet  módosításáról és 
kiegészítéséről szóló rendeletben az összesen  tervezett kiadások és költségek terjedelme 
985.920.683,00 dinárt tesz ki a költségvetési eszközökből, és a 31.131.601,00 dináros összeget 
más  forrásokból, és az alábbiakból  tevődik össze: 
 

- Folyó kiadások  
- Nagy értékű kiadások 
- Kiadások a  tőketörlesztésre  és  pénzügyi vagyon beszerzésére 

 
FOLYÓ  KIADÁSOK 
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41-es  kategória – A foglalkoztatottak kiadásait  227.279.044,00 dináros összegben terveztük,   
ebből 223.377.853 dinárt a költségvetési eszközökből és 3.901.191,00 dinárt az egyéb  források 
eszközeiből.  
A 411-es  közgazdasági osztályozás – a foglalkoztatottak keresetét  és  pótlékait 
175.181.378,00,00 dináros összegben  terveztük a költségvetési eszközökből és 2.640.421,00 
dináros  összegben   a  más  források eszközeiből.  
412 – a munkáltatót terhelő szociális  járulékokat  31.894.945,00 dináros összegben  terveztük, 
ebből 31.391.175,00 dinárt a  költségvetés eszközeiből és 503.770,00 dinárt  az egyéb források 
eszközeiből,  413 – természetbeni juttatások, 856.000,00 dinár  összegben terveztük,  414 – a  
foglalkoztatottak szociális juttatásait 8.928.000,00 dináros összegben terveztük,  ebből 
8.261.000,00 dinárt a  költségvetési eszközökből és 667.000,00 dinárt  az egyéb források 
eszközeiből,  415 – a foglalkoztatottak  térítései 2.626.000,00 dinár,  ebből 2.536.000,00 dinár 
a költségvetési eszközökből és 90.000,00 dinár az   egyéb források eszközeiből, 416 – díjak, 
jutalmak  és  egyéb  külön kiadásokat 5.152.300,00 dináros összegben terveztük.  
 
42-es kategória – Áru és szolgáltatások  használatát 302.140.383,00 dináros összegben 
terveztük, ebből 277.861.973,00 dinárt a költségvetési eszközökből és  az egyéb források 
eszközeiből  24.278.410,00 dináros összegben.  
Közgazdasági osztályozás 421 – az állandó költségeket   86.400.383,00 dináros összegben 
terveztük a költségvetési eszközökből,  míg  az egyéb források eszközeiből 1.598.000,00 
dináros összegben  terveztük,  422 -  az utazási költségeket  2.515.500,00 dináros összegben  
terveztük a költségvetési eszközökből, és más  forrásokból 427.400,00 dináros összegben,  423 
– a  szerződéses szolgáltatásokat 52.821.640,00 dináros összegben  terveztük, és más  
forrásokból 3.846.500,00 dináros összegben, 424 – a szakosított szolgáltatásokat 
88.570.190,00,00 dináros összegben  a  költségvetési eszközökből terveztük,  és  más  
forrásokból 10.644.910,00,00 dináros összegben, 425 – a folyó javításokat és karbantartást 
18.294.268,00 dináros összegben  terveztük a költségvetési eszközökből,  és  más forrásokból 
765.600,00 dináros összegben, 426 -  az anyagot 29.259.992,00 dináros összegben terveztük a  
költségvetési eszközökből,  és más forrásokból 6.996.000,00 dináros összegben.  
 
44-es kategória – A kamattörlesztést 2.250.000,00 dináros összegben terveztük a 
költségvetésből  és  50.000,00 dináros összegben más forrásokból.   
 
45-ös kategória – a szubvenciókat 15.244.891,00 dináros összegben  terveztük,  a  folyó 
szubvenciók  odaítélésére. A  szubvenciókat  a  szabadkai  Regionális  Hulladéktárolónak és  a  
zentai Elgas KV-nak  terveztük. 
 
46-os kategória – a dotációkat  és  átutalásokat 121.831.005,00 dináros összegben terveztük,  
ebből  121.557.005,00 dinárt  a  költségvetési eszközökből és  274.000,00 dinárt az egyéb 
forrásokból.  
463-as  közgazdasági osztályozás – folyó és  nagy értékű átutalások  más  hatalmi szinteknek 
87.320.000,00 dináros összegben a költségvetésből és 9.000,00 dináros összegben más  
forrásokból,  464 – a  kötelező társadalmi biztosítási  szervezetek  dotálása  11.390.000,00 dinár 
és  – egyéb donációk, dotációk és átutalások 22.846.925,00 dináros összegben a  községi  
költségvetésből,  és  265.000,00 dinárt  az egyéb forrásokból.  
 
47-es kategória – Szociális biztosítás és a szociális védelem 22.842.000,00 dináros  összegben  
lett tervezve a  községi költségvetés eszközeiből. 
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48-as kategória – Egyéb kiadásokat  73.742.000,00 dináros összegben  terveztünk a  községi 
költségvetésből.  
481-es  közgazdasági osztályozás -  a  kormányon kívüli szervezetek  dotálása 68.743.000,00 
dinár  a  költségvetési eszközökből, 482 – adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbér 
3.899.000,00 dinárt tesznek a  községi költségvetésből, 483 – pénzbírságok és kötbérek 
bírósági végzések szerint 300.000,00 dinárt tesznek a  költségvetési eszközökből, 485 – az 
állami szervek által  okozott sérülésekért és  károkozásért a kártérítésre  800.000,00 dinárt 
terveztünk.  
 
49-es kategória – a költségvetés adminisztrációs átutalásait 1.350.000,00 dinár összegben 
terveztük,  és  a  folyó költségvetési tartalékokra  vonatkoznak  1.200.000,00 dinár összegben 
és  az állandó költségvetési  tartalékokra  150.000,00 dinár összegben.  
 
NAGY ÉRTÉKŰ KIADÁSOK 
 
51-es kategória – a kiadásokat az állóeszközökre 200.641.360,00 dináros összegben  
terveztük,  ebből  198.013.360,00 dinárt a  község  költségvetésének  eszközeiből és  
2.628.000,00 dinárt  más  forrásokból. 
Az 511-es  közgazdasági osztályozás – épületek  és  építési létesítmények 181.078.000,00  
dináros  összegben terveztük a községi költségvetésből és 2.398.000,00 dináros összegben más 
forrásokból, 512- a gépeket  és  felszerelést  13.304.360,00 dináros összegben terveztük a 
költségvetési  eszközökből, és más forrásokból 2.98.000,00 dináros összegben,  513 -  az egyéb 
ingatlant és felszerelést  1.581.000,00 dináros összegben  a  költségvetésből és 30.000,00 
dináros összegben más forrásokból,  515 – nem  anyagi jellegű vagyon 2.050.000,00 dináros 
összegben  a költségvetés eszközeiből, és más forrásokból  200.000,00 dináros összegben.  
 
52-es kategória – a  készleteket  550.000,00 dináros összegben terveztük további eladást 
szolgáló áru beszerzésére.  
 
 
A TŐKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK  KIADÁSAI  
 
61-es kategória – a tőketörlesztésének kiadásait 20.000.000,00 dináros  összegben  terveztük 
a költségvetés eszközeiből.  Az eszközöket  a  hiteltörlesztésre terveztük, amelyet Zenta község 
a Kommerciális Bank Rt. Belgrádtól vett fel  az infrastruktúrás projektum  finanszírozására, az  
úttest kiépítésére – Zenta községben  az aszfaltozott helyi utakra.  
 
 
Zenta község 2018-as évi költségvetésének   külön részében az összesen  tervezett kiadásokat 
és költségeket  a használók és  a  kiadások fajtája  szerint  rendezzük el. 

- Rész 1 – Községi Képviselő-testület  
- Rész 2 – A község polgármestere  
- Rész 3 – Községi Tanács  
- Rész 4  - Községi Vagyonjogi Ügyészség  
- Rész 5 – Községi Közigazgatási  Hivatal. 

 
- KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET-  
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Rész 1, fejezet  1  Községi Képviselő-testület,  14.025.360,00 dináros összeget  terveztünk a  
411-es  és  412-es  közgazdasági  osztályozásokon – a  munkáltatót terhelő szociális járulékokra  
2.993.360,00 dináros eszközöket terveztünk,   416 – a  foglalkoztatottak díjaira és  egyéb külön 
kiadásokra 1.200.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 422 – az utazási költségekre 10.000,00 
dinárt terveztünk, 423 – a szerződéses szolgáltatásokra 9.000.000,00 dináros  összeget 
választottunk ki, az igazgató- és  felügyelő bizottságok és a  bizottságok tagjainak a térítménye 
kifizetésére, reprezentációra és ajándékokra,  valamint egyéb  általános és szakmai 
szolgáltatásokra,  a  465-ös közgazdasági osztályozás keretében – egyéb folyó dotációk a 
törvény szerint 313.000,00 dináros összeget  terveztünk a keresetek  10%-os csökkentése  
címén,  a  481-es  közgazdasági osztályozás – kormányon kívüli  szervezetek  dotálására 
509.000,00 dináros összeget terveztünk. 
 

- A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE – 
 

2. rész 1. fejezet, a község polgármesterének összesen  11.414.800,00 dinárt terveztünk.  A 
kereseteket  és  szociális járulékokat   7.936.800,00 dináros összegben  terveztük, a  415-ös  
közgazdasági osztályozásra- a foglalkoztatottak   költségtérítésére  40.000,00 dinárt terveztünk, 
422-es  közgazdasági osztályozás – az utazási költségekre  40.000,00 dinárt terveztünk. A 423-
as  közgazdasági osztályozás  keretében – szerződéses szolgáltatások 2.600.000,00 dinárt 
terveztünk,  az eszközöket reprezentációra és  ajándékokra választottuk ki,  465-ös 
közgazdasági osztályozás -  az egyéb  folyó dotációkra a törvény szerint 798.000,00 dinárt 
terveztünk  a keresetek  10%-os  csökkentése címén.   
 

- KÖZSÉGI TANÁCS – 
 
Rész 3,  fejezet 1 Községi Tanács:  15.272.500,00 dináros eszközöket terveztünk.  A keresetek 
és  szociális járulékok 7.403.000,00 dináros összegben  lettek tervezve,  a 415-ös közgazdasági 
osztályozás – a  foglalkoztatottak   költségtérítéseire 125.000,00 dináros eszközöket terveztünk,  
421 – az állandó költségekre 400.000,00 dináros eszközöket terveztünk,  422 – az utazási 
költségekre 50.000,00 dináros összeget terveztünk,  423 – a szerződéses szolgáltatásokra 
5.900.000,00 dináros eszközöket terveztünk,  és   a nyomtatási szolgáltatásra,  fordítói 
szolgáltatásra,   szakértőzési  szolgáltatásra, tenderek és  hirdetmények közzétételére, az 
igazgató- és a felügyelő bizottsági és bizottsági tagok térítményeire, egyéb szakmai és általános 
szolgáltatásokra,  ajándékokra és reprezentációra kerülnek felhasználásra, 426 – az anyagot  
600.000,00 dináros összegben terveztük,  465 – az egyéb  folyó dotációkat a törvény szerint 
794.500,00 dináros  összegben terveztük  a  keresetek 10%-os csökkentése címén.  
 
 

- KÖZSGÉGI VAGYONJOGI  ÜGYÉSZSÉG – 
A 4. rész 1.  fejezete Községi Vagyonjogi Ügyészségre  3.077.400,00 dináros eszközöket 
terveztünk. A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozásra  összesen  2.160.900,00 dináros 
eszközöket terveztünk,  414-a foglalkoztatottak szociális  juttatásaira  40.000,00 dináros 
eszközöket terveztünk. A 421-es  közgazdasági osztályozásra – állandó költségek 121.000,00 
dináros eszközöket terveztünk, és  a  fűtés és a kommunális szolgáltatások kifizetésére   fogják 
használni.   A 422-es közgazdasági  osztályozásra  - utazási költségek 126.700,00 dináros 
összegeket terveztünk, 423 – szerződéses szolgáltatásokra 152.000,00  dinárt terveztünk és   az 
egyéb általános szolgáltatásokra  és az irodák  takarítására választottuk ki,  426 – az  anyagra  
az  eszközöket 204.000,00 dináros összegben  terveztük szakirodalom   és  irodai anyag  
beszerzésére, 465 – egyéb folyó dotációkra a törvény szerint 232.800,00 dinárt terveztünk  a  
keresetek 10%-os csökkentése címén.  Az 512-es közgazdasági osztályozásra – a  gépekre és 
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felszerelésekre bútorok  beszerzésére és  az elektronikus  felszerelés  felújítására az eszközöket  
40.000,00 dináros összegben terveztük. 
 

- KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS – 
A 5. rész 1.  fejezete Községi Közigazgatási Hivatal: 136.686.500,00 dináros eszközöket  
terveztünk. A keresetek  és  szociális járulékok  71.549.500,00 dináros összegben  kerültek 
tervezésre,  a  413-as közgazdasági osztályozás – természetben juttatások 500.000,00 dináros 
eszközökben lettek tervezve, a  414-es  közgazdasági osztályozáson – a  foglalkoztatottak 
szociális juttatásaira 3.500.000,00 dináros eszközöket  terveztünk a szülési szabadság, a 
végkielégítések, szülési betegszabadság és  szolidáris  támogatás kifizetésének 
megvalósítására, 415 – a foglalkoztatottak költségtérítésére 1.300.000,00 dinárt terveztünk,   
416 -  a foglalkoztatottak  díjai és  más  külön kiadásokra 1.900.000,00 dináros eszközöket 
terveztünk, 421 – az állandó költségekre 21.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk és  az 
állandó költségek  lefedésére használjuk (villanyáram, távfűtés,  vízvezeték szolgáltatás és 
csatornahálózat,  vagyonvédelmi szolgáltatások, takarítási szolgáltatások, telekommunikációs 
szolgáltatások,  az épület és a járművek biztosítása).  A 422-es  közgazdasági osztályozás – 
szerződéses  szolgáltatások 5.500.000,00 dináros összegben lettek tervezve,  a szoftverek és  
számítógépek karbantartására,   a szemináriumokon a részvételi díjra, tenderek és 
hirdetmények közzétételére,  szakértőzésre,   a szakvizsgák költségeire,  reprezentációra és  
más  általános és szakmai szolgáltatásokra lettek kiválasztva. 425-ös közgazdasági osztályozás 
– a folyó javításokra és karbantartásra 3.000.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 426 – 
anyagra  11.500.000,00 dináros eszközöket terveztünk, és irodai anyag, szakirodalom 
beszerzésére  a  foglalkoztatottak szükségleteire,  üzemanyag, a takarításhoz vegyszerek  
beszerzésére  használjuk fel,  441-es közgazdasági osztályozás: a hazai hitelek  
kamattörlesztése 400.000,00 dináros összeg,  444-az adósságvállalás  kísérő költségei 
200.000,00 dinár, 465 – egyéb folyó dotációk a törvény szerint  eszközök 7.117.000,00 dináros 
összegben  a  keresetek  10%-os csökkentése címén,  482 -  adókra, kötelező illetékekre, 
bírságokra  és  kötbérekre 3.500.000,00 dináros eszközöket terveztünk számítógépek és 
nyomtatók, elektronikai felszerelés  és  a  közbiztonsági felszerelés beszerzésére, 513- az egyéb 
ingatlanok és felszerelés  100.000,00 dinárt tesz,  515 -  nem anyagi   vagyonra az eszközöket  
300.000,00 dináros összegben terveztük.  
 
A VKÁK javaslata  alapján  megnövekedett és változott a programaktivitások száma a  15-ös  
programnál – helyi önkormányzat,  a költségeket illetően,  amelyek ehhez a  
programaktivitáshoz fűződnek, éspedig: a  közadósság szervízelése,  felügyelőségi teendők,  a  
nemzeti  tanácsok működése,   a  jogsegély,  a  folyó költségvetési  tartalék, az állandó 
költségvetési tartalék,  a  forrásjövedelmek adminisztrálása és  a  rendkívüli helyzetek 
igazgatását illetően. ú 
15-ös  program – helyi önkormányzat,  206.741.500,00 dináros összeget terveztünk. Ezen 
program kereteiben előirányoztuk  az eszközöket az  üzlethelyiségek  karbantartására  
14.800.000,00 dináros összegben. A többrendeltetésű fejlesztési projektumokra  15.000.000,00 
dináros eszközöket terveztünk. A közadósság szervízelésére  21.600.000,00  dináros 
eszközöket   láttunk elő. A folyó költségvetési tartalék  1.200.000,00 dinárt tesz ki, az állandó  
tartalék pedig  150.000,00 dinárt.  A rendkívüli helyzetekben az igazgatás  2.950.000,00 dinár.  
Az általános iskolások utazási  költségeinek  megtérítésére  4.750.000,00 dinárt   láttunk elő, a 
zentai csata emlékmúzeum adaptálására   a Városháza tornyában 170.000,00 dinárt terveztünk. 
A Városháza  utcai homlokzatának   szanálására – II. szakasz 12.500.000,00 dinárt  terveztünk.  
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1-es  program – Lakhatás,  településrendezés és területi tervezésre  az eszközök 
12.430.000,00 dináros  összegben lett tervezve.  Ezen program keretében   tervezzük az 
eszközöket  a  projektum megvalósítására Zenta lakott település  általános  szabályozási 
tervének kidolgozására 960.000,00 dináros összegben, Zenta községben  a  létesítmények 
törvényesítésére  3.100.000,00 dináros összegben, a Népkert lakott település általános 
szabályozási tervének kidolgozása 500.000,00 dinárt tesz ki. A II a rendű 105-ö számú állami  
út  útvonalának   szabályozása  2.400.000,00 dinárt tesz ki.  
 
 
2-es program – kommunális  tevékenység   66.968.891,00  dináros összeg lett tervezve. Ezen 
program  keretében   tervezzük a közvilágítás   karbantartását  17.220.000,00 dináros 
összegben, a  zöld közterület fenntartását 8.000.000,00 dináros összegben,   a  közterületek   
fenntartását  és  takarítását 6.000.000,00 dináros összegben. A növény- és  állatvilág védelmére   
4.700.000,00 dináros eszközök lettek előirányozva,  éspedig: patkányirtásra, a szúnyogok és 
kullancsok irtására, az elhagyott állat  populáció csökkentésének szolgáltatására és  a  
jószágtetemek   eltávolítására, a kutyák és macskák sterilizálására és   chippelésére. A külön 
program   alapján   tervezzük a folyó szubvenciót   az Elgas  KV-nek. A projektum „Városok 
a fókuszban”  2.080.000,00 dinárt terveztünk.  Az új hőerőmű kiépítésére  18.724.000,00 dinárt 
terveztünk.  
 
3-as program – helyi  gazdasági fejlesztés,  az eszközöket  6.370.000,00 dináros összegben 
terveztük. Ezen program keretében  előirányoztuk   az eszközöket az Üzleti Inkubátor rendes  
működésére 2.000.000,00 dináros  összegben. A szakmai  gyakorlatra, az  átképzésekre és  a  
közmunkára  2.350.000,00 dinárt   terveztünk. Az Üzleti  Inkubátor   csarnokának  renoválására  
és   adaptálására  1.320.000,00 dinárt terveztünk. 
 
4-es program – a turizmus fejlesztése 8.112.440,00 dináros eszközöket terveztünk.  Ezen 
program keretében  tervezzük a projektumot „Europa for  citizens”,  2.850.000,00 dinár 
összegben.  
 
5-ös program – a  mezőgazdaság fejlesztése 8.112.440,00 dináros összegben lett tervezve. 
Tervezzük az alábbi projektumokat:  jégelhárító rakéták  beszerzése  685.440,00 dináros 
értékben, és  a  határi utak rendezése  5.027.000,00 dináros összegben.  
 
6-os program – környezetvédelem 1.400.000,00  dináros összegben lett tervezve.  
Előirányoztuk az eszközöket   a kommunális hulladék igazgatására és  a szennyvizekre 
1.050.000,00 dináros  összegben.  
 
7-es program –  A közlekedés  és az úti infrastruktúra megszervezése 50.890.000,00 
dináros összegben lett tervezve.  A közlekedési   infrastruktúra   igazgatási és karbantartása – 
ezen programaktivitással   felöleltek  minden  munkálatok az utakon és  a közlekedési 
szignalizáció, az utak és a járdák, az aszfalt utak,  az útszegélyek, az utak téli  karbantartása,  
amelyeket   összhangban   a  törvénnyel és a törvény alapján hozott jogszabályokkal végzünk.  
Ezek a munkálatok szükségesek, mindenek előtt, mert  meghosszabbítják az utak  élettartamát,  
de  biztosítják  a  közlekedési útvonalak biztonságos használatát a  közlekedés különböző  
résztvevői számára. A következő projektumok vannak előirányozva:  a közlekedési 
infrastruktúra előmozdítása 4.000.000,00 dináros összegben,   a  közlekedési  útvonal  kiépítése  
a Kertész és a Csuka Zoltán utcákban  30.500.00,00 dináros összegben.  
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11-es  program – szociális- és gyermekvédelem, 30.168.000,00 dináros eszközöket  
terveztünk. Tervezzük   a  családi  és otthoni elhelyezés  költségeit  3.900.000,00  dináros 
összegben, a közösségben a  nappali szolgáltatást  4.050.000,00 dináros összegben. E program  
keretében   tervezzük   a  Vöröskereszt  dotálását 3.984.000,00 dináros összegben. Minden 
újszülött támogatását 6.000.000,00 dináros  összegben, a natalitás serkentése céljából. A 
pénzbeli   térítmény minden  újszülött gyermek után 30.000,00 dinárt tesz ki. Tervezzük  a 
középiskolás tanulók utaztatását 5.880.000,00 dináros összegben,  a hallgatók ösztöndíjazását 
1.873.000,00 dináros összegben. A projektum megvalósítására „A szegény csökkentése 
irodájának  megnyitása” 700.000,00 dináros összeget terveztünk. A Gyermekjóléti Helyi 
Akciótervre   600.000,00 dinárt terveztünk.  A Roma Helyi Akciótervre  221.000,00 dináros 
összeget terveztünk.  
 
12-es  program – egészségvédelemre 10.040.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Az 
Egészségház  rendes  működésére   7.685.000,00 dináros összeget terveztünk,   a Zentai 
Gyógyszertár  működésére  1.315.000,00 dináros összeg lett előirányozva.  
 
13-as  program – a  kultúra és tájékoztatás fejlesztésére 80.900.000,00 dináros eszközöket 
terveztünk. Tervezzük a vallási közösségeknek   a  költségeit  1.800.000,00 dináros  összegben. 
A közérdek   megvalósítása  és  előmozdítása a nyilvános tájékoztatás terén  2.200.000,00 
dinárt tesz ki. Előirányozzuk  a munkahelyiség biztosítására  az eszközöket  a Történelmi 
Levéltár  és  a Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete   elhelyezésére 25.510.000,00 dináros 
összegben, ebből 7.510.000,00 dinár a  költségvetésből  és  18.000.000,00 dinár  egyéb 
forrásokból.  A jelen program kereteiben a  második projektum   a  Vallási zene - Határon túli 
útvonal intézete.  A projektumban partnerek: A Temesvári   Református  Egyház Központja,  
Zenta község, COR JESU Alapítvány, Zenta. A projektum eredményei  a következők lesznek:  
tanulmányi utak Temesvárba,   az orgona megjavítása  és   a  zentai Jézus Szíve templom   egy 
részének adaptálásra. Az  eszközöket  30.870.000,00 dinárban   terveztük. 
  
14-es program – a sport és az ifjúság fejlesztésére 41.130.000,00 dináros eszközöket 
terveztünk. Ezen program keretében  előirányoztuk az eszközöket   Zenta Község 
Sportszövetségének  a  rendes  működésére és  a sportklubokra.  A Sportcsarnok   működésére   
14.510.000,00 dináros eszközöket  terveztünk. A tervezett dotációt az éves program alapján 
ítéljük oda,  amelyekkel  kielégítik a  polgárok érdekeit  a sport területén és a külön program 
alapján,  amellyel  kielégítik   a  polgárok   érdekeit a sport terén.  Ezen   rendeltetés  keretében 
tervezzük a sportösztöndíjakat ist.  
 
17-es program – az energetikai hatékonyságra  és a megújuló forrásokra  2.300.000,00 
dináros eszközöket terveztünk. Ezen program keretében   tervezzük a projektumot   a Zentai 
Egészségház épületének   adaptálása  és  energetikai szanálása 2.200.000,00 dináros összegben  
 
9-es program: Általános oktatás  
A zentai Stevan Sremac ÁI keretében  36.227.380,00 dináros eszközöket terveztünk az 
intézmény zavartalan működésére, az  állandó költségekre, a szerződött szolgáltatásokra,  
valamint a tanárok   szakmai továbbképzésére.  A  fent említett  eszközökön kívül  az alábbi 
projektumok vannak előirányozva: a tanárok  ingázása 1.857.000,00 dináros összegben, a 
zentai Thurzó Lajos iskola épületének  rekonstrukciója  projektum megvalósítására 
16.610.000,00 dináros eszközöket terveztünk.  
 

414  A foglalkoztatottak szociális juttatásai 100,000 
415  A foglalkoztatottak költségtérítései  4,100,000 
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416  A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások 1,910,000 
421  Állandó költségek 19,232,000 
422  Ingázási költségek 1,766,400 
423  Szerződéses szolgáltatások  1,533,000 
424  Szakosított szolgáltatások 220,000 
425  Folyó javítások és karbantartás 2,522,000 
426  Anyag 2,822,080 
441  Haza  kamatok törlesztése 5,500 
482  Adók  51,000 
483  Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések szerint 35,000 
485  Kártérítés sérülésért vagy   károkozásért az áll. szerv által 
511  Épületek és építési létesítmények 696,400 
512  Gépek és  felszerelés 1,930,400 

 
 
 
Az 5. rész  1.2.-es  fejezetre Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskolára  3.315.000,00 
dináros eszközöket terveztünk az intézmény működésére. A tervezett eszközöke az ingázási 
költségek  megtérítésére,  a  jubiláris díjak kifizetésére, az állandó költségekre,  a  
foglalkoztatottak és  a vagyon biztosítására,  a szakvizsgák kiadásaira  használják fel.  Tervben 
van  a  tető rekonstrukciója és helyreállítása 1.000.000,00 dináros  összegben,  a rendes  és  
időszakos mesterkurzusok költségeinek lefedésére és  szemináriumokra 305.000,00 dináros 
összeget terveztünk.  
 

415  A foglalkoztatottak térítései 1,000,000 

416  

 
A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások 170,000 

421  Állandó költségek 2,020,000 
423  Szerződés szerinti szolgáltatások 35,000 
426  Anyag  90,000 

 
 
10-es  program: Középfokú oktatás 
Az 5. rész  1.3.-as  fejezetre a Zentai Gimnáziumra   12.960.000,00 dináros eszközöket 
terveztünk az intézmény  rendes  működésére.  A gimnázium létesítményének  adaptálására és 
helyreállítására 20.000.0000,00 dináros eszközöket terveztünk.  
 

415  A foglalkoztatottak térítései     900 000 
416  A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások     550 000 
421  Állandó költségek    9 049 000 
422  Ingázási költségek     265 000 
423  Szerződéses szolgáltatások     720 000 
425  Folyó javítások és karbantartás     165 000 
426  Anyag     695 000 
441  Hazai kamatok törlesztése     110 000 
482  Adók, kötelező illetékek, bírságok és  kötbérek     36 000 
512  Gépek és felszerelés     470 000 
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Az 5. rész  1.3-as  fejezetre Közgazdasági és Kereskedelmi Iskolára 3.731.300,00 dináros 
eszközöket terveztünk.  A tervezett eszközökkel  lefedik az iskola anyagi költségeit,  amelyeket 
az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény szerint  a  helyi önkormányzat biztosít.  
Ezekhez a költségekhez tartozik minden olyan kategória, amely szükséges az intézmény  
zavartalan működéséhez.   
 
 

415  A foglalkoztatottak szociális juttatásai 120,000 

416  A foglalkoztatottak díjai és egyéb  külön 
kiadások 

110,000 

421  Állandó költségek 2,290,000 
422  Ingázási költségek 80,000 
423  Szerződéses szolgáltatások 2,790,000 
425  Folyó javítás és karbantartás 420,000 
426  Anyag 1,040,000 

472  Szociális védelmi térítmények a 
költségvetésből 

3,320,000 

483  Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések 
szerint 

520,000 

511          Épületek és építési létesítmények                                                                                         500.000 

512          Gépek és felszerelés                                                               220.000 
 
 
 
Az 5. rész  1.3-as  fejezetre Egészségügyi Középiskola 2.811.000,00 dináros  teljes  
eszközöket terveztünk az intézmény rendes működésére.   
 

415  A foglalkoztatottak költségtérítései     900 000 
416  A foglalkoztatottak díja  és egyéb külön kiadások     30 000 
421  Állandó költségek     596 000 
422  Ingázási költségek     280 000 
423  Szerződéses szolgáltatások     365 000 
425  Folyó javítások és karbantartás     50 000 
426  Anyag      470 000 
441  Hazai kamatok törlesztése     120 000 

 
 
Az 5. rész  1.3.4-es  fejezetre Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium  5.872.000,00 dináros 
összeget terveztük az intézmény   rendes  működésére.   

415  A foglalkoztatottak költségtérítése    1 450 000 
416  A foglalkoztatottak díjai és  más külön kiadások     460 000 
421  Állandó költségek    3 300 000 
423  Szerződéses szolgáltatások     25 000 
424  Szakosított szolgáltatások     197 000 
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441  Hazai kamatok törlesztése     40 000 
512  Gépek és felszerelés     400 000 

 
 
11-es  

program 
Az 5. rész  1.4-es  fejezetre Szociális Védelmi Központ 11.410.000,00 dináros teljes 
eszközöket terveztünk,  az eszközöket  az egyszeri  és  pillanatnyi  segélyre a természetes 
személyeknek,  a temetkezési  költségek finanszírozására,  a biztonságos házban az ideiglenes  
elhelyezés  vagy  befogadó szolgáltatásának  finanszírozására, valamint  az intézmény rendes  
működésére   irányítjuk. Az üzletviteli   épület rekonstrukciója  - Idősek Otthona   projektumra  
1.000.000,00 dináros eszközöket irányoztunk elő.  
 

414  A foglalkoztatottak szociális juttatásai 120,000 

416  A  foglalkoztatottak díja és egyéb külön 
kiadások 

110,000 

421  Állandó költségek 2,290,000 
422  Ingázási költségek 80,000 
423  Szerződéses szolgáltatások 2,790,000 
425  Folyó javítások és karbantartás 420,000 
426  Anyag 1,040,000 

472  Szociális védelmi térítmények a 
költségvetésből 

3,320,000 

483  Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések 
szerint 

520,000 

511         Épületek és építési létesítmények                                  500.000 

512          Gépek és felszerelés                                                                220.000 
 
 
 
Program: Mezőgazdaság 
Az 5. rész  2-es  fejezetre a mezőgazdaság  fejlesztésére   64.596.000,00 dináros  eszközöket  
terveztünk,  ebből 34.596.000,00 dinár  az előző évek felhasználatlan  eszközei.  Az eszközöket   
a  jégvédelmi  szolgálat rendezésére és  felszerelésére,  a  mezőőrszolgálat  rendezésére  és 
felszerelésére,  a szélvédő  sávok  emelésére  és  karbantartására,  a termékeny mezőgazdasági 
földterület   ellenőrzésére,  tanulmányi-kutatói munkák kidolgozására fogják használni,  
amelyek  a földterület problémáját  fogják kezelni. A mezőgazdasági   költségvetési pénzalap 
21.000.000,00 dinárt  tesz ki.  
 
Az 5. rész  3-as  fejezetre a környezetvédelmi  költségvetési pénzalapra összesen 
19.130.000,00 dináros eszközöket terveztünk, ebből 4.130.00,00 dinár  az előző évek 
felhasználatlan eszközei. Az eszközöket  serkentő, megelőző és  szanálási programokra,  a  
hulladék igazgatással kapcsolatos programokra,  edukációs programokra  a  tudat  erősítése 
céljából,  tájékoztatásra és  a környezet állapotáról   való tájékoztatásra és  az adatok 
közzétételére  fogják használni.  
 

414  Социјална давања запосленима 120,000 

416  Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

110,000 

421  Стални трошкови 2,290,000 
422  Трошкови путовања 80,000 
423  Услуге по уговору 2,790,000 
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  Az 5. rész  5-ös  fejezetre Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete  az aktuális  törvényes  
előírások szerint  a  saját bevételeinek   egy részét (bevételek  az emléktárgyak és  belépési 
díjak) átirányítják Zenta  község költségvetésébe,  amelyeket  mint  helyi közbevételt  kezelünk 
és így kerültek kimutatásra is.  
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2  programaktivitást  és 5  projektumot látott elő.  A 
programaktivitás a turizmus  fejlesztésének  igazgatása a  ZKISZ irodájának  rendes  
üzletvitelére  vonatkozik, ahol  kimutatásra kerületek  az intézmény  zavartalan működésének 
költségei 3.987.500,00 dináros összegben a  költségvetésből és  6.000,00 dináros összegben 
más forrásokból.  A programaktivitásra a turizmus promoveálása Zenta  község  
idegenforgalmi ajánlatának  promoveálására  vonatkozik,  ami a  vásárokon  és  márkás  
ajándéktárgyak eladásán való részvételre vonatkozik,  és ezen célokra  917.000,00 dináros 
összeget terveztünk.  A projektum tartózkodási illetéket 1.150.000,00 dináros  teljes összegben 
terveztük,  és  a  tartózkodási illeték egy részének  a  felosztására  vonatkozik, összhangban   a 
turizmusról szóló törvénnyel,  109. szakasz és  39. szakasz.   A rendezvényturizmus 
előmozdítása  3  projektum által valósul  meg,  a  turisták vonzása  céljából a régióból,  
használva  a  helyi potenciálokat.  Az eszközöket erre  a rendeltetésre  a  költségvetési  forrásból  
irányoztuk elő és részben az adományok  eszközeiből és  a  saját  eszközökből.  Az eszközöket  
a rendezvény  sikeres  lefolytatatására szükséges  minimális költségek  alapján irányoztuk elő.  
A Tisza-virágzás Fesztiválra  857.000,00 dináros eszközöket terveztünk, ebből  az I love  Senta 
Fesztiválra 467.000,00 dináros összegben  terveztük,  a  Karácsonyi Vásár Fesztiválra  
220.000,00 dináros összeget  terveztünk, A szakmai  továbbképzés  projektum kereteiben  
144.000,00 dináros eszközöket  terveztünk. 
 
  Az 5. rész  6-os  fejezetre Hófehérke Óvoda 111.272.000,00 dináros eszközöket terveztünk 
az intézmény működésére, ebből 108.761.000,00 dinárt a költségvetés eszközeiből,  valamint  
póteszközöket  2.511.000,00 dináros  összegben.  Az intézmény  finanszírozását a  
megállapított  gazdasági  ár  alapján eszközöljük,  és  a maradékot a szülők fizetik az elvégzett 
szolgáltatásért.  A 2016-os évig a szülők befizetése  képezte  az intézmény  saját bevételét, és  
a  2017-es évtől a  részvételüket  a gazdasági árban  a  közbevételek számlájára  fizetik.  
Az alábbi projektumokat tervezik:  a  gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben  való 
tartózkodásának szolgáltatása – az alapító részvétele   a  tartózkodás gazdasági árában a 
szociálisan veszélyeztetett gyermeket  illetően,  aki  az intézményben tartózkodik 1.900.000,00 
dináros összegben terveztük,  a  gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben  való 
tartózkodásának szolgáltatása – az alapító részvétele a családban  a harmadik gyermek 
tartózkodásának  a  gazdasági árában 2.900.000,00 dináros összeget  tesz  ki,   a  gyermekeknek 
az iskoláskor előtti intézményben  való tartózkodásának szolgáltatása – az alapító részvétele a 
tartózkodás gazdasági árában  20%-os összeggel 14.500.000,00 dináros összeg. Az  iskoláskor 
előtti program  kivitelezésére az eszközöket 8.159.000,00 dináros összegben terveztük,  ebből 
9.000,00 dinárt más  forrásokból.    
 
 
 Program: Kultúrafejlesztés 
Az 5. rész  7-es  fejezetre Thurzó Lajos MOK az eszközöket  47.913.800,00 dináros 
összegben   terveztük ebből 40.612.800,00 dinárt a községi költségvetésből és 7.301.000,00 
dinárt más forrásokból. Az intézmény működésére   a tervezett  eszközök a költségvetésből 
31.100.400,00 dinárt tesznek,  és 241.00,00 dinárt  más forrásokból, 413 – természetbeni 
juttatásokra  36.000,00 dinárt,  414 – a foglalkoztatottak szociális  juttatásaira 130.000,00 
dináros  eszközöket terveztünk a  költségvetésből és  57.000,00 dinárt   egyéb forrásokból, 415 
– a foglalkoztatottak költségtérítésére 45.000,00 dinárt terveztünk, a 416-os közgazdasági 
osztályozásra 612.000,00 dinárt terveztünk,  a 421-es  közgazdasági osztályozásra – állandó 
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költségek 7.640.000,00 dináros eszközöket terveztünk a költségvetésből és 30.000,00 dinárt 
más forrásokból. Ez a massza a  rezsiköltségekre van kiválasztva. A szerződött szolgáltatásokra  
458.000,00  dinárt terveztünk, a folyó karbantartásra és  javításra 384.500,00 dinárt terveztünk, 
anyag beszerzésére  415.400,00 dinárt terveztünk a költségvetésből és 68.000,00 dinárt más 
forrásokból, A  444-es  közgazdasági osztályozás – az adósságvállalás kísérő költségei 
20.000,00 dináros  összeg, a 465-ös közgazdasági osztályozás – egyéb  folyó dotációk a törvény 
szerint az eszközök 
1.600.000,00 dináros összegben terveztük,   a keresetek 10%-os csökkentése címén, adók, 
illetékek, bírságok és kötbérek 8.000,00 dináros összegben lettek tervezve, az 512-es 
közgazdasági osztályozás – gépek  és  felszerelés 163.500,00 dináros összegben lett tervezve  
a  költségvetésből és 66.000,00 dináros összegben  más forrásokból.   
A kulturális  termelés és  művészeti alkotókészség erősítésére  az eszközöket  5.365.000,00 
dináros összegben   terveztük, ebből 2.350.000,00 dinárt egyéb forrásokból, és  a  kulturális  -
történelmi  hagyaték megőrzése  és  előmozdítása rendszerére 6.707.400,00 dinárt terveztünk, 
ebből 4.710.000,00 dinárt más forrásokból terveztünk. A tervezett projektumok az alábbiak: 
Zenta község jeles ünnepei 3.000.000,00 dináros összegben, Dudás Gyula  emlékművét 
1.500.000,00 dináros összegben terveztük.  
 
 
  Az 5. rész  7.2-es  fejezetre Zentai Magyar  Kamaraszínház 9.554.100,00 dináros 
eszközöket  terveztünk  a  színház működésére, ebből 3.329.600,00 dinárt a  pótforrásokból. A 
kulturális  termelés és művészeti alkotókészség erősítésére 1.571.200,00 dinárt terveztünk   
Zenta község költségvetéséből, és egyéb forrásokból 7.893.810,00 dinárt.  
 
Az 5. rész  7.3-as  fejezetre Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ 3.839.405,00 dináros 
eszközöket terveztünk  az intézmény rendes  működésre éspedig  a  foglalkoztatottak  
keresetére 1.633.000,00 dinárt, kiadásokat a  szociális juttatásra 20.000,00 dináros összegben,  
jubiláris díjra  71.300,00 dinárt.  A 320.000,00 dináros tervezett összeget a fizetésforgalom,  a 
elektromos  energia, a kommunális szolgáltatások, a fűtés és a telekommunikációs 
szolgáltatások költségeire. A 422-es közgazdasági osztályozás – utazási költségeket  
120.000,00 dináros összegben terveztük. A 423-as  közgazdasági osztályozás keretében  - 
szerződéses szolgáltatások 879.000,00 dináros összeget.  Előirányoztuk  a szoftver 
kidolgozásának,  a szakmai szemináriumon való részvételi díjnak,  a publikációk 
nyomtatásának, a könyvelésnek a költségeit. A vendéglátói  költségeknél  a   tervezett teljes 
költségek irodalmi estekre, a SZMK védőszentjének ünnepére és  a gyermek folklór fesztiválra. 
A 424-es közgazdasági osztályozás tartalmazza a szerzői tiszteletdíjakat,  amelyeket   az 
elődadóknak  fizetnek az irodalmi estekenés az eszközöket   a színházi előadásra a rendezvény 
keretében,   383.090,00 teljes összegben.  A  425-ös  közgazdasági osztályozás az eszközök 
39.000,00 dináros összegben, meszelésre  és javításokra. A  426-os közgazdasági osztályozásra 
az eszközöket  167.015,00 dináros összegben terveztük irodai anyag  beszerzésére,  a  465-ös 
közgazdasági osztályozásra  157.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Az 512-es 
közgazdasági osztályozás keretében   50.000,00 dináros eszközöket terveztünk   bútor 
beszerzésére.  
 
 
Az 5. rész  7.4-es  fejezetre Történelmi Levéltár zentai székhellyel, a tevékenységét  öt  
község területén végzi: Zenta, Magyarkanizsa, Ada, Óbecse és Szenttamás 22.121.000,00 
dináros teljes összeget terveztünk. Az intézmény  működésére 14.717.000,00  dinárt a községi 
költségvetésből terveztünk.  A pótforrásokból 7.404.000,00 dináros összeget terveztünk. A 
közös  kulturális  hagyaték  nyomai projektum megvalósítására  4.496.000,00 dináros 
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eszközöket   irányoztunk elő.  A projektum a céljait   az állandó integrált   együttműködés útján 
valósítja meg két  projektumpartner  között.  Az együttműködés  és   a  projektaktivitások  
eredményei egy sor olyan történésen és aktivitáson valósul meg,  amelyek   kiemelik   a 
kulturális  örökség   egy olyan részét, amely  alapja  a vidéki turizmusnak,  és  ez  a 
mezőgazdaság. Az egyedi és  innovatív  hozzáállás a  projektumhoz  bemutat  olyan   történelmi 
tárgyakat,  mint    a renovált  eredeti mezőgazdasági gépek,  több mint  100 évvel ezelőtt,   a  
történelmi  levéltárat, amely  soha  ezelőtt nem  került  közzétételre és  kutatva,  helyi  és 
regionális  levéltári anyag a  mezőgazdasági örökségről, amely leleteket   promoveálnak   egy 
sor történés  által, amelyet   utazó  kiállításként lehet kiemelni,  könyvbemutatók,  a projektum 
nyitó és záró konferenciája,  interaktív honlap, profil a társasági hálózaton és  két   ifjúsági 
tábor: egy az általános iskola tanulóinak, egy a  középiskola  tanulóinak.  
 
Helyi közösségek  
Az 5. rész  7.1-es  fejezetre Tiszapart –Alvég HK 1.797.687,00 dináros teljes összeget 
terveztünk  a költségvetési használó rendes működésére. 
 

411  

A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye 
(keresetek) 979,020 

412  A munkáltatót terhelő szociális  járulék 166,235 
414  A foglalkoztatottak szociális juttatásai 20,000 
421  Állandó költségek 320,000 
423  Szerződéses szolgáltatások 60,000 
424  Szakosított szolgáltatások 35,000 
425  Folyó javítás és  karbantartás 13,000 
426  Anyag 81,357 
465  Egyéb dotációk és átutalások 98,075 
512  Gépek és felszerelés 25,000 

 
 
 
 
Az 5. rész  7.2-es  fejezetre  Centar – Tópart HK 1.939.665,00 dináros teljes összeget 
terveztünk a  költségvetési használó rendes működésére.  
 

411  

A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye 
(keresetek) 1,038,240 

412  A munkáltatót terhelő szociális  járulék 185,850 
414  A foglalkoztatottak szociális juttatásai 40,000 
421  Állandó költségek 289,095 
423  Szerződéses szolgáltatások 94,940 
424  Szakosított szolgáltatások 9,400 
425  Folyó javítás és  karbantartás 151,100 
426  Anyag 62,040 
465  Egyéb dotációk és átutalások 69,000 

 
 
Az 5. rész  7.3-as  fejezetre Kertek HK 2.153.720,00 dináros teljes összeget terveztünk a 
költségvetési használó rendes működésére. 
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411  

A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye 
(keresetek) 1,039,395 

412  A munkáltatót terhelő szociális  járulék 186,375 
414  A foglalkoztatottak szociális juttatásai 40,000 
421  Állandó költségek 361,000 
422  Utazási költségek 5,000 
423  Szerződéses szolgáltatások 220,000 
425  Folyó javítás és  karbantartás 119,000 
426  Anyag 89,950 
465  Egyéb dotációk és átutalások 73,000 
513  Egyéb ingatlan  és felszerelés   20,000 

 
 
 
 Az 5. rész  7.4-es  fejezetre Felsőhegy HK 1.872.496,00  dináros  összeget terveztünk a  
költségvetési használó rendes működésére. 
 

411  

A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye 
(keresetek) 1,031,983 

412  A munkáltatót terhelő szociális  járulék 182,295 
414  A foglalkoztatottak szociális juttatásai 40,000 
421  Állandó költségek 270,000 
423  Szerződéses szolgáltatások 20,000 
425  Folyó javítás és  karbantartás 51,668 
426  Anyag 152,590 
465  Egyéb dotációk és átutalások 74,550 
512  Gépek és felszerelés 49,410 

 
Az 5. rész  7.5-ös  fejezetre Bácska Bogaras HK 1.573.500,00 dináros összeget terveztünk a  
költségvetési használó rendes működésére.  
 

411  

A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye 
(keresetek) 552,000 

412  A munkáltatót terhelő szociális  járulék 102,000 
414  A foglalkoztatottak szociális juttatásai 20,000 
421  Állandó költségek 407,000 
422  Utazási költségek 35,000 
423  Szerződéses szolgáltatások 35,000 
424  Szakosított szolgáltatások 5,000 
425  Folyó javítás és  karbantartás 5,000 
426  Anyag 316,500 
465  Egyéb dotációk és átutalások 56,000 
482  Adók, kötelező illetékek,  bírságok és kötbérek 10,000 
512  Gépek és felszerelés 30,000 
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Az 5. rész  7.6-os fejezetre Tornyos HK 1.977.638,00dináros teljes összeget  terveztünk a 
költségvetési használó rendes működésére.  
 

411  

A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye 
(keresetek) 1,160,000 

412  A munkáltatót terhelő szociális  járulék 210,000 
414  A foglalkoztatottak szociális juttatásai 40,000 
421  Állandó költségek 131,388 
422  Utazási költségek 49,600 
423  Szerződéses szolgáltatások 81,000 
424  Szakosított szolgáltatások 27,000 
425  Folyó javítás és  karbantartás 8,000 
426  Anyag 127,200 
465  Egyéb dotációk és átutalások 89,000 
512  Gépek és felszerelés 54,450 

 
 
    

Projektum: Utcai  táblák elhelyezésére  75.000,00 dináros összeget terveztünk.  
 
Az 5. rész  7.7-es fejezetre Kevi HK 1.476.000,00 dináros eszközöket  terveztünk a 
költségvetési használó rendes  működésére.  
 

411  

A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térítménye 
(keresetek)    445 620  

412  A munkáltatót terhelő szociális  járulék    79 800  
414  A foglalkoztatottak szociális juttatásai    9 000  
415  A foglalkoztatottak költségtérítései     156 000  
421  Állandó költségek    334 000  
423  Szerződéses szolgáltatások    83 000  
425  Folyó javítás és  karbantartás    80 000  
426  Anyag    90 000  
465  Egyéb dotációk és átutalások    30 975  
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PROGRAMINFORMÁCIÓK

A programinformációk tartalmazzák a költségvetési eszközhasználók programjainak, programtevékenységeinek és projektumainak leírásait és a program végrehajtásával középtávon elérni kívánt célokat, 
a programtevékenységeket és a projektumokat, valamint a teljesítménymutatókat a kitűzött célok elérésének figyelemmel kísérésére.

Program
Program-

tevékenység 
/ projektum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11

1101 1. program – Lakhatás, településrendezés és területi 
tervezés

A terület terv- és településrendezési 
dokumentációval való lefedettségének 

növelése

A részletes szabályozási 
tervekkel lefedett terület 

százaléka
0 0 70 % 100 % 12,430,000 12,430,000

1101-0001 Területi és településrendezési tervezés
A terület terv- és településrendezési 

dokumentációval való lefedettségének 
növelése

A város/község 
elfogadott területi terve 80 80 100 4,200,000 4,200,000

1101-0003 Az építési telkek igazgatása Az építési telkek funkcióba helyezése

A közvagyon és a 
törvényellenesen 

kiépített létesítmények 
összeírása és bejegyzés 
Zenta község területén

750 50 300 300 120,000 120,000

1101-0004 Lakásügyi támogatás A polgárok lakásügyi helyzetének 
előmozdítása

A szociális lakhatás 
problémája 

megoldásának tervezett 
kiadása

1.000.000 din 1.000.000 din 1,150,000 1,150,000

1101-П1 Zenta település általános szabályozási terve Zenta település elfogadott általános 
szabályozási terve

Zenta település 
általános szabályozási 

terve
80 80 100 960,000 960,000

1101-П2 Létesítmények törvényesítése Zenta községben Zenta község létesítményei feletti 
tulajdonjog bejegyzése

Zenta község bejegyzett 
létesítményei 0 0 50 100 3,100,000 3,100,000

1101-П3 A Népkert település általános szabályozási terve A település elfogadott általános 
szabályozási terve

Zenta település 
általános szabályozási 

terve
1 500,000 500,000

1101-П4
A IIa osztályú 105 számú közút részletes szabályozási 

tervének kidolgozása Elfogadott részletes szabályozási terv Részletes szabályozási 
terv 1 2,400,000 2,400,000

1102 2. program – Kommunális tevékenység

A terület zöld közterületek 
karbantartására, a közrendeltetésű 

területek tisztaságának fenntartására 
és az állathigiéniára vonatkozó 

tevékenységekkel való 
lefedettségének növelése

Az állathigiéniai 
szolgáltatással, a zöld 

közterületek 
karbantartásával és a 

közterületek 
tisztántartásával felölelt 
terület négyzetmétere a 

terület teljes 
négyzetméteréhez 

viszonyítva

20 20 20 20 20 68,968,891 68,968,891

1102-0001 A közvilágítás irányítása/karbantartása
A közvilágítás hatékony és ésszerű 
kivitelezése és minimális negatív 

hatás az életkörnyezetre

A modernebbekre 
cserélt világítótestek 

száma (összesítve évről 
évre)

98 0 97 100 100 17,220,000 17,220,000

1102-0002 Zöld közterületek karbantartása

A települések lehetséges legnagyobb 
lefedettsége a zöld területek 

rendezésének és karbantartásának 
szolgáltatásával

A zöld közterületek 
teljes négyzetmétere, 

melyeken a zöld 
területeket 

karbantartják (m2)

125000 m² 125000 m² 125000 m² 125000 m² 125000 m² 8,000,000 8,000,000

Saját 
eszközök ÖsszesenVárható érték 

2017-ben
Megcélozott 

érték 2018-ban
Megcélozott 

érték 2019-ben
Megcélozott 

érték 2020-ban
Eszközök a 

költségvetésből

Kód

Megnevezés Célok Mutatók
Érték a 

bázisévben 
(2016)
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Program
Program-

tevékenység 
/ projektum

Saját 
eszközök ÖsszesenVárható érték 

2017-ben
Megcélozott 

érték 2018-ban
Megcélozott 

érték 2019-ben
Megcélozott 

érték 2020-ban
Eszközök a 

költségvetésből

Kód

Megnevezés Célok Mutatók
Érték a 

bázisévben 
(2016)

1102-0003 A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken
A települések lehetséges legnagyobb 
lefedettsége a közterületek tisztasága 

fenntartásának szolgáltatásával

Az éves közhigiéniai 
tervek 

megvalósításának foka 
és a téli szolgálat éves 
terve megvalósításának 

foka

100% 100% 100% 100% 100% 6,000,000 6,000,000

1102-0004 Állathigiénia
Az állatok által terjesztett fertőző és 
egyéb betegségektől való védelem 

előmozdítása

A rágcsálók és rovarok 
irtása szempontjából 

kezelt területek 
36.000.000 36.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 4,700,000 4,700,000

1102-0007 Hőenergia előállítása és elosztása Csővezeték vásárlása
Csővezeték 

megvásárlása a zentai 
Te-To-tól

0 0 1 0 0 12,244,891 12,244,891

1102-0008 Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása
A használók és a terület minőségi 
vízellátási szolgáltatásokkal való 

lefedettségének növelése

A szolgáltatással 
felölelt háztartások 
száma a háztartások 

teljes számához 
viszonyítva

95 95 95 95 95

1102-П1 Városok a fókuszban A terep rendezése Rendezett terep 100% 2,080,000 2,080,000

1102-П2 Új fűtőmű megépítése Megépített új fűtőmű
A városi központi fűtést 

használó háztartások 
száma

3000 18,724,000 18,724,000

1501 3. program – Helyi gazdaságfejlesztés
A foglalkoztatottság növelése a 

város/község területén

Az NFSZ 
nyilvántartásán 
nyilvántartott 
munkanélküli 

személyek száma 
(nemek és kor szerint 

felosztva)

3200 3150 3000 3000 2800 6,370,000 6,370,000

1501-0001 Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása

Az adminisztratív procedúrák 
előmozdítása és a meglévő 

gazdaságnak történő 
támogatásnyújtás megfelelő 
szolgáltatásainak fejlesztése

A beruházási környezet 
előmozdítására irányuló 

projektumok száma 
1000 lakosra

17 20 20 25 30 2,000,000 2,000,000

1501-0002 Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések 2,350,000 2,350,000

1501-0003
A vállalkozások gazdasági fejlődésének és 

népszerűsítésének támogatása
A város/község ösztönzése a 
vállalkozások fejlesztésére

Az ösztönzést 
igénybevevő nem 

kormányzati 
szervezetek száma

15 20 20 20 700,000 700,000

1501-П1 Az 1-es és 2-es csarnok felújítása és adaptálása A város/község ösztönzése a 
vállalkozások fejlesztésére

Az alkalmazott 
személyek száma az 

NFSZ nyilvántartásáról
8 10 10 1,320,000 1,320,000

1502 4. program – A turizmus fejlesztése
Zenta idegenforgalmi piacon való 

elhelyezése

A rendezvények 
látogatóinak száma (5 

nap)
2500 3000 3500 4000 4500 11,342,500 6,000 11,348,500

1502-0001 A turizmusfejlesztés irányítása Az idegenforgalmi szolgáltatások 
minőségének növelése a város/község 

A bejegyzett ágyak 
száma

184 194 205 215 230 4,737,500 6,000 4,743,500

1502-0002 Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése
A város/község idegenforgalmi 

kínálatának megfelelő népszerűsítése 
a célpiacokon

A város/község 
idegenforgalmi 

kínálatát népszerűsítő 
események száma bel- 

vagy külföldön, 
melyeken a 

város/község 
idegenforgalmi 

szervezete részt vesz

5 6 7 8 9 917,000 917,000

1502-П1 Idegenforgalmi illeték Az idelátogató turisták számának 
növelése

Az éjszakázások 
számának növelése 12980 19000 20000 21000 22000 1,150,000 1,150,000
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1502-П2 Tiszavirág fesztivál Zentán Zenta idegenforgalmi piacon való 
elhelyezése

A rendezvények 
látogatóinak száma (3 

nap)
8000 10000 11000 12000 13000 857,000 857,000

1502-П3 I love Zenta fesztivál Zenta idegenforgalmi piacon való 
elhelyezése

A rendezvények 
látogatóinak száma (2 

nap)
3500 4000 4500 5000 5500 467,000 467,000

1502-П4 Karácsonyi vásár Zenta idegenforgalmi piacon való 
elhelyezése

A rendezvények 
látogatóinak száma (5 

nap)
2500 3000 3500 4000 4500 220,000 220,000

1502-П5 Szakmai továbbképzés Munkanélküli személyek 
alkalmazása a program keretében

Az alkalmazott 
személyek száma az 

NFSZ nyilvántartásáról
1 1 144,000 144,000

1502-П6 Europe for citizens
Zenta és testvérvárosai 

találkozójának megtartása az európai 
közösség szellemében

A résztvevők száma 250 2,850,000 2,850,000

0101 5. program – Mezőgazdaság- és vidékfejlesztés
A termelés növekedése és a termelők 

jövedelmének stabilitása

Az elfogadott 
mezőgazdasági politika 
használóinak száma / 

1000
lakos

100 72,708,440 72,708,440

0101-0001
A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a 

helyi közösségben

A mezőgazdasági termelés 
előmozdításához és fejlődéséhez 

szükséges feltételek megteremtése

a nem kormányzati 
szervezetek száma 

akiknek dotáció került 
odaítélésre

1300 1300 1500 1700 1700 60,796,000 60,796,000

0101-0002 A vidékfejlesztés támogatására irányuló intézkedések
A mezőgazdasági termelés 

előmozdításához és fejlődéséhez 
szükséges feltételek megteremtése

a mezőgazdasági 
károktól megvédett 

mezőgazdasági 
földterület/a parcellák 

száma

1500 1500 1500 1700 6,200,000 6,200,000

0101-П1 Jégeső elleni rakéták beszerzése Beszerzett jégeső elleni rakéták A rakéták száma 51 685,440 685,440
0101-П2 A határutak rendezése Rendezett határút Az út hossza 11.720 m 8.850 m 5,027,000 5,027,000

0401 6. program – Környezetvédelem
A környezeti elemek minőségének 

növelése

A környezeti elemek 
minőségének 

figyelemmel kísérésével 
felölelt lakosok száma

21000 21000 21000 21000 21000 20,530,000 20,530,000

0401-0001 A környezetvédelem irányítása A lakosság életkörnyezetének 
rendezése

elhelyezett táblák 
száma 5 1 5 6 8 770,000 770,000

0401-0002 A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése Figyelemmel kísérés a törvényi 
kötelezettségekkel összhangban

A levegő 
monitorozásának száma 12 12 12 12 12 3,850,000 3,850,000

0401-0004 Szennyvízkezelés
Műszaki tervdokumentáció 

kidolgozása szennyvízhálózat 
kiépítésére 8 utcában, Zentán

A kiépített 
szennyvízhálózat 

hossza
1.8 km 450,000 450,000

0401-0005 A kommunális hulladék kezelése A terep rendezése Rendezett terep 1 1 1 15,460,000 15,460,000

0701 7. program – A közlekedés megszervezése és 
közlekedési infrastruktúra

A közlekedés résztvevői 
biztonságának növelése és a 

közlekedési balesetek számának 
csökkentése

A halálos kimenetelek 
száma 5 4 0 0 0 50,890,000 50,890,000

0701-0002 A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása
Az utcák minőségének fenntartása az 

aszfaltburkolat újjáépítése és 
rendszeres karbantartása által

A felújított járdák 
területe (m2) 900 900 1600 1600 1600 15,800,000 15,800,000

0701-0004 Városi is elővárosi utasszállítás Személyek és járművek komppal 
történő biztonságos szállítása

A biztonságosan átvitt 
személyek száma a 

teljes szám 
viszonylatában

100 100 100 100 100 590,000 590,000

0701-П1 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2018-ban A bekötőút újjáépítése és 
helyreállítása Utak újjáépítése 100% 4,000,000 4,000,000
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0701-П2 Útépítés a Kertész és a Csuka Zoltán utcában Megépített út a Kertész és a Csuka 
Zoltán utcában A megépített út hossza 924 m 30,500,000 30,500,000

2001 8. program – Iskoláskor előtti oktatás és nevelés
A gyermekek iskoláskor előtti 
oktatással és neveléssel való 

felölelésének növelése

Az összesen bejelentett 
gyermekek száma 667 614 620 600 590 108,761,000 2,511,000 111,272,000

2001-0001
Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és 

működtetése

A gyermekekkel végzett 
oktatómunkához szükséges megfelelő 

feltételek biztosítása a felölelt 
gyermekek számának növelésével

A gyermekek átlagos 
száma a csoportban 

(bölcsődei, iskoláskor 
előtti, előkészítő 

isk.előtti program)

18,79 81,311,000 2,502,000 83,813,000

2001-П1

A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való 
tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító 

részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan 
veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági 

árában

A szociálisan veszélyeztetett 
gyermekek minőséges oktatási 
szolgáltatásainak biztosítása az 

óvodában

A szociálisan 
veszélyeztetett 

gyermekek száma, akik 
az intézményben 

tartózkodnak

18,75 1,900,000 1,900,000

2001-П2

A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való 
tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító 
részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a 
harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában

A családban a harmadik gyermek 
minőséges oktatási szolgáltatásainak 

biztosítása az óvodában

A gyermekek (a 
családban a harmadik) 

száma, akik az 
intézményben 
tartózkodnak

42 2,900,000 2,900,000

2001-П3
A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való 

tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 
20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában

A gyermekek minőséges oktatási 
szolgáltatásainak biztosítása az 

óvodában

A gyermekek száma, 
akik az intézményben 

tartózkodnak
65 14,500,000 14,500,000

2001-П4
Az IEEP – Iskoláskor Előtti Előkészítő Program 

végrehajtására
Minőségi oktatási környezet 

kialakítása

Az IEEP hatálya alá 
tartozó gyermekek 

száma
160 8,150,000 9,000 8,159,000

2002 9. program – Alapfokú oktatás és nevelés
A általános iskolai oktatással felölelt 

tanulók számának növelése

A általános iskolai 
oktatással felölelt 

tanulók száma
2051 2000 1860 1565 60,032,780 60,032,780

2002-0001 Általános iskolák működése

A gyermekekkel végzett oktató-
nevelő munkához szükséges 

előirányozott feltételek biztosítása az 
általános iskolákban

A tanulók átlagos 
száma osztályonként 

(nemek szerint 
felosztva)

n:1.o.8,2.o.10,3.o
.9,4.o.9,5.o.10,6.
o.7,7.o.8,8.o.10       
f:1.o.9, 2.o.9, 
3.o.9, 4.o.9, 

5.o.10, 6.o.10, 
7.o.8, 8.o.8

n:1.o.1,2.o.8,3.o.
7,4.o.7,5.o.8,6.o.
7,7.o.9,8.o.9     f: 
1.o.8,2.o.9,3.o.8,
4.o.8,5.o.8, 6.o.6, 

7.o.8, 8.o.10

n:1.o.1,2.o.8,3.o.
7,4.o.7,5.o.8,6.o.
7,7.o.9,8.o.9     f: 
1.o.8,2.o.9,3.o.8,
4.o.8,5.o.8, 6.o.6, 

7.o.8, 8.o.10

40,260,780 40,260,780

2002-П1 A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése
Új jármű beszerzésével biztosított a 

tanulók és a tanító személyzet 
biztonságosabb szállítása

A tanulók szállítása az 
oktatás látogatása 

céljából három 
alkalommal minden 

oktatási napon

11% 11% 11% 11% 11% 16,610,000 16,610,000

2002-П2 Tanárok szállítása - Stevan Sremac ÁI Az alkalmazottak biztonsága és 
egészségvédelme

Az alkalmazottak 
száma 266 1,857,000 1,857,000

2002-П3
A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola 

épületén

2015-ben bevezetésre került a 
pelletkazánrendszer, a raktár 

tetőszerkezete azonban tönkrement és 
beázik, és a raktározott pelletre hullik

Hatékonyabb fűtés 100% 1,000,000 1,000,000

2002-П4 Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 
Az iskola munkafeltételeinek és a 
munka minőségének javítása és 

előmozdítása

A megtartott 
szemináriumok száma 14 15 305,000 305,000

2003
10. program – Középfokú oktatás és nevelés

A középiskolai oktatással felölelt 
diákok számának növelése

A középiskolai 
oktatással felölelt 

diákok száma
1188 1110 1194 45,374,300 45,374,300

2003-0001 Középiskolák működése

A középiskolában folytatott oktató-
nevelő munkához előirányozott 
feltételek biztosítása és a tanítás 

biztonságos lefolytatása

A tanulók átlagos 
száma osztályonként 18 19 20 20 20 25,374,300 25,374,300

2003-П1 A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása A diákok és tanárok versenyekre és 
szemináriumokra történő szállítása

A versenyeken 
résztvevő diákok 
átlagos száma/a 

szemináriumok átlagos 
száma

210/50 220/50 220/50 220/50 220/50 20,000,000 20,000,000
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0901

11. program – Szociális és gyermekvédelem
A szegények védelmének 

előmozdítása

Az egyszeri pénzsegély 
használóinak száma a 

lakosság teljes 
számához viszonyítva

357 350 360 360 360 42,578,000 42,578,000

0901-0001 Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái

A menekült családok 
lakásfeltételeinek megteremtése és 
javítása kerttel rendelkező falusi 

házak vásárlásával

Kerttel rendelkező 
falusi házak 
felvásárlása

0 0 1 1 0 11,440,000 11,440,000

0901-0002
Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az 

elhelyezés egyéb fajtái Elhelyezési szolgáltatás biztosítása
A napok átlagos száma 

a szolgáltatást 
használónként

135 150 150 150 3,900,000 3,900,000

0901-0003 Napi szolgáltatások a közösségben A fejlődés ösztönzése 450 500 500 500 4,050,000 4,050,000

0901-0004 Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások

A szociális védelemről szóló 
rendelettel és a szociális védelemről 

szóló törvénnyel előirányozott 
szociális védelmi szolgáltatások 

hálózata fejlesztésének támogatása

A fejlődési zavarokkal 
élő gyermekek, a 

gyermekek és a fiatalok 
társadalmi oktatási 

szolgáltatásai 
használóinak száma 

20 30 40 50 2,250,000 2,250,000

0901-0005 A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása

Szociális tevékenységek – az emberi 
szenvedés megkönnyítése 

nélkülözhetetlen sürgős támogatás 
nyújtásával a bajban levő 

személyeknek, az emberek közötti 
szolidaritás fejlesztésével, különféle 

támogatási formák megszervezésével

A különféle 
támogatások 

begyűjtésére irányuló 
akciók száma

8 10 12 14 15 3,984,000 3,984,000

0901-0006 A gyermekek és a gyermekes családok támogatása A születési ráta növelése
Az újszülött gyermekek 

családját megillető 
támogatások száma

213 200 200 180 180 680,000 680,000

0901-0007 A szülés és a gyermekvállalás támogatása A családok támogatása a gyermekek 
kívánt számának elérésében

A szolgáltatást 
használók száma 3 5 8 10 12 6,000,000 6,000,000

0901-П1 Egyetemisták ösztöndíjazása Az egyetemi hallgatók helyzetének 
előmozdítása

Az egyetemi hallgatók 
száma 22 23 23 23 25 1,873,000 1,873,000

0901-П2 Középiskolás tanulók szállítása A sportolók helyzetének 
előmozdítása A sportolók száma 16 12 12 12 14 5,880,000 5,880,000

0901-П3 Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona Tanulók támogatása A tanulók száma 275 245 240 200 170 1,000,000 1,000,000
0901-П4 Helyi Roma Akcióterv Az életminőség előmozdítása A személyek száma 221,000 221,000

0901-П5 Helyi Gyermekjóléti Akcióterv A gyermekek támogatása A gyermekek száma, 15 
éves korig 600,000 600,000

0901-П6 Szegénységcsökkentő iroda A szociálisan veszélyeztetett 
személyek támogatása A személyek száma 700,000 700,000

1801 12. program – Egészségvédelem
Az elsődleges egészségvédelem 
hatékonyságának előmozdítása

Az egészségügyi 
személyzet száma 111 99 111 111 111 10,040,000 10,040,000

1801-0001 Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése
Az elsődleges egészségvédelem 

hozzáférhetőségének, minőségének és 
hatékonyságának előmozdítása

A költségvetés azon 
részének százaléka, 
amely a helyiségek 

folyó karbantartására 
kerül kiválasztásra, a 
teljes költségvetéshez 

viszonyítva

3% 3% 3% 3% 3% 9,000,000 9,000,000

1801-0002 Halottkémszolgálat 700,000 700,000

1801-0003
Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való 

társadalmi gondoskodás területén Gondoskodás A felölelt lakosok 
száma 1000 1050 1100 1100 1100 340,000 340,000

1201

13. program – A kultúra és a tájékoztatás előmozdítása A kultúra fejlesztésének ösztönzése
A látogatók száma a 

megtartott összes 
művelődési eseményen

132,320,905 28,368,410 160,689,315

80 lap

1



Program
Program-

tevékenység 
/ projektum

Saját 
eszközök ÖsszesenVárható érték 

2017-ben
Megcélozott 

érték 2018-ban
Megcélozott 

érték 2019-ben
Megcélozott 

érték 2020-ban
Eszközök a 

költségvetésből

Kód

Megnevezés Célok Mutatók
Érték a 

bázisévben 
(2016)

1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése A művelődési intézmények 
rendszeres működésének biztosítása

A művelődési 
intézményekben 

alkalmazottak száma a 
HÖE-ben alkalmazottak 

teljes számához 
viszonyítva

29 29 29 30 30 56,281,305 10,974,600 67,255,905

1201-0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése
A polgárok kulturális termelésben és 
művészeti alkotótevékenységekben 

való részesedésének növelése 

A könyvtár tagjainak 
száma 300 400 450 500 600 7,106,200 10,243,810 17,350,010

1201-0003
A kulturális és történelmi örökség megőrzését és 

bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása
A kulturális és történelmi örökség 

megőrzésének előmozdítása
A múzeum látogatóinak 

száma 1000 1200 2000 3000 3000 3,797,400 4,710,000 8,507,400

1201-0004
A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság 

tájékoztatása területén

Minőséges médiatartalmak 
kínálatának növelése a helyi közösség 

társadalmi életének területén

A tömegtájékoztatási 
pályázatok alapján 

megtartott 
programtartalmak 

száma

5 5 3 3 3 2,200,000 2,200,000

1201-П1

A munkálatok első, második és harmadik fázisának 
megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági 

Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló 
munkaterület biztosítása érdekében

A művelődési intézmény 
munkaterületének kialakítása Adaptált létesítmény 100% 3,910,000 3,910,000

1201-П2

A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a 
Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési 
Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása 

érdekében

A művelődési intézmény 
munkaterületének kialakítása Adaptált létesítmény 3000 21,600,000 21,600,000

1201-П3 Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye A Jézus Szíve római katolikus 
plébánia belső részének újjáépítése Ökumenikus kiállítás 6 30,870,000 30,870,000

1201-П4 Zenta község jeles ünnepei
A város napjának és egyéb 

ünnepeinek megfelelő 
megünnepelése

A látogatók száma 100% 3,000,000 3,000,000

1201-П5 Dudás Gyula megemlékezés A Dudás Gyula emlékmű elhelyezése Elhelyezett emlékmű 100% 1,500,000 1,500,000

1201-П6 A közös kulturális örökség nyomai - IPA Új adatok a mezőgazdaságot illető 
közös kulturális örökségről

Forráskönyvek írása, 
tanulmánygyűjteménye

k írása
2 2,056,000 2,440,000 4,496,000

1301
14. program – Sport- és ifjúsági fejlesztés

A sporttal való foglalkozáshoz 
szükséges feltételek biztosítása a 

község minden polgárának

A sportszervezetek és -
egyesületek tagjainak 

száma
1000 1035 1050 1050 1050 41,130,000 41,130,000

1301-0001
A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek 

támogatása

A sportszervezetek 
munkafeltételeinek biztosítása és 
kapacitásának növelése, melyeken 
keresztül megvalósul az általános 

érdek a sport területén a községben

A sportszervezetek 
község által 

finanszírozott 
programjainak száma 

éves szinten

28 23 29 32 33 25,920,000 25,920,000

1301-0004 A helyi sportintézmények működése
A község szempontjából jelentős 

meglévő sportlétesítmények 
rendszeres karbantartása

A működőképes 
sportlétesítmények 

száma
5 6 6 7 14,510,000 14,510,000

1301-0005 Az ifjúsági politika végrehajtása A fiatalok aktív bekapcsolásának 
támogatása

A társadalmi 
aktivitások 

megvalósítása
1 3 5 7 700,000 700,000

0602

15. program – A helyi önkormányzat általános 
szolgáltatási

A város/község fenntartható 
közigazgatási és pénzügyi működése 

a helyi önkormányzat 
illetékességeivel és teendőivel 

összhangban

A fogadott és a korábbi 
évből áthozott tárgyak 

száma
4434 2769 3,100 3100 3100 230,299,606 246,191 230,545,797

0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése A közigazgatás működése A megoldott tárgyak 
száma 1894 1292 1450 1500 1500 170,216,500 170,216,500

0602-0002 A helyi közösségek működése
A helyi lakosság szükségletei 

kielégítésének biztosítása a helyi 
közösségek működése által

A lakosságtól fogadott 
fellebbezések száma 1750 1700 1650 1600 1600 12,790,706 246,191 13,036,897

81 lap
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Program
Program-

tevékenység 
/ projektum

Saját 
eszközök ÖsszesenVárható érték 

2017-ben
Megcélozott 

érték 2018-ban
Megcélozott 

érték 2019-ben
Megcélozott 

érték 2020-ban
Eszközök a 

költségvetésből

Kód

Megnevezés Célok Mutatók
Érték a 

bázisévben 
(2016)

0602-0003 Közadósságkezelés
A község pénzügyi stabilitásának 

biztosítása és a nagy értékű 
beruházási kiadások finanszírozása

A közadósságkezelés 
kiadásainak részesedése 

a folyó költségekben
2.70% 2.60% 2.20% 2.20% 2.00% 21,600,000 21,600,000

0602-0004 Községi Ügyészség A község védelme az illetékes 
szervek előtt Az esetek száma 350 360 370 400 400 3,077,400 3,077,400

0602-0007 A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése A nemzeti kisebbségek jogainak 
érvényesítése a helyi közösségben

a nemzeti kisebbségek 
programjai 

megvalósításának 
százaléka melyek a 

község költségvetéséből 
kerülnek 

finanszírozásra

97% 67% 100% 100% 100% 300,000 300,000

0602-0009 Folyó költségvetési tartalék 1,200,000 1,200,000
0602-0010 Állandó költségvetési tartalék 150,000 150,000

0602-0014 Irányítás rendkívüli helyzetekben

Hatékony védelmi megelőző rendszer 
kiépítése az elemi csapások és 
egyebek következményeinek 

elkerülése céljából

Az utcák és utak 
mennyisége, melyek 
megtisztítandók a 

hótakarótól

100 km 100 km 100 km 100 km 100 km 2,950,000 2,950,000

0602-П1 Általános iskolás tanulók szállítása Családok támogatása A gyermekek száma 95 105 105 105 105 4,470,000 4,470,000

0602-П2
A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a 

középületeken
Munkaterület kialakítása a 

művelődési intézményeknek Adaptált létesítmény 100%

0602-П3
A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület 

adaptálása a városháza tornyában  
A Zentai Csata Emlékmúzeum 

kialakítása Adaptált létesítmény 100% 170,000 170,000

0602-П4 A Városháza utcai homlokzatainak szanálása - II. fázis Az utcai homlokzat szanált része A szanált homlokzat 
felülete 511 m² 12,500,000 12,500,000

0602-П5 Az egykori laktanya egy részének megvásárlása A beruházási befektetések növelése

A Zenta község 
köztulajdonában levő 

telkek területének 
növelése

74.258 m² 800,000 800,000

0602-П6 Utcai táblák kidolgozása és elhelyezése Elhelyezett utcai tábla A táblák száma 9 75,000 75,000
2101 16. program – A helyi önkormányzat politikai 

rendszere

A helyi önkormányzat politikai 
rendszere szerveinek hatékony 

működése
40,712,660 40,712,660

2101-0001 A Községi Képviselő-testület működése A helyi képviselő-testület működése A képviselő-testület 
üléseinek száma 14 16 14 14 14 14,025,360 14,025,360

2101-0002 A végrehajtó szervek működése A végrehajtó szervek működése A végrehajtó szervek 
üléseinek száma 58 54 55 56 26,687,300 26,687,300

0501

17. program – Energiahatékonyság és megújuló 
energiaforrások

A megújuló energiaforrások 
részesedésének növelése a teljes 

fogyasztásban

A megújuló 
energiaforrások 

részesedése a teljes 
fogyasztásban

0% 0% 1% 2% 2% 2,300,000 2,300,000

0501-0001 Energetikai menedzsment Az energetikai menedzsment 
rendszerének megteremtése

A középületek 
kidolgozott összeírása, 

jellemzőkkel
nem nem igen igen igen 100,000 100,000

0501-П1
A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai 

szempontból történő szanálása
A Zentai Egészségház épületének 

adaptálása Adaptált létesítmény 100% 2,200,000 2,200,000

PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN 956,789,082 31,131,601 987,920,683

82 lap

1



(a megnevezést beírni)

1. táblázat

A
határozatlan

időre
alkalmazotta

k száma

A határozott
időre

alkalmazotta
k száma

Az
alkalmazotta

k teljes
száma

A határozatlan
időre

alkalmazottak
száma

A határozott
időre

alkalmazottak
száma

Az alkalmazottak
teljes száma

A
határozatlan

időre
alkalmazottak

száma

A határozott
időre

alkalmazottak
száma

Az
alkalmazottak
teljes száma

A
határozatlan

időre
alkalmazotta

k száma

A határozott
időre

alkalmazotta
k száma

Az
alkalmazotta

k teljes
száma

A határozatlan
időre

alkalmazottak
száma

A határozott időre
alkalmazottak

száma

Az alkalmazottak
teljes száma

A határozatlan
időre

alkalmazottak
száma

A határozott
időre

alkalmazottak
száma

Az alkalmazottak
teljes száma

A határozatlan
időre

alkalmazottak
száma

A határozott
időre

alkalmazottak
száma

Az alkalmazottak
teljes száma

A helyi hatalom szervei és
szolgálatai 63 15 78 10 0 10 73 15 88 73 15 88 0 0 0 0 0 0 73 15 88
Választott személyek 8 8 0 0 8 8 8 8 0 0 0 0 8 8
Tisztségbe helyezett személyek 4 4 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 4 4
Alkalmazottak 63 3 66 10 0 10 73 3 76 73 3 76 0 0 0 0 0 0 73 3 76

Művelődési intézmények 36 11 47 0 0 0 36 11 47 36 11 47 4 0 4 0 0 0 40 11 51
Tisztségbe helyezett személyek 3 3 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 3 3
Alkalmazottak 36 8 44 0 0 0 36 8 44 36 8 44 4 0 4 0 0 0 40 8 48
Egyéb intézmények a
közszolgálatok területéről,
melyek a költségvetésből
kerülnek finanszírozásra (az
intézmény nevét feltüntetni): 0 3 3 0 0 0 1 3 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 3 4
1. Községi ügyész 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Tisztségbe helyezett személyek 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
Alkalmazottak 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2. Zenta Község Idegenforgalmi
Szervezete 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Tisztségbe helyezett személyek 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
Alkalmazottak 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A helyi hatalom által alapított
igazgatóságok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helyi közösségek 8 2 10 0 0 0 8 2 10 8 3 11 0 0 0 0 0 0 8 3 11
Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkalmazottak 8 2 10 0 0 0 8 2 10 8 3 11 0 0 0 0 0 0 8 3 11

Iskoláskor előtti intézmények 82 11 93 6 1 7 88 12 100 88 9 97 0 0 0 0 0 0 88 9 97
Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkalmazottak 82 11 93 6 1 7 88 12 100 88 9 97 0 0 0 0 0 0 88 9 97
Új intézmények és szervek (az
intézmények és szervek nevét
feltüntetni): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

Összesen a költségvetés
valamennyi használójára, akik a
411-es és a 412-es közgazdasági
osztályozásról kerülnek
finanszírozásra 189 42 231 16 1 17 206 43 249 206 41 247 4 0 4 0 0 0 210 41 251
Választott személyek 8 8 0 0 8 8 8 8 0 0 0 0 8 8
Tisztségbe helyezett személyek 9 9 0 0 9 9 9 9 0 0 0 0 9 9
Alkalmazottak 189 25 214 16 1 17 206 26 232 206 24 230 4 0 4 0 0 0 210 24 234

10 11 18 19 20(18+19) 21

3

2

1

6

8(6+7) 9

A helyi hatalom megnevezése

7

7

5

4

Sorsz
ám

A helyi hatalom
költségvetési eszközeinek

közvetlen és közvetett
használói

4 5(3+4) 61 2 3 12 13 16 22 23(21+22)14(12+13
) 15 17(15+16)

AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA A 2018. ÉVBEN

Az alkalmazottak számának tervezett
növelése 2018. december 1-jéig

ZENTA KÖZSÉG

 Т1 - AZ ALKALMAZOTTAK TELJES SZÁMA, AKIK FIZETÉSE AZ ÖSSZES FORRÁSBÓL FINANSZÍROZÁSRA KERÜL A 411-ES ÉS A 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON

Az alkalmazottak száma 2017
októberében

Azon alkalmazottak, akik 2017
októberében hiányoztak a munkáról

(betegszabadság, fiz. szabadság, nem fiz.
szabadság, stb. alapján)

Az alkalmazottak teljes száma
2017 októberében

Az alkalmazottak tervezett
száma 2018.01.01-jén

Az alkalmazottak számának tervezett
csökkentése 2018. december 1-jéig

Az alkalmazottak teljes száma 2018.
december 1-jén

83 lap

1



1. táblázat

A helyi hatalom szervei és
szolgálatai
Választott személyek
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak

Művelődési intézmények
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
Egyéb intézmények a
közszolgálatok területéről,
melyek a költségvetésből
kerülnek finanszírozásra (az
intézmény nevét feltüntetni):
1. Községi ügyész
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
2. Zenta Község Idegenforgalmi
Szervezete
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
3.
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
4.
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
5.
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
A helyi hatalom által alapított
igazgatóságok
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
Helyi közösségek
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak

Iskoláskor előtti intézmények
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
Új intézmények és szervek (az
intézmények és szervek nevét
feltüntetni):
1.
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
2.
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
3.
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak

8

Összesen a költségvetés
valamennyi használójára, akik a
411-es és a 412-es közgazdasági
osztályozásról kerülnek
finanszírozásra
Választott személyek
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak

3

2

1

6

A helyi hatalom megnevezése

7

5

4

Sorsz
ám

A helyi hatalom
költségvetési eszközeinek

közvetlen és közvetett
használói

1 2

A
határozatl
an időre

alkalmazo
ttak

száma

A
határozott

időre
alkalmazo

ttak
száma

Az
alkalmazo
ttak teljes

száma

A határozatlan
időre

alkalmazottak
száma

A határozott
időre

alkalmazotta
k száma

Az
alkalmazottak
teljes száma

A
határozatla

n időre
alkalmazott
ak száma

A
határozott

időre
alkalmazott
ak száma

Az
alkalmazott

ak teljes
száma

A
határozatla

n időre
alkalmazot
tak száma

A
határozott

időre
alkalmazot
tak száma

Az
alkalmazo
ttak teljes

száma

A
határozatlan

időre
alkalmazottak

száma

A határozott
időre

alkalmazottak
száma

Az
alkalmazottak
teljes száma

A határozatlan
időre

alkalmazottak
száma

A határozott
időre

alkalmazotta
k száma

Az
alkalmazottak
teljes száma

A
határozatlan

időre
alkalmazottak

száma

A határozott
időre

alkalmazottak
száma

Az
alkalmazottak
teljes száma

63 15 78 10 0 10 73 15 88 73 15 88 0 0 0 0 0 0 73 15 88
8 8 0 8 8 8 8 0 0 8 8
4 4 0 4 4 4 4 0 0 4 4

63 3 66 10 10 73 3 76 73 3 76 0 0 73 3 76

36 11 47 0 0 0 36 11 47 32 11 43 0 0 0 0 0 0 32 11 43
3 3 0 3 3 3 3 0 0 3 3

36 8 44 0 36 8 44 32 8 40 0 0 32 8 40

1 3 4 0 0 0 1 3 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 3 4
1 1 2 0 0 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2

1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1
1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1

0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1
1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2 10 0 0 0 8 2 10 8 3 11 0 0 0 0 0 0 8 3 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2 10 0 8 2 10 8 3 11 0 0 8 3 11

82 11 93 6 1 7 88 12 100 88 9 97 0 0 0 0 0 0 88 9 97
0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 11 93 6 1 7 88 12 100 88 9 97 0 0 88 9 97

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 42 232 16 1 17 206 43 249 202 41 243 0 0 0 0 0 0 202 41 243
8 8 0 0 8 8 8 8 0 0 0 0 8 8
9 9 0 0 9 9 9 9 0 0 0 0 9 9

190 25 215 16 1 17 206 26 232 202 24 226 0 0 0 0 0 0 202 24 226

18 19 20(18+19)

Az alkalmazottak számának tervezett
csökkentése 2018. december 1-jéig

Т1.1 - AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA, AKIK FIZETÉSE A HELYI HATALMI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL KERÜL FINANSZÍROZÁSRA A 411-ES ÉS A 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON

13 14(12+13
) 15 16 17(15+16) 22 23(21+22)6 7

Az alkalmazottak teljes száma
2017 októberében

9 10 115(3+4)

ZENTA KÖZSÉG

Az alkalmazottak számának tervezett
növelése 2018. december 1-jéig

Az alkalmazottak teljes száma 2018.
december 1-jén

214

Az alkalmazottak száma 2017
októberében

Azon alkalmazottak, akik 2017
októberében hiányoztak a munkáról

(betegszabadság, fiz. szabadság, nem fiz.
szabadság, stb. alapján)

8(6+7)

Az alkalmazottak tervezett
száma 2018.01.01-jén

123

84 lap

1



1. táblázat

A helyi hatalom szervei és
szolgálatai
Választott személyek
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak

Művelődési intézmények
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
Egyéb intézmények a
közszolgálatok területéről,
melyek a költségvetésből
kerülnek finanszírozásra (az
intézmény nevét feltüntetni):
1. Községi ügyész
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
2. Zenta Község Idegenforgalmi
Szervezete
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
3.
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
4.
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
5.
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
A helyi hatalom által alapított
igazgatóságok
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
Helyi közösségek
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak

Iskoláskor előtti intézmények
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
Új intézmények és szervek (az
intézmények és szervek nevét
feltüntetni):
1.
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
2.
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
3.
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak

8

Összesen a költségvetés
valamennyi használójára, akik a
411-es és a 412-es közgazdasági
osztályozásról kerülnek
finanszírozásra
Választott személyek
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak

3

2

1

6

A helyi hatalom megnevezése

7

5

4

Sorsz
ám

A helyi hatalom
költségvetési eszközeinek

közvetlen és közvetett
használói

1 2

ZENTA KÖZSÉG

A
határozatl
an időre

alkalmazo
ttak

száma

A
határozott

időre
alkalmazo

ttak
száma

Az
alkalmazo
ttak teljes

száma

A határozatlan
időre

alkalmazottak
száma

A határozott
időre

alkalmazotta
k száma

Az
alkalmazottak
teljes száma

A
határozatla

n időre
alkalmazott
ak száma

A
határozott

időre
alkalmazott
ak száma

Az
alkalmazott

ak teljes
száma

A
határozatla

n időre
alkalmazot
tak száma

A
határozott

időre
alkalmazot
tak száma

Az
alkalmazo
ttak teljes

száma

A
határozatlan

időre
alkalmazottak

száma

A határozott
időre

alkalmazottak
száma

Az
alkalmazottak
teljes száma

A határozatlan
időre

alkalmazottak
száma

A határozott
időre

alkalmazotta
k száma

Az
alkalmazottak
teljes száma

A
határozatlan

időre
alkalmazottak

száma

A határozott
időre

alkalmazottak
száma

Az
alkalmazottak
teljes száma

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0 8 0 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4 4 4 4 0 8 0 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0 8 0 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0 8 0 8

7 8(6+7) 11 1210 19 20(18+19) 2113 22 23(21+22)

Т1.2 - AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA, AKIK FIZETÉSE A 04-ES FORRÁSBÓL KERÜL FINANSZÍROZÁSRA A 411-ES ÉS A 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON

Az alkalmazottak száma 2017
októberében

Azon alkalmazottak, akik 2017
októberében hiányoztak a munkáról

(betegszabadság, fiz. szabadság, nem fiz.
szabadság, stb. alapján)

Az alkalmazottak teljes száma
2017 októberében

Az alkalmazottak tervezett
száma 2018.01.01-jén

Az alkalmazottak számának tervezett
növelése 2018. december 1-jéig

Az alkalmazottak számának tervezett
csökkentése 2018. december 1-jéig

Az alkalmazottak teljes száma 2018.
december 1-jén

3 9 15 16 17(15+16)4 14(12+13
) 185(3+4) 6

85 lap

1



1. táblázat

A helyi hatalom szervei és
szolgálatai
Választott személyek
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak

Művelődési intézmények
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
Egyéb intézmények a
közszolgálatok területéről,
melyek a költségvetésből
kerülnek finanszírozásra (az
intézmény nevét feltüntetni):
1. Községi ügyész
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
2. Zenta Község Idegenforgalmi
Szervezete
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
3.
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
4.
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
5.
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
A helyi hatalom által alapított
igazgatóságok
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
Helyi közösségek
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak

Iskoláskor előtti intézmények
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
Új intézmények és szervek (az
intézmények és szervek nevét
feltüntetni):
1.
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
2.
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak
3.
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak

8

Összesen a költségvetés
valamennyi használójára, akik a
411-es és a 412-es közgazdasági
osztályozásról kerülnek
finanszírozásra
Választott személyek
Tisztségbe helyezett személyek
Alkalmazottak

3

2

1

6

A helyi hatalom megnevezése

7

5

4

Sorsz
ám

A helyi hatalom
költségvetési eszközeinek

közvetlen és közvetett
használói

1 2

ZENTA KÖZSÉG

A
határozatl
an időre

alkalmazo
ttak

száma

A
határozott

időre
alkalmazo

ttak
száma

Az
alkalmazo
ttak teljes

száma

A határozatlan
időre

alkalmazottak
száma

A határozott
időre

alkalmazotta
k száma

Az
alkalmazottak
teljes száma

A
határozatla

n időre
alkalmazott
ak száma

A
határozott

időre
alkalmazott
ak száma

Az
alkalmazott

ak teljes
száma

A
határozatla

n időre
alkalmazot
tak száma

A
határozott

időre
alkalmazot
tak száma

Az
alkalmazo
ttak teljes

száma

A
határozatlan

időre
alkalmazottak

száma

A határozott
időre

alkalmazottak
száma

Az
alkalmazottak
teljes száma

A határozatlan
időre

alkalmazottak
száma

A határozott
időre

alkalmazotta
k száma

Az
alkalmazottak
teljes száma

A
határozatlan

időre
alkalmazottak

száma

A határozott
időre

alkalmazottak
száma

Az
alkalmazottak
teljes száma

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 23(21+22)2213 14(12+13
) 15 16 17(15+16) 19 20(18+19)18

Az alkalmazottak száma 2017
októberében

8(6+7) 215(3+4)

Azon alkalmazottak, akik 2017
októberében hiányoztak a munkáról

(betegszabadság, fiz. szabadság, nem fiz.
szabadság, stb. alapján)

Az alkalmazottak teljes száma
2017 októberében

10 11

Az alkalmazottak tervezett
száma 2018.01.01-jén

Az alkalmazottak számának tervezett
növelése 2018. december 1-jéig

Az alkalmazottak számának tervezett
csökkentése 2018. december 1-jéig

Az alkalmazottak teljes száma 2018.
december 1-jén

3 4

Т1.3 - AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA, AKIK FIZETÉSE A 05-08-AS FORRÁSBÓL KERÜL FINANSZÍROZÁSRA A 411-ES ÉS A 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON

6 7

86 lap

1



2. táblázat

Sorszám
A helyi hatalom költségvetési
eszközeinek közvetlen és közvetett
használói

Az alk. teljes
száma 2017

októberében a
01-es forrásból

Eszköztömeg
fizetésekre a 01-es

forráson

Az alk. teljes
száma 2017

októberében a
04-es forrásból

Eszköztömeg
fizetésekre a 04-es

forráson

Az alk. teljes
száma 2017

októberében a
05-08-as
forrásból

Eszköztömeg
fizetésekre a 05-08-

as forráson

Az alk. teljes
száma 2018

decemberében a
01-es forrásból

Eszköztömeg
fizetésekre a 01-es

forráson

Az alk. teljes
száma 2018

decemberében a
04-es forrásból

Eszköztömeg
fizetésekre a 04-es

forráson

Az alk. teljes
száma 2018

decemberében a
05-08-as forrásból

Eszköztömeg
fizetésekre a 05-08-

as forráson

A helyi hatalom szervei és
szolgálatai 88 89,271,733 0 0 88 97,590,053 0 0
Választott személyek 8 0 0 8 0 0
Tisztségbe helyezett személyek 4 0 0 4 0 0
Alkalmazottak 76 0 0 76 0 0
Művelődési intézmények 44 31,811,000 0 2,645,000 0 40 32,696,000 8 2,902,000 0
Tisztségbe helyezett személyek 3 0 0 3 0 0
Alkalmazottak 44 0 0 40 8 0
Egyéb intézmények a közszolgálatok
területéről, melyek a költségvetésből
kerülnek finanszírozásra (az
intézmény nevét feltüntetni):

4 4,201,100 0 0 0 0 4 4,366,400 0 0 0 0
1. Községi ügyész 2 2,088,000 0 0 2 2,160,900 0 0
Tisztségbe helyezett személyek 1 0 0 1 0 0
Alkalmazottak 1 0 0 1 0 0
2. Zenta Község Idegenforgalmi
Szervezete 2 2,113,100 0 0 2 2,205,500 0 0
Tisztségbe helyezett személyek 1 0 0 1 0 0
Alkalmazottak 1 0 0 1 0 0
3. 0 0 0 0 0 0
Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0
Alkalmazottak 0 0 0 0 0
4. 0 0 0 0 0 0
Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0
Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0
5. 0 0 0 0 0 0
Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0
Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0
A helyi hatalom által alapított
igazgatóságok 0 0 0 0 0 0
Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0
Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0
Helyi közösségek 10 7,272,232 0 0 242,193 11 7,487,393 0 0
Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0
Alkalmazottak 10 0 0 11 0 0
Iskoláskor előtti intézmények 100 68,759,000 0 0 97 71,920,000 0 0
Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0
Alkalmazottak 100 0 0 97 0 0
Új intézmények és szervek (az
intézmények és szervek nevét
feltüntetni): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. 0 0 0 0 0 0
Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0
Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0
2. 0 0 0 0 0 0
Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0
Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0
3. 0 0 0 0 0 0
Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0
Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0

8
Összesen a költségvetés valamennyi
használójára, akik a 411-es és a 412-
es közgazdasági osztályozásról
kerülnek finanszírozásra 246 201,315,065 0 2,645,000 0 242,193 240 214,059,846 8 2,902,000 0 0
Választott személyek 8 0 0 8 0 0
Tisztségbe helyezett személyek 9 0 0 9 0 0
Alkalmazottak 232 0 0 226 8 0

4

1

2

A 2018. évre vonatkozóan fizetésekre tervezett eszköztömeg a 411-es és a 412-es
közgazdasági osztályozáson

11 12 141 2 3

5

6

7

A helyi hatalom megnevezése ZENTA KÖZSÉG

A 2017. I-X időszakban fizetésekre kifizetett eszköztömeg, és a XI-XII időszakra
tervezett projekció a HÖE költségvetéséről szóló rendelet szerint a 411-es és a 412-es

közgazdasági osztályozáson

A 2017. ÉVBEN KIFIZETETT ÉS A 2018. ÉVRE TERVEZETT FIZETÉSEKRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZTÖMEG

4 7

3

9 10 1385 6

87 lap

1



3. táblázat

S.sz.

A használó megnevezése,
melynek fizetései a 2018.
évben a költségvetésből

kerülnek finanszírozásra, az
egyéb közgazdasági

osztályozásokon

Közgazdasági
osztályozás

(feltüntetni, hogy
melyik)

A határozatlan
időre

alkalmazottak
száma

A határozatlan
időre

alkalmazottak
fizetéseire
szolgáló

eszköztömeg

A határozott
időre

alkalmazottak
száma

A határozott időre
alkalmazottak

fizetéseire
szolgáló

eszköztömeg

Az
alkalmazottak
teljes száma

Az alkalmazottak
fizetéseire szolgáló

teljes eszköztömeg a
2018. évben

2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19

AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA, AKIK FIZETÉSE A KÖLTSÉGVETÉSBŐL KERÜL FINANSZÍROZÁSRA, AZ
EGYÉB KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSOKRÓL A 2018. ÉVBEN

A helyi hatalom megnevezése ZENTA KÖZSÉG

88 lap

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7)
1 Egészségház 464 6 7,365,000 6 7,365,000

0
20 0 0 6              7,365,000 6                    7,365,000

1



4. táblázat

S.sz.
A helyi hatalom költségvetési

eszközeinek közvetlen és
közvetett használói

Tervezett eszközök a
465-ös közgazdasági
osztályozáson a 2017.

évben

Azon alkalmazottak
eszköztömege, akik

fizetése nem
csökkenthető a

törvénnyel
összhangban a 2017.

évre vonatkozóan

Az alkalmazottak
száma, akik fizetése
nem csökkenthető a

törvénnyel
összhangban a
2017. évben

Kifizetett eszközök a
465-ös közgazdasági
osztályozáson a 2017.

évben

Tervezett eszközök a
465-ös közgazdasági

osztályozáson a
2018. évre

vonatkozóan

Azon alkalmazottak
eszköztömege, akik

fizetése nem
csökkenthető a

törvénnyel
összhangban a 2018.

évre vonatkozóan

Teljes eszköztömeg a
465-ös közgazdasági
osztályozáson, mely

10%-kal csökkenthető

Az alkalmazottak
száma, akik fizetése
nem csökkenthető a

törvénnyel
összhangban a
2018. évben

1 2 3 4 5 6 7 8 9(7-8) 10

1
A helyi hatalom szervei és
szolgálatai 9,487,500 7,936,423 9,541,125 9,541,125

2 Művelődési intézmények 3,735,000 2,759,146 2,927,000 2,927,000
Egyéb intézmények a
közszolgálatok területéről,
melyek a költségvetésből
kerülnek finanszírozásra (a
megnevezést feltüntetni): 444,900 0 0 380,609 482,800 0 482,800 0
1. Községi Ügyészség 228,600 181,365 232,800 232,800
2. Idegenforgalmi Szervezet 216,300 199,244 250,000 250,000
3. 0
4. 0
5. 0

4
A helyi hatalom által alapított
igazgatóságok 0

5 Helyi közösségek 473,400 447,158 518,625 518,625

6 Iskoláskor előtti intézmények 5,270,000 2,800,000 4,040,000 4,040,000
Új intézmények és szervek (a
megnevezést feltüntetni): 0 0 0 0 0 0 0 0
1. 0
2. 0
3. 0
4. 0

8
Összesen a költségvetés
valamennyi használójára,
akik a 411-es és a 412-es
közgazdasági osztályozásról
kerülnek finanszírozásra 19,410,800 0 0 14,323,336 17,509,550 0 17,509,550 0

TERVEZETT ESZKÖZÖK A 465-ÖS KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON A 2018. ÉVBEN

A helyi hatalom megnevezése

7

3

2017 2018

ZENTA KÖZSÉG

89 lap

1



TERVEZETT ESZKÖZÖK A 414-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON (ÉSSZERŰSÍTÉS) A 2018. ÉVBEN

5. táblázat

S.sz.
A helyi hatalom költségvetési

eszközeinek közvetlen és
közvetett használói

Tervezett eszközök a 2017.
évben a 414-es közgazdasági

osztályozáson

Kifizetett eszközök a 2017.
évben a 414-es közgazdasági

osztályozáson

Az alkalmazottak száma,
akiknek eszközök kerültek
kifizetésre a 2017. évben

Tervezett eszközök a 414-es
közgazdasági osztályozáson a

2018. évben

Az alkalmazottak száma, akikre
vonatkozóan eszközök kerültek

betervezésre a 2018. évben a
414-en

1 2 3 4 5 6 7

1
A helyi hatalom szervei és
szolgálatai 1,000,000 943,642 3

2 Művelődési intézmények 1,600,000 1,592,304 4
Egyéb intézmények a
közszolgálatok területéről,
melyek a költségvetésből
kerülnek finanszírozásra (a
megnevezést feltüntetni): 0 0 0 0 0
1.
2.
3.
4.
5.

4 Helyi közösségek 827,500 803,845

5
A helyi hatalom által alapított
igazgatóságok

6 Iskoláskor előtti intézmények 825,000 715,511 2 2,500,000 4
Új intézmények és szervek (a
megnevezést feltüntetni): 0 0 0 0 0
1.
2.
3.
4.

8
Összesen a költségvetés
valamennyi használójára 4,252,500 4,055,302 9 2,500,000 4

2018

ZENTA KÖZSÉG

7

3

A helyi hatalom megnevezése

2017

90 lap

1



6. táblázat

Egyéb alap
(feltüntetni):

Egyéb alap
(feltüntetni):

Egyéb alap
(feltüntetni):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
A helyi hatalom szervei és
szolgálatai 400,000 359,632 7 1,700,000 9

2 Művelődési intézmények 108,000 107,348 1
Egyéb intézmények a
közszolgálatok területéről,
melyek a költségvetésből
kerülnek finanszírozásra (a
megnevezést feltüntetni): 152,000 0 132,940 0 2 0 0 0 0 0
1. Községi Ügyészség 92,000 81,440 1
2. Idegenforgalmi Szervezet 60,000 51,500 1
3.
4.
5.

4
A helyi hatalom által
alapított igazgatóságok

5 Helyi közösségek 30,000 24,081 1

6
Iskoláskor előtti
intézmények 500,000 426,365 8 980,000 11
Új intézmények és szervek
(a megnevezést feltüntetni): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.
2.
3.
4.

8 Összesen a költségvetés
valamennyi használójára 1,190,000 0 1,050,366 0 19 0 2,680,000 0 20 0

2018

ZENTA KÖZSÉG

3

7

Tervezett eszközök a 2017. évben a 416-
os közgazdasági osztályozáson

A helyi hatalom megnevezése

S.sz.
A helyi hatalom költségvetési
eszközeinek közvetlen és
közvetett használói

2017

TERVEZETT ESZKÖZÖK A 416-OS KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON A 2018. ÉVBEN

Az alkalmazottak
teljes száma, akikre

vonatkozóan
eszközök kifizetése
került betervezésre

egyéb alapon a
2018. évben

Jubileumi díjak

Az alkalmazottak
teljes száma,

akiknek eszközök
kerültek kifizetésre
jubileumi díjakra a

2017. évben

Kifizetett eszközök a 2017. évben a 416-os
közgazdasági osztályozáson

Jubileumi díjak

Tervezett eszközök a 2018. évben a 416-
os közgazdasági osztályozáson

Jubileumi díjak

Az alkalmazottak
teljes száma,

akiknek eszközök
kerültek kifizetésre

egyéb alapon a
2017. évben

Az alkalmazottak
teljes száma, akikre

vonatkozóan
eszközök kifizetése
került betervezésre
jubileumi díjakra a

2018. évben

91 lap

1



7. táblázat

százalék
ban

kifejezv
e

koefficien
sben

kifejezve

százalék
ban

kifejezv
e

koefficie
nsben

kifejezve

százalék
ban

kifejezv
e

koefficie
nsben

kifejezv
e

százalé
kban

kifejezv
e

koefficie
nsben

kifejezve

százalék
ban

kifejezv
e

koefficie
nsben

kifejezve

százalék
ban

kifejezv
e

koefficie
nsben

kifejezv
e

Határozott időre 143.73 19.46 177.50 15 0 0 893,742 1,274,952 1,503,169
1 Választott személyek 7.74 % % % % % % 7.74 9,709.41 75,151 1 75,151 107,205 126,395
1 Választott személyek 7.59 % % % % % % 7.59 9,709.41 73,694 1 73,694 105,128 123,945
1 Választott személyek 7.59 % % % % % % 7.59 9,709.41 73,694 1 73,694 105,128 123,945
1 Választott személyek 14.85 9.00 30.00% 7.16 % % % % % 31.01 2,089.53 64,786 1 64,786 92,419 108,962

2
Kinevezett (tisztségbe helyezett)
személyek 14.85 9.00 30.00% 7.16 % % % % % 31.01 2,089.53 64,786 3 194,358 277,258 326,887

2
Kinevezett (tisztségbe helyezett)
személyek 6.99 % % % % % % 6.99 9,709.41 67,869 5 339,344 484,085 570,737

3 Önálló szakmunkatárs 12.05 % % % % % % 12.05 0 0 0 0
4 Magasabb rangú szakmunkatárs 10.77 % % % % % % 10.77 0 0 0 0

5 Szakmunkatárs, fordító, könyvtáros 10.45 % % % % % % 10.45 0 0 0 0
6 Magasabb rangú munkatárs 9.91 % % % % % % 9.91 0 0 0 0
7 Munkatárs 8.95 % % % % % % 8.95 0 0 0 0

8
Főreferens, magasan képzett
munkás, stenográfus 8.85 % % % % % % 8.85 0 0 0 0

9 Referens, gépíró 8.74 0.93 % % % % % % 9.67 2,506.53 24,238 3 72,714 103,730 122,297
10 Szakképzett munkás 8.00 0.53 % % % % % % 8.53 2,506.53 21,381 0 0 0
11 Szakképzetlen munkás 6.40 % % % % % % 6.40 0 0 0 0

Határozatlan időre 173.28 79.74 271.77 0 70 0 0 2,624,999 3,744,649 4,414,942

2
Kinevezett (tisztségbe helyezett)
személyek 14.85 9.00 30.00% 7.16 % % % % % 31.01 2,089.53 64,786 2 129,572 184,838 217,925
Önálló szakmunkatárs 12.05 8.40 % % 10.00% 2.05 % % % 22.50 2,278.66 51,258 9 461,326 658,097 775,897
Önálló szakmunkatárs 12.05 8.40 % % % % % 10.00% 2.05 22.50 2,278.66 51,258 1 51,258 73,122 86,211

3 Önálló szakmunkatárs 12.05 8.40 % % % % % % 20.45 2,278.66 46,599 11 512,585 731,219 862,107

4 Magasabb rangú szakmunkatárs 10.77 8.20 % 10.00% 1.90 % % % % 20.87 2,278.66 47,549 2 95,098 135,660 159,943

4 Magasabb rangú szakmunkatárs 10.77 8.20 % % % % % 10.00% 1.90 20.87 2,278.66 47,549 2 95,098 135,660 159,943
4 Magasabb rangú szakmunkatárs 10.77 8.20 % % % % % % 18.97 2,278.66 43,226 5 216,131 308,318 363,507

5 Szakmunkatárs, fordító, könyvtáros 10.45 5.75 % % % % % % 16.20 2,278.66 36,914 2 73,829 105,319 124,171
6 Magasabb rangú munkatárs 9.91 3.60 % 10.00% 1.35 % % % % 14.86 2,278.66 33,863 3 101,589 144,921 170,862
6 Magasabb rangú munkatárs 9.91 3.60 % % % % % 10.00% 1.35 14.86 2,278.66 33,863 1 33,863 48,307 56,954

6 Magasabb rangú munkatárs 9.91 3.60 % % % % % % 13.51 2,278.66 30,785 11 338,632 483,069 569,539
7 Munkatárs 8.95 % % % % % % 8.95 0 0 0 0

8
Főreferens, magasan képzett
munkás, stenográfus 8.85 1.20 % % % % % 10.00% 1.01 11.06 2,506.53 27,710 4 110,839 158,115 186,418

8
Főreferens, magasan képzett
munkás, stenográfus 8.85 1.20 % % % % % % 10.05 2,506.53 25,191 12 302,288 431,223 508,412

9 Referens, gépíró 8.74 0.93 % % % % % % 9.67 0 0 0 0

Költségvetési
felügyelő

teendőin 10%-ig

Az alapkoefficiens növelése (5. szakasz, 2. bekezdés)

Aki a
legösszetettebb
tevékenységeket

koordinálja 10%-
ig

Teljes nettó
kereset az

alkalmazottak
számára

Bruttó IS.sz.

AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA, VALAMINT A FIZETÉSEKRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK ÁTTEKINTÉSE A 2018. ÉVBEN FOGLALKOZÁSOK ÉS FOKOZATOK SZERINT A HELYI HATALOM SZERVEIBEN ÉS
SZOLGÁLATAIBAN

Bruttó II
(411+412)

Fokozatok és foglalkozások Teljes
koefficiens

Alap
Kiegészítése
k és múltbéli

munka
Nettó kereset

Kiegészítése
k túlórára és
készenlétre

Kinevezett és
tisztségbe helyezett

személyek
legfeljebb 30%-ig

ZENTA KÖZSÉGA helyi hatalom megnevezése

Az
alkalmazo
ttak száma

Aki a belső szerv.
egységet irányítja

10%-ig

A költségvetés vagy
a pénz. terv

elkészítése és
végrehajtása,

ügyviteli könyvek
vezetése és száml.

jelentések
összeállítása 10%-

ig

Kommunális
rendőrtiszt

teendőin 10%-ig
Alap
koef.

Kiegészít
ő koef.

92 lap

1



10 Szakképzett munkás 8.00 0.53 % % % % % % 8.53 2,506.53 21,381 4 85,523 122,001 143,839
11 Szakképzetlen munkás 6.40 0.53 % % % % % % 6.93 2,506.53 17,370 1 17,370 24,779 29,215

12 ÖSSZESEN 317.01 99.20 14.31 3.25 0.00 0.00 0.00 4.25 449.27 85 0 0 3,518,741 5,019,602 5,918,110

Kiegészítések
összesen

Egyéb
jövedelmek

Bruttó I
Az

alkalmazottak
teljes száma

Átlagkereset

0 0 5,019,602 85 59,054

Teljes nettó kereset az
alkalmazottak számára

3,518,741

93 lap

1



ZENTA KÖZSÉG

KIFIZETETT ESZKÖZÖK A 413-416-OS KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSOKON A 2015., 2016. ÉS 2017. ÉVBEN, VALAMINT TERVEZETTEK A 2018. ÉVBEN

8. táblázat

S.sz.
A helyi hatalom költségvetési

eszközeinek közvetlen és
közvetett használói

413 414 415 416 413 414 415 416 413 414 415 416 413 414 415 416

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
A helyi hatalom szervei és
szolgálatai 182,952 3,785,298 3,241,403 1,446,428 7,147,317 3,095,833 1,008,697 1,546,604

2 Művelődési intézmények 121,534 60,618 262,113 33,801 63,420 294,702 27,854 867,221 71,446 107,348 70,000
Egyéb intézmények a
közszolgálatok területéről,
melyek a költségvetésből
kerülnek finanszírozásra(a
megnevezést feltüntetni): 0 59,681 0 53,516 0 45,454 0 0 0 49,424 0 132,940 0 0 0 0
1. Községi Ügyészség 20,000 53,516 27,400 36,400 81,440
2. Idegenforgalmi Szervezet 19,900 18,054 13,024 51,500
3. Költségvetési felügyelőség 19,781
4.
5.

4
A helyi hatalom által alapított
igazgatóságok

5 Helyi közösségek 39,871 92,312 28,995 242,229 918,103 219,737

6 Iskoláskor előtti intézmények 1,376,173 1,185,240 2,012,774 799,327 771,966 426,365 320,000 4,020,000 850,000 980,000
Új intézmények és szervek (a
megnevezést feltüntetni): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.
2.
3.
4.

8
Összesen a költségvetés
valamennyi használójára 0 1,597,259 335,882 5,286,167 0 5,362,427 1,752,077 8,241,346 27,854 5,702,547 1,299,880 2,213,257 320,000 4,020,000 920,000 980,000

2017 2018

3

7

A helyi hatalom megnevezése

2015 2016

94 lap

1



A HATÁROZATLAN ÉS HATÁROZOTT IDŐRE ALKALMAZOTTAK SZÁMA NEGYEDÉVENKÉNT A 2018. ÉVBEN

1 A helyi hatalom szervei és szolgálatai 4 8 70 3

Művelődési intézmények (a megnevezést feltüntetni):

1. Thurzó Lajos MOK Zenta

2. Zentai Magyar Kamaraszínház 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

3. Stevan Sremac SZMK 2 2 2 2 2 2

4. Történelmi Levéltár 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 10 10

5.

művelődési intézmények összesen: 0 2 12 2 0 2 12 2 0 2 12 2 0 2 12 2 14 14

Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről,
melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra
(a megnevezést feltüntetni):

1. Községi Ügyészség 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

2. Idegenforgalmi Szervezet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.

4.

5.

egyéb intézmények összesen: 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 3 3

4 Helyi közösségek 8 3 8 3 8 3 8 3 8 8

5 Iskoláskor előtti intézmények

6
Összesen a költségvetés valamennyi
használójára 4 12 91 9 0 4 21 6 0 4 21 6 0 4 21 6 25 25

Közvállalatok (a vállalat megnevezését feltüntetni):
1. Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat

2. Elgas

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

közvállalatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*** Megjegyzés: szükség szerint a táblázatot további sorokkal kiegészíteni

2

A helyi hatalom megnevezése ZENTA KÖZSÉG

S.sz.
A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen

és közvetett használói

A
VÁLASZTOT
TAK száma,

akik dolgoztak
2018.01.01-jén

A
TISZTSÉGBE
HELYEZETT

EK száma,
akik dolgoztak
2018.01.01-jén

A
HATÁROZAT
LAN IDŐRE
alkalmazottak

száma, akik
dolgoztak

2018.01.01-jén

A
HATÁROZO
TT IDŐRE

alkalmazottak
száma, akik
dolgoztak

2018.01.01-jén

A
VÁLASZTOT
TAK száma,

akik dolgoztak
2018.03.31-én

A
TISZTSÉGBE
HELYEZETT

EK száma,
akik dolgoztak
2018.03.31-én

0 4 21

A
HATÁROZAT
LAN IDŐRE
alkalmazottak

száma, akik
dolgoztak

2018.03.31-én

A
HATÁROZO

TT IDŐRE
alkalmazottak

száma, akik
dolgoztak

2018.03.31-én

A
VÁLASZTOT
TAK száma,

akik dolgoztak
2018.06.30-án

A
TISZTSÉGBE
HELYEZETT

EK száma,
akik dolgoztak
2018.06.30-án

91 9 0 4 21 6

A
TISZTSÉGBE
HELYEZETT

EK száma,
akik dolgoztak
2018.09.30-án

A
HATÁROZAT
LAN IDŐRE
alkalmazottak

száma, akik
dolgoztak

2018.09.30-án

A
HATÁROZO

TT IDŐRE
alkalmazottak

száma, akik
dolgoztak

2018.09.30-án

A
HATÁROZAT
LAN IDŐRE
alkalmazottak

száma, akik
dolgoztak

2018.06.30-án

A
HATÁROZO

TT IDŐRE
alkalmazottak

száma, akik
dolgoztak

2018.06.30-án

46 0

A
VÁLASZTOT
TAK száma,

akik dolgoztak
2018.09.30-án

3

7

8

Összesen az összes használóra, akik a
maximális számról szóló rendelettel
felölelésre kerültek 4 12

9. táblázat

21 6 25

A határozatlan
időre

alkalmazottak
száma a 2017.
évi Rendelet

szerint

25

A határozatlan
időre

alkalmazottak
száma a 2018.
évi Rendelet

szerint

95 lap

1



231 1

884,419 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

                dinárban (000-ra kerekítve)

Prioritás A tőkeprojekt megnevezése
A projektum-
finanszírozás 

kezdetének éve

A projektum-
finanszírozás 
befejezésének 

éve

A projektum teljes 
értéke

A befejezés 
szerződött 

határideje (hónap-
év) 

Megvalósítva 
2016.12.31-ével 

bezárólag
2017 - terv

2017 - a 
végrehajtás 
értékelése

 2018  2019  2020 2020 után

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Járdaépítés és -helyreállítás 2017 2010 9,550 2020-12 2,050 1,000

2 A határutak rendezése 2014 2019 142,097 2019-12 52,238 20,000 35,000 19,860

3

A munkálatok első, második és harmadik fázisának 
megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület 
biztosítása érdekében

2015 2017 39,997 2017-12 36,087 3,910

4
A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai 
szempontból történő szanálása

2017 2017 27,540 2017-12 3,000

5 Hővezetékcsövek beszerzése 2016 2019 17,879 2019-12 5,967 5,967 6,000

6
A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület 
adaptálása a városháza tornyában  

2017 2018 1,000 2018-12 1,000

7

A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a 
Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési 
Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása 
érdekében

2017 2018 22,425 2018-12 22,425

8 A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése 2017 2019 46,030 2019-12 46,030 46,030

9 A Tisza menti töltés helyreállítása 2018 2018 35,477 2018-12 33,703

10 Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona 2018 2020 73,000 2020-12 1,000

11
Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye – 
IPA

2017 2019 22,000 2019-05 29,720

12 A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása 2017 2018 170,000 2018-09 4,000

13 A Városháza utcai homlokzatainak szanálása - II. fázis 2018 2018 12,500 2018-12 12,500

14 Az egykori laktanya egy részének megvásárlása 2018 2023 15,700 2023-12 800 3,200 3,200 8,500

15 Új fűtőmű megépítése 2018 2018 218,724 2018-12 18,724

16 Útépítés a Kertész és a Csuka Zoltán utcában 2018 2018 30,500 2018-12 30,500

17 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

18 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

19 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

20 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Helység, Dátum P.H. Felelős személy aláírása

A HÖE kódja:

2. melléklet
A tőkeprojektek áttekintése a 2018 - 2020. évi időszakban

Zenta

96 lap

1



#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

90,134 188,282 38,200 23,060 8,500
                dinárban (000-ra kerekítve)

S.sz. A tőkeprojekt megnevezése A program 
kódja

A 
programtevéke
nység/projektu

m kódja

Kontó 3. 
szint Kontó 4. szint Forrás Megvalósítva 2016.12.31-ével 

bezárólag 2017 - terv
2017 - a 

végrehajtás 
értékelése

 2018  2019  2020 2020 után
Építési engedély (a 

kiadás dátuma - 
nap/hónap/év)

A beszerzés 
nyilvános 

hirdetménye 
közzétételének 

dátuma 
(nap/hónap/év) 

Szerződés
(a szerződés 
száma és a 

megkötés dátuma - 
nap/hónap/év ) 

Szerződött összeg 
az alapszerződés 

alapján
(dinárban)

További 
szerződött összeg 

(dinárban)

A megvalósítás 
határideje az 

alapszerződés 
alapján 

(napokban)

Szerződésmellékletekkel 
meghosszabbított 

határidő (a határidő 
meghosszabbítása 
napokban és végső 

határidő a 
szerződésmelléklet 

szerint - nap/hónap/év

A meg-
valósítás 

valós 
várható 

határideje 
(dátum - 

nap/hónap/
év)

A projekt 
állapota (1, 
2, 3, 4 ,5,
 6 vagy 7 )

Megjegyzés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24

1 Járdaépítés és -helyreállítás 424 4249 1 2,050 1,000

2 A határutak rendezése 0101 0101-0001 424 4249 1 52,238 20,000 35,000 19,860

3
A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a 
Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 
elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében

1201 1201-П1 511 5112  01-07 36,087 3,910

4
A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból 
történő szanálása 0501 0501-П1 511 5112 7 3,000

5 Hővezetékcsövek beszerzése 1102 1102-0007 511 5112 1 5,967 5,967 6,000

6
A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a 
városháza tornyában  

0602 0602-п3 511 5112 1 1,000

7
A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és 
a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló 
munkaterület biztosítása érdekében

1201 1201-п2 511 5112  01-07 22,425

8 A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése 2002 2002-П1 511 5112  01-08 46,030 46,030

9 A Tisza menti töltés helyreállítása 511 5112  01-07 33,703

10 Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona 0901 0901-П3 511 5111 1 1,000

11 Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye – IPA 1201 1201-П3 511-512 5112  01-06 29,720

12 A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása 2003 2003-п1 511 5112 7 4,000

13 A Városháza utcai homlokzatainak szanálása - II. fázis 0602 0602-П4 511 5112  01-07 12,500

14 Az egykori laktanya egy részének megvásárlása 0602 0602-П5 511 5112 1 800 3,200 3,200 8,500

15 Új fűtőmű megépítése 1102 1102-П2 511 5112  01-08 18,724

16 Útépítés a Kertész és a Csuka Zoltán utcában 0701 0701-П2 511 5112  01-07 30,500

17

18

19

20

Helység, Dátum Felelős személy aláírása

2a. melléklet
A tőkeprojektek áttekintése a 2018 - 2020. évi időszakban

Zenta
A HÖE kódja:

97 lap
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Indoklás: 
 

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010.,  
101/2010., 101/20112., 93/2012., 62/2013. sz. – kiig.,  108/2013., 142/2014., 68/2015. sz. – 
más törv., 103/15., 99/2016. és  113/2017. sz.) 47. szakasza és Zenta  község statútuma 
(Zenta Község Hivatalos Lapja,  25/2017. sz.) 46. szakaszának  2. pontja alapján, ha a  
fiskális év  folyamán   a költségvetés    kiadásainak és költségeinek a növekedésére  vagy a 
bevételek csökkenésére kerül sor,  a  költségvetést egyensúlyba kell hozni a  tervezett  
kiadások és  költségek   csökkentésével vagy  új bevételek   bevezetésével.   A költségvetés 
kiegyensúlyozását,  amely  nem következménye  új törvény   meghozatalának, a  költségvetés 
módosításával és kiegészítésével kell  eszközölni,  amelyet   a  költségvetés  meghozatalának 
eljárásában kell meghozni,  a  helyi hatalom hatásköri   szerve  megállapítja    a  helyi  
hatalom költségvetése   módosításáról és kiegészítéséről szóló   rendeletjavaslatot és  
kötelezően megküldi azt   a  helyi hatalom képviselő-testületének,  a  költségvetési naptárban  
meghatározott határidőn belül.   
 
Zenta község 2018-as évi  költségvetéséről szóló rendelet módosításáról  és  kiegészítéséről 
szóló rendeletjavaslatot  Zenta község Községi Tanácsa, mint   a  Községi Képviselő-testület 
által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője megerősítette  a  2018. június  6-án   
tartott ülésén, és  javasolja  a Községi Képviselő-testületnek   annak megvitatását és 
elfogadását.  
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Javaslat 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017.) 46. szakaszának 
1. bekezdése 58. pontja és  11. szakaszának 4. bekezdése, valamint Zenta község nyilvános 
elismerései megalapításáról és adományozásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos 
Lapja  6/2017. sz.) 15. szakaszának 3. bekezdése alapján a Zentai Községi Képviselő-testület  
a  2018. július 17-én tartott ülésén meghozta  az alábbi 
 

RENDELETET 
ZENTA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA NYILVÁNOS ELISMERÉS 

ADOMÁNYOZÁSÁRÓL 
 

I. 
 

Zenta község díszpolgára nyilvános elismerést a KKT az alábbi személynek adományozza:  
 

DR. NAGY GÁBOR TAMÁS 
a magyarországi  Budavár testvérváros helyi önkormányzata  polgármesterének   

 
II.  

 
A Zenta község díszpolgára nyilvános elismerést az  elnyerőjének  a  Községi Képviselő-
testületnek a  község  ünnepe   kapcsán tartott  díszülésén   nyújtjuk  át,  szeptember  11-én – 
a  zentai csata  1697-ben zajlott  napján. 
 

III.  
 

A jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány      Báló Tatjana s. k. 
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 020-17/2018-I 
Kelt: 2018. július 17.  
Z e n t a  
 
 

Indoklás:  
 
Zenta község nyilvános elismerései megalapításáról és adományozásáról szóló rendelet 
(Zenta Község Hivatalos Lapja 6/2017. sz.) 12. szakaszának 2. bekezdése alapján,  
2018.05.17-én a község polgármestere, mint a meghatalmazott javaslattevők egyike, indokolt 
javaslatot  nyújtott be a nyilvános elismerés adományozására, amelyben   javasolja, hogy a 
2018-as évben Zenta község díszpolgára elismerést adományozzuk Dr. Nagy Gábor 
Tamásnak, a magyarországi Budavár helyi önkormányzat  testvérvárosunk polgármesterének.   
 
A község polgármestere indokolt javaslat alapján, javasoljuk a Községi Képviselő-testületnek 
a jelen rendelet  meghozatalát. 
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Szerb Köztársaság 
Zenta község 
A község polgármestere 
Szám:PO 1/2018 
Kelt: 2018. május 17-én                                                                      
                                                                                      
 
                                                                                                           Községi Képviselő-testület 

 
Zenta község nyilvános  elismerései  megállapításáról és odaítéléséről szóló rendelet (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 6/2017. sz.) 12. szakaszának 2. bekezdése alapján benyújtom a 
következő 

 
 

JAVASLATOT 
 ZENTA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA NYILVÁNOS ELISMERÉS  ODAÍTÉLÉSÉRE A 

2018-AS ÉVRE 
 

AJÁNLÁS DR. NAGY GÁBOR TAMÁS ZENTA VÁROS DÍSZPOLGÁRI CÍME 
ELNYERÉSÉHEZ 

 
 

Zentát első ízben 1216-ban említi egy oklevél Zyntharew (Szintarév) néven, ugyanakkor 
a település ekkor már népesebb helynek számított, temploma (klastroma) is volt. 1247-ben a 
Csanád nemzetséghez tartozó Kelemenös ispán fiának, Pongrácnak birtoka volt, és a Tisza bal 
partján épült. Az átellenben levő oldalon keletkezett Zenta falu, mely a budai káptalan birtoka 
volt. A város a szerbiai Vajdaságban található. 

 
Zenta város polgármestere, Juhász Attila, dr. Nagy Gábor Tamással, Budavár 

polgármesterével történt találkozóján jelezte, szeretné a két település között szorosabbra fűzni a 
kapcsolatokat, ezért 2006-ban Zenta mezővárosi rangjának 500 éves évfordulója ünnepére 
meghívta a Budavári Önkormányzat képviselőit. A testületi döntések után, a testvérvárosi 
szerződés aláírására 2006. szeptember 9-én, Zenta városában került sor. 

 
Budavár és Zenta történelme számos szálon kapcsolódik össze. A XIV. század közepétől 

Zenta a budai káptalan birtoka. A XV. századtól virágzó mezőváros, és 1506-ban II. Ulászlótól 
szabad királyi városi rangot kap. 

 
Buda visszafoglalása (1686. szeptember 2.) és a zentai csata (1697. szeptember 11.) 

között majdnem napra pontosan tizenegy esztendő telt el. A török uralom megszűnése mindkét 
település számára egy új élet ígéretét jelentette. 

 
A két város közös történelmének újabb kapcsolódási pontja a Savoyai Jenő lovasszobor. 

A szobrot a XIX. század végén Zenta közgyűlése rendelte meg a zentai csata kétszázadik 
évfordulójára. Azonban a Tisza-partiaknak nem volt miből kifizetniük, ezért végül Ferenc József 
király vette meg és állíttatta fel oda, ahová ő akarta: így került a budai várba. 
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Dr. Nagy Gábor Tamás 1960. október 8-án született Budapesten. Nős, egy gyermek 
édesapja. 1979-ben érettségizett a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban. 1985-ben az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem jogi karán diplomázott, szociológus diplomáját 1986-ban szerezte. 
1986–88 az ELTE jogszociológiai tanszékén a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasa, 
1990-től az MTA Kutatás- és Szervezetelemző Intézetének tudományos munkatársa. 

 
A sorkatonai szolgálat letöltése után 1989-ben csatlakozott a Fideszhez. 1990 őszén pártja 

budapesti listájáról bejutott a fővárosi közgyűlésbe, ahol a Kisebbségi és Emberi Jogi Bizottságot 
vezette. 1990 tavaszán a párt országgyűlési képviselőjelöltje. Ezen év nyarán az Egyesült 
Államokban tanulmányozta a politikai intézményeket. 1993. december 12-én behívással 
országgyűlési képviselő lett. 1994-ben ismét országgyűlési képviselőjelölt. 1994. decemberben I. 
kerületi képviselővé, majd alpolgármesterré választották. Az 1998 tavaszi országgyűlési 
választásokon (Bp. 1. VK.) egyéni mandátumot szerzett. Az 1998. október 18-i önkormányzati 
választásokon Fidesz–MDF–MDNP közös jelöltként az I. kerületben polgármesterré 
választották. 1998 júniusától tagja az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése magyar 
delegációjának. A 2002. áprilisi választásokon ismét egyéni mandátumot szerzett Budapest 1. 
számú választókerületében. A 2002. évi önkormányzati választásokon ismét a budavári kerület 
polgármesterévé választották. A 2003. évi általános tisztújítás során a Fidesz–Magyar Polgári 
Szövetség Mandátumvizsgáló, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága tagjává választották. 
A 2006. évi országgyűlési választásokon Budapest 1. választókerületében egyéni mandátumot 
szerzett. 2006. május 30-tól a külügyi és határon túli magyarok bizottságának tagja. 2006 
októberében, az önkormányzati választásokon immár harmadszor az I. kerület polgármesterévé 
választották. A 2010-es országgyűlési választásokon Budapest 1-es választókerületében a Fidesz 
- KDNP szövetség jelöltjeként ismét mandátumot nyert. 2010. júniusa óta a Külügyi Bizottság 
alelnöke. A 2010-es helyhatósági választáson – immár negyedik alkalommal – az I. kerület 
polgármesterévé választották. Az újonnan felálló, konzervatív többségű Országgyűlésben a 
külügyi bizottság egyik – kormánypárti – alelnöke és az Interparlamentáris Unió amerikai–
magyar baráti tagozatának elnöke. A 2011 nyarán megalakult Budapesti Önkormányzatok 
Szövetsége (BÖSZ) első elnökévé választották, e tisztségét a szervezet Alapszabálya értelmében 
egy éven keresztül látta el, majd a BÖSZ alelnökévé választották. E tisztséget jelenleg is betölti. 

 
2014-ben a Magyar Önkormányzatok Szövetsége Polgármesteri Aranygyűrű kitüntetést 

adományozott részére. 
 
A választási törvény módosítása és az összeférhetetlenségi szabályok miatt a 2014-es 

országgyűlési választásokon már nem indult. 
 
A 2014. október 12-i önkormányzati választásokon ismét a Fidesz–KDNP színeiben 

indult és a leadott érvényes szavazatok 55,51 százalékát kapta meg. Ezzel ötödik ciklusát kezdte 
meg az I. kerület élén. Az új választási törvény alapján polgármesterként tagja lett a 33 tagú 
Fővárosi Közgyűlésnek is. 

 
A Budavári Önkormányzat 2017. szeptemberében emlékkiállítást ajándékozott 

testvérvárosának azért, hogy a 320 éves zentai csata nemzeti és világtörténelmi jelentőségét 
szemléltessék és egy állandó tárlatot hozzanak létre a zentai Városháza toronyszobájában. Zentán 
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ünnepségsorozattal emlékeznek a zentai csata 320. évfordulójára, a tárlat is a programok része. A 
kiállítást Budavár polgármestere nyitotta meg és adta át Zenta városának. 

 
A fentiek alapján Zenta város értékeinek a megőrzése érdekében kifejtett áldozatos 

munkájának elismeréséért javasoljuk, hogy dr. Nagy Gábor Tamás megkapja Zenta város 2018. 
évi díszpolgári címét. 

                
 

                                                                                       Ceglédi Rudolf okl. építőmérnök, 
                                                                                   a község polgármestere s.k. 
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Szerb Köztársaság  
Zenta község   
Képviselő-testületi és  végrehajtási  
teendők osztálya 
Szám: 020-17/2018-I-2 
Kelt: 2018.05.24-én 
Z e n t a 
 
Zenta község  nyilvános  elismerései megalapításáról és  adományozásáról szóló  rendelet 
(Zenta Község Hivatalos Lapja,  6/2017. sz.) 14. szakasza  alapján a Községi Közigazgatási 
Hivatal képviselő-testületi és végrehajtási teendők osztálya 2018.05.24-én elkészítette az 
alábbi  
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E T  
a nyilvános  felhíváson  való részvétel feltételeinek meglétéről  az írásos  és  indokolt  

javaslatok  megküldésére   a 2018-as évben  Zenta község  díszpolgára  nyilvános 
elismerés adományozásáról 

 
Zenta község  nyilvános elismerések adományozásában  illetékes bizottság  2018.03.21-én  
kiírta  a  nyilvános felhívást  a  2018-as évben   Zenta  község    nyilvános elismerései   
adományozásában az írásos  és  indokolt  javaslatok    megküldésére, éspedig  a  Pro Urbe-
plakettre,  a  Pro Urbe-életmű plakettre és  a  Juventus-Pro Urbe-plakettre a javaslatoknak  a  
2018.05.21-éig való megküldési határidejével.  Zenta község  nyilvános  elismerései 
megalapításáról és  adományozásáról szóló  rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  6/2017. 
sz.) 12. szakaszának  2. bekezdése  alapján Zenta község  díszpolgára   nyilvános  elismerés 
adományozására a  javaslatot    benyújthatja  a  Községi Képviselő-testület,  közösen legalább 
15  képviselővel vagy a község polgármestere,   a  nyilvános felhívásban meghatározott 
határidőben  Zenta község   2018-as  évi   nyilvános  elismeréseinek  az adományozására  az 
írásos   és  indokolt   javaslatok   megküldésére,  éspedig  a  Pro-Urbe-plakettre,  az Életmű-
Pro-Urbe -plakettre és  a Juventus Pro-Urbe-plakettre.  A Községi Közigazgatási Hivatal  
képviselő-testületi  és  végrehajtási teendők osztálya miután letelt  az előirányozott   határidő 
megállapította,  hogy   a  Községi Képviselő-testületnek   határidőben  megküldte: 1.   egy  
határidőben és  szabályos  javaslatot  Zenta községben a  2018-as évben   Zenta község 
díszpolgára nyilvános  elismerés adományozására,  amelyet  a  Községi Közigazgatási 
Hivatal   átvételi osztálya vett át 2018.05.17-én,  iktatószáma  769,   a  meghatalmazott 
javaslattevő a  község  polgármester.  Javasolta: dr. Nagy Gábor Tamást, a  magyarországi  
Budavár polgármesterét.   
 
A 2018-as évben Zenta község díszpolgára nyilvános elismerés  adományozásának  a  
javaslatát és  a  jelen jegyzőkönyvet   megküldtük  Zenta Község  Képviselő-testületének  
annak megvitatása  és  a  2018-as évben   Zenta község díszpolgára  nyilvános elismerés  
adományozásáról szóló rendelet  meghozatala  céljából.   
 

A jegyzőkönyvet készítette:  
       Kóródi Ilona s.k. 
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Javaslat 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  5/2011. és  13/2017. sz.) 149. 
szakaszának 4. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete  a  2018. július  17-én  
tartott ülésén   meghozta az alábbi   
 
 

R E N D E L E T E T 
ZENTA KÖZSÉG ÚJ STATÚTUMÁNAK MEGHOZATALÁRÓL 

 
1. A KKT MEGKEZDI  Zenta község új statútumának a kidolgozását.   

 
2. A KKT  KINEVEZI A  BIZOTTSÁGOT Zenta község  új statútumának a 

kidolgozására  az  alábbi összetételben:  
• Stojkov Igor, okl. jogászt, a Zenta Községi Képviselő-testület titkárát – elnöknek,  
• Sarnyai Rózsa Edit, okl. jogászt, Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a 

vezetőjét  - tagnak  
• Boljanović Dragutint, okl. jogászt, a  statútumügyi  és  normatív aktusok   

bizottságának elnökét  - tagnak   
• Simonyi Zoltánt, okl. jogászt, önálló tanácsadót Zenta község Községi Közigazgatási 

Hivatalában – tagnak, és    
• Zec Borist, okl. jogászt – tagnak   

 
3. A bizottság FELADATA, hogy a jelen  rendelet hatálybalépésétől számított  5  

hónapon belül dolgozza  ki Zenta  község   új statútumának   tervezetét és  azt  nyújtsa 
be  a Községi Képviselő-testületnek megvitatás és elfogadás céljából.   

 
4. A bizottság tagjait a munkájukért térítmény illeti meg,  amelyet Zenta község   

költségvetési eszközeinek terhére kell kifizetni,  amelynek mértékéről   külön 
határozattal  fogunk dönteni.  
 

5. A jelen rendelet Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított  
nyolcadik napon lép hatályba.   

6.  
 

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány      Báló Tatjana s. k. 
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 020-47/2018-I 
Kelt: 2018. július 17.  
Z e n t a  
 
 

Indokolás: 
 
2018. július 2-án Zenta község polgármestere benyújtotta a Zenta Községi Képviselő-testület 
elnök asszonyának az indokolt javaslatot Zenta község új statútumának meghozatalára. A 
javaslatban feltüntette, hogy 2018. június 20-án a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében, 
száma 47/2018 közzé lett téve  a helyi önkormányzatról szóló  törvény  módosításáról és  
kiegészítéséről szóló törvény, amely  2018.  június 28-án lépett hatályba és  más jogi 
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megoldásokat  irányoz elő, mint  amelyeket  Zenta község jelenlegi érvényes  statútuma 
irányoz  elő.   
 
Zenta község  statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és  13/2017. sz.) 149. 
szakaszának 1. bekezdése előirányozza, hogy a község   statútumának  a  meghozatalára vagy 
változtatására  a  javaslatot   a  község szavazóinak   legalább 10 százaléka,  a képviselők 
egyharmada és  a község  polgármestere  nyújthatják be.  A javaslatot írásban, indoklással 
kell benyújtani (2. bekezdés).  A javaslatról a  Községi Képviselő-testület  a képviselők teljes  
számának   a  szótöbbsége  alapján   határoz (3. bekezdés). Ha a Községi Képviselő-testület 
elfogadja a statútum meghozatalának  vagy a statútum változtatásának   a javaslatát,  ki kell 
nevezni  a bizottságot, amely  a  statútumtervezet vagy a statútum  változtatásában  illetékes 
(4. bekezdés).  
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 41. 
szakasza  előirányozza,  hogy a helyi önkormányzati egység összehangolja a statútumait  és  
más általános aktusait   ezzel a törvénnyel,  a  jelen törvény hatálybalépésétől számított  
kilenc hónapon belül (1. bekezdés). A helyi önkormányzati egység  képviselő-testülete  
megküldi   a  statútum   javaslatát  a helyi önkormányzatokban illetékes minisztériumnak  
annak a véleménye beszerzése céljából,  legkésőbb  a jelen törvény  hatálybalépésétől 
számított  hat  hónapon belül (2. bekezdés).  A statútum összehangoltságáról szóló véleményt 
a  helyi önkormányzatokban  illetékes   minisztérium  a statútum  javaslatának  az átvételétől 
számított 30 napon belül adja meg (3. bekezdés). Amennyiben a helyi önkormányzatban 
illetékes minisztérium nem nyilatkozik a jelen szakasz 3. bekezdése szerinti határidőben, úgy 
kell tekinteni, hogy  pozitív véleményt  adott (4. bekezdés). 
 
A község polgármesterének  a javaslatára, és  a  helyi önkormányzatról szóló törvény 
módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény  fent   idézett rendelkezései alapján   
javasoljuk  a Községi Képviselő-testületnek   Zenta község  új statútuma meghozataláról 
szóló  rendeletjavaslat megvitatását  és  elfogadását.   
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Javaslat  
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007.,  83/2014. és  
101/2016. sz.) 32. szakasza  1. bekezdésének 4. pontja,  a  turizmusról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye,  36/2009., 88/2010., 99/2011. sz. – más  törv.,  93/2012. és  84/2015. 
sz.) 12. szakasza,  valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  5/2011. 
és  13/2017. sz.) 46. szakasza  1. bekezdésének 5. pontja  alapján Zenta Község Képviselő-
testülete  a  2018. július 17-én tartott  ülésén  meghozta  az alábbi  
 

V É G Z É S T 
ZENTA TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL  

 
I. 
 

A KKT elfogadja Zenta turizmusfejlesztési programját.  
 

II.  
 

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány      Báló Tatjana s. k. 
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 30-4/2018-i 
Kelt: 2018. július 17.  
Z e n t a  
 

Indokolás: 
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja, valamint 
Zenta község statútuma 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja alapján, a Községi Képviselő-
testület   meghozza  a  község  fejlesztési  programját   és  egyes tevékenységeket.   
 
A  turizmusról szóló törvény 12. szakaszának rendelkezései előirányozzák, hogy  az autonóm 
tartomány  és  a helyi önkormányzati  egység,  a  törvénnyel meghatározott  hatáskörük 
keretében, amellyel  a  helyi önkormányzatot  rendezik  és  a  külön  törvény szerint,  
meghozza összhangban a  stratégiával  a turizmusfejlesztési   programot.  
 
Zenta turizmusfejlesztési  programja  a  korszerű tudományos  és   akadémiai  kritériumokkal  
és  elvekkel   összhangban   készült,  míg  egyidejűleg tartalmazza   és  méltányolja Zenta  
községben a döntéshozó  észlelését,  véleményét  és vízióját,  valamint a  nagyszámú 
résztvevőket   a  turizmus  fejlesztése terén,   akik   Zenta község területén   élnek és vezetik 
üzletvitelüket.   A közvita 2018. június 19-én került megtartásra.  
 
Zenta község Községi Tanácsa a 2018.06.26-án tartott ülésén  megerősítette  Zenta 
turizmusfejlesztési  programjának az elfogadásáról szóló végzésjavaslatot az előterjesztett 
szövegben és azt  utalta  a Zenta Községi Képviselő-testületnek megvitatás és elfogadás  
céljából.    
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BEVEZETŐ  
 
Egyre nyilvánvalóbb, hogy a szolgáltatói tevékenységek a világon mindenütt egyre nagyobb 
teret nyernek, mivel egyre nagyobbak az emberek lehetőségei és pénzügyi erőforrásai, 
amelyek ezt lehetővé teszik. Ennek következtében Szerbiában is elkerülhetetlen a 
gazdasági struktúraváltás. Az elmúlt években ez jól tükröződött a hazai idegenforgalom 
fejlesztésében végrehajtott beruházásokban, az új turisztikai termékkínálatban és 
idegenforgalmi lehetőségekben, valamint a politikai viszonyulás módosulásán, mivel azok az 
idegenforgalmat mint a kulcsfontosságú gazdasági ágazatok egyikét kezelik. A Szerb 
Köztársaság turisztikai fejlettsége ma közepes mértékű. Többféle  szerkezetű 
idegenforgalmi  ajánlattal bír, a hagyományos és az új idegenforgalmi piacok közelében 
helyezkedik el, hosszú és sajátságos a történelme, könnyen felismerhető, megőrzött 
természetei erőforrásokkal és kulturális látnivalókkal, valamint jelentős emberi erőforrással 
rendelkezik, emellett arányosan fejlettek a telekommunikációs lehetőségei. A Szerb 
Köztársaság folyamatban lévő reformtevékenységei közé tartozik a turizmus  kínálatának, 
minőségének és versenyképességének javítása. Ebbe illeszkedik bele első lépésként a 
versenyképes úticélok kialakítása, illetve versenyképes termékek előállítása. Az 
együttműködés és partnerség  fejlesztése Szerbiában a magán-, a köz-, valamint a civil 
szféra között jó alapot képez a  fenntartható turizmusfejlesztést illetően, különös figyelemmel 
azon értékekre, amelyeket a szerbiai turizmus eddig nem étékelt megfelelő módon (mint 
például a kulturális örökség, a védett természeti területek, az őstermelő vidéki közösségek, 
vagy a sajátságos művelődési, sport és más alkotói formák, tevékenységek).  
 
Egy község idegenforgalmának fejlesztése természeti és társadalmi körülményeinek  
elemzésén alapul, illetve  minden egyes  természeti, művelődési és történelmi  erőforrás, 
valamint a községben kialakított kapacitás, illetve az ezek alapján lefolytatott SWOT 
elemzésen. A SWOT elemzés utal saját erősségeinkre, amelyek továbbra is fokozott 
tevékenységet igényelnek a további fejlődés érdekében, valamint gyengeségeinkre,  
amelyekben azonnal meg kell kezdeni a gyors változtatás folyamatát. E két stratégiai 
területen való cselekvés gyorsaságától és hatékonyságától függ a siker lehetősége, valamint 
minimalizálja a környezeti terhelést. Emellett pozitív esetben szembesülhetünk még más 
tényezőkkel, amelyek kihatnak vagy kihathatnának a turizmus fejlesztésére.  
 
A turizmus fejlesztésének tervezésével a község bizonyos döntéseket hoz, amelyeket a 
jövőben végrehajt, és ezzel határozza meg a turizmus fejlesztésének irányát. A község  
idegenforgalmának fejlesztési programját össze kell hangolni a Szerb Köztársaság   
idegenforgalmi stratégiájával, a község fenntartható fejlesztési stratégiájával, illetve más  
tervdokumentumokkal. Ilyen dokumentum Vajdaság turisztikai marketingstratégiája, az 
ehhez hasonló, a község egyes területeire vagy a turizmus egyes formáira vonatkozó, 
valamint az ágazati stratégia is.  
 
Kiinduló alapok  
 
Tekintettel a fejlesztési kihívásokra, a fennálló lehetőségekre, a helyi gazdasági és 
tapasztalati szerkezetre, Zenta község felismerte a szolgáltatói tevékenységi kör 
fejlesztésének szükségességét,  külön kiemelve a turizmust. A következő alapvető feladatok 
állnak községünk előtt: a természeti és a művelődéstörténeti javak további védelme, azok 
előmozdítása és fejlesztése, azok értékének  a  turizmus szempontjából történő 
felbecsülése, a környezet állapotának javítása. Továbbá segíteni azon intézményeknek, 
amelyek támogatni tudják a turizmus fejlesztését, az idegenforgalmi kínálat meghatározását, 
valamint a turizmus tevékenységébe történő beruházásra megfelelő légkört teremteni.  
Zenta községben a következő tényezőkön alapul a helyi turisztikai ipar gazdasági 
megújulásának elve:  
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 Meg kell akadályozni a község turisztikai erőforrásainak szétforgácsolódását, a 
vállalkozók és a szakmunkaerő más községekbe és városokba vándorlását.   

 Fejleszteni kell a meglévő  helyi  turisztikai mikro- és kisvállalkozásokat, növelni a  
vállalkozási kedvet, segíteni a földműves gazdaságokat, szövetkezéseket és polgári 
egyesületeket.   

 Erősíteni kell a vállalkozói szellemet, segíteni és támogatni (start-up) az új helyi 
vállalkozásokat, üzleteket és földműves gazdaságokat, amelyek 
alaptevékenységként  turizmussal foglalkoznak. 

 Be kell vonni a közvetlen külföldi beruházásokat és más, a községen kívüli 
forrásokat a helyi turisztikai ipar fejlesztésébe.  

A program megfogalmazásában az alábbi dokumentumok képeznek kiinduló alapot:  
 Szerbia idegenforgalmi fejlesztésének stratégiája 2006-tól 2015-ig,  
 Szerbia idegenforgalmi fejlesztésének stratégiája 2016-tól 2025-ig,  
 a fenntartható fejlesztés nemzeti stratégiája 2008-tól 2017-ig,  
 Vajdaság idegenforgalmi marketingstratégiája, 2009,  
 a turizmusról szóló törvény, az SZK Hivatalos Közlönye, 84/2015. sz., 
 a Szerb Köztársaság fejlesztési stratégiája 2011-től 2020-ig, 
 Vajdaság AT fejlesztési programja 2014-től 2020-ig,  
 Zenta község fejlesztési stratégiája 2014-től 2020-ig,  
 a „Turizmus és a szabadidő aktivitásai a Tisza mente fenntartható fejlesztésének 

funkciójában” elnevezésű projektum, 
 a tervdokumentáció kidolgozásának módjáról szóló szabályzat, az SZK Hivatalos 

Közlönye, 58/2011. sz. 
 
Ezen dokumentum kidolgozása és használata hozzájárul Zenta község stratégiai céljainak 
megvalósításához, amelyeket A 2014-től 2020-ig terjedő időszakra Zenta község fejlesztési 
stratégiájában meghatároztak és a turizmus fejlesztésére vonatkoznak. Ezen stratégia Zenta 
községben a turizmust a fejlődés jelentős tényezőjeként ismeri fel, ezért erre  külön 
figyelmet kell fordítani a közszférában és a magánszektorban egyaránt. A turizmus 
keretében a  következő kulcsfontosságú célokat állapíthatjuk meg: (1) a zentai csatának 
szentelt rendezvény márkajeggyé fejlesztése, (2) a turisztikai rendezvények fejlesztése, (3) 
a turisztikai infrastruktúra fejlesztése. A turizmus  fejlesztésének programjában  kidolgoztuk  
a  felsorolt és egyéb fejlesztési célokat, amelyben hangsúlyt kapnak a kulcsfontosságú 
termékek, amelyek a jövőben fejlesztésre szorulnak.  
 
Aturizmus és a szabadidős aktivitások a Tisza mente fenntartható fejlesztésének regionális  
fejlesztési tanulmánya keretében a Tisza menti községekkel együtt elvégeztük a turisztikai   
erőforrások beazonosítását és értékelését, amelyek felhasználhatóak ezen gazdasági 
ágazat   fejlesztésére. A tanulmányban különös helyet kapott a Tisza folyó mint ökológiai 
korridor és  hajózási út és a tiszavirág rajzása mint a világon egyedülálló természeti-
ökológiai jelenség. Mindemellett elemeztük a termálforrásokat, a természetjárás lehetőségét 
és a kulturális javak (műépítészeti épületek, művelődési intézmények, fesztiválok és 
rendezvények) szerepét. 
 
A Szerbia idegenforgalmi fejlesztésének stratégiája 2006-tól 2015-ig (STRS,  2005,  4. old.) 
című tanulmányban találjuk a fenntartható turisztikai  fejlesztés kulcsfontosságú céljai  között 
azokat a tényezőket, amelyeket támogat a 2016-tól 2025-ig terjedő időszakig Szerbia  
idegenforgalmi fejlesztési stratégiájának tervezete, a gazdasági, a foglalkoztatási és Szerbia  
lakossága életminőségének serkentése, növekedése céljából. Ezen célok megvalósításának 
kulcsfontosságú előfeltétele: a turisztikai aktivitások fokozása és a foglalkoztatottak 
számának növelése a helyi akciók, valamint a szektorközi együttműködés  által, a turisztikai 
tevékenység profiljának a várható piaci lehetőségek jobb kihasználására irányuló tudatos 
bővítés a foglalkoztatottak számának növekedését hozhatja, újra kell aktivizálni a 
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működésen kívüli létesítményeket és újakat létrehozni. Vajdaságot az SZK 2006-tól 2015-ig 
terjedő időszakra vonatkozó turisztikai stratégiája keretében a különböző területek   
koncentrációjával  mint egy egységes  klasztert tüntették fel. Ezt a tényezőt a stratégiában 
„A víz megtapasztalása és Pannónia élménye” cím alatt definiálták. Vajdaság folyói és 
csatornarendszere tölti be a központi szerepet, a folyami hajózás és a fürdők,  valamint  
nagy fejlesztési lehetőségek rejlenek az attraktív, urbánus településeink szerkezetében, a 
tanyákon, a vadászterületeken, a ménesekben és lovardákban, a csárdákban és más 
specifikus aktivitásokban. Úgyszintén fókuszba helyezhető a  multikulturalizmus, valamint az 
Európai Uniós határközeli szerep. A mezőgazdaság hagyományaihoz elkerülhetetlenül 
hozzákapcsolódik az élelmiszertermelés és a gasztronómia.  
 
A 2008-tól 2017-ig terjedő időszakra a fenntartható fejlesztés nemzeti stratégiája – NSOR –  
képezte a legjelentősebb dokumentumot, amely Szerbia integrált fejlesztésével a 2017-es 
évig foglalkozott. Ezen dokumentum szerint Szerbia fenntartható fejlődésének egyik  
legfontosabb célja az új munkahelyek nyitása és a munkanélküliségi arány csökkentése 
(NSOR, 2008, 2. old.), egyben felismerték, hogy a turizmus jelentős munkahelyteremtési 
lehetőséget hordoz magában. Szerbiában a turizmus fenntartható fejlesztésének 
kulcsfontosságú céljai között a legfontosabb, hogy a gazdaságilag kifizetődő, a helyi 
fejlődést elősegítő, kiegészítő turisztikai kínálat fejlődjön (a kereskedelem, a gasztronómia, a 
vendéglátás, az aktív szabadidős tevékenységek, a helyi utazási ügynökségek stb.), új 
munkahelyek nyíljanak, valamint odafigyeljünk a kulturális gazdagság és természeti 
sokszínűség megőrzésére (NSOR. 2008,  12. oldal).  
 
A fenntartható fejlesztés nemzeti stratégiája 2008-ban készült el és nem foglalta magába az 
Európa 2020 elnevezésű stratégia irányelveit és javaslatait, amelyeket az Európai Bizottság  
2010-ben hozott meg, ezért elkészítették a „Szerbia krízis utáni 2011-től 2020-ig gazdasági 
növekedési és fejlesztési modelljét”, amely az SZK fenntartható fejlődésének felújított 
stratégiáját képezi, immár összehangolva az Európa 2020 stratégiájával, amelyben a 
foglalkoztatottság növelése kapott központi hangsúlyt, mint a fenntartható gazdasági 
növekedés indikátora. Az Európa 2020 stratégia a foglalkoztatottság növelését és a relatív 
szegénység felszámolását tartja Szerbia legfontosabb gazdasági fejlődési céljának. Más 
szóval, a nagyfokú gazdasági fejlődés nem lehet öncélú tevékenység, amennyiben a 
gazdasági növekedés egyidejűleg nem javítja a szociális és gazdasági állapotokat, ami 
legfőképp a foglalkoztatottak számának növekedésében kell megmutatkoznia (Szerbia krízis 
utáni 2011-től 2020-ig tartó gazdasági növekedési és fejlesztési modellje, 2010, 84. old.). 
Ezzel is javul a turizmus helyzete, mivel intenzív foglalkoztatási jellegéből és szerteágazó 
tevékenységi köréből kifolyólag erre alkalmas. 
 
A turizmusról szóló törvénnyel összhangban szisztematikusan szabályozták a turizmus 
területeit, figyelembe véve az Európai Uniós szabályozást, a szomszédos országok 
törvényeit, és a szerbiai idegenforgalmi piac fejlettségének fokát. Ez a törvény rendelkezik: a 
turizmus fejlesztésének tervezési feltételeiről és módjáról, az idegenforgalmi 
szerveződésekről és az idegenforgalom népszerűsítéséről, a turistaügynökségekről, a 
vendéglátói-, a hajózási- és a vadászturizmus tevékenységéről, az idegenforgalmi- egyéb  
szolgáltatásokról, és más kérdésekről, amelyek jelentősek a turizmus fejlesztése és 
előmozdítása szempontjából. A 12. törvényszakasz alapján, a köztársasági stratégiával 
összhangban, az autonóm tartomány és a helyi önkormányzat hatáskörükön belül, amelyet 
külön törvény szabályoz, meghozzák saját idegenforgalmi fejlesztési programjukat.  
 
A 2000-es év után egy sor törvény meghozatala, különösképpen a Helyi önkormányzatról 
szóló törvény hozzájárult ahhoz, hogy a helyi önkormányzat nagyobb autonómiát kapjon a  
fejlesztés tervezésében. A Helyi önkormányzatról szóló törvény definiálja a helyi  
önkormányzat illetékességét, vagyis kidolgozza, elfogadja és megvalósítja a község 
fejlesztési programját.  
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A község hatásköréből eredően, valamint mérlegelve a szektorstratégiák fontosságának 
meghozatalát, Zenta község megkezdte turizmusa fejlesztési programjának kidolgozását.  
 
A munka módszertana 
 
Zenta turisztikai fejlődésének programja előkészületében a részletekre kiterjedő tervezés 
módszertanát alkalmaztuk, ahol a dokumentum elkészítésének folyamatában minél több 
érdekelt félnek kell részt vennie a helyi közösségből. Ez a hozzáállás biztosítja a turizmus 
területén e dokumentum összehangoltságát más tervdokumentumokkal, illetve azokon a 
területeken, amelyek kapcsolatban állnak az idegenforgalommal, valamint megalapozza a 
kulcsfontosságú szereplők döntéshez kapcsolódó, támogató álláspontját. A részletekre 
kiterjedő tervezés módszertana hozzájárul ahhoz, hogy az üzleti- és civil szféra szereplői a 
részvételükkel biztosítsák, hogy javaslataik és üzleti ötleteik a program részét képezzék, 
hogy azok megvalósuljanak, és ily módon a helyi önkormányzat megszerezze a közösség 
támogatását  a  program elfogadására és megvalósítására.  
 
A program kidolgozásában az általános analizáló-elemző kutatási módszert alkalmaztuk, a 
bibliográfiai- és látványtervezéstől a tapasztalati megfigyelésig. A másodlagos adatok 
begyűjtésekor a megfelelő területfejlesztési-, törvényi- és más dokumentumokat, 
jelentéseket és statisztikákat, valamint szakmai- és tudományos irodalmat használtunk, míg 
az elsődleges  adatokat a terepen szerzett észlelések és a közszféra, az üzleti és 
civilszektor tekintélyes képviselőivel való beszélgetés alapján gyűjtöttük be. Összesítve, 
valamint szektoronként is elkészült a turizmus fejlesztése erőforrásainak SWOT elemzése.   
 
A program kidolgozásának folyamata négy alapvető fázist ölelt fel:  
 
Előkészületi fázis 

 A tervezőcsoport és a község képviselőinek bevezető ülése 
 Az érdekelt alanyok feltérképezése és azok érdekeinek megállapítása  

A meglévő állapot elemzése  
 A meglévő terv- és normatív dokumentumok begyűjtése és elemzése  
 Zenta község turisztikai erőforrásainak elemzése   
 A terep látogatása, a meglévő projektumok és kezdeményezések áttekintése a 

község  területén a turizmus fejlesztésével kapcsolatban  
 Tanácskozások Zentán a turizmus további fejlesztésének irányaival kapcsolatban a 

szakterületek tekintélyes képviselőivel, egyenként és csoportban, valamint 
álláspontjaik és véleményük megvitatása  

 Tanácskozások és szakértői műhelymunkák a kutatócsoport tagjaival 
 
Zenta község idegenforgalmi  fejlesztési  programjának megalkotása 

 A program koncepciójának kidolgozása és a szakvélemények begyűjtése a 
szakterületek tekintélyes képviselőitől, legfőképp Zenta község közszférájában 
tevékenykedőktől 

 A programtervezet kidolgozása és megküldése Zenta községnek 
Konzultációk  és a  program elfogadása  

 Konzultációk a község vezetőségével és az érintett felek képviselőivel  
 
Másodlagos adatforrásként felhasználtunk más területfejlesztési és normatív  
dokumentumokat, mint ahogyan Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének adatait és 
nyilvántartását. Felhasználtuk azokat az adatokat is, amelyeket a „Turizmus és a szabadidő 
aktivitások a Tisza mente fenntartható fejlesztésének funkciójában” elnevezésű projektum 
megvalósítása során  gyűjtött be az Újvidéki Sport és Turisztikai Kar kutatócsoportja. 
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Az elsődleges adatokat mindhárom csoport érintettjeitől az üléseken, a szakcsoportokban és 
a szakértői kutatások alkalmával, releváns adatok és tények használata alapján szereztük 
be a terepi kutatás során.   
 
Ezen dokumentum célja a következő:  
 

 szisztematikus módon begyűjtjük, elemezzük és feldolgozzuk az információkat, majd 
felbecsüljük Zenta község felismert turisztikai lehetőségeit, 

 definiáljuk Zenta község turisztikai fejlesztésének kereteit és kiértékeljük a turisztikai 
lehetőségeket, 

 meghatározzuk az aktivitások fontossági sorrendjét, amelyeket három fokozatban 
kell megvalósítani.  

 
E program olyan dokumentum, amely Zenta község turizmusának fejlesztését határozza 
meg,  méghozzá úgy, mint a község gazdaságának egyik lehetséges húzó ágazatát. Ezen 
cél elérése érdekében be kell azonosítani és reálisan felülvizsgálni Zenta község 
erőforrásait, amelyek a  turizmus fejlesztése céljából kiaknázhatóak, valamint minden 
résztvevőnek meg kell találnia a saját érdekét, amely célhoz a partnerség biztosítja a 
turizmus fejlesztése elemeinek az egységes hatását. A program felöleli az erőforrások 
meghatározását és értékelését a turizmus fejlesztése szempontjából, az álláspontok és 
elvárások elemzését az idegenforgalom fejlesztése szempontjából a helyi érdekelt felek 
álláspontja alapján, valamint a kapott  információk alapján olyan turisztikai termékeket 
fejlesztő programot tervez, amely a helyben rendelkezésre álló erőforrások legészszerűbb 
használatát irányozza elő. A turizmusfejlesztési programtervezethez operatív marketingterv 
készült, amelynek célja növelni Zenta község turisztikai kínálatának piaci megjelenését. A 
terv Zenta községben az elkövetkező időszak projektumaihoz programirányvonalakat nyújt a 
fenntartható turisztikai  fejlesztés  jegyében. 
 
 
Zenta község turizmusfejlesztési programjának 
összehangoltsága a Szerb Köztársaság turizmusfejlesztési 
stratégiájával  
 
A Szerb Köztársaság turizmusfejlesztési stratégiája Szerbiában meghatározza a 
turizmusfejlesztés lehetőségét, összhangban a világ idegenforgalmában tapasztalható 
elvárásokkal. Mint az idegenforgalomban új kínálattal megjelenő tényező a Szerb 
Köztársaságnak nagy  lehetőségei vannak a turizmus fejlesztésében, ami az alábbiakból 
ered:  
 
1) Világszerte változás történt a turizmusban, mivel egyre több új úticél egyre gyorsabban 
jelenik meg a piacon, valamint észrevehető a turisták szokásaiba beállt változás, hiszen 
egyre több élményre és új úticélra van kereslet.  
 
2) Idegenforgalmi termékkínálat – világviszonylatban a meglévő idegenforgalmi 
termékkínálatból a Szerb Köztársaságban minden megtalálható, kivéve a „napfény és tenger 
turizmusának” lehetősége, amelynek az utóbbi 30 évben a turizmusból való részesedése  
több mint 50%-kal csökkent. Ennek ellenére külön ki kell emelni a Szerb Köztársaság 
lehetőségét azon termékek tekintetében, amelyek kapcsolatban vannak a természetjárással 
és az ökológiai turizmussal, az egészség megőrzésével és védelmével, a sajátságos 
tevékenységi formákhoz kapcsolódó aktivitásokkal, a falusi- és művelődési turizmussal, a 
folyami hajózással, valamint  az  üzleti turizmussal és MICE-vel (ülések,  konferenciák és 
rendezvények). 
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3) Az utazóközönség összetétele és szemléletváltozása – a Szerb Köztársaságban a 
turizmus előnyére változik az utazók igényeinek, szokásainak és szemléletének 
módosulása. Egyre kifejezettebb az iskolázottabb látogatók autentikus/egzotikus 
környezetek iránti vonzódása, a természetjárók számára a természeti látnivalók felkutatása, 
valamint az igényes utazóközönségnek a minőséges művelődési rendezvények utáni 
kereslete. Ezen szemléletváltás szerint ugyanazon évben többször is útra kelnek az 
emberek és egyre kifejezettebb az igény, hogy „erőfeszítésekre is képesek az értékek 
megismeréséért”.  
 
4) A piac általános növekedése – a turizmus piacán a nagy arányban turistákat kiutaztató, 
régi hagyományokkal bíró országokból továbbra is nő az utazni vágyók száma, miközben 
ezzel egyidejűleg gyorsan nyílnak az új piacok is. Az európai integráció ennek a növekvő 
piacnak a könnyebb elérhetőségét teszi lehetővé számunkra, mint az idegenforgalom egyik 
célországa.  
 
Szerbia turizmusfejlesztési stratégiája 2015-ben meghatározta a Szerb Köztársaság 
idegenforgalmi vízióját.   
Zenta község Vajdaság területén található, vízben gazdag, termőföldje termékeny, büszke 
közép-európai urbánus, polgári hagyományaira, a területét átszelő leszabályzott 
folyamszakaszára, a gyorsan fejlődő falusi turizmusra, a hagyományokat őrző 
vendéglátóiparára és gasztronómiai kínálatára, és az itt élő nemzeti közösségek eredeti, 
helyi konyhaművészetére.  
 
Az alapot képező kiemelt témakörök: Zenta község idegenforgalma fejlesztési programja 
nagy mértékben megegyezik Vajdaság kiemelt és attraktív témaköreinek alapjával. 
Vajdaság  kulcsfontosságú turisztikai kínálatai, amelyeket Szerbia turizmusfejlesztési 
programja is kiemel, a következők: 1) rendezvények, 2) sajátságos igények, 3) 
folyamhajózás, 4) hegyek és tavak, 5) falusi turizmus. A vajdasági kiemelt kulcsfontosságú 
turisztikai termékkínálat megegyezik Zenta község kiemelt turizmusfejlesztési stratégiájának 
irányvonalaival. Zenta  község turizmusfejlesztési programjában az alapot képező kiemelt 
témakörök nagy  mértékben fedik egymást a vajdasági alapot képező kiemelt témakörökkel. 
Vonatkozik ez a Tiszára, a rendezvényekre, a múzeumokra és galériákra, a művelődési-, a  
sport- és más  alkotótevékenységekre, a  gasztronómiára, a vadászatra és a horgászatra.  
 
A Szerb Köztársaság turizmusfejlesztési stratégiája képezi az alapját a turizmus rendszere 
megreformálásának, valamint a program, a normatív- és más dokumentumok  
kidolgozásának.  
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ERŐFORRÁS ALAPOK  
 
TERMÉSZETI ÉRTÉKEK,  SPORT- ÉS SZABADIDŐS 
TEVÉKENYSÉGEK LEHETŐSÉGEI  
 

 A sport és szabadidős aktivitásokat Zenta község területén be kell kapcsolni 
Zenta község turisztikai kínálatai közé, össze kell kötni a környező községek és 
a Tisza mente községeinek turisztikai kínálatával, mint integrált turisztikai 
terméket.  

 Zenta község területén halad át az európai kerékpártúra útvonal, az EuroVelo11.   
Fennáll a lehetőség az EuroVelo13-mal való kapcsolatteremtésre.  

 A tiszavirág rajzásának természeti csodája a turisztikai kínálatban is 
megjelenhet  mint egyféle sport- és szabadidős-, ökológiai- vagy egyéb 
turizmus, amely a Tisza mente sajátossága.   

 A Tisza nemzetközi jelentőségű folyami út. Várható, hogy aktívan válik részévé 
a Rajna–Duna transzeurópai szállítási korridornak. A folyamhajózási idény 
áprilistól októberig tart, ami lehetőséget ad az idegenforgalmi idény 
kiszélesítésére a nyári időszakról a tavasztól őszig tartó periódusra.  

 A termál ásványvízforrás vízhozama és minősége megfelel egy wellness 
központ  kiépítéséhez, amely kiegészítő turisztikai-szabadidős tartalmakat és 
új, magas  színvonalú, minőséges szálláshelyek kiépítését tenné lehetővé.  

 A Népkertben rejlő turisztikai lehetőségek nincsenek megfelelően kihasználva, 
de területrendezési terve elkészült. Kiépítése, valamint a sport- és szabadidős 
tevékenységek céljára történő felhasználása a terv megvalósításának 
függvénye. A park ideális feltételeket nyújt egy kemping kiépítésére, mivel az 
EuroVelo11 kerékpárút mellett helyezkedik el.  

 A Zentán működő és jelentősnek számító sportágak némelyike közvetlenül 
kapcsolatba hozható az aktív turizmussal, s ezzel egyidejűleg kiegészítő 
jövedelemszerzést tesz lehetővé a sportklubok számára. A turisták száma és a  
turizmusból származó jövedelem községi szinten is növekedhet ez által a 
tényező által.  

 
A fenntartható turizmusfejlesztésen értendő az infrastruktúra és a szаbadidős 
tevékenységek egyidejű fejlesztése úgy, hogy a lakosság és a turisták egyaránt használják 
azt. A turizmus  fejlesztésének csak akkor van értelme, ha fenntartható módon, hosszú 
távon hozzájárul a helyi lakosság jólétéhez. Zenta község lakossága, illetve a kutatásban 
érintett felek nagy érdeklődést mutattak. Szívesen csatlakoztak a munkához és igyekeznek 
önként hozzájárulni a  turizmus fejlesztéséhez ebben a közegben. A sport és szabadidős 
idegenforgalmat a turizmus nagy lehetőségének tekintik, amely a művelődési turizmus 
mellett Zenta község  turizmusfejlesztésének váza és gazdasági előrehaladásának motorja  
lehet.  
 
Zenta község pillanatnyilag abban az anyagi helyzetben van, hogy pénzeszközei 
korlátozottak. Az előre tervezett költségvetéssel azt a fajta  turizmust  kell fejlesztenie,  
amely nem teszi lehetővé összetett és drága infrastruktúra kiépítését. A természetjárás aktív 
turizmusa hosszú távú és fenntartható célokat jelöl ki, a természeti és a biológiai 
sokszínűséget tiszteletben tartja, a helyi kultúrát és a hagyományokat őrzi. Fejlesztésükben 
nincs szükség nagy beruházásokra, mivel ezek a tevékenységek főleg a szabad ég alatt 
folynak és a résztvevőknek sincs magas kényelmi igényük, elvárásuk.  
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A község területén nincsenek természetvédelmi területek, de van néhány helyszín, melyeket 
megjelöltek, feltártak és javasoltak az elsődleges védelemre mint országos és nemzetközi 
jelentőségű ritka természeti fajok élőhelyét. Első helyen a Tisza folyót kell említenünk a 
pánai holt ággal, mint nemzetközi jelentőségű ökológiai korridor (a vad  orchidea élőhelye, 
első fokú védettséggel, Természeti ritkaságok védelméről szóló kormányrendelet, az SZK 
Hivatalos Közlönye, 50/93. és 93/93. sz.), a bátkai holt ágat, majd a Csík ér patakot, a  
svetićevói akkumulációs tavat (vízi élőhely gazdag madárfaunával), Kerekszéket a maga 
szikes talajával; ezt követi Feketeszék, a Juhász- és Zarić-bara, mocsarak és a valamikori 
keresztesi halastó. A Tisza folyó part menti övezete kétéltűek, csúszómászók és madarak 
élőhelye, amelyek között védett ritka fajok is akadnak. Első fokú természetvédelmi 
élőhelynek van előlátva a Tisza folyó part menti övezete.  
Zenta község Tisza-parti részét mindig üdülési és fürdőzési célra használták, időszakosan 
hajózásra és csónakázásra. A halállományról folyamatosan gondoskodnak. Adottak a 
kedvező feltételek újabb szabadidős sporttevékenységekhez, mint például a folyami 
kajakozás és kenuzás. A Tisza-partja és a holtágak kivánlóan alkalmasak a horgászatra; 
nemzetközi horgászversenyt is szerveznek ezen a szakaszon. Mindezeket a sport- és 
szabadidős tevékenységeket aránylag kis beruházás mellett Zenta község turisztikai 
kínálatának részévé lehet tenni, összekapcsolni a környező községek és a Tisza menti 
települések hasonló idegenforgalmi kínálatával, ezzel még nagyobb és tetszetősebb 
lehetőségeket nyújtva az idegenforgalom számára. A Zenta községben dolgozó aktív 
sportegyesületek, amelyek a szabadban, a természetben való testmozgáshoz vannak kötve, 
idényjellegűen vagy állandóan, de bizonyos módon könnyen bekapcsolhatóak az 
idegenforgalomba. A vadászat, a horgászat, az evezés, a kajakozás és mindazok a 
sportágak, amelyek  a  folyóhoz kötődnek,  erre a célra a legnagyobb lehetőségekkel 
rendelkeznek.   
 
A kerékpározás mint a turista aktivitások (biciklisturizmus) egyike a jelenleg legnépszerűbb   
és leggyorsabban növekvő aktív természetjáró szabadidős tevékenységi formának. A Tisza 
mente töltései és a már meglévő kerékpárút- és közúthálózatnak azon része, amely nincs a 
motoros járműforgalomtól túlterhelve, így ideális lehetőséget kínál arra, hogy Zenta az alföldi 
régió kedvelt célállomásává váljon a szabadidős, természetjáró kerékpározás szerelmesei 
számára. Mivel Zenta községen halad át az EuroVelo11 európai kerékpártúra útvonal,   
lehetőség van arra, hogy összekapcsolódjon az EuroVelo13 útvonallal (Csóka  község  
területén keresztül). 
 
A természetben való lovaglásnak ugyancsak kivánló előfeltételei vannak Zentán, amivel 
bővíthető az idegenforgalmi paletta. Attraktív turistacsalogató lehet a Táltos Lovas és 
Fiákeres Klub kínálata, a solymászfarm és a hozzájuk hasonló tevékenységek.  
 
Pannónia Hercegnője – a Tisza: Zenta község legértékesebb 
természeti-turisztikai erőforrása 
 
A Tisza 164 km-es szakasza tartozik Szerbiához, ami a folyam teljes hosszának 17%-át 
teszi ki. A folyó természetes határt képez Bácska és Bánát között, a hosszúsági körökkel 
párhuzamosan folyik. A három tavaszi hónapban magas, a három őszi hónapban pedig 
alacsony a vízállása,leginkább áprilisban tetőz. Az átfolyó víz mennyisége és a vízállás 
szeptemberben és októberben a legalacsonyabb. Maga a tény, hogy a Tisza a Duna 
legnagyobb mellékfolyója, amely az európai hajózási utak hálózatának gerincét képezi,  
különleges hajózási lehetőséget biztosít Szerbiának, amely közelről sincs kihasználva olyan 
mértékben, amilyen mértékben lehetne.  
 
A tiszavirág rajzása  
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A kérészek rendjébe tartozó Palingenia Longicauda rovar, a tiszavirág, amelynek „násza” 
egyedi jelenség a világon. A Tiszán kívül a kínai Jangce Jüan folyón találkozhatunk még 
vele. Ezt a rovart nálunk tiszavirágnak nevezik, a kérészek (Ephemeroptera) rendjébe 
tartozó, Európában legnagyobb ősszárnyú rovar. Szerbiában is és a berni konvenció alapján 
nemzetközi szinten is a szigorúan védett fajokhoz tartozik. Életük három évét az iszapban, a 
folyó fenekén töltik. A tiszavirág csupán egy napra repül ki a folyó fölé, hogy a rajzásban 
eleget tegyen a fajfenntartás ösztönének, mintegy ezzel beteljesítve földi küldetését. Ez a 
jelenség minden év júniusának elején történik. Pontos ideje meghatározhatatlan, mert több 
tényező befolyásolhatja. Évente csak egyszer rajzanak, amely csak néhány napig tart.  
 
Ez a természeti jelenség felbecsülhetetlen ökológiai értéke mellett az idegenforgalom 
szempontjából is fontos szerepet kaphat, ugyanis a legenda szerint tiszavirágzáskor 
beteljesülnek a szerelmi vágyak, ez pedig alapos okot adhat a Tisza menti városok június 
elejei idegenforgalmának növekedésére. Törökbecse és Magyarkanizsa mellett Zentán is 
hagyománya van e természeti jelenség megünneplésének, hogy hozzá kötődő, szórakoztató 
jellegű turisztikai kínálatot biztosítanak ezek a települések, illetve hogy a tiszavirágzás rövid 
időszaka és a hozzá kötődő művelődési műsorok sok turistát vonzzanak oda. 
 
A Palingenia Longicauda jelenléte jelzés értékű. Mutatja a Tisza vizének 
szennyeződésmentességét és tisztaságát, ez pedig fontos jellemzője és előfeltétele a sport 
és természetjáró szabadidős idegenforgalom, az ökológiai és mindenféle egyéb, a Tiszához 
és annak környezetéhez köthető turizmusfejlesztési elképzelésnek és tervezésnek.   
 
Fürdőzés és a különböző sportágak a Tiszán   
 
Az év azon időszakában, amikor a víz hőmérséklete lehetővé teszi a fürdőzést, a helyiek 
kedvenc időtöltése a tiszai strandolás. A Tisza vize II. vagy III. osztályú, amely fürdőzésre 
alkalmas minősítésnek felel meg. A 20o C feletti vízhőmérséklet a nyári hónapokra jellemző, 
főleg júliusra és augusztusra, amikor a helyi strandok, amelyek nem megfelelően 
rendezettek, zsúfolásig telítettek a fürdőzőkkel.  
 
A fürdőzésen túl a Tisza kiváló terep az evezős sportok művelésére (kajakozásra, 
kenuzásra) és a sporthorgászatra, amely tevékenységek nincsenek sem a magas víz, sem a 
magas légkör hőmérséklethez kötve, ezért nincs annyira idényjellegük, mint a folyami 
fürdőzésnek. A Tisza-part tagoltsága és a sűrű növényzet sok helyen megnehezíti a folyó 
megközelítését, a vízbe jutás csupán a kiépített strandokról vagy dokkokról lehetséges. A 
fürdőzők számára a településhez közel több kiépített helyszín is rendelkezésre áll. A nyári 
hónapokban jelentkező egyik legnagyobb gond, hogy iszaposodik a part menti sáv az 
alacsony vízállás miatt. Ez a kellemetlenség áthidalható a strandolásra előirányzott partrész 
homokkal való feltöltésével vagy a fürdőzők számára felállított dokkokkal.  
 
A régió szabadidős tevékenységének és idegenforgalmának fenntartható fejlesztése 
érdekében a legfontosabb feladat a Tisza folyam szennyezésének megszüntetése. Ennek a 
megoldása csakis átfogóan, a Tisza folyamhoz tartozó öt ország együttműködésével oldható 
meg.  
 
Nautika és hajózás a Tiszán   
 
Pannónia Hercegnője öt országon keresztül folyik, 600 kilométeren át hajózható, a Duna 
torkolatától Zalánkeméntől egészen Záhonyig. Szerbiában a hajózás és a hajózási turizmus  
fejlesztése a Tiszán kezdeti szakaszában van, csupán a helyi lakosság egyéni 
önkezdeményezéséről beszélhetünk.  
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A szabadidős foglalkozások egy nagyon sajátságos formája a hajózási turizmus, amely a 
hajózás mellett magába foglalja a különféle nagyságú és fajtájú úszó alkalmasságok kikötési 
igényeit. Ennek elérése érdekében tervezett és költséges infrastrukturális fejlesztések 
szükségesek a kikötők és jachtkikötők környékén.  
 
A nautikai idegenforgalomban megvalósítható jövedelem alapján a turizmusnak ezen ága az 
egyik legjövedelmezőbb. A Tiszán a hajózási idény áprilistól októberig tarthat, ami jelentősen 
hosszabb, mint a strandolási időszak. Ez lehetőséget adhat, hogy a nyári turistaidény (a két-
három hónapról) átterjedjen a tavaszi és az őszi időszakra (összesen hét hónapig tartson). A 
folyó medrének mélysége megfelelő. A Tisza nagyon biztonságos hajózási út, nem szállít 
sok hordalékot, alacsony az esése és az áramlási sebessége.  
 
Magyarországon Szeged és Tokaj között а Tisza folyón nagyon élénk folyami hajósturizmus 
zajlik. A Tisza szerbiai szakaszán sokkal kevesebb folyami alkalmatosság közlekedik, azok 
is főleg teherhajók. Szinte nem is létezik személyforgalom, csupán a teherszállítás élénkebb 
valamennyivel.  
 
A Tiszán évente két-három alkalommal közlekedik a Victor Hugo hajóhotel, amely a 
strasbourgi Croisi Europe francia vállalat tulajdonában van; 80 utast tud befogadni, amikor 
dunai–tiszai körutazáson van, Budapesttől Tokajig és vissza. A hajó majdnem egy hónapot 
tölt a Tiszán, behajózza a DTD vízgazdálkodási rendszerének csatornahálózatát. Ebből is 
látszik, hogy a szerbiai vízi utak és a partvidék milyen nagy mértékben érdekli a külföldi 
turistákat.  
 
A Tisza ideális folyó a szabadidős hajókázásra, alkalmas több különféle úszólétesítmény 
egyidejű befogadására. Zenta községben jelenleg minden úszóalkalmatosság 
magántulajdonban van. Szervezett formában nem vesz részt az idegenforgalomban, 
legalábbis nem legális módon. A Tisza csak a közelmúltban vált nemzetközi jelentőségű 
hajózási útvonallá. Ezáltal valószínűsíthető, hogy a Rajna–Duna Európát átszelő szállítási 
útvonal (TEN-T) aktív részévé válik, és a jövőben megnyílik a különböző nemzetek zászlaja 
alatt úszó hajók számára.  
 
Amikor a szabadidős hajókázók kikötési lehetőségéről van szó, arra a legalkalmasabb a 
Halászcsárda üdülőtelepnél (125 km) lévő partszakasz, a Tiszavirág csónakkikötője (122,6 
km, 100 csónak kikötésére alkalmas, nincs infrastruktúrája) és a nemzetközi kikötő (122-123 
tiszai folyamkilóméternél), amely közel van a városközponthoz, árammal, vízzel felszerelt, 
kabinhasználattal, szárazdokkal és raktárakkal rendelkezik.  
 
 
Termálforrások  
 
A Tisza part menti övezetében termál-ásványvíz források találhatóak, amelyeket gyógyászati 
céllal már évszázadok óta használnak. Zenta községben is találhatóak ilyen források, 
valamint van egy termálkút furat, amely gyógyászati célú kiaknázásához a szükséges 
engedélyek beszerzése jelenleg folyamatban van.  
 
A termál-ásványvíz források az idegenforgalom és a szabadidős tevékenység számára is 
komoly lehetőséget jelentenek. A község képviselőitől kapott információk szerint a forrás  
kapacitása eleget tesz egy wellness központ kiépítése feltételeinek, amelyhez kiegészítő 
turisztikai-rekreációs tartalmak és új, magas kategóriájú elhelyezési lehetőségek is 
kapcsolódhatnak. A népkertben található a termálvíz furat, amely lehetőséget nyújt egy 
többmedencés wellness központ komplexumának kiépítésére, de adottak a lehetőségek a 
Városi Sportcsarnok és melléképületeinek termál vízzel történő fűtésére is.  
A Népkert   
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Mindössze néhány kilóméterre, a várostól északra, a központ közelében helyezkedik el. A 
vasút magas felüljárója fizikailag is elválasztja a város zajától; a Tiszára támaszkodva, 
annak valamikori árterületén találjuk a Népkertet.  
 
A park, amelyet 1866-ban nyitottak meg, megközelítőleg 19 és fél hektár területet foglal 
magába. A korabeli adatok szerint a Népkertet már a megnyitástól kezdve a helyi lakosság 
szabadidős foglalkozásainak céljára szánták. A hely egy befásított sík terület. Több 
sportpálya is található benne: labdarúgó stadion, atlétikapálya, fürdőmedencék, 
teniszpályák, tekepálya, kosárlabdapálya és a játszóterek, valamint ezek melléképületei és a 
sportolók elszállásolására alkalmas ideiglenes szálláshelyek. A Népkertben rejlő 
lehetőségek kihasználtsága igen szerény.  A megvalósításra váró területrendezési tervben 
fokozott sport- és szabadidős tevékenységeket terveztek.  
 
A park Tisza felőli része magas töltéssel védett. A partszakasznak azon részén, ahol a folyó 
kisebb öblöt képezett magának, egy 200 úszóalkalmatosság befogadására alkalmas 
jachtkikötő kiépítésének terve várja a megvalósulást. Maga a park ideális hely lehetne egy 
kempingtábor kiépítésére, mivel az EuroVelo11 kerékpártúra-útvonal mellett található. A 
kerékpáros idegenforgalom szempontjából ez nagyon fontos infrastrukturális tervezési 
kihívás.  
 
A Halászcsárda  
 
A Halászcsárda üdülőtelep a Tisza bácskai partszakaszán fekszik és az azonos nevű 
vendéglátóipari létesítményről kapta a nevét. Mintegy 300 hétvégi- és üdülőház található a 
folyónak ezen a jobb oldali szakaszán, a város központjától megközelítőleg két és fél 
kilóméteres távolságra. Az üdülőtelepnek van strandröplabda és lábtenisz pályája. Kiválóan 
alkalmas hely az üdülésre és a pihenésre.  A telep egész környezete sűrű erdővel benőtt, 
ami a területnek természetes hűvöst és frissességet biztosít a legmelegebb nyári 
hónapokban is. A Halászcsárda a zentaiak kedvelt fürdőhelye, ahol a helybéliek minden 
évben megrendezik a lábtenisz bajnokságot. 
 
Néhány évvel ezelőtt még a zentai Autó-Motoros Szövetség gyakorolta a Halászcsárda 
tulajdonjogait. A zentaiak szerint az üdülőtelep abban az időben működött a legjobban, mivel 
azonban a vagyonjogi és kezelési kérdések a mai napig nincsenek teljesen letisztázva, 
ebből eredően tervezési és fejlesztési gondok álltak elő. A hétvégi- és üdülőházak jó 
részének zentai tulajdonosa van, de az utóbbi időben egyre többen vásárolnak itt hétvégi 
házat Szabadkáról, Topolyáról, Verbászról, Kúláról és más vajdasági városokból.  
 
Az üdülőtelep hátránya, hogy igen zajos, lármás. Közterületeinek biztonságával és 
higiéniájával kapcsolatos gondok miatt nehéz az idegenforgalomba való bekapcsolása, főleg 
ha a vendégek elszállásolásáról és hosszabb ott-tartózkodásáról van szó. Pedig gyönyörű 
strandja van, ami attraktív lehet napközbeni tiszai fürdőzésre a turisták számára.  
Amennyiben a turizmusra nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni, akkor elkerülhetetlen a 
vendéglátáshoz szükséges infrastruktúra fejlesztése. Ki kell építeni az illemhelyeket, a 
zuhanyzókat, területet kell biztosítani a kempingezéshez, a parkoláshoz, biztosítani  
szemeteskukákat és azok ürítését, elszállítását.  
 
Az idegenforgalom fejlesztése terén a Halászcsárda elnevezésű, bejegyzett civil szervezet 
érdekelt az együttműködésben, főleg az üdülőtelepen zajló napi programok és szórakoztató 
rendezvények, a lábtenisz verseny, zenés esték, amatőr horgászversenyek és hasonlók 
megszervezésében.  
 
A Zentai Tanyák vadászterület     
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A Zentai Tanyák vadászterület 25.570 hektár  területet foglal magába, vagyis a község  
lakott településén kívül csaknem az egész területet. A vadászterülettel az azonos nevű 
vadászegyesület gazdálkodik. Őz, nyúl, fácán, fürj és afrikai gerle az itt található 
vadállomány. Besorolásuk alapján mindezen fajoknak meghatározták  megújulási 
mutatóikat. A vadászterület jól felszerelt vadászati-technikai létesítményekkel rendelkezik. 
Vajdaságban a jól szervezett  vadászterületek egyike. A legtöbb turista Németországból, 
Olaszországból és  Ausztriából érkezik vadászni.   
 
A megújulási és a vadászterületi kihasználtság alapján megállapították a vadászterület  
gazdasági kapacitását. Az őz és a fácánpopuláció a gazdaságilag hasznosítható keretben 
mozog,  a vadnyúl szaporasága az optimális felett van.   
 
A megkérdezettek nagy többségének véleménye szerint Zenta községben a turizmus 
bármelyik fajtájával szemben a vadászturizmus áll a legkiemelkedőbb helyen. A Zentai  
Tanyák a község idegenforgalmának jelentős szereplője, ám nagyon sok tényezőtől függ a 
további fejlesztése: az apróvadra vonatkozó tiltások, a nagyvad húsának kiviteli tilalma, 
valamint az a tényező, hogy nincs a vadásztársaságnak megfelelő hűtőháza a vadhús 
tárolására.  
 
A sportban rejlő lehetőségek  
 
A Zenta község sportfejlesztési stratégiája 2012-től 2016-ig terjedő időszakra nevű 
dokumentum szerint a községben 32 sportklub (egyesület) működik. Optimális 
munkafeltételei a labdarúgásnak, az asztalitenisznek,  a  tenisznek, a sakknak, a tekézésnek 
és  a birkózásnak van, míg részben jó munkafeltételei a küzdősportoknak, az atlétikának, a 
táncnak, a céllövészetnek, a kajakozásnak, az úszásnak, a vízilabdának és a tornászoknak. 
Ugyanez a dokumentum a város sportélete kapcsán megjegyzi, hogy a zentai sport dicső 
múltja kötelezi a közösséget, hogy felelőségteljesen és hosszú távra tervezzen. A zentai 
sportélet megérdemelne egy külön múzeumot, amely gyűjtené, raktározná és megfelelő 
módon tárolná a hosszú, eredményes sportélet hagyatékát, amely ily módon Zenta 
idegenforgalmi kínálatának részévé válhatna a jövőben.  
 
A község terveiben prioritást élvez az iskolai sport céljait szolgáló objektumok 
korszerűsítése és felújítása. A közösségi stratégia emellett magába foglalja a többi 
sportlétesítményt is, amelyek a zentaiak és vendégeik rendelkezésére állhatnak. Ezek a 
városi stadion (edzőteremmel, öltözőkkel,  fürdőszobával és vendégszobákkal, amelyek 
kapacitása 30 férőhely), a tekepálya, egy fedett és két szabadtéri medence, a teniszpályák 
(három szabadtéri és egy fedett), az asztalitenisz terem, a birkózó terem, a küzdősportok 
terme, a Sportszövetség irodahelyiségei, a három általános iskola tornaterme, a 
labdarúgópálya Tornyoson, a két sakk-klub terme, a nyílt, terepi céllövölde agyaggalamb 
lövésre és a  teniszterem  a  valamikori Tisza Bútorgyár helyiségeiben.  
 
A zentai sport területén az infrastruktúra fejlesztésében mérföldkő volt a 2015-ös esztendő, 
a népkerti Sportcsarnok megnyitása. A helybeliek a sportcsarnokkal kézilabda, röplabda és 
kosárlabdapályát kaptak, valamint helyet a küzdősportokat, a fitneszt és a testépítést 
művelők. A terem 1700 megfelelő minőségű ülőhellyel rendelkezik. A férőhelyek száma függ 
a sportrendezvénytől, ugyanis vannak összecsukható lelátórészek és beépített ülőhelyek is.  
 
A Zentán jelenlevő sportágak némelyike közvetlenül az aktív turizmussal hozható 
kapcsolatba. Némely sportegyesület ebből valósítja meg klubja számára a szükséges 
jövedelmet, javítja az edzésfeltételeket, egyúttal növeli a turisták számát és az 
idegenforgalomból származó jövedelmet az egész község számára. A sportegyesületek 
képviselői a velük folytatott megbeszélésen kiemelték, hogy megalapozottnak tartják és 
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készek rá, hogy bekapcsolódjanak a turizmus fejlesztésébe a sportágakat illetően, főleg az  
újonnan kiépített sportcsarnokhoz kapcsolódó egyesületek, illetve a Tiszához köthető 
sportágak. Az idegenforgalom számára nagy érdeklődésre tarthat számot a szeptemberi 
nemzetközi hőlégballon fesztivál. Emellett a sport és szabadidős tevékenység mellett még 
abban az időszakban zajlik a Zentai csata nemzetközi sakkverseny, júliusban tartják a 
halászcsárdai lábtenisz bajnokságot, majd azt követően a Halászcsárdai Napok 
rendezvénysorozatot.  
 
 
A MŰVELŐDÉS ERŐFORRÁSAI  
 

 A  művelődési erőforrások jelentősek,  különbözőek és látványosak  
 Vannak olyan gyűjtemények és művészi kollekciók, amelyek nincsenek kiállítva 

a  hely hiánya miatt 
 Hiányoznak a művelődési erőforrásokon alapuló konkrét tematikájú turisztikai 

termékek 
 A zentai csata olyan erőforrás, amely nagyszámú látogatót vonzhat, ha 

megfelelő módon tesszük turisztikai termékké 
 A híres zentaiak és a róluk szóló történetek, anekdoták attraktívakká tehetők a  

látogatók számára 
 Sok olyan helyi rendezvény van, amely nemcsak a helybeliek számára ismert, 

de a regióban is, így  nagyszámú látogatót vonz  
 A művelődési élet civil szerveződéseinek és ezen a területen dolgozóknak, 

illetve azok kiemelkedő egyéni teljesítményeinek köszönhető, hogy a 
művelődési élet Zenta  húzóereje   

 
Egy közösség megkülönböztethetőségét és sajátosságát a helyi kulturális örökség teszi 
felismerhetővé. A Tisza mente régiójának természetrajza és földrajza aránylag hasonló 
jellemvonásokkal bír, a művelődési sajátságok azonban minden községben sajátságosak. 
Ez határozza meg a hely szellemiségét és különbözteti meg a községeket egymástól. 
Zentán a művelődés erőforrásai  jelentősek és sokszínűek. Hét csoportba  sorolhatjuk őket: 

1. Műemlék épületek, 
2. Művelődési intézmények,  
3. Zentai csata1 
4. Rendezvények  
5. A civil szervezetek és az egyéni kezdeményezések 
6. Régi és kézműves mesterségek  
7. Híres zentaiak  

 
A csoportok elemzése előtt érdemes közös jellemvonásaikkal foglalkozni, mindegyiket a 
saját szemszögéből vizsgálni, mint a turizmusfejlesztés egy-egy részét. A művelődési élet 
rendszerének fejlesztésére, a műemlékek karbantartására és a kulturális tartalom bővítésére 
szánt eszközök hiánya tapasztalható a jelenlegi állapotokon, valamint a rossz műszaki, 
szervezési és pénzügyi háttér tükröződik. Ezen kívül a művelődésre és a 
műemlékvédelemre szánt eszközök gyakran nem kellő körültekintéssel kerülnek 
felhasználásra, ezért szakavatatlan és nem hozzáértő módon zajlanak le ezek a folyamatok.  
 
A községnek nincs művelődésfejlesztési stratégiája. Ezzel magyarázható a jelenlegi állapot. 
Mindettől függetlenül Zenta művelődési élete igen aktív. A városnak van egy múzeuma, egy 
széles hatáskörrel rendelkező művelődési és oktatási intézménye, két színháza, hat 

                                                             
1 Ez az esemény azért képez külön csoportot, mert összetett témakör, amelynek megvalósítását/bemutatását több 
helyen is tárgyaljuk.  
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művelődési egyesülete, két kórusa, mintegy nyolcvan civil szervezete, kis- és kézműves 
ipara (akik száma az elmúlt években megnövekedett), és sok olyan egyén, akik tesznek a 
közösség művelődési életéért. A művelődésben dolgozók kellően szakképzettek, még a 
szűkös lehetőségek mellett is nagy lendülettel akarják és végzik a munkájukat. A művelődési 
intézmények rendszere nem a stratégiai partnerségen, inkább a műszaki és környezeti 
lehetőségek racionális kihasználásán alapul. A művelődési intézményeknek (a Városi 
Múzeumnak, a Könyvtárnak, a Stevan Sremac SZMK-nak), a civil szervezeteknek, a 
kézműveseknek közös gondja, hogy nincs elegendő rendezett és az igényeknek megfelelő 
helye a kiállításokra és tárlatokra, esetenként a munkára.  
 
 
Műemlék épületek  
 
Leszögezhetjük, hogy Zenta bővelkedik műemlék jellegű épületekben, amelyek egy része 
műemlékvédelem alatt áll. Nagyon sok esetben ezek állaga rossz. Ha végeztek is rajtuk 
tatarozást, akkor azt szervezetlenül és terv nélkül, esetlegesen tették2.   
 
A város műépítészetének bemutatásakor legelőször Zenta arculatát meghatározó 
szecessziós épületeket kell kiemelni, amelyek a következők: a Városháza, a Royal Hotel és 
a Tűzoltó Laktanya3. A felsorolt három létesítmény közül a Városháza és a Royal Hotel 
alkalmas  turisztikai  látogatásra. A városházának van egy kilátótornya, valamint egy 
helyisége, ahol a zentai csatát műtárgyak segítségével mutatják be, amelyek a történelmi 
eseményt hűen tükrözik. A Royal Hotelt nemrégiben újították fel, várja a vendégeket, 
azonban a belsejét  nem abban a művelődéstörténeti stílusban rendezték, amelyben épült, 
így nem tükrözi annak műemlékértékét. A Tűzoltó Laktanya még most is az építésekor 
kapott rendeltetését tölti be, de vannak elképzelések, hogy a tűzoltóságot máshová 
költöztessék át, és a laktanyát művelődési-turisztikai ponttá változtassák többféle 
tartalommal4.   
 
A műemlék jellegű épületek közül ki kell emelni a Plébániapalotát, amely neoreneszánsz és  
neobarokk stílusban épült, Stevan Sremac szülőházát, a Szent Mihály Arkangyal pravoszláv 
templomot, a Szent Antal templomot, a Jézus Szíve templomot, a Kis Szent Teréz 
templomot és a kis-zsinagógát.  
 
A zentai Városi Múzeum  
 
A Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központhoz tartozik, a Plébániapalota egy részét 
foglalja el. Az egyházzal megosztva használja az épületet.  
 
A múzeum belterének egy része múzeumi tárlat (a régi épületrészben), az újabb rész (amely 
1972-ben épült) képtár és időszakos kiállítások helyszíne. A tartalmat illetően itt található a 
zentai  csata állandó kiállítása, valamint a paleontológiai és archeológiai állandó kiállítás, 
valamint  az etnológiai állandó tárlat, amely bemutatja a halászatot, a földművelést, az 
állattenyésztést  és a régi mesterségeket a Tisza mentén.  
 
A múzeum gondozza Székely Tibor hagyatékát, aki világhírű muzeológus, geográfus, 
poliglotta és eszperantista volt. A gyűjteményt 670 tárgy alkotja a világ minden tájáról, 

                                                             
2 Az adatokat a művelődési munkacsoport képviselőitől 2016.10.14-én a Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási 
Központban kaptuk. 
3 A Tűzoltó Laktanya kihasználásának lehetőségeiről  Dević V.,  Komnenić B., Mikić H. (2015) tett közzé írást 
Vajdasági  új  kreatív  területek címmel.  Újvidék, Vajdasági Művelődési Intézet.  
4 Ezeket az információkat Laskovity Kornéllal folytatott beszélgetés során kaptuk, amelyeket 2016. májusától  
decemberéig folytattunk. 
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amelyeket utazásai alkalmával gyűjtött. A gyűjtemény még nem tekinthető meg, de ha a 
helyiséggondok megoldódnának, komoly turistacsalogató lehetne a kiállítás.  
 
Létrehozták a vajdasági magyar népdalkincs archívumát. 
 
Az idegenforgalom számára a városháza tornya és a múzeum egy célpontnak számít, 
viszont a hely kapacitásának az észszerű kihasználása érdekében kisebb turistacsoportokat 
szükséges kialakítani a látogatáshoz (a torony egyszerre legtöbb 20 látogatót tud fogadni).   
 
A múzeum archívumában őrzik a Zentai Művésztelep alkotásait. Zentán szervezték meg a 
második világháború után az első művésztelepet (1952-ben), amely folyamatosan működött. 
Az évek során sok műalkotás jött létre, ám nincs elegendő hely a kiállításukra. A legutóbbi 
időszakban a magánvállalkozók is mecénásai egy-egy művésztelepnek (a Gyümölcsök 
Királynője etnográfiai tanya vagy az Anna Panzió).  
 
Annak ellenére, hogy értékes művészeti és történelmi tárgyak gyűjteményeit birtokolja a  
múzeum, nincs megfelelő kiállítási tere, sem saját honlapja, ahol naprakészen közölhetne 
adatokat,  emellett  munkaideje5  sem kellően flexibilis.   
 
A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ   
 
Stevan Sremac szülőházát alakították át a szerb helyismereti alapítvány székházává, 
amelyben 2005 óta működik. A zentai szerb közösség művelődési életének előremozdítása 
céljából alapították a szerbség egyik legnagyobb írójáról elnevezve. Állandó tárlat áll a 
látogatók rendelkezésére Stevan Sremac fényképeiből, könyveiből és kitüntetéseiből, 
valamint irodalmi találkozók helyszíne, amelyet általános és középiskolai osztályok 
látogatnak, azonban nem csupán Sremachoz kapcsolható irodalmi találkozókat tartanak itt. 
A központ magas szintű kapcsolatokat ápol neves hazai intézményekkel (mint a Matica 
Srpska vagy a Nisi Filozófiai Kar). Az alapítvány keretében könyvárusítás zajlik. Belőpődíj 
nincs.  
 
Az alapítvány keretében működik egy néptánccsoport, amelyben az óvodásoktól a felnőtt 
korosztályig mindenki megtalálja a maga helyét. A szerb néphagyományokat ápolja és 
gondozza (mint amilyen a kóringyálás már majdnem elfeledett hagyománya, amelynek 
évente ismétlődő rendezvénye már helybeli attrakcióvá vált).    
 
Az alapítvány fő hiányossága az aktív és sajátságos tartalmak, valamint az iskolákkal való 
együttműködés hiánya, a nem megfelelő reklám az intézményről, emellett a néprajzhoz és a 
hagyományokhoz kötődő programok sincsenek kellően tudatosítva a közvéleményben.  
 
A zentai zsinagóga   
 
Az egyetlen megőrzött zsinagóga az egész Tisza mentén, ahol a múltban kisszámú, de 
jelentős ortodox (szefárd) zsidó közösség élt. Sokáig sportlétesítményként használták az 
épületet. Működésével kapcsolatban jelenleg olyan elképzelések vannak, amelyek szerint a 
jövőben a Városi Múzeum használná6. 
 
Művelődési intézmények   
 

                                                             
5 A múzeum szerdától hétfőig dolgozik 10-től 12 óráig és 17-től 19 óráig (télen  16-tól 18 óráig). 
 
6 A művelődési élet képviselőivel folytatott megbeszélésen kapott információ 2016.10.14-én a Thurzó Lajos 
Művelődési-Oktatási Központban.  

14



20 
 

A Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ   
 
Ez a központ egy több intézményt magába foglaló intézmény. A Városi Könyvtár mellett 
része még a Művelődési Ház7 és a Városi Múzeum8.  
 
A Városi Könyvtár   
 
A Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központhoz tartozik. Városi népkönyvtárként működik 
és elsősorban Zenta polgárainak áll rendelkezésére. Az idegenforgalom nem a fő 
tevékenységi területe, azonban a könyvtár szerepe tükröződik a többi városi intézmény 
működésén. Meglátszik például az együttműködés a múzeum katalógusának 
kidolgozottságán (a lektoráláson és a nyomtatáson). Vannak fejlesztési elképzelések a 
könyvtár raktári részének kibővítésére, de ezeknek az elképzelések a megvalósítása még 
várat magára9.   
 
A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet  
 
Az itt élő magyarság kulturális életét, hagyományait begyűjtő, rendszerező és bemutató 
intézmény. Az idegenforgalmi szervezettel együttműködve a magyarországi turistáknak az 
intézet látogatásokat szervez. Mindemellett az intézet munkatársai tudományos 
publikációkkal népszerűsítik környezetük építészeti örökségét. Tapasztalataik alapján a 
látogatók körében nagy az érdeklődés ez iránt a téma iránt, illetve a hozzá hasonló 
tartalmak iránt.  
 
Miroslav Antić Szerb Kamaraszínház  
 
Önállóan visz színre darabokat. Külföldi színházi produkciókat vendégszerepeltet Szerbia-
szerte. Harminc éve dolgozik (ötven darabot vittek színre mintegy háromszáz alkalommal). A 
színházi tevékenység mellett ők szervezik a Szent Száva napi megemlékezést. Amatőr 
színház, amely a Thurzó Lajos MOK Művelődési Házában tartja bemutatóit.  
 
A Zentai Magyar  Kamaraszínház 
 
Hivatásos színtársulat nyolc színésszel. A Thurzó Lajos MOK Művelődési Házában tartják a 
bemutatóikat. Munkája az egész színházi évadot befedi.  
 
A zentai csata   
 
A világtörténelem egyik nagy jelentőségű ütközete volt az 1697. szeptember 11-i csata,  
amelyben a Savoyai Jenő által vezetett keresztény sereg megverte a II. Musztafa szultán 
vezette török hadat. A csata jelentősége abban rejlett, hogy az akkori Magyarország 
csaknem teljes területe felszabadult a török uralom alól, egyúttal megelőlegezte az 1699-es 
karlócai békekötést, amely a közép-európai országok számára azt jelentette, hogy 
elkezdődött az Oszmán Birodalom kiszorítása a régióból.  
A zentaiakban tudatosult a csata jelentősége, ugyanúgy a város vezetői goldolkodásában is. 
A történelmi esemény jelentőségének hangsúlyozására épült ki a városháza tornyában a 
kilátó, a Városi Múzeumban állandó tárlatot kapott az ütközet, valamint a csata helyszínéhez 
közel, a Tisza-parton emlékmű épült. Zentai csata jelzéssel emléktárgyak és különböző 
termékek készülnek – pl. bor és csokoládé –, ami jó példa a történelmi esemény piaci 
                                                             
7 A Művelődési Ház valójában a színházterem, amelyben a szerb és a magyar színház az előadásait tartja, de 
egyéb tartalmak is ott zajlanak (például a multikulturális jelleggel bíró Gyermekfesztivál). 
8 A Városi Múzeumról bővebben írtunk a Jelentős műemlék épületek fejezetben. 
9 Az adatok Popović Predraggal való beszélgetés során jutottak birtokunkba, aki a Városi Könyvtár dolgozója. 
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megjelenésére. Sava Stojkov Zentai csata című festményének megvásárlása is fontos lépés 
volt, amely Eisenhut Ferenc ismert képének másolata. A kép a XX. század ötvenes éveiben 
készült Zenta község megrendelésére, amelynek nyoma veszettaz elkészülte után. Zenta 
község tulajdonába való visszakerülésével és az idegenforgalomban való megfelelő 
elhelyezésével még egy újabb látványpont jött létre, amely ugyancsak a csatát mutatja be.  
A község ezen stratégiai irányvonala mentén a zentai csata témakörének még aktívabb 
kihasználása érdekében a következő lehetőségek irányába javasolunk elmozdulást:  

- a csatát bemutató Emlékpark kiépítése, 
- a csata vagy annak részei bemutatása/eljátszása (például a hadvezérek 

találkozása), 
- Savoyai Jenő jelmezének elkészítése, amelyet a turistacsoportok fogadásakor 

hordhatna a túravezető, 
- különböző csokoládé helyben készítése a csatatúra résztvevőivel. 

 
Rendezvények 
 
Számos rendezvénye van Zentának. A legjelentősebbek közé sorolható a Tiszavirág 
Fesztivál, az I love Senta, a Nemzetközi Birkanyíró és Birkapörkölt Főzőverseny, a 
Városnap és a Halászcsárdai  Napok10.  
 

1. Táblázat: A legnagyobb rendezvények látogatottsága  
Rendezvények 2012 2013 2014 2015 2016 
Birkanyíró és Birkapörkölt 
Főzőverseny 

2500 3000 4000 5000 7000 

Tiszavirág Fesztivál - 4000 5000 7000 8000 
I love Senta Fesztivál  - 2500 3000 3000 4000 
Városnap  6000 6000 8000 10000 15000 
Karácsonyi Vásár  2000 2500 3000 3000 4000 
Forrás: A szervezők becslése 
 
Jó kiindulási alap a már létező és működő rendezvények sokasága, amelyek a művelődési 
élet különböző területeit fedik, a kortárs művészettől a hagyományos népművészetekig. 
Ezeknek  a célközönsége jórészt a helybéliek és a környékbeliek. A község által támogatott 
rendezvényeken kívül vannak még kisebb, szűkebb szakterületre vonatkozó összejövetelek, 
mint amilyen a pécsi és újvidéki művészeti akadémiák diákjainak nyári tábora. Ezen 
alkalmakkor művészeti akció keretében megjelölik a város neves házait, ezzel rájuk irányítva 
a figyelmet. Az építészeti hagyaték védelmére figyelmeztetnek mindenkit. A tábor témája a 
művészeti és az építészeti örökség őrzése, ezért nagyon értékes. Az önkormányzatnak még 
hatékonyabban kellene támogatnia a hasonló kezdeményezéseket. Az ilyen rendezvények 
hozzájárulnak a község nemzetközi bemutatkozásához, a külföldi oktatási intézményekkel 
való szorosabb együttműködéshez.   
 
Civil- és egyéni kezdeményezések   
 
Zentán mintegy nyolcvan civil szervezet működik (legtöbbjük a művelődés területén). Ami 
mindegyiket a legjobban nyomasztja, az a működési tér hiánya. Sem kiállítási terük, sem 
megfelelő saját működési helyük nincs. A Városi Könyvtáron, a Művelődési Házon és a 
Vajdasági Magyar Művelődési Intézeten kívül nincs igazán olyan terület, amely a helyi 
lakosság és az idelátogatók kiállítási igényeit ki tudná elégíteni.  
                                                             
10 Ez csupán néhány rendezvény, melyeket a 2014-től 2020-ig terjedő időszak akciótervéből, és a 2014-től 
2020-ig terjedő fejlesztési stratégia dokumentumaiból emeltünk ki. A további rendezvények ugyanebben a 
dokumentumban találhatóak a 82-83. oldalon.   
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Zentán két kórus és hat művelődési egyesület működik. Az önkormányzat által rendezett 
műsorokon ezek az egyesületek mindig jelen vannak. A magyar társulatoknak több 
rendezvényük és vendégszereplésük van. Egy ilyen jelentős rendezvény, ahol fellépnek a 
zentai művelődési egyesületek, a Mosolytenger gyermekfesztivál. Zentán él és alkot még 
Mezei Szilárd, aki kortárs dzsessz és improvizatív zenével foglalkozik. A Kálmán zenész 
házaspár ugyancsak Zentán él. Az ő munkásságuk is lehet egy potenciális idegenforgalmi 
lehetőség, vonzerő11.  
 
Ahogyan a Műemlékek és műemlék jellegű épületek fejezetben megállapítottuk, a tárgyi 
örökségnek ez a része rossz állapotban van, tatarozásuk is esetleges. Létezik olyan 
kezdeményezés, mely szerint minden egyes ilyen épület legyen megjelölve. A Muškatirović 
Jovan művelődési és történeti társaság 2016-ban kezdeményezte, hogy hivatalosan és 
folyamatosan védve legyenek ezek a zentai épületek. Kor és jelentőség alapján elkészült 
egy sürgősségi jegyzék, amelyben hármas épületcsoportokban esnének át egy bizonyos 
védelmi folyamaton, amelynek célja, hogy a Szerb Köztársaság védett kulturális 
örökségének részévé váljanak. Emellett indítványozzák a Muškatirović Jovanról elnevezett 
fesztivál létrejöttét, a Tisza első és legrégibbi fahídjának kikutatását és bemutatását12. Ebből 
is látszik, hogy a civil kezdeményezések a tárgyi és a szellemi hagyaték védelme és 
megőrzése terén is elkezdtek tevékenykedni.  
 
A hosszú éveken át tartó és következetes egyéni munka kiváló példája a régi mesterségek 
háza, ahol a környék elfeledett szakmáinak tárgyi hagyatékát tekinthetjük meg. Mintegy 
10.000 tárgy gyűlt össze 30 év alatt, amelyek egy múzeum alapját képezhetnék. Ahhoz, 
hogy múzeumi tárlatként lehessen kezelni, fel kellene dolgozni a tárgyakat. Jelenleg csak a 
tulajdonossal megbeszélt időpontban lehet látogatni a magánházban lévő gyűjteményt.  
 
Régi- és kézműves mesterségek   
 
A kisiparban feltűnő, hogy újabban13 fiatalok is vállalkozásba kezdenek, főként a minőségi, 
kézműves élelmiszergyártás területén. Olyanok is vannak köztük, akik Zenta történelmi és 
kulturális rétegére építve igyekeznek termékeiket eladni, azokat összekötve a város 
történéseivel, rendezvényeivel.  
 
A legismertebb zentai sütemény az Almási-féle marcipán, amely hagyományos családi 
receptúra alapján készül. A zentai Idegenforgalmi Szervezetnek köszönhető, hogy ezeket a 
marcipánokat összefüggésbe hozták a zentai csatával, így jöttek létre a Savoyai Jenő és a 
II. Musztafa szultán arcképével díszített marcipántallérok, amelyek mostanra emléktárgy 
jelleget öltöttek. Az Almási-féle cukrászdában adottak a feltételek, hogy akár egy egész 
csoport turista kézműves foglalkozás keretében, aktív programként elsajátítsa ennek a 
hagyományos marcipánnak az elkészítését.   
 
Az Almási cukrászdát, amely a város központjában található vendéglátóipari objektum, a 
közelmúltban újították fel, korszerűen felszerelték, de sajnos semmiféle olyan sajátossággal 
nem rendelkezik, amely a generációkon átívelő családi hagyományra utalna. A cukrászda 
árukínálatában főként olyan sütemények vannak, amelyek a vajdasági és szerbiai 
cukrászdai kínálatban mindenütt megtalálhatóak. A marcipántallérok csupán mellékesen 

                                                             
11 Ha zenéről van szó, meg kell említeni Kraljić Darkót, a jugoszláv könnyűzene egyik úttörőjét, aki a zentai 
Tisza-parton komponálta a Csónak a Tiszán („Čamac na Tisi”) című dalt, amely dal egy olyan szellemi terméke 
Zentának, amelyet a turisztikai kínálat részévé lehetne tenni.  
12 Ezeket az adatokat a kulturális erőforrások fókuszcsoport keretében kaptuk Ramadanski Raškótól. 
13 A 2015-től a 2016-ig terjedő időszakról beszélünk. 
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vannak jelen, érdemtelenül háttérbe szorítva. Amennyiben az Almási cukrászdához hasonló 
vendéglótóipari objektumok magukat részévé kívánják tenni az idegenforgalmi kínálatnak, 
akkor elkerülhetetlen az ügyviteli politikán és a vizuális megjelenésen való változtatás.  
 
A Réel cég 2015 óta dolgozik Zentán. Kézműves csokoládét és pralinét készítenek minőségi 
alapanyagokból (belga csokoládéból és szerbiai gyümölcsökből). A műhelynek van olyan 
helyisége, ahol ezekből a minőségi csokoládékból termékkóstolót és árusítást lehet tartani. 
A Réel vállalkozás és a zentai Idegenforgalmi Szervezet között jó együttműködés áll fenn – 
a Zentai Csata feliratos csokoládékat emléktárgyként árusítják. Terveik között szerepel egy 
csokoládémúzeum megnyitása is.  
 
A Forma Galéria egy olyan kézművesipari vállalat, ahol a kerámiatermékek eladása mellett 
műhelymunka keretében agyagtárgyak gyártására lenne hely. Jelenleg a helyszínen lehet 
követni a gyártási folyamatot, de nincs kapacitás a látogatók szervezett formában történő 
műhelymunkájára, például arra, hogy maguk ügyeskedhetnének, próbálkozhatnának az 
agyag megformálásával. 
 
Amikor a zentai kézműiparról van szó, ki kell emelni a Manufaktura műhelyt, amely magas 
minőségű, kézzel készített szépségápolási szereket gyárt. A műhely üzleti részében látható 
a gyártási rész is. A testápoláshoz tanácsokat is lehet kapni közvetlenül a gyártótól. A 
kozmetikai szerek (szappanok, krémek, dezodorok, fürdőhabok stb.) Ezek a termékek Zenta 
idegenforgalmi kínálatának részét képezhetik, mert eredeti, megfelelő árfekvésű és jó 
használhatóságú szerekről van szó (amelyek a maguk csoportjában a legkelendőbbek).  
 
Mintegy 60-70 kézműves tagja a Rozetta civil szervezetnek, ám szervezettségük nem 
megfelelő. Ez a hiány abból ered, hogy piacorientáltságuk rossz (nincsenek kereskedelemre 
bejegyezve), ezért termékeiket sem az Idegenforgalmi Szervezetnek, sem a turistáknak nem 
tudják eladni. Tudni kell erről a szervezetről, hogy őrzi a fehérhímzés és a mintadrukkolás -
mintaalap nyomtatásának hagyományát. 
 
Gelbstein Albert zentai műhelye ismert volt e téren. Ehhez a hímzéshez ügyes rajzolók 
készítették a sablonokat és a mintákat. A műhely legaktívabb időszaka a két világháború 
között volt. A Városi Múzeumban található az ebből az időszakból származó 1600 minta 
sablongyűjteménye. Zentán él még néhány olyan asszony, aki ezt a  mesterséget ma is 
űzi14. 
 
A Karácsonyi Vásáron sok kézműves tárggyal szembesültünk, amelyeket ott árusítanak. Egy 
fafaragóval való beszélgetés során megtudtuk, hogy a fiatalok nem érdeklődnek az ilyen 
jellegű munkák iránt15.   
 
Mindebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Zentán jelentős számú iparos dogozik, 
akik jó minőségű termékeket gyártanak, amelyeket a turizmusban fel lehet használni. A 
Községi Tanács turizmussal megbízott tagjával való megbeszélés során felmerült annak a 
szükséglete, hogy kötni kellene a kézműipari termékeket Zentához és a zentai csatához, 
mégpedig átgondoltan és szervezetten. 
 
A régi és kézműves mesterségek számára jó bemutató és értékesítő helyet jelenthetne a 
Hajós utcai raktár, ahol maguk a kézművesek állíthatnának ki.  
 

                                                             
14 Az adatokat Nagy Abonyi Ágnes néprajkutatótól kaptuk a Városi Múzeumban. 
15 A fafaragó tálcákat, alátéteket és vágódeszkákat gyárt, amelyek a turisták itallal és étellel való felszolgálását 
szolgálhatnák az éttermekben. 
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Híres zentaiak  
 
Zentának több híres szülötte van (Stevan Sremac, Fekete Mihály, Jovan Đorđević, Dudás 
Gyula, Muškatirović Jovan, Thurzó Lajos, Bugarski Stefan és még sokan mások). Közülük 
csak nagyon kevés személynek megjelölt a szülőháza, alkotói tevékenységének színhelye. 
Több híres zentainak vagy a városhoz köthető személynek van mellszobra Zentán. Stevan 
Sremac, Gombos Gábor, Jovan Đorđević, Jovan Joca Vujić, Tóth István, Raičković Stevan, 
Szél Endre, Berényi János, Gerő István és Bolyai János szobrán kívül semmi sem utal ezen 
alkotó személyek életére és munkásságára, ami a látogatókat lekötné és segítené abban, 
hogy megismerkedjenek munkásságukkal. Az idegenforgalmi kínálatban a híres zentaiak 
kiváló színfoltot képviselhetnének, ami egyaránt érdekes lehetne a szerbiai és a 
magyarországi érdeklődők, látogatók számára.   
 
A TURIZMUS SZERVEZETTSÉGE, INFRASTRUKTÚRÁJA ÉS 
KAPACITÁSA  
 

 Jó a közlekedési összeköttetés  
 Kisebb csoportok és magánszemélyek igényeit kielégítő elszállásolási 

kapacitások működnek  
 Nagyobb csoportok számára nem elegendő a hotelkapacitás   
 Kielégítő a vendéglátói befogadóképesség   
 Nincs olyan ügynökség, amely ide utaztatná a turistákat 
 Hatékony az idegenforgalmi szervezet, de hátrányt okoz, hogy kevés a 

munkatársa  
 Szükséges az idegenforgalomban dolgozók szakmai továbbképzése  

 
 
Közlekedési összeköttetés 
 
A fő útvonalakhoz mérten Zenta községnek kedvező fekvése van. Itt halad keresztül az 
Újvidék–Zenta–Szeged főútvonal. Kelet-nyugati irányban Topolyával, Csókán keresztül 
pedig Nagykikindával van kapcsolata. A Szabadka–Nagykikinda vasútvonal Zentán halad 
keresztül. A Tisza nemzetközi folyamhajózási útvonal, ám nagyon fejletlen ez a közlekedési 
mód. Szerbiában ilyen utasforgalom szinte nem is létezik. A teherforgalom is csak valamivel 
fejlettebb, az is inkább a homok, a sóder és más ömlesztett áru szállításában merül ki.  
 
Elszállásolási lehetőségek   
 
Zenta község területén különböző típusú és minőségű elhelyezési lehetőségek találhatóak.  
Minden szálláshely magántulajdonban van. A város egyetlen, három csillagos szállodája 
ötven ággyal rendelkezik, de van hostel része, amely alkalmas diákkirándulók fogadására. A 
szálloda jelenlegi befogadóképessége nem elegendő nagyobb csoport fogadására. Emiatt 
nem lehet továbbfejleszteni a sportturizmust (a sportolók felkészítő- és edzőtáborát itt 
tartani), és nem teszi lehetővé a konferenciaturizmust sem.   
 

2. táblázat Elszállásolási lehetőségek  
 2012 2013 2014 2015 2016 
Regisztrált  elhelyezési 
egységek  

8 3 6 6 7 

Ágyak száma  178 146 178 184 209 
Forrás: Jelentés Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete munkájáról és pénzügyi 
üzletviteléről  2012., 2013., 2014., 2015., 2016. évekre  
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Zentán és környékén a szobák és lakosztályok kiadása a leggyakoribb szálláskiadási mód. 
Nagyon tarka a kínálat az elhelyezkedés és a minőség tekintetében. Vannak szabályosan és 
törvényesen működő, de vannak illegális és félillegális szálláshelyek. Egyre égetőbb az új, 
magasabb szintű szálláshelyek utáni igény, de még mindig sok az olyan kiadó szoba, amely 
alig tesz eleget a legalapvetőbb feltételeknek. Ezért kell a szállásadókat is képezni, hogy 
felismerjék a turisták szükségleteit és elvárásait. Gyakorlati együttműködésre van szükség a 
turizmus minden egyes résztvevőjével, hogy Zenta idegenforgalma minőségesebbé váljon.  
 
 

3. táblázat Turisztikai forgalom  
 

ÉV  ÉRKEZÉS  ÉJSZAKÁZÁS 
összesen hazai  külföldi  összesen  hazai  külföldi 

2012 2919 1244 1675 7808 1776 6032 
2013 3879 1116 2763 14152 1706 12446 
2014 3218 1367 1851 9637 3122 6515 
2015 3965 1630 2335 11680 4552 7128 
2016 5268 3496 1772 17304 12767 4537 
 
Forrás: Szerbia Statisztikai Intézete, Szabadkai Statisztikai Osztály  
 
Az új szálláshelyek nyitása, mint a SPA és wellness központ, valamint a borászat, mint 
kísérő tevékenység, jó lehetőség Zenta minőségi turisztikai kínálatának beindítására. Ezzel 
nőhetne az itt töltött napok száma és az áruforgalom is.  
 
Vendéglátóipari lehetőségek   
 
A vendéglátás befogadóképessége és kínálata Zentán széles skálán mozog. Az éttermek, 
kávézók, cukrászdák, pizzériák, klubok, diszkók mindegyike képes teljes mértékben eleget 
tenni a helyiek és az ideutazók elvárásainak. Vannak köztük nagy múltra visszatekintő 
vendéglők, amelyek jellegzetes ételeikről, kínálatukról ismertek már régóta. Az ilyen 
létesítményeknek Zenta idegenforgalmi kínálatában méltó helyet kell biztosítani, de a 
minőség javítása érdekében a szállásadókhoz hasonlóan képezni kell a vendéglátókat is.  
 
Turisztikai ügynökségek   
 
Zentán három utazási iroda működik, amelyek elsődlegesen az országból való kiutaztatással 
foglalkoznak. Nincs olyan ügynökség, amely a turisták ideutaztatását tűzné ki célul, hirdetné 
a város idegenforgalmi lehetőségeit és kínálatát. Kivételt csupán a vadászturizmussal 
foglalkozó ügynökségek képeznek.  
 
Az Idegenforgalmi Szervezet   
 
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2006-ban alakult azzal a feladattal, hogy a község 
turizmusát fejlessze és az idegenforgalmi lehetőségeket bemutassa. A város turisztikai 
népszerűsítésén túl foglalkozik az idelátogatók idegenvezetésével és hasonló 
tevékenységekkel, amelyeket az SZK Turizmusról szóló törvénye előirányzott. A zentai TSZ 
fontos szerepet játszott a turisztikai kínálat kialakításában, a szervezési menedzsment 
létrehozásában, mint amilyen a turisztikai kínálat minden tagjával való együttműködés és 
azok koordinálása, szórakoztató, művelődési és turisztikai műsorok szervezése és 
kivitelezése. Komplex idegenforgalmi kínálat megformálásán dolgozik, ezért alakított ki jó 
együttműködést a szállásadókkal, a vendéglősökkel, a művelődési intézményekkel, az 
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emléktárgyak gyártóival, a kézművesekkel, a művelődési egyesületekkel, sporttal, 
környezetvédelemmel és területfejlesztéssel foglalkozó szervezetekkel. A zentai 
Idegenforgalmi Szervezetnek megfelelő helyen van az irodája, kiválóak a szekemberei, de 
ilyen kevés dolgozóval nem lesz képes a jövőben megfelelő mértékben szerepet vállalni a 
fejlesztési terv kivitelezésében. Elkerülhetetlen, hogy mihamarabb bővüljön az ott dolgozó 
munkatársak száma.  
 
 
Polgárok egyesületei   
 
Zentán a civil szervezetek, az NGO-k aktivitása kimagasló szintű. Mintegy nyolcvan civil 
szervezet dolgozik a községben (többségük a művelődés területén). Munkájukat a 
művelődési témaköröknél már tárgyaltuk. A művelődési és a környezetvédelmi civil 
szerveződések talán a legjelentősebbek a turizmus fejlesztése kapcsán. Pótolhatatlan 
szerepüket ki kell emelni a turisztikai jelentőséggel is bíró rendezvények szervezésben. Az 
önkormányzattal és az Idegenforgalmi Szervezettel jó az együttműködésük.  
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A TURIZMUS MENNYISÉGI MUTATÓI ZENTÁN 
A 2016-OS ÉVBEN 
 
A 4-es számú táblázat azokat a hivatalos adatokat foglalja magába, amelyek Zenta község 
Idegenforgalmi Szervezetének 2016-os munkájáról és pénzügyi ügyviteléről szóló 
jelentésben, valamint a Szerb Köztársaság 2011-es lakossági-, háztartás- és 
lakásösszeírásában szerepelnek. Ezek alapján az adatok alapján tüntettük fel a lakosság 
számát, a turistákét és az éjszakázásokét, a rendelkezésre álló szálláshelyek és ágyak 
számát, valamint a turizmusban foglalkoztatottak számát. Zenta község 23 316 lakosa közül 
7389-nek van munkahelye, közülük 127-en az idegenforgalomban dolgoznak. Ezek szerint a 
község 100 foglalkoztatottjából 1,7-en dolgoznak a turizmusban (5-ös táblázat). A 
turizmusban foglalkoztatottak legnagyobb része a szállásadás területén és a 
vendéglátásban dolgozik (összesen 125-en), ketten dolgoznak Zenta község Idegenforgalmi 
Szervezetében (A Szerb Köztársaság lakosság, háztartások és lakások összeírása, 2011). 
Zenta községben a szálláshelyek esetében 209 regisztrált ágy van (4-es táblázat), összesen 
7 regisztrált, elszállásolásra alkalmas létesítménnyel (az adatok Zenta község 
Idegenforgalmi Szervezete  2016-os évi  munkájáról és pénzügyi ügyviteléről szóló 
jelentésből származnak). 
 

4. táblázat  
 
KÖZSÉG  A 

lakosság 
száma 

A 
turisták 
száma  

A 
megvalósított 
éjszakázások 

száma  

Az 
ágyak 
száma  

A 
foglalkoztatottak 

száma a 
községben  

A turizmusban 
foglalkoztatottak  

száma 

ZENTA  23316 5494 17860 209 7389 127 
Forrás: Zenta község Idegenforgalmi Szervezete 2016-os évi munkájáról és pénzügyi 
ügyviteléről szóló jelentésből, valamint a Szerb Köztársaságban a 2011-es évi lakossági-, 
háztartási- és lakások összeírásából 
 
Az 5-ös számú táblázat a turisták számát a lakosok számához viszonyítva mutatja be, majd 
az ágyak számát a lakosok számához viszonyítja, a turisták átlagos tartózkodásának napjait, 
a kapacitások kihasználtságát, amelyet százalékban fejeztek ki a vendégnapok számának  
mérésével, valamint kifejezi a turizmusban foglalkoztatottak számát a többi foglalkoztatott 
számához viszonyítva. Az eredmények azt mutatják, hogy községi szinten 100 lakosra 24 
turista jut, amikor pedig az ágyak számáról van szó, akkor 100 lakosra 0,9 ágy jut. A turisták 
átlagos tartózkodása Zenta községben 3,3 napot tesz ki, az elhelyezési kapacitások teljes  
kihasználtsága 85,4 nap, vagyis éves szinten 23,4%-ot tesz ki, ami mindenképpen az 
ajánlott 33%-os kvóta alatt van, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezetének fejlesztési 
programja ajánl.  
 
 
5-ös számú táblázat Zenta község turisztikai fejlettségének mennyiségi mutatói  

KÖZSÉG A turisták 
száma a 
lakosság 
számához 

viszonyítva 

Az ágyak 
száma 

a lakosság 
számához 

viszonyítva 

A turisták 
átlagos  

tartózkodása  
(a napok 
számával 

A kapacitások 
kihasználtsága 

a napok 
mérésével 

(éves szinten) 

A kapacitások 
kihasználtsága  

%-ban (éves 
szinten) 

A turizmusban 
foglalkoztatottak 
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foglalkoztatott 
számához 

4



28 
 

(100 lakos) (100 lakos)   mérve) viszonyítva (*)  
ZENTA  24 0,9 3,3 85,4 23,4 1,7 

 
(*) A számítás 100 lakosra készült. 
 
 

ZENTA MINT IDEGENFORGALMI ÚTICÉL ÉS A 
TELEPÜLÉS ÉRDEKESSÉGEINEK WEBES, 
INTERNETES BEMUTATÁSA  
 
Az úticél reklámjának kidolgozásakor figyelembe kell venni azt a tényt, hogy manapság az 
internet az idegenforgalomnak kihagyhatatlan része. A turistákkal folytatott 
kommunikációban elengedhetetlenül szükséges, mivel az utazással kapcsolatos döntések 
meghozatalában az internet nyújtotta információk fontos szereppel bírnak. Napjaink 
turistájának elvárása már meghaladja az alapvető internetes bemutatók formai kereteit, 
amelyek jobbára csak az egyirányú bemutatását adják az idegenforgalom tárgyának, az 
pedig nagyon hasonlít a klasszikus kommunikációs modellekhez. Változtak a 
kommunikációs csatornák, egyre dominánsabb szerepet kap a fogyasztó (a turista), ami 
gyökeres változásokat hoz. A fogyasztókkal folytatott interaktív kommunikációs mód 
magával hozta, hogy a turisztikai célpontok kiválasztásának eldöntésekor a Web 1.0 
technológiáról áttérjünk a Web 2.0 technológiára. Ezzel reflektorfénybe kerültek a közösségi 
hálók, a blogok, egyre nagyobb „virtuális teret” hódítanak az audiovizuális útvezetők 
(leginkább podcast formájában), interaktív térképek és virtuális túrák. Az információt 
megjelentető és szolgáltató oldalakról áttért a világ az interaktív és közösségi jelenlétet adó 
oldalak használatára. A legfrissebb kutatások szerint a felhasználók részéről az utazás 
tervezése kapcsán történő internethasználat változásai a következő öt kulcsfontosságú 
irányzatban foglalhatóak össze:   
 

1. Az utazások tervezésében használják az internetet, mint az információk fő forrását 
(az USA-ban ez már elérte a túltelítettségi szintet).  

2. A turisták alkalmazkodnak az internethasználat változásaihoz (a Web 1.0 
technológiáról a Web 2.0 technológiára való áttérésben).  

3. A turisták ma már jobban érdeklődnek a másodlagos turisztikai kínálat (múzeumok,  
mozik, éttermek, üzletközpontok, előadások stb. látogatása), mint az elsődleges   
turisztikai termékek iránt (szálláshely, ellátás vagy utazás).  

4. Offline médiumokat használnak kiegészítő információforrásként.  
5. A közösségi hálózatok az interneten egyre markánsabb forrásaivá válnak az  

információk begyűjtésének.   
 
Ebben a szövegkörnyezetben egy megadott település turisztikai kínálata előmozdításának 
elemzése, esetünkben Zentáé, az Idegenforgalmi Szervezet, mint ezzel foglalkozó szervezet 
eddigi webes bemutatkozásának és minden érintett internetes bemutatkozását kell magába 
foglalnia. A marketigbemutató bevezető részében elkészült a működő weboldalak tartalmi 
elemzése. Az eredmények bemutatása előtt azonban van néhány észrevétel, amely a 
turisztikai úticél népszerűsítésének céljára szolgáló oldalak elemzésének módját határozza 
meg. Az eddigi úticélok webes népszerűsٌítésének kutatását két irányból vizsgáltuk meg: 
egyrészt, hogy a kínálatot nyújtó szervezet honlapja milyen minőségű, másrészt, hogy a 
webes bemutató mennyire egyedi (használja-e az idegenforgalom céljaira a közösségi 
médiát, jelen van-e a közösségi hálón; blogok, podcastok, interaktív térkép stb.), illetve 
vannak-e az oldalon sajátságos lehetőségek (mint amilyen a szálláshely-foglalási 
lehetőség). Ezek a honlapok a turistáknak információkat nyújtanak az úticéljukkal 
kapcsolatban (elhelyezés, különböző helyszínek, érdekességek, bérleti díjak, helyi 
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tömegközlekedés). Lehetővé teszik a helyi turisztikai szervezeteknek, hogy kiépítsék és 
átadják közösségük sajátságos értékeit, hogy meggyőzően hasson a potenciális látogatókra. 
A honlapok olyan kommunikációs csatornák, amelyeken keresztül bemutatható a turisztikai 
termék és szolgáltatás, de jó felülete lehet az információ szolgáltatásának, nemcsak az 
ideutazó kikapcsolódni vágyóknak, de a szakmai közönségnek is. A honlapok minőségét, 
így az úticélokét is négy tényező alapján ítélhetjük meg: a műszaki-, a kommunikációs-, a 
kapcsolati- és a meggyőzés aspektusa alapján. Egyszerűbb és gyakorlatiasabb elemzés a 
weboldalak esetében, ha az egész oldal tartalmának elemzése helyett a honlapra való 
belépéseket (ang. home page) vesszük megfigyelési egységnek. Bebizonyosodott ugyanis, 
hogy a turisztikai célpontok oldalain a már feltüntetett adatok szerepeltek. Ez volt a kiinduló 
pontja az elemzés képletének Zenta turisztikai célpontként történő webes bemutatása 
elemzésekor is.  
 
Ezen aspektusok az alábbi paramétereket ölelik fel: elsődleges, hogy az oldal mire 
összpontosít (ezek az oldalak főkén információközlő oldalaknak sorolhatók be, esetleg  
kereskedelminek vagy informatív-kommerciális jellegűnek), az oldal vizuális megjelenése 
(nagyság, kiegyensúlyozottság, a képek száma, az úticélnak van-e logója, milyen az 
animációja, rendelkezik-e videóanyaggal), a honlap kezelhetősége (van-e kereső programja, 
a  szöveg mely nyelveken létezik), a szöveg- és a reklámfelületek közti viszony (banner, 
pop-up hirdetések), linkek a közösségi mádia irányába (közösségi háló) és interakció a 
látogatókkal (az úticél térképe, információk az időjárásról, eseménynaptár, szobafoglalási 
lehetőség). Az elemzéssel az úticélnak tekinthető alanyok honlapjait (37 honlap) öleltük fel, 
akik az előző elemzésben, mint úticél kerültek leltárba: a turisztikai szervezet, az elhelyezés 
létesítményei, a vendéglátás létesítményei, a sportlétesítmények és a művelődési 
szervezetek (lásd az 1-es mellékletet). A weboldalakat követik az internetes kereső 
programok. A felsorolt mércék alapján az érintett  felek honlapjaira az alábbi észrevételeket 
tesszük:  
 
A felsorolt 37 érintett oldalból 17 honlapot lehet megtalálni, amennyiben kulcsszóként az 
intézmény megnevezését írjuk be a keresőbe. Ha az esetleges látogatókkal való 
kapcsolattartásról van szó, ez így magában nem mutatja az internetes jelenlét valós 
állapotát, vannak ugyanis olyan szervezetek, amelyek a honlapjukat eltérő néven jegyzik, 
ezért hozzájuk csak közvetett úton juthatunk el. Manapság a gyors, digitális kommunikáció 
idejében minden többlettevékenység az esetleges látogatókkal való kapcsolattartást rontja, 
nehezíti az információszerzést, akár el is tántoríthatja a látogatókat. Az elérhető weboldalak 
működő lapjainak többségénél dominál a kereskedelmi jelleg, többségüknek mindössze egy-
két oldala nyitható, annak is több mint fele csak képekből áll. Kevés az a szöveges rész, ami 
egyébként is javasolt az ilyen jellegű oldalak kidogozásakor, marketing szempontból pedig 
az érintett felek mindegyikénél az egységes identitásnak kellene megjelennie. Egy turisztikai 
célpont sajátos beazonosítója lehet, ha van logója és jelmondata, amivel utal az egyedi 
sajátság(ok)ra. A jelenlegi oldalak elmezésekor feltűnt, hogy ezek az elemek csak az 
Idegenforgalmi Szervezet és a Községi Sportszövetség esetében vannak jelen. Ebből is 
látszik, hogy az önkormányzat szervezeteiről van szó. A többi érintett fél, főleg a 
magánvállalkozók, nem érzik szükségét annak, hogy azonosuljanak a sajátságos azonosító 
jegyekkel, ami jelezheti a fejlesztési stratégia ismeretének hiányát vagy a vele való 
azonosulás képtelenségét, esetleg az érintettek nem tudnak erről a márkanévről. 
 
Hogy milyen mértékben interaktív egy oldal, azt a következő paraméterek figyelembe 
vételével állapíthatjuk meg: van-e rajta animáció, mozgóképes vagy hangzó anyag, esetleg 
térkép, keresőprogram a közösségi elérhetőség céljából, a blogoknak van-e 
linkgyűjteményük, a foglalási rendszerhez van-e hozzáférésük, időjárás előrejelzés, 
bannerok és pop-up hirdetések jelenléte fennáll-e. Reménykeltő, hogy a bannerok és a pop-
up hirdetések jelenléte minimális (azon reklámoké, amelyek a keresőablakra ugranak ki, 
amikor egy oldalt meg szeretnénk nézni). Az általunk vizsgált oldalak egyikénél sem volt 
konkrét pop-up hirdetés, illetve az elemzett oldalak közül csak egynél fordult elő banner. 
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Mivel ezen a weboldalon információt adó mód a fogyasztókkal való kommunikáció egyirányú 
változata, a használók úgy kapják meg az információkat, hogy azokra nem tudnak reagálni, 
és a többi felhasználó sem láthatja azt, vagyis minden interaktivitást nélkülöznek ezek a 
weboldalak. Ennek a hiányosságnak tudatában vannak az érintett szervezetek. Emiatt a 
tényező miatt  vannak azon az állásponton, hogy „az információt közlő és tároló felületek” 
helyett át kívánnának térni „az interaktív és közösséget formáló felületek” működtetésére.   
 
Az interaktivitás egyéb ismérveinek áttekintése után megállapítható, hogy itt már több a 
figyelmeztető jel. Az elemzett oldalak esetében nem jellemző a hang- és videóanyag 
jelenléte (a 16 oldal közül csak egy esetben található ilyen). El kell mondani, hogy az ilyen 
anyag jelenléte alatt nem csupán az egyes közösségi hálózatokon lévő (mint pl. a Youtube) 
hivatalos bemutatókra utaló linkeket értjük, mert ezek lehetnek a fogyasztók által létrehozott 
anyagok bemutatásának a lehetőségei is (angolul: user generated content). Az ilyen 
tartalom használata számos előnnyel jár. Az idegenforgalomban a fogyasztók által 
létrehozott tartalmak közlése a legnépszerűbb, főleg az úticél első alkalommal történő 
látogatásakor, vagy amennyiben ismert, nemzetközi helyre utaznak. A magányos utazások 
alkalmával kisebb arányban vannak jelen az ilyen tartalmak. A fogyasztók által kreált 
tartalmakkal gyakran azonosulnak mások is, a család, a barátok vagy azok, akik hasonlóan 
gondolkodnak, így az ideutazók számára alapvető információ forrássá válik. A potenciális 
látogatók számára ez a hírforrás hitelesebb, mint amit az utazási ügynökségtől kaphat, ezért 
is kezelik egyféle elektronikus, kommunikációs javaslattevő sajátságos formaként. A 
vizsgálat tárgyát képező hivatalos honlapokat a közösségi hálózat linkgyűjteményeivel 
kellene tovább bővíteni. A felmérés szerint csupán hat weboldal használ közvetlen 
utalásokat a közösségi portálokra (mint a Facebook, Twitter, Linkedln stb.). Emellett a 
közösségi hálózatokon a közvetített tartalomnak olyan formát kell adni, amely serkenti az 
interaktivitást, elkerülendő, hogy ugyanazok az információk kapjanak helyet egy újabb 
felületen, amelyek már megjelentek a honlapon.  
 
Zenta község idegenforgalomban érdekelt ügyfelei honlapjának elemzése alapján az egyik 
legfontosabb észrevételünk a blogok jelenlétének teljes hiánya. Az idegenforgalomban 
egyre nagyobb szerep jut a blogoknak. A turistablogok többsége támogatja az 
utazóközönség egymás közti kommunikációját. Általában személyes blogokról van szó, 
amelyek szerzői (a bloggerek) személyes tapasztalataikat osztják meg utazásaikról egyféle 
online napló formájában. Mindenki a saját történetét meséli el. Ezt alkalmazzák a blogírók 
ebben az internetes formában, amikor egy-egy célpontról tapasztalataikat teszik közkinccsé. 
Ezek a blogok gyakran terjedelmesebb és részletesebb információforrások, mint a 
megszokott és hagyományos utazási hírközlő módok (az utazási ügynökségek weboldalai, 
az idegenforgalmi szervezetek, idegenvezetők vagy kiadványok stb.), ezért váltak 
sajátságos módon a közvetett úticélbemutatás fontos módjává. Ezek alapján Zenta község 
idegenforgalmi kínálatának, minőségétől függetlenül, feltétlen szüksége van az ilyen 
módszerrel történő népszerűsítésre. Szinte teljesen mindegy, hogy az a blog személyes- 
vagy úticélblog.  
 
Lezárásként el kell mondanunk, hogy az idegenforgalomban érdekeltek honlapjain nem 
észlelhető Zenta község idegenforgalmi fejlesztési elképzeléseivel való összehangoltság. 
Térképet csupán öt oldalon találunk, keresője vagy helyfoglalási lehetősége csak egy 
oldalnak van, eseménybejelentőt csupán az Idegenforgalmi Szervezet honlapja működtet. 
Ilyen lehetőségek működtetése a helyi idegenforgalomban érdekelt felek honlapján 
felkelthetnék a turisták érdeklődését abból a célból, hogy Zentán töltsenek néhány napot 
vagy meghosszabbítsák itt-tartózkodásukat. Mindemellett fontos lenne a turizmusban 
érdekeltek kínálatát összehangolni a tevékenységekkel, mert csak ezen a módon érhető el 
minőségesebb szállás és ellátás, a művelődési és környezeti lehetőségek jobb 
kihasználtsága.  
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A következő irányelveket kellene figyelembe vennie Zenta turizmusának és egyes 
szervezeteinek webes bemutatói áttekintése után a hatékonyabb bemutatkozási forma 
érdekében:  
 

1. Úgy kell megfogalmazni és feltölteni a honlapokat, hogy a keresési kulcsszavak a 
potenciális látogatókat közvetlenül a keresett honlapokra és a kért információhoz  
juttassa.  

2. A honlapokat kapcsolatba kell hozni a közösségi hálók honlapjaival, ahol olyan 
tartalmakat kell elhelyezni, amelyek serkentik az interaktivitást (a tartalom 
megosztása, kommentárok elhelyezése, az egyetértés vagy az egyet nem értés  
kifejezése bizonyos kérdésekben, részvétel különféle online pályázatokon és  
versenyeken stb.).  

3. A használók által létrehozott tartalmakat megjelentetni a honlapon. 
4. Kapcsolatokat keresni személyes- és úticél blogokkal, amivel növelni lehetne a helyi 

kínálat tárgyilagos megvilágítását.  
5. Felsorakoztatni a honlapon mindazokat a lehetőségeket, amelyeket a fejlesztési 

stratégia magában hordoz és javasol (térkép, kereső, időjárás előrejelzés, 
eseményhirdetés, kapcsolatteremtési és foglalási rendszer). 

 
1. melléklet   A honlapok elemzése 
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Vendéglők 

Etnogold  x                                      
Gorštak x   x x  x   x  x  x  x  x x   x  x   x x   x  x  x  x  x 
Papuli x  x  x  x   x  x  x  x  x x   x  x   x  x  x  x  x  x  x 
Gril  x                                      
River  x                                      
Trocadero x   x x  x   x  x  x  x  x x   x  x   x  x  x  x  x  x  x 
Mignon  x                                      
Caffe Style x  x   x x   x  x  x  x  x x   x   x  x x   x  x  x  x  x 

 Syrah ‐ The Winehouse x  x   x  x  x  x  x  x  x  x  x  x   x  x  x  x  x  x  x 
 Mojo Club x  x  x  x   x  x  x  x  x  x  x   x  x  x  x  x  x  x  x 

Rin Tin Tin‐rock club  x                                      
Zen Club x  x   x  x  x  x  x  x  x  x  x x    x  x  x  x  x  x  x 
Almási x  x   x  x  x  x  x  x  x  x  x x    x x   x  x  x  x  x 
Kriska x  x  x  x   x  x  x  x  x  x  x   x  x  x  x  x  x  x  x 
Méhecske  x                                      

 

Sportlétesítmények 

Városi Stadion x   x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x   x  x  x  x  x  x  x 
Teniszpálya  x                                      
Úszómedence  x                                      
Tekepálya   x                                      
Sportcsarnok  x                                      
Zenta Község Sportszövetsége x   x x   x x   x  x  x x   x  x x    x x   x x   x  x  x 
A tiszai sporthorgászok egyesülete x   x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x   x  x  x  x  x  x  x 

 

Művelődési Szervezetek 

Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási 
Központ "Thurzó Lajos" 

 
x 

                                     

Művelődési Ház (színház)  x                                      
Városi Múzeum  x                                      
Városi Könyvtár  x                                      
Felsőhegyi Könyvtár  x                                      
Tornyosi Könyvtár  x                                      
Zentai Magyar Kamaraszínház  x                                      

Vajdasági Magyar Művelődési 
Intézet 

 
x 

                                     

Stevan Sremac Helyismereti 
Alapítvány Sremac 

 
x 

                                     

Történelmi Levéltár  x                                      
 Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete x  x  x   x x   x  x  x x  x  x    x x  x   x x   x x   x 

Zenta Község x  x  x  x   x  x  x  x x  x  x   x  x   x  x x   x  x  x 
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ZENTA IDEGENFORGALMA ERŐFORRÁSALAPJÁNAK  
ELŐNYEI ÉS HIÁNYOSSÁGAI – SWOT ELEMZÉS 
 
SWOT elemzésen Zenta község erőforrásalapjának beazonosítását és részletes elemzését 
értjük, amelyre építve továbbfejleszthető saját turisztikai terméke. Az alapvető célkitűzés az, 
hogy erősségeink tudatában tovább növeljük lehetőségeinket, a hiányosságokra pedig 
ügyeljünk és csökkentsük a környezet gazdaságára tett rossz hatásait, valamint elkerüljük 
vagy meggátoljuk azokat. Az idegenforgalmi fejlesztés stratégiai tervezéséhez a kapott 
információk, először az időrendi távlatok alapján kezdhetünk hozzá.  
 
Zenta  turizmusának SWOT elemzése az alábbiak alapján készült: 

1) Zenta község  természeti-, sport- és szabadidős erőforrásainak elemzése   
2) Zenta község  kulturális erőforrásainak elemzése   
3) Zenta község turisztikai infrastruktúrája, kapacitása és szerveződésének elemzése  
4) Zenta község mint turisztikai úticél és az ebben érdekelt felek internetes 

népszerűsítése  
 
Ezen program kidolgozása során parciális SWOT elemzéseket készítettünk az erőforrások 
fő csoportjai szerint (6. táblázat, 7. táblázat, 8. táblázat). Ezek alapján a táblázatok alapján 
vezettük le az általános (teljes) SWOT elemzést (9. táblázat), amely képezte az aktivitási 
tervek megállapításához szükséges alapot.    
 

6. Táblázat: Zenta község természeti-, sport- és szabadidős erőforrásainak SWOT 
elemzése 

 
erősségek gyengeségek  
- fejlett a vadászturizmus (létezik ügynökség, 
amely a vadászturizmussal foglalkozik) 
- kiépített a vadászterület  
- a sporthorgászatra, az evezésre és a vízi 
sportokra kiváló feltételek adottak 
- a Népkert területe  
- a Halászcsárda Üdülőtelep   
- a Tisza menti töltés, mint kerékpáros 
korridor  
- léteznek NGO-k, amelyek tevékenységi 
területe a természeti javak védelme és 
őrzése 
- természeti ritkaság: a Tiszavirág rajzása 
- kitűnőek a feltételek a horgászásra, a tiszai 
hagyományos halászat létezik 
- multifunkcionális sportcsarnok 
- lábtenisz verseny a Halászcsárdán 
- nagyszámú aktív sportegyesület működik 
- a sportegyesületek érdekeltek a turizmus 
kínálatának kiszélesítésében  

- a Tisza-part rossz karbantartása 
- nincs  rendezett strand 
- a Népkert területe nincs megfelelő  
mértékben kihasználva 
- a fedett medence rossz állapotban van, 
nem tesz eleget a versenyfeltételeknek 
(vízilabda), elkerülhetetlen az átépítése  
- nincs vagy nem megfelelő a sportklubok 
internetes oldala (nincsenek jelen a 
turistáknak szánt szolgáltatások) 
- nincs lehetőség nagyobb sportoló 
csoportnak megfelelő szálláshelyet 
biztosíٌtani   

lehetőségek 
- a termálvíz használatának lehetősége  
- létezik terület, amelyen strandok vagy 
táborok építhetőek ki  
- a Tisza nemzetközi ökológiai korridor 
- a Tisza mint sport és szabadidős lehetőség 

veszélyek 
- a Tisza folyó szennyezettségének veszélye 
- orvvadászat 
- az illegális és nem tervszerű építkezés (a  
folyóvölgyben) 
- a turizmus funkciójában levő természeti 
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- kapcsolat a régió csatornahálózatával 
- a Népkertben levő tó (sporthorgászat) 
- van természetvédelmi terv 
- fejlett a sportinfrastruktúra 
- kerékpárút kiépítése 
- a sportlétesítmények alkalmasak a fiatal 
sportolók versenyeire 
- nyári sporttáborok szervezése 
- a zentai Idegenforgalmi Szervezet 
felismerte, hogy a sport a turisztikai kínálat 
egyik lehetősége lehet  
- kajak és kenu csatornapálya kiépítése (amit 
használhatnának a horgászok is) 
- Hőlégballon Fesztivál, amely tovább 
bővíthetné a helyi idegenforgalom 
látványkínálatát  

erőforrások védelmére és fejlesztésére szánt 
anyagi eszközök hiánya 
- az erőforrásokat irányító személyek és a 
helyi döntéshozók közti együttműködés 
hiánya az idegenforgalom érdekében  

 
A Tisza folyót leggyakrabban mint Zenta község lehetőségei keretében tárgyaljuk, de jelen 
van mint erősség is, amikor a tiszavirág rajzásáról és a horgászatról van szó, amely 
természeti erőforrások a turizmus fejlesztése alappillérének tekinthetők. A tiszavirág rajzása 
egyre ismertebb a turisták körében, amit ki kell használni rendezvényturizmusra, ami pedig 
az első lépés egy kis közösség számára, hogy komoly idegenforgalmi úticélponttá váljon. Ha 
az idegenforgalom rövidtávú tervezése szempontjából tekintünk a sport és szabadidős 
tevékenységekre, akkor meg kell állapítani, hogy csekélyek az esélyek komoly projektumok 
véghezvitelére, de közép és hosszútávon a Tisza-partot a prioritások közé kell sorolni.  
A helyi lakosság akarata és vágya jól használható erőforrás, ha a Tisza-parti sétányról és a 
folyóról van szó, több olyan egyesület is működik, amely a fenntartható fejlődés érdekében 
figyelemmel kíséri ezek alakulását (botton up). 
Sokat kellene javítani a partszakaszon és annak karbantartásán, hogy az megfeleljen a 
strandolni és üdülni vágyók igényeinek. Ez nagyon rövid időn belül megvalósítható. A Tisza 
még több látogatót tudna idevonzani a nyár folyamán, ha jobb feltételeket tudnának 
biztosítani a fürdőzőknek és a kirándulóknak. Ehhez hozzájárulhatna egy parthoz közeli 
kemping, de ami talán még ettől is fontosabb lenne, egy rendezett strand, amely kielégítő 
biztonságot és közegészségügyi feltételeket nyújtana. A vajdaságiak szerény 
fizetőképességére és a gazdasági válságra esetünkben nem fenyegetésként, hanem 
esélyként kellene tekintenünk, ami alakalmat adhat Zentának, hogy Vajdaság turisztikai 
kínálatának piacán teret nyerjen és minél markánsabb szerepet töltsön be.   
Ezzel a vendéglátóhelyek egy újabb lehetőséget kapnának a nyári időszakra. Ezt a 
folyamatot lassítja és megnehezíti az a körülmény, hogy magát a part- és folyamszakaszt 
nem a község kezeli, hanem a Vajdaság Vizei Közvállalat, ezért minél szorosabb 
kapcsolatot kell mihamarabb kiépíteni ezzel a vállalattal, hogy zökkenőmentessé váljanak a 
projektumok.   
 
Ha hosszútávú tervezésről beszélünk, akkor mindenek előtt a termálvízben rejlő lehetőségek 
kiaknázását kell szem előtt tartanunk. A legfontosabb feladat a termálkút-furat 
kiaknázásának biztosítása és partnerek keresése egy wellness központ és egy magas 
színvonalú hotel kiépítéséhez, ugyanis ezzel a lépéssel teremthetnénk meg az 
idegenforgalom olyan alapját, amelyről jelenleg csupán álmodhatunk. Ebben komoly 
szerepet játszhat a sportturizmus (versenyek és edzőtáborok), a wellness turizmus, vagy 
akár a konferenciaturizmus (kisebb és közepes nagyságú találkozóknak).  
Mivel a tervek szerint a Népkert a sport és szabadidős tevékenységek központja, ott 
helyezkedik el a sportközpont, a sportpályák, a medencék, a termálforrás, behatárolja a 
Tisza folyó és a tervezett jachtkikötő illetve más kiegészítő tartalmak.  
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7. táblázat Zenta község kulturális erőforrásainak SWOT elemzése 
 
erősségek gyengeségek  
- a művelődési élet szereplőinek hálózatba 
szervezettsége (műszaki szinten) 
- az épített örökség jelentős műemlék 
épületekkel bír  
- a művelődési szempontból fontos épületek 
védelmének jelenléte  
- kidolgozott tervdokumentációja van az 
építészeti örökség rekonstrukciójának 
- a civil társadalom nagyszámú szervezete 
- számos iparos és amatőr tevékenykedik 
- sikeres vállalkozók jelenléte a kultúra  
területén 
- a Mojo Club mint kultikus hely 
- a Zentai Múzeum jelenléte 
- a városháza tornyában lévő kiállítás és   
kilátó 

- a kulturális intézmények kiállítási termeinek 
hiánya  
- a civil társadalom tevékenységére nincs 
megfelelő terület  
- a zentai csata  nem megfelelő bemutatása 
és  nem megfelelő megjelölése (emlékművek 
stb.) 
- a közös kezdeményezésekből hiányzik az 
akarat 
- hiányzik a tervezett művelődési stratégia  
- a művelődési élet szereplőinek nincs vagy 
rossz az internetes bemutatkozása  
- a Stevan Sremac Szerb Művelődési 
Központ látogatói számára nincsenek 
kiegészítő tartalmak és bemutatók  
- rossz állapotban vannak a műemlék jellegű 
épületek (a tűzoltólaktanya vagy az Amerika 
Szállóként ismert épület)   
- a Royal Szálló belső elrendezése nem 
reprezentálja a műemlék művelődéstörténeti 
jelentőségét  
- a híres zentaiak bemutatása megoldatlan 
(történetek és bemutatók) 
- a kézművesipar szervezetlensége 

esélyek 
- a Zentát körülvevő középkori ásatási 
lelőhelyek  
- sok híres személyiség 
- a vallási turizmus fejlesztésének lehetősége 
- a művelődési szükségletekre több szabad 
terület is a rendelkezésre áll, amely 
adaptálható 
- a zentai csatát be kell kapcsolni a kulturális  
útvonalakba és eseményekbe 
- a kézművesek serkentése, hogy 
bekapcsolódjanak az idegenforgalomba 
- serkenteni a nem tárgyi kulturális örökség 
bemutatását  
- az Idegenforgalmi Szervezet részéről 
felismerni, hogy a turisztikai kínálatnak része 
a művelődési élet  
- a külföldi beruházókat érdekelté tenni, hogy 
befektessenek Zenta művelődési életébe  
- a háború utáni Jugoszlávia első 
művésztelepének festménygyűjteménye itt 
található  
- Székely Tibor gyűjteménye mint új kulturális 
kínálati lehetőség         

veszélyek 
- a kulturális élet szereplői nincsenek kellő 
mértékben bekapcsolva a művelődési tervek 
kidolgozásának folyamatába  
- nincsenek pénzügyi források a művelődés 
terén jelentkező ötletekre és 
kezdeményezésekre  
- a művelődésben nem ismerték fel a 
lehetőséget, hogy idegenforgalmi vonzerővé 
váljon  
- folyamatosan megy tönkre az építészeti 
örökség 
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Zenta számos tárgyi és szellemi kulturális erőforrással rendelkezik. Az építészeti örökség 
Zenta egyik fontos értéke, erőforrása, különösen a szecessziós stílus jellemző erre a 
községre. Nagy előny, hogy az épített örökség jelentős része már aktívan áll az 
idegenforgalom szolgálatában (mint a múzeum épülete és a városháza tornya). A toronyban 
állandó kiállítása van a zentai csatának, amelyet folyamatosan fejlesztenek. A kilátóból 
csodálatos panoráma nyílik a városra.  
A rossz anyagi helyzet ellenére a művelődésben tevékenykedők teljes mértékben kiveszik 
részüket a stratégiából, habár gyakran a munka legalapvetőbb költségeire sincs anyagi 
fedezetük. A kultúra szereplői a jelenlegi pusztán technikai jellegű együttműködésen túl 
nyitottak a konkrét együttműködésre és a kapcsolatok felélénkítésére, amely jelenleg csupán 
arról szól, hogy a közös erőforrásokat hogyan használják ki.  
A kulturális intézményekben dolgozók úgy vélik, hogy az intézményeiket jobban be lehetne 
kapcsolni a turizmusba, azonban pillanatnyilag nincs sem személyi, sem pénzügyi 
lehetőségük ilyen jellegű aktivitásra. Megoldást jelenthetne, ha foglalkoztathatnának egy 
személyt, aki a helyi kulturális intézmények, a civil szféra és a polgárok segítségével 
népszerűsítené a helyi művelődési életet, bemutatná a kínálatot, összefogná, védjeggyé 
tenné  az idegenforgalom számára. Nagy előnyt jelent, hogy számos civil szervezet, 
egyesület működik, mint művelődési-művészeti társulás. A velük való munka, képzésük és a 
turisztikai kínálatba való bekapcsolásuk Zenta turisztikai kínálatának egy új elemét 
jelenthetné.  
Minden témakörben a leggyakoribb közös probléma a helyiség hiánya. Ezt a gondot csakis 
úgy lehetséges áthidalni, ha a meglévő üres helyiségeket funkcionálisan is a művelődés és 
a turizmus céljaira szereljük fel. Ezzel javíthatnánk a művelődési intézmények, egyesületek 
és alkotók lehetőségein, egy új, érdekes tér nyílna, amely a helyiek és az idelátogatók 
számára is újabb távlatokat nyitna.   
Zenta visszafogottan viszonyul az itt lezajlott történelmi eseményekhez, a meglévő 
gyűjteményekhez és értékes műtárgyakhoz, valamint híres szülötteihez, akik itt éltek és 
alkottak. Ennek oka nagyrészt az, hogy a községnek nincs művelődésfejlesztési stratégiája, 
másrészt nincsenek átfogó tervek a műemlékvédelemre, amelyek ráadásul nincsenek 
összehangolva a város egyéb terveivel. Az események, az emlékhelyek és a híres zentaiak 
jobb bemutatásához csakis a nyitott, széles körben megvitatott és megtervezett 
művelődésfejlesztéssel juthatnánk el, amivel összhangban a beazonosított művelődési 
célpontok alapján válna tervezhetővé és fejleszthetővé a turizmus is.   
Rövid időn belül el kell kezdeni azokat a programaktivitásokat, amelyek az épületeket, az 
ismert helyeket, a híres embereket mutatják be, valamint a kézművesek csoportját is meg 
kell szervezni az idegenforgalomban való sikeres jelenlét érdekében.   
 

1. táblázat Zenta község idegenforgalmi infrastruktúrája, szállás és ellátási 
lehetőségeinek SWOT elemzése  

 
erősségek gyengeségek  
- az egyéni és kisebb csoportok 
elszállásolására elegendő férőhely van  
- új, kevés férőhelyű szállások kiépítésében 
folynak beruházások  
- széleskörű kínálata van a szálláshelyeknek 
(wellness és spa, vadászturizmus stb.) 
- elegendő számú vendéglátói létesítmény 
van, kínálatuk sokrétű 
- a vendéglátó létesítmények közül több 
rendelkezik régi hagyományokkal és 
kidolgozott márkanévvel 
- sajátságos turisztikai tartalom, a vendégek 
bekapcsolása a házimunkákba  
- személyre szabott lehetőségek biztosítása, 

- nincs elegendő szálláshely kapacitás 
nagyobb csoportok számára  
- egyes elhelyezési lehetőségek nem elégítik 
ki a minimális minőségi feltételeket 
- a szállás és a vendéglátó létesítményeknek 
nincs megfelelő internetes elérhetősége 
- nincs lehetőség online tájékozódásra és  
szállásfoglalásra webes rendszer útján 
(kivéve az Anna Panziót és a Tiszaházat)  
- harc folyik az árak területén, de nem a  
minőségben 
- a szállásadók, a vendéglősök és a 
művelődési intézmények közt gyenge az 
együttműködés  
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illetve a célcsoporthoz idomuló aktív  
programkínálat (a Gyümölcsök Királynője) 
 

- nincsenek kiegészítő tartalmak 
(szórakoztató vagy sport) a szálláshelyeken  
- a vendéglátókból hiányzik a 
együttgondolkodás ténye, annak érdekében, 
hogy közös  kínálatot hozzanak létre 
(elhelyezés-, éttermi-, valamint 
látványkínálat) 
- a szálláshelyek alacsony kategóriába 
tartoznak 
- hiányzik az együttműködés az elhelyezési 
lehetőségek jobb kihasználása érdekében 
(együttműködés ügynökségekkel vagy más 
közvetítőkkel) 
- nincsenek definiált célpiacok 
- nincs elképzelés a kínálatra  
- a helyi gasztronómiai kínálat nincs  
megfelelően bemutatva 
- hiányzik az erőforrások felismerése, 
amelyek a turisztikai kínálat részei 
lehetnének 
- a szállásadásban és vendéglátásban 
dolgozók  képzetlenek 

esélyek veszélyek 
- wellness szálloda kiépítése 
- nemzetközi pénzalapokból eszközigénylés 
- tájjellegű magánházak adaptálása és azok 
szálláshellyé alakítása 
- szálláshelyek létrehozásával bővíteni a 
közlétesítményeket  
- az épületek állagmegőrző és felújítási 
munkálatai műszaki tervdokumentációjának 
elkészítését támogatja az önkormányzat 
- kempingek létrehozása 
- funkcionális érdekegyesületek alapítása 
(üzletviteli és marketing klubok által) 
- specifikus helyi termék létrehozatala 
-bővíthető a termékkínálat a térségre 
jellemző ízek felhasználásával (házi 
gyümölcslevek gyártása) 
- interdesztinációs együttműködés  
- Magyarország közelsége 
- a Tisza mint folyami út 
- jó közúti összeköttetés a környező 
településekkel 
- megfelelő összeköttetés a menetrend 
szerinti autóbuszjáratokkal 

 
- hiányoznak azok a tartalmak, amelyek a 
turistákat hosszabb tartózkodásra késztetnék 
- több minőségi idegenforgalmi szolgáltatást 
nyújtó úticél van a környéken  
- idegenforgalmi szakemberek képzése 
tapasztalatszerzés céljából 
- gyenge vasúti összeköttetés 

 
Megfelelő számú szálláshellyel rendelkezik Zenta a kisebb turistacsoportok és egyéni 
látogatók elszállásolására, amelyek nagyobb része magánszemélyek által kiadott szoba 
vagy lakosztály. Azok a beruházások, amelyek az ilyen típusú szálláshelyek kapacitásának 
bővítése kapcsán jelenleg folyamatban vannak, még inkább erősíteni fogják Zenta 
jellegzetes idegenforgalmi kínálatát. Kedvező, hogy az új szálláshelyek a szolgáltatás, a 
termék és a kínálat egyféle új egységeként jelennek meg, ezzel szélesítve a kínálatot 
(wellness központon belüli szálláshelyek, borászat és pincészet stb.). Zenta azonban nem 
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alakalmas nagyobb turistacsoport fogadására, ezért behatároltak a turizmus több 
formájának helyi lehetőségei. Szükséges, hogy némely szálláshely és vendéglő is javítson a 
színvonalán, amennyiben meg akarja tartani piaci versenyképességét.  
A szakmai továbbképzések mellett az idegenforgalomban érdekelt zentai szállásadók és 
vendéglősök között erősíteni kell a gyakorlati együttműködést, mert csakis így határolhatjuk 
be célközönségüket, ez által határozhatjuk meg a kínálat stratégiai fejlesztésének irányát, 
ezzel elősegítve a minél jobb piaci helyzetet és a község idegenforgalmi arculatának minél 
markánsabb felismerhetőségét.  
 
A hazai és külföldi fejlesztési alapoktól eszközöket kell biztosítani, hogy a szállodai 
kapacitások bővüljenek a termál- és ásványvíz-forrás kihasználására, mert ez nagy 
mértékben előmozdítaná Zenta további idegenforgalmi fejlődését, amelynek a helyi lakosság 
érezné és élvezné a szociális és gazdasági előnyét. A város elhelyezkedése, jó közlekedési 
összeköttetése, Belgrád, Újvidék, Szabadka és Magyarország közelsége komoly  
lehetőségeket nyújthat a  további  turisztikai  fejlődéshez. A Tisza folyó nemzetközi folyami 
útvonalként való használatának lehetősége is megsokszorozhatja a zentai idegenforgalom 
fejlesztésére tett erőfeszítéseket.  
 
9. táblázat Zenta turisztikai célpontkénti integrált SWOT elemzése 
 
erősségek gyengeségek  
- jó a közlekedési 
összeköttetése/elérhetősége 
- a kulturális örökség gazdagsága (tárgyi és 
szellemi) 
- turisztikailag érdekes kézműves termékek  
- nagyszámú művelődési rendezvény 
- a Tiszavirág rendezvény 
- ötletterv szintjén vannak elképzelések egy 
Tisza-parti kemping és két strand kiépítésére 
(Halászcsárda és kemping) 
- létezik ötletterv egy jachtkikötő kiépítésére 
- nagyszámú magánkezdeményezés és 
beruházás van folyamatban a 
szálláskapacitás növelésére  
- a helyiek felismerték a turizmusban rejlő 
fejlődési esélyt 
- az idegenforgalom fejlesztésében a helyi 
önkormányzat is érdekelt 
- az Idegenforgalmi Szervezet megfelelő 
képzettségű szakemberekkel dolgozik, igen   
aktívan 
- nagyszámú aktív civil szervezet működik 

- a tapasztalat hiánya a turizmus területén 
- nincs helyi márka, amely a turizmussal 
lenne kapcsolatban 
- nem megfelelő a zentai csata bemutatása  
- a városháza kilátótornyához nehéz a 
hozzáférés a látogatók egy része számára 
(mozgáskorlátozottak, szívbetegek stb.) 
- a kisvállalkozásokban és a vállalkozók 
körében kevés a szakmailag kellően képzett 
szakember, aki értene a turizmushoz  
- a művelődési intézményekben nincsenek 
szakemberek, akik értenének az 
idegenforgalomhoz  
- a helyi kulturális örökség és a híres 
zentaiak nincsenek kellően népszerűsítve  
- nincsenek befogadó turisztikai 
ügynökségek 
- a turisztikai termékek nincsenek elkülönítve 
- nincsenek szabványosítva a helyi turisztikai 
termékek és szolgáltatások  
- a turisztikai kínálat elemeinek 
összekapcsolása hiányzik 
- a Tisza lehetőségeinek  kihasználatlansága   
- a helyi lakosság nem ismeri a kulturális 
erőforrásokat, amelyek a turisztikai kínálat  
részei lehetnének 
- nem megfelelő az együttműködés a 
szektorok között (politikai, üzleti, civil) 
- nem megfelelő az együttműködés az 
idegenforgalomban érdekelt felek között 
- a bemutatkozási lehetőségek 
összehangolatlansága fennáll az alanyok 
között  
- egy autentikus emléktárgy felfuttatása  
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-  a fiatal és képzett lakosság elvándorlása 
esélyek veszélyek 
- kedvező földrajzi helyzet, jó összeköttetés a 
kibocsátó piacokkal 
- a zentai csata népszerűsítése turisztikai 
szempontból  
- a szellemi kulturális örökség bemutatása 
- az ipari objektumok rendeltetésének 
átminősítése  
- a tiszavirág rajzása, mint természeti 
ritkaság, amely a helyi idegenforgalmat 
fellendítheti 
- a Tisza folyó nemzetközi folyami útvonallá 
való átminősítése 
- a falusi turizmus multikulturalizmusa 
- a bioélelmiszer-termelés terményeit a 
gasztronómiai kínálat részévé kell tenni  
- sportturizmus (régi sporthagyomány, 
kiépített sportinfrastruktúra)  
- sajátságos igényeket kiszolgáló turizmus 
(hőlégballonos repülés, sólyommal való 
vadászat) 
- a külföldi pénzalapokhoz való hozzáférés 
- interdesztinációs összeköttetés 
- Magyarország, Ausztria és Törökország 
befektetési érdekeltsége a zentai csata 
bemutatását illetően 
- a turisták szokásai megváltoztak, új 
kihívások megtapasztalására van nagy igény  
- az idegenforgalmi kereslet világszerte 
növekszik  
- a közelebbi és olcsóbb turisztikai úticélok 
felé fordulás, ami a gazdasági válság 
következménye 
- az elvándoroltak, mint markáns célcsoport 
- Zenta és környékének erős üzleti 
rendszerei, mint potenciális célpiac 
- a kormányzati és magánkezdeményezések 
partnerségének jogi kerete adott 
- Szerbia közeledése az EU felé 
- nyári táborok 
 
 

- a Tisza szennyezése  
- fekete- és szürkegazdaság  
- aránytalan a vendéglátói szolgáltatások ára 
és minősége közötti viszony 
- nincs megfelelő jogi szabályozás a külső 
munkatársak (idegenvezetők) és az 
emléktárgyak gyártóinak (beszállítók) 
igénybevételére és kifizetésére 

 
A SWOT elemzéssel megállapítást nyert, hogy Zentán a turizmusnak jelentős, fokozó ereje 
van, amely az alábbiakban tükröződik:  

 Kedvező földrajzi fekvés, a régió nagyvárosainak közelsége – kibocsátó központok 
Szabadka, Újvidék, Belgrád stb. Zentának nagyon jó az összeköttetése Közép-
Európa kibocsátó piacaival, mindenek előtt Magyarországgal. A nagyszámú 
kivándorló miatt ezzel az országgal nagyon közeli a történelmi, a földrajzi és a 
kulturális kapcsolat, másrészt Zenta többségi lakossága is magyar nemzetiségű. 

 Gazdag tárgyi és szellemi kulturális örökségével, környezeti vonzerejével,  
turisztikailag érdekes kézműveseivel és termékeikkel, a nagyszámú rendezvénnyel, 
a Tisza folyóval, mint ökológiai és nautikai korridorral, a Tiszavirág fesztivállal, a 
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népkerttel, gazdag vadászterületével és a falusi turizmussal Zenta vonzó, de nem 
eléggé bejáródott úticélt képez. Emellett a lakosság hagyományos és részben 
korszerű hétköznapi tevékenysége is alapot nyújthat új, látványos turisztikai 
termékek  kialakítására, amely kimondottan a művelődési idegenforgalomra jellemző.  

 Egyre jobb minőségű szálláshelyek állnak rendelkezésre, másrészt észrevehető a 
vendéglői  kínálat javulása is.  

 Sok kisipari és kézműipari műhely dolgozik, egyre népszerűbb a falusi turizmus az 
állattartás és a földművelés bemutatásával, a biotermelés kezdeményeivel.   

 Fontos feladat a helyi márkajelzés kidolgozása, amelynek alapja a zentai csata lehet, 
ami világra szóló történelmi esemény. A tiszavirág rajzása kiegészítő turisztikai 
kínálat lehet, mivel az is egyedülálló természeti jelenség. Zentának több ipari épülete 
gazdasági műemlék, amelyet adoptálni és renoválni kell, rendeltetését 
megváltoztatva műemlékként kezelni. A Szerbiában és Európában megvalósított 
sikeres példák alapján Zenta is hatékonyan megvalósíthatja ezeket a projektumokat 
a saját gazdasági és művelődési öröksége megőrzése érdekében.    

 A zentaiak büszkék helyi értékeikre, szeretik megosztani azokat másokkal, a 
turizmusban látják a fejlődés esélyét. Az optimizmus és az előrejutás iránti vágy már 
az első pillanatra feltűnik, látva a vállalkozásokat és a helyi kezdeményezéseket, 
amelyek a szállás és ellátás lehetőségeit bővítik, de vannak olyan turisztikai 
igényekre épülő kezdeményezések, mint a kerékpár és vízijármű bérlés. Az 
idegenforgalmi vállalkozás lehetőségétől nem zárkóznak el a művelődési 
intézmények és magánszemélyek sem. Munkájuk eredménye leginkább a 
rendezvények sikerén látható, amelyeket szerveznek.  

 A községi fejlesztési tervben a prioritások közé való besorolásból tükröződik, hogy a 
helyi önkormányzat elkötelezett a turizmus fejlesztése mellett. Az idegenforgalmi 
ágazatnak a többi gazdasági ágazattal való összehangolása azért fontos, mert 
ezáltal lehet serkenteni a mezőgazdasági termelést és az élelmiszer feldolgozást, a 
természeti és kulturális örökség megőrzését, a beruházásokat, a sport és közüzemi 
szolgáltatások fejlesztését. Közösségfejlesztéssel kell erősíteni a helyi 
vállalkozószellemet, serkenteni kell a start-up projektumokat. Ezekkel az 
intézkedésekkel lehetővé válna a kiegyensúlyozott szolgáltatási színvonal és a 
továbbképzés több formája, mint amilyen a vállalkozóképzés, amivel a falusi 
turizmus serkenthető, az idegenforgalmi szolgáltatás marketingje és eladása, vagy a 
fiatalok és munkanélküliek képzése az idegenforgalom szükségleteire.  

 Az Idegenforgalmi Szervezet jelenti a legnagyobb erőt, amely lendületben tartja a 
helyi turizmust. Megfelelő személyi és anyagi feltételei biztosítva vannak ehhez a 
munkához, hatékonysága majdnem a kiutazásokat szervező ügynökségekével 
mérhető. A helyi lehetőségek népszerűsítése mellett fejlesztési feladatokat is ellát. 
Az Idegenforgalmi Szervezet egyik gyenge pontja, hogy nincs elegendő  
foglalkoztatottja. Reméljük, hogy Zenta gazdaságának erősödése a település 
intenzívebb népszerűsítését is magával vonja. 

 A mennyiségi elemzés módszerével jelentősen nagyobb számú esélyt jelöltünk meg 
az erősségek számához viszonyítva. Ez azt jelenti, hogy a turizmus sokkal nagyobb 
esélyt képez Zenta község jövendőbeli fejlődésében, mint amilyen a mai helyzet. A 
nagyszámú felismert gyengeség arra utal, hogy a helyzet javítása érdekében sokat 
kell még tenni, mégpedig széleskörűen.  
A felsorolt gyengeségek a következők:  
 

 nem megfelelő a szektorközi együttműködés és nincs világosan felosztva a hatáskör 
a  politikum, a gazdaság és a civil szektor között, amelyek kulcsfontosságú tényezői 
a stratégiaalapok létrehozásában Zenta turizmusának fenntartható fejlődése 
érdekében,  

 hiányoznak a közvállalati- és magánkezdeményezések, valamint a közvállalati és 
civil partnerség jelenléte,  
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 nincs meg a bizalom és a funkcionális együttműködés az idegenforgalomban 
érdekelt felek között, ami kiviláglik a turisztikai kínálat töredékességében, a célpiac 
kijelölésének hiányában, az arculattalanságban, a gyenge helyzetkihasználás és a 
piaci kínálat egyértelmű be nem azonosíthatóságán,   

 az érdekelt felek bemutatkozási lehetőségein tükröződik az összehangolatlanság, a 
hely beazonosítására szolgáló jelképek használatának hiánya, ami arra utal, hogy 
alacsony szintű az együttműködési hajlandóság,  

 nincs stratégiai értékesítési csatorna; e tény korlátozza a helyi integrált turisztikai 
termék eladásának hatékonyságát, ami szépen követhető a közvetett értékesítési 
csatornák kihasználatlanságán, mindenek előtt a szakosított ügynökség hiányán,   

 a művelődési intézményekben, mint kulcsfontosságú területen, hiányzik az 
idegenforgalmi szakértők jelenléte, pedig ez képezhetné a helyi turisztikai kínálat 
alapját.  

 
 

CSELEKVÉSI TERV 
 
A következő fejezetben a cselekvési területeket és azok lehetséges kibontakoztatását 
mutatjuk be a terület részletes állapotelemzése alapján, fontossági sorrendbe rangsorolva.  
 
A legfontosabb cselekvési terület 
 
Ilyen jellegű aktivitások alatt értjük a már részben működő és a benne résztvevő érdekelt 
felek által is fontosnak tartott tevékenységeket. Kevés anyagi befektetést igényelnek és főleg 
az idegenforgalmi kínálat körüli szervezési, népszerűsítési és bemutatási kérdéseket érintik.  
 
A turizmusban érdekelt zentai felek és az elvégzett elemzés alapján a következő, aránylag 
rövid időn belül lefolytatható aktivitásokra lenne szükség:   
 

1) Zenta idegenforgalmi termékei megismertetése kapcsán mihamarabb munkajellegű 
megbeszélést kellene tartani az érintett felek részvételével. 

2) Műhelymunkákat kell szervezni az érintett felek számára az együttműködés és 
partnerség szükségességéről Zenta turizmusának fejlesztése érdekében. 

3) A turizmusban érdekelt felek számára képzést kell tartani a jogi előírásokról és 
regisztrációról, valamint az idegenforgalmi teendőkről az egységes idegenforgalmi 
kínálat érdekében.  

4) Növelni kell az érdekszervezetek szerepét, majd bekapcsolni őket az 
idegenforgalomba.  

5) Vendéglátóipari szakembereket kell képezni.  
6) Tartalmakat kreálni, amelyek a zentaiak helyi történetein alapulnak. Ezek a turisztikai 

kínálat részei lehetnének (a mellékletben szerepel a turisztikai termékek előkészítése 
és megvalósítása alatt). 

7) Új kulturális tartalmak kigondolása, amelyek a felújított gazdasági műemlékekben 
vagy az adoptált régi katonai létesítményekben kaphatnának teret.  

8) Egy ökológiai múzeum kapcsán képzést kellene tartani, mert itt lehetne egységében 
bemutatni a régi mesterségeket, a kézműves, a művészeti és a modern ipari 
kínálatot.  

9) Tanfolyam az iparosok számára a turizmusban nyújtott szolgáltatásokkal 
kapcsolatban.  

10) Végrehajtani a javasolt bemutatkozó- és népszerűsítő akciókat, amelyekben az 
Idegenforgalmi Szervezet mellett részt venne minden érdelkelt fél.  

11) Javítani kell az idegenforgalmi vásárokon való jelenlét színvonalát.  

4



43 
 

12) Zenta teljes idegenforgalmi kínálatának internetes bemutatását magasabb 
színvonalon kell elkészíteni. 

13) Ki kell dolgozni Zenta község turisztikai térképét a gyalogos és a kerékpáros 
városnézés lehetőségeivel. 

14) Tematikaus térképek kidolgozása „Háztól házig” túrákra és a „Kincskeresés” 
szükségleteire (összhangban a javasolt turisztikai termékekkel). 

15) Rendszeres munkajellegű találkozók szervezése a turizmusban érdekelt felek és 
érdeklődők számára (havonta egyszer), amelyeket az Idegenforgalmi Szervezet  
kezdeményezne.  

 
Másodrendű aktivitások 
 
Az első szakaszban megkezdett és megvalósított aktivitások folytatását értjük alatta. A már 
meglévő turisztikai kínálatra épülnek vagy azt emelik ki. Emellett az aktivitások ezen 
csoportjában megjelennek az infrastrukturális projektumok, amelyek Zenta község fejlesztési 
stratégiájábana 2014-től 2020-ig terjedő időszakra vannak előlátva.  
 
Aktivitások: 

1) A helyszínen szerepjátszó programokat kell rendezni, amelyek a híres zentaiakról, a 
város szellemi, kulturális örökségéről szólnának hétvégenkénti foglalkozásként  
(útikalauz létrehozása és a projektumban szereplők meghatározása). 

2) A helyi kínálat hálózatba állítására és népszerűsítésére egy vagy két személyt 
kellene foglalkoztatni.  

3) A Tisza-part és a kerékpárutak rendezése.   
4) Bevezetni az idegenforgalmi kínálatba a kerékpárak kölcsönzését.  
5) A Tisza-partján kempingtábor kiépítése.  
6) A kiállítási terek aktív kihasználása a művészek és a kézművesek bemutatóira, 

múzeumi és más művészeti kiállításokra (az ipari örökség rendeltetésének 
megváltoztatása – raktár a Hajós utcában, a kaszárnya, a cukorgyár és a mellette 
levő épület).  

7) A turisták bekapcsolása a kézműves termékek kidolgozásába.  
8) Megfelelő helyiség biztosítása a régi mesterségek gyűjteménye bemutatására és 

őrzésére, amely jelenleg magántulajdonban van (Régi Mesterségek Háza). 
9) Nyári táborok szervezése (sport-, kézműves-, ökológiai- és művelődési táborok 

gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt).  
10) Edzőtáborok és versenyek szervezése a fiatalabb korosztálynak.  
11) Tervdokumentációt készíteni a termálvíz kiaknázására.  
12) Helyi turisztikai menedzsmentszervezet alapítása. 
13) Az idegenvezetők egyesületét megalapítani és a turisztikai vezetésben érdekelt 

egyéneket  képezni (a „Guided by locals”,  „Greeters” stb. elv szerint). 
14) A célpiac és értékesítési csatornák bővítése, pl. az elszármazottak és a vajdasági 

piac lehetőségei. 
15) Egyéni, specifikus tapasztalatszerzés – hőlégballonnal való repülés, 3D vadászat, 

sólyommal való vadászat,  lovaglás a természetben.  
16) Szabványosítani a termékeket és a szolgáltatásokat (a termék előállítása, az ételek 

és a felszolgálás szabályzatba foglalása).  
17) Helyi, eredeti zentai ételek kidolgozása, amelyet minden étteremben felszolgálnának, 

és amely márkajeggyé válhat a gasztronómiai kínálat keretében.  
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Harmadrendű aktivitások 
 
Ezek hosszútávú aktivitások, amelyek a legfontosabb és a másodfokú aktivitások 
megvalósulása után jöhetnek létre. Jellemző rájuk, hogy nagy beruházásokat igényelnek az 
idegenforgalmi infrastruktúra egyértelmű formai és piaci feltételeihez igazodva. Ezen 
aktivitások jórészt a természeti adottságokhoz és a sporthoz kötöttek.   
 

1) Több városra kiterjesztett közös turisztikai termék létrehozása céljából tematikai  
útvonalakat alkotni (például: szecesszió, Savoyai Jenő), hajózás a Tiszán, kerékpár 
útvonalak és hasonlók 

2) Wellness központ, hotel és kísérő tartalmak kiépítése  
3) Jachtkikötő kiépítése  
4) Evezőspálya kiépítése 
5) A sportolók edzőtábora és versenye   
6) Kongresszusturizmus fejlesztése a turistaidény meghosszabbítása és a bevételek 

növelése céljából   
 
Az első-, másod- és harmadrendű aktivitásoknak az a célja, hogy felgyorsítsák a helyi  
gazdasági fejlődést, növeljék az úticél láthatóságát, a látogatók és az éjszakázások számát, 
új munkahelyek nyitását. Mindez a foglalkoztatás és a bevételek növeléséhez, a  
magánkezdeményezés erősítéséhez, a partnerséghez és a szektorközi összeköttetéshez 
vezet. A turisztikai termék fejlesztése minőségben és mennyiségben lehetőséget nyújt az 
aktivitások sokféleségére a turizmus és a kiegészítő tevékenységek területén, lehetővé teszi 
a beruházás  kockázatának eloszlását. Az így összefüggésben álló idegenforgalmi termékek 
fejlesztését az idegenforgalmi piac egészének fejlődése szempontjából kell vizsgálni, 
mégpedig hosszútávon.  
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ZENTA MINT TURISZTIKAI CÉLPONT 
MARKETINGTEVÉKENYSÉGI TERVE  
 
A felsorolt első-, másod- és harmadrendű cselekvési aktivitásoknál nagyon fontos azok 
folyamatos láthatósága. Ez a folyamat három irányú: Zentát idegenforgalmi célpontként 
helyzetbe hozni az idegenforgalmi piacon, a helyiekkel való állandó kommunikációt 
fenntartani, valamint a Zentára látogató turistákban kialakítani a hely imázsát.  
Mivel a marketigterv kapcsán jelentős eredmények csak hosszabb időtartam múlva 
várhatók, javasoljuk minél sürgősebben foganatosítani a kezdő lépéseket.   
 

1. lépés: Zenta márkanévvé tételéhez szükséges a helyi identitást összehangolni azzal 
az imázzsal, amelyet a turisták alakítanak ki a városról. Ezen két komponens helyes 
összekötésével lehetséges a sikeres márkanév kialakítása. Zenta községnek az 
előzőekben bemutatott erőforrás elemzéseinek minden formája kivételes 
gazdagságra utal, több szempontból is versenyképes az idegenforgalmi kínálat 
(sport és szabadidő, kulturális-, ökológiai stb. turizmus). A helyi Idegenforgalmi 
Szervezetet ez a fajta sokszínűség nagy kihívás elé állítja, mert össze kell hangolnia 
mindezen lehetőségeket egy egységes márkanév alá, amely alapján Zenta 
felismerhetővé válik  a piacon. A jó márkajelzés kialakításának ezen területek mellett 
a helyi lakosság elfogadását is el kell nyernie. Ennek érdekében újra kell értelmezni 
Zenta jellegzetes szimbólumait, hogy egy jelvény (logó, jelkép) és egy jelmondat 
kialakulhasson. Ennek érdekében az alábbi lépéseket lehet foganatosítani:  

 
 Műhelymunkákat szervezni a felsorolt erőforrások legjelentősebb képviselőivel, 

amelyeken definiálni kell  minden erőforrás  kulcsfontosságú  előnyét. 
 

 Műhelymunkákat szervezni, amelyeket a helyi lakosságnak szánnak; megállapítani, 
milyen módon érzékeli a helyi lakosság a helyet, ahol él és miben különbözteti meg 
más helyektől.  
 

 A kiválasztott ismertetőjegyek alapján pályázatot kell kiírni a jelmondat 
meghozatalára,  amelyet  minél  több helyen a közösségi  hálón szerepeltetni kell.  
  

 Mindenki által elfogadtatni a védjegyet és a jelmondatot. Úgy létrehozni, hogy aki 
csak része a zentai idegenforgalmi kínálatnak, az a magáénak érezze.   

 
Ezzel a hozzáállással sok buktatót kerülhetünk el a turisztikai márkanév kiépítésének 
folyamatában: nem fogja senki sem úgy érezni, hogy a helyi hatalom ráerőszakolt egy 
végleges és változtathatatlan megoldást, be kell vonni a helyben érintett feleket és a 
lakosságot. A továbbiakban az önazonosításnak ezeket az elemeit módosítani lehet a 
turisták észrevételei alapján, ami természetesen azt jelenti, hogy folyamatosan figyelni és 
követni kell az észrevételeket.   
 
Zenta úticéllá tételében az érdekelt feleknek részletesen kell ismernie a jelmondat és jelkép 
fontosságát, használni azt a saját webfelületükön, esetleg még kedvezményeket is kötni 
hozzá. Ily módon alakul ki a kommunikációs összhang a potenciális turistákkal.  
 

2. lépés: Zenta község Idegenforgalmi Szervezete honlapjának megújítása a weblapok 
elemzésében adott javaslatok szerint.   
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 Optimalizálni kell Zenta község Idegenforgalmi Szervezetének honlapját a kívánt  

kulcsszavakkal (beleértve a turisztikai termékek neveit és az azokkal kapcsolatos  
fogalmakat).  

 A honlap tartalmát össze kell kötni a közösségi hálózatokkal, amelyek serkentik az 
interaktív felhasználást (élménymegosztás, kommentárok feltöltése, az egyetértés 
vagy az elégedetlenség kifejezése bizonyos kérdésekben, online pályázatok és  
versenyek stb.).  

 Olyan személyt kell kiképezni, aki a közösségi hálózati tartalmakat naprakészen 
kezeli.  

 Feltölteni a felhasználók által készített tartalmakat (fényképek, videójegyzetek stb.), 
amelyek Zentával kapcsolatos témákat érintenek.  

 A honlap oldalai közé be kell iktatni bizonyos tartalmakat (térkép, kereső, időjárás-
előrejelző, községi eseménybejelentő, helyfoglalási rendszer), amely arra vall, hogy 
a helyi fejlesztési stratégia mellett szervezeti összefogás áll.  
 

3. lépés: a turizmusban érdekelt felek kiképzése a podkasztok használatára.   
 
A podkasztok digitális adatbázisok, amelyek audio vagy audio-videó jegyzeteket  
tartalmaznak internetes felhasználásra. Számítógépen, telefonon vagy más hordozható 
lejátszón nézhető vagy hallgatható anyagok.  
Az idegenforgalomban az ilyen jellegű kínálatbemutató egyre népszerűbb, leginkább egy-
egy turisztikai hely bemutatására használják, ezért szponzorai helyi érdekeltségűek, témái 
pedig az ottani történések. A videóanyagot a hivatásos operatőrök mellett gyakran maguk a  
polgárok vagy a  turisták veszik fel, mint  pl.:  www.infozagreb.hr. www.serbia.travel 
 
Ha figyelembe vesszük, hogy az idegenforgalmi szervezetek hivatalos honlapjain azok a 
tartalmak, amelyeket a felhasználók alakítanak ki (user generated  content), a legnagyobb 
hatást gyakorolják a látogatókra, magától kínálja a megoldást, hogy Zenta község 
Idegenforgalmi Szervezete honlapját össze kell kötni a turisták tapasztalatairól szóló 
podkasztokkal, mert az nagyban hozzájárulna a kínálatuk népszerűsítéséhez. Személyes  
utazási tapasztalatokról van szó: útleírások,  ajánlások,  tanácsok az utazással 
kapcsolatban,  elhelyezés, ellátás stb. Az ilyen podkasztok találhatóak például a következő 
honlapokon: www.bookiraj.com,  www.utiscisaputovanja.com, www.snoviukoferima.com,  
www.putovanja.info.  Világszínvonalon a legnagyobb motivációs hatást az úticél kiválasztás 
eldöntése meghozatalában, valamint a szolgáltatások kiválasztásában az ún. TripAdvisor-
nak van (www.tripadvisor.rs), ezért a látogatóknak és a szolgáltatások használóinak 
javasolni kell, hogy osztályozzák és kommenteljék helyi tapasztalataikat és élményeiket 
ezen az ismert honlapon.   
Úgyszintén hasznosnak mutatkoztak a felvilágosító podkasztok, amelyek feladata, hogy 
segítséget nyújtson a felhasználónak, azaz segítsen neki a konkrét probléma megoldásában 
(hogyan lehet a leggyorsabban és a legolcsóbban eljutni az A pontból B pontba, mit nem 
szabad kihagyni az XY úticél látogatásakor, mit kell kötelezően kipróbálni, meglátogatni, 
vagy mi az a tíz dolog, amit biztosan nem tudnak...).  A következő linkeken tekinthetőek meg 
ezek az anyagok: http://www.bookiraj.com/2016/08/kako-stici-do-vidikovca-u-prirodnom-
rezervatu-uvac/http://www.bookiraj.com/2016/07/sta-sve-mozete-leti-da-radite-na-
kopaoniku/,  http://www.turizamiputovanja.com/top-5-razloga-da-dozivite-negotin-skrivenu-
rapsodiju-prirode-istorije-vina/)  
 
A felsorolt podkasztfajták mindegyike valójában a „történetmesélés” ötletén alapulnak, illetve 
a már élő zentai történeteket használják reklám és népszerűsítő célokra, ami a „Háztól 
házig” és a „Kincskeresés” megnevezésű turisztikai helyi termék alapját képezhetné.  
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1. lépés: Virtuális interaktív túra feltöltése a zentai csata témájára (pl.: „Legyen 
résztvevője a zentai csatának”) Zenta község Idegenforgalmi Szervezete honlapjára.  
Egy másik elképzelés lehetne az úgynevezett „Escape room”, azaz Kalandszoba 
kiépítése (vagy helyiség átminősítése). A játék általában misztikus térben zajlik és a 
szórakozás mellett próbára teszi a játékosok minden képességét. Kettőtől hat fős 
csoportokban, egy téma alapján kialakított szobában a játékosoknak 60 percen belül   
meg kell kísérelniük mindent, hogy kiszabaduljanak vagy megoldják a feladatot az 
idő lejárta előtt. Ezt a játékot különféle módon lehet tematizálni (zentai csata, az 
ismert zentaiak cipőjében stb.). E lehetőséget a vállalatok egyre gyakrabban 
használják csapatépítő tréningeken, tanulmányi utakon, valamint 
rendezvénylátogatók szórakoztatására.   
 

2. lépés: Összeköttetést keresni ismert hazai és külföldi blogokkal. Zenta turisztikai 
kínálatának ilyen fajta bemutatását leghatásosabban egy kimondottan a turizmusra 
szakosodott bloggerek helyi tanulmányútjával lehetne fellendíteni, akik a 
tapasztalataikat leírnák vagy videójegyzeteikben közzétennék.  
 

3. lépés: Fizetett turisztikai reklámriportok közzététele Zentáról, szakosított  
folyóiratokban és nagy példányszámú lapokban.  
 

4. lépés: Észszerűsíteni kell a turisztikai kiállításokon való részvételt, amely egyébként 
igen költséges. Az arra szánt eszközöket úgy kell felhasználni, hogy a belföldi és a 
régióba tartozó turisztikai szervezeteket, ügynökségeket és túraszervezőket 
közvetlen látogatásra hozzuk el. Erre az alakalomra használható az úgynevezett 
„fehér könyv”. Az elektronikus „fehér könyveket” a szakmai belső nyilvánosságnak 
szánták, előnyét az érintett felekkel való közvetlen kommunikáció jelenti (azonos 
helyzetben lévő, magasabb vagy alacsonyabb rangú idegenforgalmi szervezetek, 
turisztikai ügynökségek vagy sport és művelődési szervezetek). Az elektronikus 
könyvek, amelyeket a szélesebb közönségnek szántak, sikeresek lehetnek a 
márkanév kialakításának eljárásában, hogy rámutassanak a Zentára történő utazás 
előnyeire.  Ezért például a fürdővárosok a saját elektronikus könyveikben az 
egészségre kedvező éghajlati és földrajzi adottságokat ecsetelik, a települések pedig 
azokat a szociológiai és pszichológiai tanulmányokat idézik, amelyek a művelődési 
életnek az életminőség változására tett pozitív hatását mutatják be. Azok az 
információk, amelyek az adott helyen eltöltött időszak várható eredményei, képezik a 
látogatók számára a legfontosabb alapinformációt. Ezek továbbadása igen fontos. 
Zentának, a hasonló idegenforgalmi kínálattal rendelkező városok hálózatához 
csatolásával, javulna az ilyen típusú közvetlen kapcsolattartása.  
 

5. lépés: Az önálló szervezésben idelátogatók számára is rendszeresíteni kell az 
idegenvezetést a „guided  by locals” elv szerint, amatőr idegenvezetőkkel, akár 
szabadidős helyi önkéntesekkel.  
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MELLÉKLET – ZENTA TURISZTIKAI TERMÉKEI  
 
Az idegenforgalmi célpontok különféle módszereket alkalmaznak, amikor a turisztikai  
termékeiket alakítják ki, újítják fel vagy bővíteni szeretnék. Ennek egyik legnépszerűbb 
módja, amelyet az utóbbi években  használnak, a storiteling (Storytelling concept) 
használata: a történetmesélés. Ezzel a technikával feleleveníthetőek olyan tájak és 
létesítmények, olyan történetek, tárgyak, amelyek nem részei az idegenforgalmi kínálatnak. 
Elmesél fontos történelmi eseményeket vagy bemutat egy történelmi személyt, használva a 
helyi mítoszokat és legendákat, oly módon, hogy az érdekes legyen a turistáknak.  
Abból az álláspontból kiindulva, hogy a turisták az úticéltól egyre kevésbé várják el a pazar 
luxust, egyre inkább az élmény és a kaland inspirálja, kelti fel az érdeklődésüket. A 
kialakítás szakaszában a storyteling koncepció lehetőséget nyújt, hogy felelevenítsék és 
kihasználják a népi hiedelmeket, legendákat, mítoszokat, elbeszéléseket, a viharos 
történelem eseményeit és  anekdotákat, akár még a turisztikai bemutatóknál is. Ily módon az 
érzelmek és a nosztalgia segítségével a turisták önkéntelenül is összekapcsolódnak a helyi 
történelemmel, és a hely új tartalmaival is.     
A storyteling, azaz a történetmesélés koncepciója az, amely a turizmus esetében a helyi 
történetek kigondolására és interpretálására vonatkozik, azzal a céllal, hogy hasson a 
hallgató tudatára. Ez a módszer világszerte egyre gyakrabban használatos úgy, mint a 
turisták múzeumi tárlatvezetési módszere. A gyakorlat azt mutatja, hogy az egyszerű 
emberek életéről szóló történeteken keresztül a hallgatók a közölt információt és a történelmi 
adatokat sikeresebben átveszik, jobban megértik és emlékeznek rájuk. A történetmondás 
segíti őket  abban, hogy elképzeljék a hősöket (akár magukat is odagondolhatják, ők maguk 
is egyek lesznek a tömegben), azok környezetét, mindennapi életüket és az izgalmas 
eseményeket, amelyek megváltoztatták az életüket. Annak ellenére, hogy az idegenvezetők 
a csoportnak az utazás során a létesítményekről, hősökről vagy eseményekről sok tényt 
mondanak el és bőséges adatot közölnek, amelyek alátámasztják annak nagyságát és 
történelmi jelentőségét, a turisták emlékezete ilyen mennyiségű információt nem képes 
befogadni. Közülük csak azok maradnak meg, amelyek előtudásuk kontextusába, egy 
általános képbe illeszkednek.  
 
A „Kincskeresés” és a „Háztól házig” turisztikai csomag nagyon rövid időn belül   
előkészíthető és megvalósítható, kevés módosítást igényel, csupán a célcsoport korához és  
érdeklődési köréhez kell igazítani. Megfelelő képzéssel, kellő reklámmal és a szolgáltatók 
megszervezésével, nagyobb pénzügyi befektetés nélkül ezek a turisztikai termékek könnyen 
beindíthatóak és sikeresek. Különleges kínálati lehetősége a helyi idegenforgalmi palettának 
Zenta esetében maga a zentai csata.   
 
Termékjavaslat – Kincskeresés   
 
Célcsoport: önálló, egyéni turisták (egyének, párok, családok és kisebb baráti csoportok)   
 
Egy ilyen túrának az a célja, hogy bevonja a látogatókat, azok megkíséreljék megoldani a 
feladatokat, ezen keresztül önállóan és szórakozva ismerjenek meg minél több híres 
épületet és hozzájuk kapcsolódó híres zentai embert.   
 
 
A túra kezdetén, legfőképp az év melegebb szakaszában, ki-ki a saját vagy bérelt 
kerékpárján  belekezd a tematizált, konkrét feladatok alapján elkészített várostérkép szerinti 
kutatásba. A feladat természetesen az, hogy megtalálják az „elveszett”, „eldugott” vagy 
„ellopott” tárgyat. Az idegenforgalmi szervezet munkatársa vagy az idegenvezető mesélnek 
a vendégeknek az eseményről,  amelynek során eltűnt valamely tárgy (ez lehet személyes 
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tárgy, amely valamely híres személyé volt, akár Stojkov Sava elveszett festménye vagy 
valami hasonló), valamint utasításokat kell adni a feladattérkép használatához.   
 

 
 
A túrázók az utasítások alapján, követve a térképet és az útjelzőket, a házakon lévő jeleket 
(az objektumokon ez lehet egy homlokzati részlet, tárgy az ablakban, tábla a bejáratban 
vagy más hasonló), minden megtett lépés (nyom) után az épületről információkat kapnak 
(amit személyesen vehetnek át vagy egy erre a célra előlátott ládában találnak). Lehet erre a 
célra pecsétgyűjtő könyvecskét is készíteni vagy másmilyen albumot, amely igazolja a 
feladatok teljesítését.  
Annak függvényében kell megszervezni az ebédet a résztvevők számára, hogy a turisták 
gyalogosan vagy kerékpárral mozognak. A kerékpárosoknak az ebéd lehet a 
Halászcsárdán,  így a Tisza-partot is bekapcsoljuk a városnéző túrába. Útközben lehet 
strandolási vagy horgászási szünetet tartani.  
Az útvonal érintheti a kézműveseket, a „Háztól házig” programhoz hasonlóan 
műhelylátogatással egybekötve vagy anélkül. Belépő is megfizettethető, amelyért cserébe 
terméket kapnak, vagy a túra árába bele lehet foglalni ezt a költséget.   
A túra végén a vendégek visszaadják a kerékpárokat és átadják a bizonyítékokat, hogy 
megtaláltak minden elrejtett tárgyat. Jutalomként ajándékot kapnak (pl. egy  üveg bort, 
amely a zentai csatáról kapta a nevét, vagy valami hasonlót, ami Zentához fűződik). 
Ennek a túraprogramnak a továbbfejlesztett változata az lehet, amikor a résztvevőktől az 
egyes helyszínekről fényképanyag feltöltését várjuk el a közösségi hálóra feltöltve, pl. 
#Senta, #Kincskeresés és hasonlók. Amennyiben igény mutatkozik rá, akár mobiltelefonos 
applikációt is készíthetünk ilyen célból.  
 
A túraprogram ára magába foglalja az összes vele járó költséget (pl. kerékpárkölcsönzés, 
étkezés, kézműves foglalkozás, múzeumi belépő, toronylátogatás stb.). Akár még 
szállásköltség is csatolható hozzá, amennyiben többnapos a túra. 
 
 
Termékjavaslat – Ismerje meg Zentát „Háztól házig”  
 
Célcsoport: bármely korosztály szervezett csoportja (a programnak illeszkednie kell a 
turisták típusához és korosztályához).  
 
Zenta központjának szerepjátékkal egybekötött gyalogos bejárása „Háztól házig” 
megnevezéssel, alkalmi beszélgetés mellett a város történelméről, a helyi életről és a híres  
zentaiakról storiteling formában, egy történet keretében.  
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A program a csoportos turisták aktivitásba való bevonását foglalja magába, ami a 
kivitelezésben több szereplő bekapcsolására nyújt lehetőséget. Az Idegenforgalmi Szervezet  
képviselője és az idegenvezető mellett a tervezésben és a megvalósításban szerepet 
kaphatnak még a művelődési egyesületek tagjai, az amatőr színtársulatok, de bárki más 
segíthet a lelkes helyiek közül.  
A túra magában foglalja a híres zentai személyiségek házainak megtekintését és azokat a  
házakat, amelyekhez érdekes történetek, anekdoták és helyi „városi legendák” kötődnek. A 
műépítészetileg jelentős épületeket a turistáknak a városnézés keretében kell bemutatni, a 
történet kontextusában való elhelyezéssel, kitérve a zentaiak mindennapjaira, azokéra, akik 
itt éltek például a XIX. század végén. 
A zentai múzeum kiállításának megtekintése és a Stojkov Sava ellopott képéről szóló 
történet ismertetése után a látogatóknak lehetőségük nyílik, hogy népviseletben vagy más 
autentikus ruházatban fényképezkedjenek.  
A túra a városháza látogatásával és kilátótornya megtekintésével fejeződik be, ahol a  
látogatókat meglepetés várja: Musztafa szultán és Savoyai Jenő. Mindketten elmesélik a 
csata történetét saját szemszögükből. Ez az interaktív túra a Zentai csata elnevezésű bor 
kóstolásával  fejeződik be, majd a szereplőktől minden látogató ajándékba kap egy-egy 
marcipánt Musztafa Szultán és Savoyai Jenő arcképével.   
Az ebéd a Papuli étteremben zajlik, zene mellett.  
Az ebéd és a pihenőidő után következik a csokoládékészítő műhely látogatása. Bemutató és 
rövid műhelymunka – egyedi, önálló csokoládé készítése. Minden résztvevő ajándékba 
kapja a maga által készített csokoládét.  
Ezt követi a Forma műhely meglátogatása: beszélgetés a fazekasságról, mint régi zentai 
mesterségről. Belépőként minden látogató kap egy-egy hűtőmágnest Zentát ábrázoló  
motívummal.  
A program folytatásaként a Manufaktúra műhely megtekintése következik, a különböző 
krémek és szappanok kidolgozásának bemutatása. Minden látogató kap egy-egy 
kézművesszappant mint belépőt.  
Végezetül felfrissülés a Mojo Klubban. A látogatás befejeztéig szabadprogram a 
városközpontban.  
 
Termékjavaslat – a Zentai „Ökomúzeum” Egyesület  
 
Zenta Idegenforgalmi Szervezetének és azon községi szerveknek, amelyek hatáskörébe 
tartozik a kultúra, mihamarabb kezdeményeznie kell egy Ökomúzeum Egyesület 
megalapítását, és meg kell kezdeniük azokat a tevékenységeket, amelyek a helyiség 
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biztosítására irányulnak és annak munkájára (kiállítási- és bemutató helyiség, elárusítóhely, 
tanácskozó- és tanterem stb.). E célra észszerű megoldásának tűnik a Hajós utcában levő 
raktár felhasználása. Az ilyen típusú létesítmények és ezek működése az oktatás, a 
kreativitás kibontakoztatása és a művelődés terén jó hatással bírnak. Annak ellenére, hogy a 
világon több tucat ilyen szervezet működik, Szerbiában Zentán lenne az első alkalom, hogy 
ilyen módon szervezik meg az ilyen típusú tartalom bemutatását.   
 

Raktár a Hajós utcában ma  
 

 
 

Forrás: A programfejlesztés szerzőjének kollekciójából 
 

A Hajós utcában levő raktár lehetséges külalakja a rekonstrukció és a létesítmény  
rendeltetésének változtatása után (példa a franciaországi ökomúzeum) 
 
 

 
Forrás: https://www.lifeexplorateurs.com/visit-ecomusee-alsace/ 
 
A munkálatok befejezésének határideje e turisztikai létesítmény esetében két év, beleértve a 
szervezési és a műszaki felkészítést.  
 
A projektum alapcélkitűzése a régi és kézműves mesterségek, a háziipar és más termékek 
megőrzése, fejlesztésük serkentése és előmozdítása a helyi viszonyrendszerben,  
bemutatóhely teremtése, amely által a közösség átveszi az ellenőrzést öröksége felett és új  
hozzáférést teremt a helyi jellegzetesség megőrzése, az együttműködés és a közös 
eredmények megalkotása terén, amelyek közül egy tényező a turisztikai kínálat 
gazdagítása.  
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A projektumba bekapcsolható minden kézműves, termelő, kisiparos és hozzájuk hasonló 
típusú szabadidős foglalkozásban tevékenykedő helyi egyén, polgári egyesület.   
 
A létesítménynek kell egy ügyfélfogadó részleg, egy kiállítási- és bemutató helyiség,  
tanácskozóhely, képzésekre, műhelymunkára és barátkozásra megfelelő helyiség, 
eladóhely, teakonyha (vagy kisebb vendéglátórész), raktár, valamint mosdó, illemhely.  
 
Ezt a létesítményt csak bejegyzett szervezetek vagy iparosok használhatnák, akik 
hagyományos módon, kiváló minőségben és mennyiségben állítják elő termékeiket. Az 
intézmény megállapított munkaidejében a kiállítóknak vagy képviselőjüknek személyesen is 
jelen kell lennie az objektumban és aktívan részt kell vennie a bemutatókon, termékeik 
eladásában.  
 
A minőségellenőrzést az egyesület végezné. Elengedhetetlen feltétel a projektum közös 
bemutatása az interneten, a közös múzeumi katalógus létrehozása, valamint az a tényező, 
hogy az ebben résztvevők mindegyike a saját csatornáin hirdesse ezt a közösségi helyet.  
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A zentai csata, mint turisztikai termék 
 
E történelmi esemény turisztikai termékké alakítása három szakaszra osztható fejlesztési 
program keretében valósulhat meg a községi Idegenforgalmi fejlesztési tervben lefektetett 
aktivitások megvalósításával.   
 
A fejlesztés első szakasza olyan tevékenységeket foglal magába, amelyhez nem szükséges 
nagyobb anyagi befektetés és rövid időn belül megvalósíthatóak. A márkanév kialakítása a 
második szakasz, amely azokat az aktivitásokat foglalja magába, amelyek  az első 
szakaszban megvalósítottakra épülnek, míg a folyamat harmadik szakaszának aktivitásai 
nagyobb  beruházásokra, összetettebb szervezési, stratégiai és tervezési igényekre 
épülnek, amelyekből minden érintettnek ki kell vennie a részét (egyéneknek és 
intézményeknek egyaránt).  
 

I. szakasz  
 Honlap kidolgozása, amely összefogja a meglévő anyagot (illusztrációkat, 

fényképeket, szövegeket, a kutatási eredményeket stb.), amelyek a zentai 
csatához fűződnek.  
A honlapnak gazdag tartalma, korszerű formatervezése, egyszerű használata kell 
hogy legyen, emellett többnyelvűnek kell lennie, podkasztokkal ellátva, mint  
amilyenek a videójegyzetek, útleírások, szerzői szövegek, fényképalbumok stb. A 
honlap működhetne úgy, mint külön része Zenta község Idegenforgalmi 
Szervezete már működő honlapjának, amely köteles azt rendszeres, naprakész 
állapotban tartani.   

 
 Emléktárgyak megtervezése és kidolgozása a zentai csata témájával. 

Emléktárgyak lehetnek az archeológiai leletek másolatai kulcstartó, mágnes vagy 
egyéb más használati tárgy formájában. Az emléktárgyak egységes, 
formatervezett megjelenése alkalmazható a szappan, a csokoládé, a 
marcipánból készült édességek, a kézimunkák és minden hasonló termék 
kidolgozásában. Az emléktárgyaknak külön sorozata lehet a Stojkov Sava 
képével kapcsolatos motívumok használata a saját formavilágukban.  
Az emléktárgyak eszmei megoldásának kiválasztásakor Zenta község 
Idegenforgalmi Szervezete az önkormányzat támogatásával kiírhatna  
formatervezői pályázatokat.   

 
 A helyi gasztronómia márkajelzéssé tétele. 

A szakácsművészet aktuális nemzetközi irányzataival összhangban javasoljuk az  
ételek szabványosítását, amelyeket a község minden éttermében 
felszolgálnának,  ugyanazon a néven és ugyanazon (vagy közel azonos) áron. 
„Zentai csata tál” lehetne a neve. 
Zenta gasztronómiai kínálatába már bekapcsolták az 1697 elnevezésű bort, és 
elkezdték márkajelzéssel ellátni a helyi édességeket (csokoládét és marcipánt). 
Ezeket a termékeket megfelelően kell népszerűsíteni, növelni az értékesítési  
helyeiket, valamint be kell őket kapcsolni valamennyi vendéglátói létesítmény 
kínálatába.   
Például: a kávézókban és a város éttermeiben a kávé mellé felszolgálható egy 
kocka csokoládé, mindez Stojkov Sava képének motívumával legyen feldíszítve. 
Zenta önkormányzata védnöke lehetne ennek az akciónak, amit a csomagoláson 
világosan jelezhetnének. Ugyanez vonatkozik a kristálycukor csomagolására is.   
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II. szakasz  
 Az aktív túrák a turisták számára a csata és Stojkov Sava elveszett képének  

témájára.  Az ilyen túrák és aktivitások megvalósításának példáját az „Ismerd 
meg Zentát házról házra” és a „Kincskeresés” turisztikai termék bemutatásának 
keretében részleteztük. Szükség szerint lehetséges ezen aktivitások 
kombinációja is ezekből a termékekből, összhangban a látogatók célcsoportjával.  

 
III. szakasz  

 Rendezvény a zentai csata napjának megünneplése kapcsán  
Egy turisztikai rendezvény mint történelmi jelentőségű esemény megünneplése a 
világban gyakori példa a kisebb turisztikai célpontok sikeres márkajelzésének 
kialakításában. Zenta esetében ennek az eseménynek része lehetne egy  
művésztelep (szobrászati-, festészeti-,  irodalmi telep stb.), a város minden 
lakosának  aktív részvételével az általános iskolai tanulóktól a civil szervezetekig.  
A rendezvény programja a művészeti rész mellett felölelhetné a csata 
részleteinek felelevenítését, a harc valamint a katonai felszerelés bemutatását.  
 

 
 
Forrás: www.muzejzupe.org.ra/Koznik,%202010/Grad%20vitezoiva.jpg 

 
 Játékos előadás, amelynek témája a csata és annak későbbi európai hatása a  

politikai eseményekre.  
Hivatásos színészek vagy az amatőr színtársulat tagjai által bemutatott előadás, 
amelynek bemutatója a rendezvény keretében történne, amelyet követően 
táncmulatságokra és utcai vigalomra kerülne sor. A társulat 
vendégszerepeltetése egyúttal a helyi turizmus népszerűsítését is szolgálná.   
 
E termékek bevezetésével és kifejlesztésével hosszú távon kialakulna a zentai 
csata mint felismerhető márkajelzés, amely minden fejlesztés alapja lehetne a 
jövőben. 
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Javaslat  
A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  15/2016. sz.) 22. szakasza 1. 
bekezdésének  5. pontja, a  helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság 
Hivatalos  Közlönye,  129/2007., 83/2014. és  101/2016. sz.) 32. szakasza  1.  bekezdésének 
8. pontja, valamint  Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  5/2011. és  
13/2017. sz.) 23. szakasza  és 46.  szakasza 1. bekezdésének   28. pontja alapján  Zenta  
Község Képviselő-testülete  a  2018. július 17-én tartott  ülésén  meghozta az alábbi  
 
 

V É G Z É S T  
a Zentai KLKV 2017-es évi  rendes  évi   pénzügyi jelentésének az elfogadásáról    

 
I. 
 

A KKT elfogadja  a Zentai KLKV 2017-es évi rendes  éves  pénzügyi jelentését.  
 

II.  
 

A jelen végzés közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány      Báló Tatjana s. k. 
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 30-5/2018-I 
Kelt: 2018. július 17.  
Z e n t a  
 

Indokolás:  
 
A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz.) 22. szakasza 1. 
bekezdésének 5. pontja, a helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye,  129/2007., 83/2014. és  101/2016. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. 
pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és  13/2017. 
sz.) 23. szakasza és 46. szakasza 1. bekezdésének  28. pontja alapján a Zentai Községi 
Képviselő-testület megvitatja és elfogadja  a közvállalatok, intézmények és  más   
közszolgálatok éves munkajelentéseit,  amelyeknek az alapítója  vagy   többségi tulajdonosa  
a  község.  A Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat felügyelő bizottsága 
előzőleg elfogadta ezt a jelentést a 2018.06.15-én tartott ülésén a 01-1182-05/2018-I-es 
üzletviteli szám  alatt.   
 
A Községi Tanács a 2018.06.26-án tartott ülésén megerősítette  a Zentai KLKV  2017-es évi  
rendes  éves pénzügyi jelentésének   az elfogadásáról szóló végzésjavaslatot az előterjesztett 
szövegben és  azt utalta  a Zentai Községi Képviselő-testületnek   megvitatás és  elfogadás  
céljából.    
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A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE   
 
A ZENTAI ZENTA KLKV   FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK  
 
Minősített  vélemény  
 
Elvégeztük a Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat Zenta (a  továbbiakban KLKV 
ZENTA, Zenta vagy társaság) csatolt rendes  évi   pénzügyi   jelentésének a  
könyvvizsgálatát, amely felöleli  az állapotmérleget  2017.  december  31-ével és a megfelelő  
sikermérleget,  a fennmaradt eredményről  a jelentést,   jelentést a készpénzáramlásról és  a 
jelentést  a  tőke változásáról az évre vonatkozóan,  amely azon a  napon fejeződik,  valamint  
a megjegyzéseket   a  rendes  pénzügyi jelentések mellé, amelyek tartalmazzák   az  alapvető 
számviteli   politikát  és  egyéb  feltárásokat.  
 
A véleményünk szerint, kivéve a kérdések hatékonyságát, a minősített  vélemény alapja  
részben   a rendes  éves  pénzügyi eredménytű  igazul és  tárgyilagosan  mutat be  minden 
anyagilag  jelentős kérdést,   a ZENTAI KLKV Zenta   pénzügyi  helyzetét  2017.  december  
31-ével, valamint   az üzletvitelének   az   eredményeit és a készpénzáramlást az évre, amely  
ezen a napon fejeződik,  összhangban a Szerb Köztársaság   számvevőségi   jogszabályaival.   
 
A minősített  vélemény  alapja  
 
Ahogyan feltártuk  a 14-es megjegyzésben, a  pénzügyi jelentések  mellett   a  hazai  vevők,  
kimutatva  az állapotmérlegben 2017.  december 31-ével 77.791 ezer RSD-ben (a követelések 
kiigazítását követően 6.315 ezer  RSD összegben), felölelik   a jogi személyektől a 
követeléseket 16.331 ezer RSD összegben és  a természetes személyektől a követeléseket   
61.460 ezer RSD összegben.  A követelések kora szerkezetének  ellenőrzésével a  jogi 
személyektől való követeléseket 2017. december  31-ével állapítottuk meg,  a jogi 
személyektől   vannak követelések, amelyek idősebbek egy évnél,  amelyeket  illetően nem  
lett  végrehajtva  az  értékkiigazítás.  A könyvvizsgálati eljárásban  nem prezentálták  a  
természetes  személyektől   a  követelések   korának szerkezetét.   A felsoroltak  
következtében nem tudtunk megbizonyosodni  a  követelések eszközöl  elértéktelenedésének   
igazában és  tárgyilagosságában,  és  nem tudtuk   mennyiségileg meghatározni   a potenciális  
kiigazítások hatását ezen kérdés kapcsán  a  ZENTAI KLKV Zenta 2017-es évi  pénzügyi 
jelentéseire.  
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A  FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ  JELENTÉSE (folytatás)  
 
Ezen kívül a hazai vevőktől  a követelések nincsenek teljes egészében   összehangolva   a  
nyitott tételek kivonata útján.  Az egyenleg független igazolásával,   sem a  könyvvizsgálat 
alternatív eljárásával nem tudtunk megbizonyosodni  a hazai vevőktől kimutatott  követelések  
igazában  és  tárgyilagosságában,  és  nem tudtuk  számbelileg  kimutatni  a  hatást  az 
esetlegesen   nem összeegyeztetettségre  a ZENAI KLKV, Zenta  a 2017-es évi   pénzügyi 
jelentésével.   
 
A könyvvizsgálatot  a Szerb Köztársaság  könyvvizsgálatról szóló  törvényével és   a 
könyvvizsgálat  nemzetközi szabványaival   összhangban végeztük.  A felsorolt jogszabályok 
szerint a mi felelősségünk, a könyvvizsgáló felelőssége a pénzügyi jelentés 
könyvvizsgálatakor című szakaszban került leírásra.   
 
Függetlenek vagyunk a ZENTAI KLKV, Zentától, összhangban   a  professzionális  
számvevőségi etikai kódexszel,  a számvevők nemzetközi etikai szabványai bizottságával,  
valamint  összhangban  az etikai követelményekkel, amelyeket   a  Szerb Köztársaság   
könyvvizsgálatról szóló törvénye szabályoz, és  eleget tettünk  az   egyéb  etikai  
felelősségünknek,  összhangban ezen követelményekkel.  Úgy véljük,  hogy  a beszerzett   
könyvvizsgálati   bizonyítékok elegendőek és megfelelnek  és  biztosítják  az  alapot   a  
minősített  könyvvizsgálói véleményünk  kifejezésére.   
 
A vezetőség felelőssége a rendes  éves   pénzügyi jelentéskért  
 
A társaság vezetősége felelős  a rendes  éves pénzügyi jelentések felelős kidolgozásáért és  
igaz és   tárgyilagos   kimutatásáért,  összhangban a Szerb Köztársaság számviteli  
jogszabályaival,  valamint azon belső ellenőrzésekért, amelyeket a vezetőség elrendel, mint 
szükségest a rendes évi   pénzügyi jelentések   előkészítésében,  amelyek  nem tartalmaznak  
anyagilag   jelentős  hibás kimutatásokat,  amelyek  kriminális  cselekmény  következtében 
vagy hibáként keletkeztek.   
 
A rendes évi pénzügyi jelentések  kidolgozásakor,  a vezetőség  felel   a társaság  
képességéért,  hogy  folytassa az üzletvitelt, összhangban   az elvi  állandósággal,  feltárva, 
szükség szerint,  a kérdéseket, amelyek   az üzletvitel   állandóságára és   az üzletvitel 
állandósága elvének   alkalmazására vonatkoznak, mint  számvevőségi alapra, kivéve, ha a 
vezetőség fel kívánja számolni  a társaságot, vagy beszüntetni az üzletvitelt,   vagy  nincs más  
reális  lehetősége, kivéve, hogy  ezt  megtegye.   
 
Az  igazgatásban  megbízott  személyek felelnek   a  társaság  pénzügyi jelentései felügyeleti   
folyamatáért.   
 
A könyvvizsgáló felelőssége  a  rendes  éves  pénzügyi jelentések   könyvvizsgálatában  
 
A mi célunk meggyőzőség  szerzése   értelmes  mértékben arról,  hogy  a rendes éves  
pénzügyi jelentések,  azokat egészében véve,  nem tartalmaznak  anyagilag    jelentős  hibás 
kimutatásokat,  amelyek kriminális  cselekmény  vagy hiba következtében   keletkeztek,  és  a  
könyvvizsgálati   jelentés  kiadása,  amely tartalmazza a  könyvvizsgáló  véleményét.  
Értelmes  mértékben   a  megbizonyosodás nagyfokú  bizonyosságot jelöl,   de  nem képez 
garanciát,  hogy  a  könyvvizsgálat   nemzetközi  szabványaival összhangban   lefolytatott 
könyvvizsgálat mindig   feltárja   az anyagilag  hibás kimutatásokat,  ha  ilyen kimutatások 
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léteznek.  A hibás  kimutatások, amelyek kriminális   cselekmény  vagy  hiba  következtében 
keletkezhetnek, és  anyagilag jelentősnek   tekintendőek,   ha  ésszerű  elvárni,  hogy  azok  
egyenként  vagy összességükben,  kihatnak  a  használó gazdasági  döntéseire,  amelyeket  
ezen rendes  éves  pénzügyi jelentések alapján  hoznak.   
 
A könyvvizsgálat részeként, összhangban a könyvvizsgálat nemzetközi szabványaival, mi   a 
professzionális  megítélést alkalmazzuk és  fenntartjuk a  professzionális kételyt a 
könyvvizsgálat során.  Mi úgyszintén:  
 

- Eszközöljük a kockázat  beazonosítását és becslését az anyagilag  jelentős hibás  
kimutatásokat illetően a  rendes  évi pénzügyi jelentésekben,  amelyek kriminális 
cselekmény vagy hiba következtében keletkeztek,  a könyvvizsgálati   eljárások  
kigondolását és  ellátását, amelyek  megfelelnek ennek a  kockázatnak,  és  
beszerzünk  elegendő  megfelelő könyvvizsgálati  bizonyítékot, hogy azok biztosítsák 
a könyvvizsgáló   véleményének alapját.   A kockázat, hogy nem  fogunk   
beazonosítani anyagilag jelentős hibás kimutatásokat, amelyek  kriminális 
cselekmény   eredményei, nagyobb,  mint   a  hibás  kimutatások, amelyek hiba 
következtében jelentkeztek,  mert a kriminális cselekmény magában foglalhatja  az 
egyesülést, hamisítást,   szándékos mulasztásokat,  a hamis bemutatást  vagy   a belső 
ellenőrzés elkerülését.   

 
- Megértést szerzünk a belső ellenőrzésekről, amelyek mérvadóak a könyvvizsgálatban,   

a könyvvizsgálati eljárások   kigondolása  céljából, amelyek  megfelelnek  az adott 
körülményeknek,  de nem a célnak, hogy kifejezzük  véleményünket a  társaság   
belső ellenőrzési rendszerének  hatékonyságáról.   

 
- Végezzük  az alkalmazott  számvevőségi politika  értékelését, és hogy milyen 

mértékben  ésszerűek   a  számvevőségi  becslések és a  velük kapcsolatos   feltárások,   
amelyeket   a  vezetőség   végzett. 
 

- Következtetéseket hozunk az üzletvitel állandósága elvei alkalmazásának 
megfelelőségéről, mint  számvevőségi alapról a vezetőség által,  és  a  begyűjtött  
könyvvizsgálati   bizonyítékok alapján,  fennáll-e  az   anyagi bizonytalanság az 
eseményekkel és feltételekkel kapcsolatban,  amelyek jelentős gyanút   kelthetnek   a 
társaság  képességét  illetően,  hogy  folytassa  az üzletvitelét összhangban   az  
állandóság elvével.   Ha arra a következtetésre jutunk, hogy anyagi bizonytalanság áll 
fenn, kötelesek vagyunk a jelentésünkben  felhívni a figyelmet a kapcsolatos  
feltárásokkal a  pénzügyi jelentésekben,  vagy,  ha az ilyen feltárások nem   
megfelelőek,   hogy módosítsuk   a véleményünket.   A mi következtetéseink  a 
könyvvizsgáló   jelentése  dátumáig  beszerzett   könyvvizsgálati   bizonyítékokon 
alapulnak.  Azonban, a jövendőbeli  eseményeknek vagy feltételeknek az a  
következményük lehet,  hogy  a társaság   megszünteti az üzletvitelét, összhangban  az 
állandóság elvével.   
 

Közöljük az igazgatásért felelős személyekkel, többek között  a könyvvizsgálat  tervezett  
terjedelmét  és  idejét és  a jelentős könyvvizsgálati leleteket, beleértve  a  jelentős  
hiányosságokat  a  belső ellenőrzésben,  amelyeket  a  könyvvizsgálat során beazonosítottunk.  
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Újvidék,  2018. június  12.    
 

KLM AUDIT DOO Újvidék   
Bulevar  oslobođenja 127/VII, Újvidék  

 
Dževerdanović  Dragan s. k.  

meghatalmazott könyvvizsgáló   
 

Körbélyegző:  
KLM AUDIT d.o.o. Újvidék  
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08139679 Шифра делатности 3600 ПИБ 101101238
Назив JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO PREDUZEĆE SENTA
Седиште Сента , Илије Бирчанина 2

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 275021 277386 0

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)0003 11 4494 2523 0

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004 341 858

011, 012 и део 0192. Концесије, патенти, лиценце, робне и
услужне марке, софтвер и остала права0005 4153 1665

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину0009

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +
0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 12 270523 274859 0

020, 021 и део 0291. Земљиште 0011 1791 1791

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 209216 212818

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 54423 56561

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и
опрема 0015

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми 0016 5093 3689

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми 0017

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и
опрему 0018

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021
+ 0022 + 0023) 0019 0 0 0

030, 031 и део 0391. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

5

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=29a2ff5b-1c1a-4c50-8c7c-898ff3b9c66b&hash=DF281AB38216F00DF1D9DE75FD8FA5EF9514EA09
1756
1908
385305
375329
3729
1655
496
95
691
53
36119
36810
7880
8622
0
7880
8622
42
49
0
0
0
0
0
48957
47284
6522
6613
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8394
7847
7001
0
7847
15395
846
0
846
0
144360
144360
14739
14739
177728
177728
0
192467
192467
329826
321432
1756
1908
0
385305
375329
765
685
23769
15087
1665
4153
858
341
0
2523
4494
0
277386
275021
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=29a2ff5b-1c1a-4c50-8c7c-898ff3b9c66b&Naziv=Bilans%20stanja&hash=DF281AB38216F00DF1D9DE75FD8FA5EF9514EA09#
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Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 4 4 0

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних
лица 0025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених
правних лица и заједничким подухватима0026

042 и део 049
3. Учешћа у капиталу осталих правних
лица и друге хартије од вредности
расположиве за продају

0027 4 4

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 0496. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 0497. Дугорочни пласмани у иностранству0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до
доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033

05
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 +
0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +
0041)

0034 0 0 0

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних
правних лица 0035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних
лица 0036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на
робни кредит 0037

053 и део 059 4. Потраживање за продају по уговорима
о финансијском лизингу 0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА0042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 +
0069 + 0070)

0043 100308 107919 0

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 13 6197 6472 0

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 13 5677 5891

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

5

3689
5093
56561
54423
212818
209216
1791
1791
0
274859
270523
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Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048 13 21 341

14 5. Стална средства намењена продаји0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге0050 13 499 240

20
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +
0057 + 0058)

0051 14 77791 76492 0

200 и део 209 1. Купци у земљи - матична и зависна
правна лица 0052

201 и део 209 2. Купци у иностранству - матична и
зависна правна лица 0053

202 и део 209 3. Купци у земљи - остала повезана
правна лица 0054

203 и део 209 4. Купци у иностранству - остала
повезана правна лица 0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 77791 76492

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу
продаје 0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 14 548 421

236
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ
ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ
БИЛАНС УСПЕХА

0061 0

23 осим 236 и 237
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0062 0 0 0

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани -
матична и зависна правна лица 0063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани -
остала повезана правна лица 0064

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0066

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 15 15087 23769

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА0070 16 685 765

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 +
0043)

0071 375329 385305 0

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 23 1908 1756

5

4
4
0
4
4
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__.Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 +
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 +
0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 -
0441 - 0442)

0401 321432 329826

30
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +
0410)

0402 192467 192467 0

300 1. Акцијски капитал 0403

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406 17 177728 177728

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410 17 14739 14739

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 20 144360 144360

330
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО
ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна
салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна
салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 18 0 846 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година0418

341 2. Нераспоређени добитак текуће године0419 18 846

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 19 15395 7847 0

350 1. Губитак ранијих година 0422 19 7001 7847

351 2. Губитак текуће године 0423 19 8394

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 0 0 0

5

0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__.Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)0425 0 0 0

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +
0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +
0440)

0432 0 0 0

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

413
4. Обавезе по емитованим хартијама од
вредности у периоду дужем од годину
дана

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ0441 24 6613 6522

42 до 49 (осим 498)
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442 47284 48957 0

42
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +
0449)

0443 0 0 0

420 1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445 0

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

5

0
76492
77791
240
499
341
21
5891
5677
0
6472
6197
0
107919
100308
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08139679 Шифра делатности 3600 ПИБ 101101238
Назив JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO PREDUZEĆE SENTA
Седиште Сента , Илије Бирчанина 2

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 и 63
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 4 166159 177035

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 4.1 4379 5443

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту 1003

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на иностраном тржишту 1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на домаћем тржишту 1005

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту1007 4379 5443

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)1009 4.1 146186 152846

610
1. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на домаћем
тржишту

1010

611
2. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на
иностраном тржишту

1011

612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на домаћем тржишту1012

613
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на иностраном
тржишту

1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1014 146186 152846

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга
на иностраном тржишту 1015 0

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 4.3 3737 7880

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 4.3 11857 10866

5

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=29a2ff5b-1c1a-4c50-8c7c-898ff3b9c66b&hash=DF281AB38216F00DF1D9DE75FD8FA5EF9514EA09
8394
846
3
91
236
8303
1085
8303
1085
0
1943
2802
4033
4179
4754
2341
3989
0
107
140
9
21
7
12
0
0
16
33
34
88
173
1
1
0
123
173
13809
1301
24208
16354
5443
4379
177035
166159
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=29a2ff5b-1c1a-4c50-8c7c-898ff3b9c66b&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=DF281AB38216F00DF1D9DE75FD8FA5EF9514EA09#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 +
1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0

1018
179968 175734

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 5.1 3372 4194

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ1020 472

630
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021

631
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 5.2 9803 10317

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 5.2 21843 21506

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 5.3 88022 86977

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 5.5 24794 13509

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 5.4 15780 15495

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 5.5 16354 24208

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 01030 1301

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 01031 13809

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 173 123

66, осим 662, 663 и 664
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА
И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035
+ 1036 + 1037)

1033 0 1

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних
правних лица 1034

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037 1

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)1038 6 173 88

663 и 664
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1039 34

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 7 33 16

56, осим 562, 563 и 564
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +
1045)

1041 0 0

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима 1042

5

152846
146186
5443
4379


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима 1043

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)1046 12 7

563 и 564
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1047 21 9

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048 140 107

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049 0

683 и 685
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1050 8 3989 2341

583 и 585
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1051 4754

67 и 68, осим 683 и 685Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 8 4179 4033

57 и 58, осим 583 и 585К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 9 2802 1943

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 +
1050 - 1051 + 1052 - 1053)

1054 0 1085

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 +
1051 - 1050 + 1053 - 1052)

1055 10 8303

69-59
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1056

59-69
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -
1055 + 1056 - 1057) 1058 1085

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056) 1059 10 8303

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 236

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА1061 91 3

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

5

472
4194
3372
175734
179968
10866
11857
7880
3737
0
152846
146186
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08139679 Шифра делатности 3600 ПИБ 101101238
Назив JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO PREDUZEĆE SENTA
Седиште Сента , Илије Бирчанина 2

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 846

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 8394

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

а) Ставке које неће бити рекласификоване у
Билансу успеха у будућим периодима

330

1. Промене ревалоризације нематеријалне
имовине, некретнина, постројења и опреме

а) повећање ревалоризационих резерви 2003

б) смањење ревалоризационих резерви 2004

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

3. Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

а) добици 2007

б) губици 2008

333

4. Добици или губици по основу удела у осталом
свеобухватном добитку или губитку придружених
друштава

а) добици 2009

б) губици 2010

б) Ставке које накнадно могу бити
рекласификоване у Билансу успеха у
будућим периодима

334

1. Добици или губици по основу прерачуна
финансијских извештаја иностраног пословања

а) добици 2011

б) губици 2012

5

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=29a2ff5b-1c1a-4c50-8c7c-898ff3b9c66b&hash=DF281AB38216F00DF1D9DE75FD8FA5EF9514EA09
0
0
8394
846
8394
846
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=29a2ff5b-1c1a-4c50-8c7c-898ff3b9c66b&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=DF281AB38216F00DF1D9DE75FD8FA5EF9514EA09#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08139679 Шифра делатности 3600 ПИБ 101101238
Назив JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO PREDUZEĆE SENTA
Седиште Сента , Илије Бирчанина 2

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 207509 217309

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и примљени аванси 3002 194737 209341

2. Примљене камате из пословних активности 3003 172 88

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 12600 7880

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 203572 197401

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 96657 92726

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 88022 92420

3. Плаћене камате 3008 1782 7

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 17111 12248

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 3937 19908

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 0 1575

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014 1575

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 12619 12088

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021 12619 12088

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 12619 10513

5

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=29a2ff5b-1c1a-4c50-8c7c-898ff3b9c66b&hash=DF281AB38216F00DF1D9DE75FD8FA5EF9514EA09
23769
15087
14374
23769
8682
9395
209489
216191
218884
207509
0
0
0
0
10513
12619
7
1782
92420
88022
92726
96657
197401
203572
7880
12600
88
172
209341
194737
217309
207509
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=29a2ff5b-1c1a-4c50-8c7c-898ff3b9c66b&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=DF281AB38216F00DF1D9DE75FD8FA5EF9514EA09#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/
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Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 08139679 Шифра делатности 3600 ПИБ 101101238
Назив JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO PREDUZEĆE SENTA
Седиште Сента , Илије Бирчанина 2

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 192467 4020 4038 144360

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4005 4023 4041

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 192467 4024 4042 144360

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4009 4027 4045

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 192467 4028 4046 144360

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4013 4031 4049

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 192467 4032 4050 144360

5

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=29a2ff5b-1c1a-4c50-8c7c-898ff3b9c66b&hash=DF281AB38216F00DF1D9DE75FD8FA5EF9514EA09
321432
8394
329826
329826
329826
329826
144360
192467
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=29a2ff5b-1c1a-4c50-8c7c-898ff3b9c66b&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=DF281AB38216F00DF1D9DE75FD8FA5EF9514EA09#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4017 4035 4053

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 192467 4036 4054 144360

 

5

144360
192467


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 7847 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 846

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 0 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 7847 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 846

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 4079 4097

б) промет на потражној страни рачуна 4062 4080 4098

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 7847 4081 4099

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 0 4082 4100 846

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 7847 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 846

5

144360
192467


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 8394 4087 4105 846

б) промет на потражној страни рачуна 4070 846 4088 4106

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 15395 4089 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 0 4090 4108

 

5

144360
192467


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
330

АОП
331

АОП
332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а -
2б) ≥ 0 4113 4131 4149

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а
+ 2б) ≥ 0 4114 4132 4150

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4117 4135 4153

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 4136 4154

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а -
6б) ≥ 0 4121 4139 4157

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а
+ 6б) ≥ 0 4122 4140 4158

5

7847
144360
192467


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
330

АОП
331

АОП
332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4125 4143 4161

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 4144 4162

 

5

0
846


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4167 4185 4203

б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4168 4186 4204

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна4169 4187 4205

б) промет на потражној страни рачуна4170 4188 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4171 4189 4207

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4172 4190 4208

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4175 4193 4211

б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4176 4194 4212

5

846
0
7847
846
7847


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна4177 4195 4213

б) промет на потражној страни рачуна4178 4196 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4179 4197 4215

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4180 4198 4216

 

5



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

АОП
Губитак изнад капитала [∑(ред
1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП
337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217
4235 329826 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна4219
4236 4245

б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4221

4237 329826 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна4223 4238
4247

б) промет на потражној страни рачуна4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4225

4239 329826 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна4227
4240 4249

б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4229

4241 329826 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

5

0
15395
846
846
8394
846
7847
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ZENTAI KLKV ZENTA 

MEGJEGYZÉS A  2017. ÉVI PÉNZÜGYI
JELENTÉSEKHEZ  

5



1.  A  VÁLLALAT ALAPVETŐ ADATAI  

A zentai ZENTA Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat (a továbbiakban zentai ZENTA KLKV vagy
vállalat) kommunális szolgáltatásokkal foglalkozik, éspedig:  
- vízellátás, 
- szennyvízelvezetés, 
- szemétkihordás és lerakás 
- a piac és a vásár karbantartása 
- zöld közterületek karbantartása 
- közterületek takarítása 
- temetkezés és temetők karbantartása 
- a közparkoló karbantartása és vezetése
- utak karbantartása
- mezőőri szolgáltatás
A  zentai  Zenta  KLKV  (törzsszáma:  08139679)  a  Gazdasági  Alanyok  Cégjegyzékébe  a  Gazdasági
Cégjegyzékek Ügynökségénél 2005. július 28-án lett bejegyezve a 18747/2005-ös számú  végzés alapján. 

A zentai  Zenta  KLKV  a  törvénnyel  megállapított  besorolási  ismérvek  alapján  közép  vállalatként  lett
besorolva. 

A vállalat székhelye Zentán, az Ilije Bircsanin utca 2. szám alatt van. 
A vállalat szervei:  az  igazgatóbizottság, az  igazgató és a felügyelő  bizottság. 
A 2017. év folyamán a foglalkoztatottak átlagszáma  121 volt (a 2016. évben 124). 

2. A  PÉNZÜGYI JELENTÉSEK  KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS  BEMUTATÁSÁNAK  ALAPJA  ÉS A
SZÁMVEVŐSÉGI MÓDSZEREK
 
Pénzügyi jelentések:

A pénzügyi jelentés kizárólag tartalmazza az állapot mérleget,  siker mérleget, jelentést a tőkében
történt változásokról, jelentést a pénzforgalomról ami  2017.12.31-én történt, ez a számviteli politika
áttekintése és megjegyzéseket  tartalmaz a pénzügyi jelentésekről.

 2.1. A pénzügyi jelentések készítésének és bemutatásának alapja

A vállalat pénzügyi jelentései  2017-ben  a számvevőségről  szóló törvénnyel (az  SZK Hivatalos Közlönye,
62/2013.) összhangban lettek kidolgozva.
A 2017 pénzügyi jelentések a számvevőségi törvénnyel  és annak altörvényeivel  vannak összhangban..  A
vállalat  a  pénzügyi  jelentéseinél  a  2017.  évre  a  pénzügyi  jelentéstétel  nemzetközi  szabványait  /MSFI/
alkalmazza a kis és közép vállalatok részére.
A fordítás határozata a  nemzetközi  pénzügyi  jelentéstétel  a kis és közép vállalatoknál  (MSFI za MSP)
(“SZK Hivatalos  Közlönye 117/2013)  megjelent   a  forditás  MSFI  a  kis  és  közép jogi  személyekre.  A
számvevőségi törvény átmeneti határozatai a 2014.december.31.-évben összeálitott jelentésekre vonatkozik.
A pénzügyi  jelentések az előirt  formában és űrlapokon lettek kimutatva ami a gazdasági  vállalatokra és
vállalkozókra vonatkozik (“SZK Hivatalos Közlönye 95/2014 és 144/2014 }. Ezzel jogilag definiálva vannak
az űrlapok, azok tartalma és a minimális  tartalom  a pénzügyi jelentések megjegyzéseinél.

2.2
Összehasonlitó adatok

Összehasonlító  adatokat a  Gazdassági  Társaság  azon  pénzügyi  kimutatásai  képeznek,  amelyek
2017.  december  31.-ével végződő  napon  fejeződtek  be,  és  amelyek  független  könyvvizsgálat
tárgyát képezték.

5



2.3
Külföldi valuta átváltása

A pénzügyi jelentések a gazdasági társaságokban ezresekben van kifejezve  (RSD).A Dinár képviseli a
hivatalos fizetöeszközt a Szerb Köztársaságban és a funkcionális valutát a gazdasági társaságokban.
Ügyviteli változás a külföldi valuta  átváltása dinárba középárfolyamon, amit a  bankközi piac határoz meg,
ami arra a napra vonatkozik. A pénzűgyi pozíció kifejezése külföldi valutában az állapot mérlegben, átváltják
középárfolyamon amit a bankközi piac határoz meg, ami csak arra a napra vonatkozik a mérlegben. Pozitív
és negatív árfolyam különbségek létre jöhetnek a ki és befizetésben, a külföldi eszközökkel való fizetést
feltüntetik a siker mérlegben is.  A gazdasági társaság, mint bevételt vagy kiadást könyveli az árfolyam
különbségeket a pénzügyi kiadás vagy bevétel helyre.
Követelés amelyben  beépitettek egy valuta záradékot, a deviza értékét átszámolják középértéken ami a napi
mérlegre vonatkozik. Pozitív és negatív hatásai lehetnek a siker mérlegre. A gazdasági társaságban, mint
bevétel / kiadás, a kategóriákon belül a szerződéses kockázatok hatásait egyéb bevétel/ kiadásra könyvelik. 

2.4
Alkamazási feltételek az ügyvitel folyamán

A pénzügyi jelentések úgy készülnek hogy feltételezik az ügyviteli folytonoságot, ami azt jelenti, hogy a
vállalat belátható időn belül korlátlan ideig folytatja a munkáját.
A pénzügyi jelentést a Felügyelő bizottság 2017.február27.-én fogadta el.

3. JELENTŐS SZÁMVITELI POLITIKÁK ÁTTEKINTÉSE  

◦ 3.1 Eladásból származó bevételek

Az áru eladásából származó bevételeket a számlaérték szerint mutatjuk ki, csökkentve a számlán kimutatott
kedvezményekkel, az áru visszatérítésével, valamint az általános áruforgalmi adóval. 

A szolgáltatásokból származó bevételeket az elszámolási időszakban a nyújtott szolgáltatások befejezésével
arányosan ismertük el és számlaértékben mutattuk ki, csökkentve az általános áruforgalmi adóval.

◦ 3.2 Anyag- és áruköltségek 

Az anyagköltségek felölelik az egyéb anyagköltségeket, az alkatrészek, üzemanyag és energia költségeit. A
költségek úgyszintén vonatkoznak az eladott áru beszerzési értékére is.

A költségek elismerését azon bevételek elismerésével egyidejűleg végezzük, amelyek miatt ezek a költségek
keletkeztek (a bevételek és költségek okozati elve). Minden költséget elismerünk, tekintet nélkül a fizetésre. 

◦ 3.3 A kölcsönkérés költségei 

A kölcsönkérés költségei a kamatok és egyéb költségek, amelyek a  vállalatnak  pénzeszközök
kölcsönkérésével keletkeznek. 

A kölcsönkérés költségeit a kiadásokban ismerjük el azon időszakban, amelyben keletkeztek, tekintet nélkül
arra, hogy a kölcsönkért eszközöket hogyan használjuk fel. 

◦ 3.4 Nem anyagi jellegű beruházások 

A nem anyagi jellegű beruházások a korlátolt és korlátlan használati idejű  nem anyagi eszközöket ölelik fel,
mint:  

5



- beruházások koncessziókba, szabadalmakba és licencekbe 
- számítógépes programok és 
- előkészületben levő nem anyagi beruházások. 

A beszerzés pillanatában a nem anyagi jellegű beruházásokat a beszerzés költsége szerint, illetve beszerzési-
vagy önköltségi áron kezdőértékelésnek vetjük alá. A nem anyagi eszközök beszerzési ára magában foglalja
a beszállító nettó számlaértékét, a beszerzés közvetlen függő költségét és a közterheket, amelyeket
közvetlenül a szándékozott használatú eszközök előkészítésének terhére lehet írni. 

A kezdeti elismerést követően a nem anyagi jellegű beruházásokat beszerzési áron értékeljük, csökkentve az
értékkiigazítással és az értékvesztés miatti esetleges csökkenéssel, amelyet csak indíték esetén állapítunk
meg, miszerint ezen beruházás értékvesztésére került sor. 

3.5. Ingatlanok és berendezések 

Az ingatlanokat és berendezéseket a hasonló természetű eszközök csoportja alkotja, amelyeket illetően
elvárható, hogy több mint egy évig lesznek használatban, és amelyeket a vállalat az üzletvitelben való
felhasználás céljából tart, éspedig: az építési létesítmények, berendezések, ingatlan és az előkészületben levő
berendezések és a felsorolt eszközökre fizetett előleg. 

A vállalatok az ingatlanok és berendezések pozíción levő tételt akkor mutatják ki, ha az eleget tesz  két
ismérvnek:  hogy az ezen eszközökkel kapcsolatban levő  jövőbeli gazdasági haszon a  vállalathoz  folyik be,
és ha  az egyenkénti  beszerzési érték a beszerzés pillanatában  megbízhatóan  megállapítható. 

Az ingatlanok és berendezések a beszerzés pillanatában a beszerzési költség szerint, illetve beszerzési
értékben vagy önköltségi áron kezdő értékelésnek lesznek alávetve.

Az ingatlanok és berendezések beszerzési ára  magában foglalja  a beszállító nettó  számla szerinti árát, a
beszerzés minden  közvetlen függő költségét és a  közterheket, amelyek a beszerzéskor, illetve  a
működéskészség állapotába  hozáskor keletkeztek. Az ingatlanok, felszerelés és berendezések beszerzési
értéke magában foglalja a hitelek kamatköltségeit, amelyek az ezen eszközökből történő kiépítés vagy
beszerzés alapján keletkeztek.  Az ingatlanok, felszerelés és berendezések  beszerzéséhez   a hitelkamatok  az
ezen hitelekből beszerzett áruk terhére  lesznek könyvelve,  az eszközök  aktiválása  befejezéséig tartó
időszakban  fizetett kiadások mértékéig. 

Az ingatlanok és berendezések további kiadásai az eszköz hozzáépítése, az alkatrészek cseréje és
szervízelésük alapján keletkeznek. Minden egyéb további kiadás költségként kerül elismerésre abban  az
időszakban, amelyben keletkezett. 

A kezdeti elismerést követően az ingatlanokat és berendezéseket beszerzési áron értékeljük, csökkentve az
elszámolt amortizáció teljes összegével és az összesen akkumulált értékvesztés miatti veszteséggel.  

Az ingatlanok és berendezések  amortizációs alapját a beszerzési ár képezi. Az amortizáció elszámolása
akkor kezdődik, amikor az eszköz használatra kész, míg az amortizáció elszámolása akkor szűnik meg,
amikor a jelenlegi érték egyenlővé válik nullával, azzal a fennmaradó értékkel, amikor az eszközt leírjuk,
vagy eladjuk, vagy eladásra tartott állandó eszközzé osztályozzuk át.  

Az ingatlanok és berendezések amortizációját egyenletesen számoljuk el az arányossági leírási módszer
alkalmazásával, azzal a céllal, hogy az eszközöket teljesen leírjuk a használati határidejükön belül, az alábbi
amortizációs kulcsok alkalmazásával:  
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Amortizációs kulcs
(%)

1. INGATLANOK (ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK) 1,43

2. BERENDEZÉSEK
II – 20 év élettartam 5
III – 15 év élettartam 6,67
IV – 10 év élettartam 10
V – 5 év élettartam 20

A nyereség, amely az állóeszközök eladásából keletkezik, az egyéb bevételekhez lesz könyvelve, a veszteség
pedig, amely az állóeszközök elidegenítéséből keletkezik, az egyéb kiadások terhére lesz könyvelve. 

3.6. Beruházási ingatlanok 

A vállalat beruházási ingatlanai azok az ingatlanok, amelyeket a zentai Zenta KLKV tulajdonosként tart,
azok bérbeadásából kereset megvalósítása céljából vagy a tőke értékének emelése, vagy mindkettő céljából,
nem pedig a rendszeres üzletvitele keretében saját használatra vagy eladásra. 

A kezdeti elismerést követően a beruházási ingatlanokat a beszerzési ár módszerével megbecsüljük,
csökkentve az amortizáció szerinti értékkiigazítás teljes összegével és az esetleges értékvesztés alapján. 

A további kiadások növelik a beruházási ingatlanok értékét, ha valószínű, hogy ezen beruházási ingatlan
jövendőbeli gazdasági hasznának beáramlása magasabb lesz  a becsült hozamkulcsnál. 
Minden egyéb további költséget költségként ismerünk el abban az időszakban, amelyben keletkezett. 

3.7. Raktárkészlet 

Az anyagtartalékokat, alkatrésztartalékokat, leltár- és árutartalékokat beszerzési áron becsülünk fel. A
beszerzési árat a nettó számlázott érték és a beszerzés függő költségei alkotják. Függő költségek alatt értendő
minden, a beszerzési eljárásban keletkezett közvetlen költség a raktározásig, beleértve a saját szállítási
költségeket, a berakodást és kirakodást, az ilyen jellegű szolgáltatás piaci árának szintjéig. 

A raktárkészletet  a valós beszerzési árak szerint tartjuk nyilván, a készletből  való kiléptetés elszámolását a
súlyozott átlagár módszere szerint végezzük.  

A raktárban levő tartalékárut eladási  vagy beszerzési áron vezetjük, azzal, hogy az áru kiléptetését a
költségekben csak beszerzési áron mutatjuk ki. 
Az apró leltárkészlet képező termékek leírása teljes egészében használatba vételkor történik.

3.8. Követelések eladás alapján 

Az eladás alapján keletkezett követelések a leszállított áru, az elvégzett szolgáltatások és a vállalat
vagyonának használata utáni követelések. A követeléseket a számla szerinti értéken tartjuk nyilván. 

Az eladott áru alapján a követelések értékkiigazítását a vállalat számvevőségi politikája alapján végezzük.

Direkt  értékkiigazitást  a költségek terhére  akkor  végzünk,  ha a  meg nem fizettetés  dokumentált  –  ha a
vállalat birósági úton nem tudta behajtani a megfizettetést és ha előzőleg már a követelés a bevételek között
volt. A követelések leírásáról szóló határozatot a Felügyelő bizottság hozza meg, és a leltározó bizottság
becslése és jelentése alapján történik.
Indirekt  értékkiigazítás  a  vevőknél  a  költségek  terhére  az  érték  kiigazítási  számlán  keresztül  történik  a
leltározási bizottság becslése szerint.
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3.9. A külföldi fizetőeszközök átszámítása és az  árfolyamkülönbségek  számvevőségi kezelése  

Minden külföldi fizetőeszközű eszközt, illetve követelést és kötelezettséget át kell számítani a mérleg
készítésének napján érvényes középárfolyam szerinti dinárellenértékbe. A külföldi fizetőeszközű átutalások
dinárban lettek kimutatva, az átutalás napján érvényes középárfolyam szerint. 

A külföldi fizetőeszközű követelések és kötelezettségek átszámításával keletkezett pozitív és negatív
árfolyamkülönbségek dinárellenértéke a mérlegkészítés napján a sikermérlegben lett kimutatva a pénzügyi
bevételek és kiadások részeként. 

Az év folyamán eszközölt deviza átutalások alapján keletkezett pozitív és negatív árfolyamkülönbségek a
sikermérlegben pénzügyi bevételekként és  kiadásokként kerülnek kimutatásra. 

A mérlegkészítés napján alkalmazott árfolyamok az alábbiak:  

2017. december  31. 2016. december  31. 

EUR 1 118,47 123,47

3.10. A szerződött valutazáradék elszámolt hatása 

A valutazáradék elszámolt hatása dinárban,  a szerződött revalorizáció és a követelések és  kötelezettségek
megőrzésének egyéb formái  a sikermérlegben mint  pénzügyi bevételek és kiadások kerülnek elszámolásra. 

3.11. Állami juttatások 

Az állami juttatások az állam általi támogatás, eszköz átvitel formájában, a vállalatok számára, ha eleget
tesznek bizonyos feltételeknek, amelyek az üzletvitelükre vonatkoznak a múltban illetve a jövőben.
Az állami juttatásokat a következőképpen kell elismerni:
a. azoknál a juttatásoknál ahol nem támasztanak feltételeket a leendő eredmények szempontjából, ott mint
bevételt kell elismerni,
b. azoknál a juttatásoknál ahol feltételeket szabnak a leendő eredmények szempontjából ott akkor ismerhető
el mint bevétel  ha ezek a feltételek megvalósulnak. A megvalósulásig halasztott bevételt képeznek. 
c. a kapott juttatások ha a kritérium megvalósulása előtt jönnek létre akkor kötelezettségnek számít.

Az eszközökkel kapcsolatos állami juttatásoknál a becsült fair érték mellőzését kell szorgalmazni a kapott
vagy követelt eszköznél.

3.12. Nyereségadó 

Az adóztatás a nyereségadóról szóló törvény alapján történik. A vállalat önállóan állapítja meg a folyó év
nyereségadóját, kivéve bizonyos kivételes eseteket, amikor az adókötelezettséget és a havi előleget az
adószerv állapítja meg. A 2017. évben a nyereségadó kulcsa 15%, és az adózott nyereségre fizetendő, amely
az adómérlegben kerül kimutatásra. Az adómérlegben kimutatott nyereségadó alapja magában foglalja a
sikermérlegben kimutatott nyereséget, korrigálva, összhangban a Szerb Köztársaság nyereségadóról szóló
törvényével. Ezek a korrekciók főként a kiadások korrekcióját foglalják magukba, ami nem csökkenti az
adóalapot és a tőkenyereség növekedését.  

A nyereségadóról szóló törvény nem engedélyezi, hogy a folyó időszak adóveszteségei a bizonyos
időszakban kifizetett adók visszatérítésére legyenek felhasználva. Azonban, a folyó év vesztesége átvihető a
nyereségszámlára, amely az eljövendő időszakok éves adómérlegében lett megállapítva, de nem több mint 5
évig. 
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3.13. Halasztott adó 

A nyereségadó teljes összege a folyó nyereségadóból áll, amely az adómérlegben került kimutatásra,
valamint a halasztott nyereségadóból.  A halasztott adó az eszközök értéke és a kötelezettségek, a pénzügyi
jelentésekben és az állapotmérleg napján az adózás alá eső értékük közötti minden ideiglenes különbségre
elszámolt kötelezettség módszere alapján kerül elszámolásra és elismerésre.  

A halasztott adóeszközök minden ideiglenes különbségre el lesznek ismerve, amelyeket adó célból ismernek
el, azzal a feltétellel, hogy a várt jövendőbeli adózásra kerülő nyereség szintje elegendő, arra, hogy az
adókedvezmények alapján minden ideiglenes különbség kihasználható legyen. 

A halasztott adóeszközöket és kötelezettségeket az adókulcs  alkalmazásával kell kiszámítani, amelyet
illetően várható, hogy effektív lesz  az adókedvezmények megvalósításának, azaz  a halasztott
adókötelezettségek fizetésének évében, éspedig a hivatalos adókulcsok alapján a állapotmérleg  készítésének
napján vagy utána. 

3.14. Általános áruforgalmi adó 

Az általános áruforgalmi adó  gazdasági teljesítménye alapján az általános fogyasztási adók és az
áruforgalmi adók neméhez tartozik. Ez az adó egy különleges formája, amelyet a termelési és forgalmazási
ciklus minden szakaszában fizetni kell, úgy, hogy minden szakaszban csak a hozzáadott érték kerül adóztatás
alá, amely a termelési-forgalmazási ciklus minden szakaszában megvalósul.  

Az általános áruforgalmi adó kötelezettsége felöleli az elszámolt általános áruforgalmi adó alapján
keletkezett kötelezettségeket, éspedig a kiadott számlák szerinti általános áruforgalmi adó utáni kötelezettség
alapján, általános ( 20%) vagy különleges (10%) kulcs szerint, és a kötelezettségeket, amelyek az elszámolt
általános áruforgalmi adó és az előző adó alapján keletkeztek. 

3.15. A foglalkoztatottak szociális biztonságának adó- és járulékalapjai  

A Szerb Köztársaságban alkalmazott jogszabályokkal összhangban a vállalat köteles fizetni az adókat és
járulékokat az adószerveknek és állami alapoknak, amelyekkel biztosítják a foglalkoztatottak szociális
biztonságát. Ezek a kötelezettségek magukban foglalják a foglalkoztatottak utáni, a munkáltatót terhelő
adókat és járulékokat  a törvényes előírásokban megállapított  kulcsok szerint elszámolt összegben. A vállalat
úgyszintén köteles a foglalkoztatottak bruttó keresetéből levonni a járulékokat, és azokat, a foglalkoztatott
nevében befizetni az alapoknak. A munkáltatót terhelő adókat és járulékokat, és a foglalkoztatottat terhelő
adókat és járulékokat az időszak  kiadásai terhére kell könyvelni, amelyre vonatkoznak. 

3.16. Utólagosan megállapított hibák 

Az utólagosan megállapított, anyagilag jelentős  hibák kiigazítását az előző évek felosztatlan nyereségének,
illetve az előző évek veszteségének számláján kell eszközölni. 

Anyagilag jelentős hibának számít a hiba, amelynek egyenkénti összege, vagy kumulatív összege a többi
hibával együtt több mint 2%-kal módosítja az adózás alá eső nyereséget, illetve veszteséget, amely a
sikermérlegben került kimutatásra.
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4. ÜGYVITELBÖL  SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 

4.1 Az eladásból származó bevételek az alábbiakra vonatkoznak:  

        ezer RSD-ben
kto. Kontónév 2017 2016

Hazai piacon történő eladásból származó bevételek:
6041   - árueladásból származó bevételek 4.379 5.443
6141   - szolgáltatás eladásából származó bevételek                146.186 152.846

Összesen                                                        150.565 158.289

A folyó évben a szolgáltatások eladásából származó bevételek  kisebbek az előző évhez  viszonyitva: a
megvalósított 7.724 ezer dinárral kevesebb. A csökkenés kifejezettebb a szolgáltatások  eladásából származó
bevételeknél,  ahol a csökkenés 13.816 ezer dinár.

4.2 Saját teljesitmény aktivizálásából származó bevételek
                                                                                                                       ezer RSD-ben

kto Kontónév 2017    2016

62 Saját teljesitmény aktivizálásából származó bevételek 0 472

Ebben az évben nem volt üzleti bevétel a telyesítmény és az áruk aktiválásából.

4.3 Egyéb ügyviteli bevételek  az alábbiakra vonatkoznak

   000 RSD-ben 

kto Kontónév 2017. 2016.
6402 Támogatásokból eredő bevételek - közmunka 3.737 697
64021 Támogatásokból eredő bevételek-  végkielégités

/racionalizáció 0 461
64032 Támogatásokból eredő bevételek-  autóemelő 0 6.722
6502 Bérbeadásból eredő bev. 11.857 10.866

Összesen 15.594 18.746

Az egyéb üzleti bevételek  kisebbek az előző évhez viszonyitva 3.152 ezer dinárral, 2017-ös évben  volt 
dotációból eredő bevétel a közmunkára. 

5.   ÜZLETVITELI  KIADÁSOK

5.1. Az eladott áru beszerzési értéke 

kto Kontónév 2017. 2016.

5011 Az eladott áru beszerzési értéke - temetkezési kellékek 3.372 4.194
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5.2. Az anyagköltségek az alábbiakra vonatkoznak: 

                                                                                                                               ezer RSD-ben

kto Kontónév 2017. 2016.

5110 Fogyóeszköz-költségek 5.215 5.396
5140 Alkatrészköltségek 2.147 2.456
5152 Autógumi-költségek 482 628
5150 Apróleltár-költségek 400 586
5127 Munkavédelmi felszerelés költségei 903 520
5122 Irodaanyag-költségek 656 731
5130 Üzem- és kenőanyagköltségek 9.510 8.867
5133 Villanyáram-költségek 10.934 10.943
5135 Központifűtés-költségek 1.388 1.692
5134 Gázköltségek 11 4

   Összesen: 31.646 31.823

Az anyagköltségeknél 178 ezer dináros csökkenés figyelhető meg az előző évhez viszonyítva.

5.3. Keresetek, keresetpótlékok költségei és egyéb személyi jellegű kiadások

                    ezer  RSD-ben 

kto Kontónév 2017 2016
5200 Keresetek és keresetpótlékok költségei (bruttó) 71.745 68.959
5211 A  munkáltatót  terhelő,  a  keresetre  és   a  keresetpótlékra

fizetendő adó- és járulékköltségek 12.960 12.344
5240 Az  ideiglenes  és  alkalmi  munkákra  vonatkozó  szerződések

költségei 77 985
5260 Az igazgatóbizottság és a felügyelő bizottság tagjai térítésének

költsége 208 237
Egyéb  személyi jellegű kiadások és térítések:

5290   -  végkielégítések, jubiláris díjak, támogatások 2.184 3.556
5291   -  ingázási költségek 826 871
5293   - hivatalos utazások költségeinek megtérítése 22 26

    Összesen: 88.022 86.978

A városi kollektív szerződés alapján az előző évhez képest a  fizetési  massza növekedett,  az  étkezési és
utazási pénz növekedésének köszönhetően.
 
A végkielégítés összege sokkal kisebb, mint 2016-ban volt.

5.4. Az amortizációs és fenntartási költségek az alábbiakra vonatkoznak:

                      ezer RSD-ben 
kto Kontónév 2017 2016.
5400 Amortizációs  költségek 15.780 15.495

Az amortizáció a Számvitelről szóló szabályzat szerint lett elszámolva, az elvárható használat idejével 
arányosan.
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  5.5. Az egyéb  üzletviteli kiadások az alábbiakra  vonatkoznak:
ezer RSD-ben 

kto Kontónév  2017 2016
5300 Szolgáltatási költség – házi bekötések 0 300
5310 Szállítás- és PTT-szolgáltatás költségei 4.421 4.020
5320 Karbantartási szolgáltatások költségei 4.976 5.373
5350 Reklám- és propagandaköltségek 0 0
539 Termelői szolgáltatások - továbbiakban részletezve 15.397 3.816
550 Nem termelői szolgáltatások - továbbiakban részletezve 4.404 11.905
5510 Reprezentációs költségek 359 477
5520 Biztosítási díjak költségei 952 1.142
5530 Fizetésforgalmi költségek 433 416
5540 Tagsági díjak költségei 82 523
555 Adóköltségek - továbbiakban részletezve 1.481 1.496
5590 Egyéb költségek 8.643 8.279

         Összesen:                                    41.148 37.718

Folytatásban kimutatjuk az egyes jelentősebb összegű költségfajtákat. 

Kto. 539 Termelői szolgáltatások - részletezve:

kto Kontónév  2017 2016

5392 Termelői szolgáltatások 1.539 1.135

53921 Elemzések költségei 1.737 1.258

5390 Kommunális szolgáltatások 15 192

5391 Munkavédelmi szolgáltatások költségei 395 344

5398 Járművek bejegyzése 1.061 887

5399 Egyéb termelői szolgáltatások 10.650 0

539    Összesen: 15.397 3.816

Kto.550 Nem termelői szolgáltatások -  részletezve:

kto Kontónév  2017 2016

5500 Pénzügyi jelentések reviziós költségei 259 204

5501 Ügyvédi szolgáltatások költségei 169 346

5502 Konsalting szolgáltatások költségei 554 1.057

5503 Egészségügyi szolgáltatások költségei 581 465

5504 Szakmai továbbképzés szolgáltatás költségei 487 307

5507 Programváltoztatási szolgáltatások költségei 1.132 870

55092 Egyéb nem termelői szolgáltatások költségei - 
atest, provajd.

737 849

5509 Egyéb nem term. szolg. költségek- vizóra olvasás 485 633

5506,61 Egyéb nem term. szolg. költs. - őrszolgálat 0 2.127

55099 Egyéb nem term. szolg. költs.- munk.erő alk. 0 2.048

55099 Egyéb nem term. szolg. költs.-int.korporativ szolg 0 2.998
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550    Összesen: 4.404 11.904

Kto.555  Adóköltségek -  részletezve:

kto Kontónév  2017 2016

5550 Vagyonadó - épületek 291 288

5551 Vizhasználati járulék 235 259

55511 Objektumhasználati járulék-kanalizáció 714 735

55513 Vizvédelmi járulék 228 202

5555 Külön illetékek - kőrnyezetvédelem 13 12

555    Összesen: 1.481 1.496

6. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK 

A pénzügyi bevételek az alábbiakra vonatkoznak:

ezer  RSD-ben 

kto Kontónév  2017 2016
6623   Késedelmi kamatok alapján 173 88
6630 Pozitiv árfolyamból eredő bevételek 0 35
66    Összesen: 173 123

7. PÉNZÜGYI KIADÁSOK   

A pénzügyi kiadások az alábbiakra vonatkoznak:

ezer  RSD-ben 

kto Kontónév 2017 2016
Kamat kiadások:

5630 Negativ árfolyamból eredő költség 21 9
5620   - hitel alapján 0 0
5624   - értékesités  alapján 10 7
5626   -büntetőkamat 0 0
5625 - kamat a nem idöben befiz. 2 0
56 Pénzügyi költségek Összesen 33 16
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8. EGYÉB BEVÉTELEK  

Az egyéb bevételek az alábbiakra vonatkoznak:

ezer RSD-ben

kto Kontónév 2017 2016
6702 Alapeszköz eladásából eredő bevétel 0 555
6722 Részesedésből eredő bevétel – Vizgazdálkodási Intézet 0 1.575
6752 Megfizetetett leírt követelés  más jogi személytől 3 0
6790 Kárpótlásból származó bevétel 1.743 1.507
6791 Megfizetetett penálok 0 27
6797 Megfizetett birósági költségek 2.301 365
6798 Térítmény.a meghat.bev. az előző évekből 0 2.341
6799 Egyéb, nem említett bevétel 132 4
6850 Bevételek a harmonizált követelésekből-megfiz.követ 3.989
67,68 Egyébb bevételek  Összesen 8.168 6.374

2017-ben összeegyeztettük a polgárok és a vállalatok azon követeléseit, amelyeket a 2011-es évben 
korrigáltunk. 1.076 ezer dinár lett megfizettetve.

  

9 . EGYÉB  KIADÁSOK  

Az egyéb kiadások az alábbiakra vonatkoznak:

ezer RSD-ben

kto Kontónév 2017 2016

5702
Veszteség kiselejtezés és nem anyagi beruházások, ingatlan, 
felszerelés és berendezés eladása alapján 3 59

574 Hiányok 1 1
5761  és 
5762

Kiadások a követelések közvetlen leírása alapján 
500 1.403

5770 Leírások anyag- és árutartalékok leírása alapján 7 48
5791 Az  eladás alapján utólagosan jóváhagyott  rabat  191 333
5792 Jogsértésekből eredő büntetések  153 83
5794  Utólagos károkozás költségek 170 0
5798 Költségek előző évből 1.767 0
5799 Egyéb, nem említett kiadások 10 16
5850 A követelések és  rövid távú pénzügyi elhelyezések 

értékvesztése 0 4.754
Egyébb költségek  Összesen 2.802 6.697

Az egyéb kiadások az előző évhez viszonyítva 3.895 ezer dinárral csökkentek.
A 2017 -es évben a vállalat vezetőségének felmérése alapján nincs értékvesztés a lakosok felé 
történő követeléseknél.
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 A sikermérleg összefoglalója:
                                                                                                                            2017                2016
I Üzletviteli bevételek 166.159 177.035

II Üzletviteli kiadások 179.968 175.734

III Üzletviteli nyereség 0 1.301

IV Üzletviteli veszteség 13.809 -

V Pénzügyi bevételek 173 123

VI Pénzügyi kiadások 33 16

VII Egyéb bevételek 8.168 6.374

VIII Egyéb kiadások 2.802 6.697

IX Adóztatás előtti rendes üzletviteli nyereség -8.303 1.085

X Elhalasztott adó kötelezettség 91 3

XI Az időszak adózási költsége 0 236

XII Netto nyereség 0 846

XIII Netto veszteség 8.394 0

10. AZ  IDŐSZAK  ADÓKIADÁSAI 

Az adóztatás előtti számvevőségi eredmény  és az adómérleg szerinti  folyó adó   összehangolása  az alábbi:
ezer RSD

2017 2016

Az üzletviteli év nyeresége -8.303 1.085
Nem elismert  kiadások 2.598 127
Számvevőségi amortizáció 15.780 15.495
Adó célú amortizáció 16.338 16.198
Tőkenyereség(veszteség)  1.066 0
Az előző évek  adómérleg-vesztesége 0 0
Adóalap 0 1.575

A PB-1 alapján a KLKV   6.265 ezer dinár értékben veszteséget realizált.

5



11. NEM  ANYAGI JELLEGŰ BERUHÁZÁSOK  

Az év folyamán a nem anyagi jellegű beruházásokban bekövetkezett változások:

      ezer RSD

Szoftver

Előkészület-
ben levő nem

anyagi
jellegű

beruházások

Összesen
nem anyagi

jellegű
beruházások 

Beszerzési érték 
2017. január  01-jei állás 6.322 - 6.322
Új  beszerzések 2.988 - 2.988
2017 december  31-i állás 9.310 - 9.310

Értékkiigazítás
2017. január 01-jei állás 3.799 - 3.799
Amortizáció a 2017. évben 1.017 - 1.017
2017. december  31-i állás

4.816 - 4.816

Jelenlegi érték 
2017. január  01. 2.523 2.523
2017. december  31. 4.494 4.494
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12. INGATLANOK,  BERENDEZÉSEK ÉS BERUHÁZÁSI INGATLANOK 

Az év folyamán az ingatlanokban, berendezésekben és beruházási ingatlanokban bekövetkezett változások:

                ezer RSD

Telek és  építési
létesítmény Berendezés

Előkészületben levő
ingatlanok és

berendezések 
Összesen ingatlan és

berendezés  

Beszerzési érték 
2017. január  01-jei állás 347.530 188.413 3.689 539.632

Új beszerzések és  előlegek 1.248 7.311 1.404 9.963
Elidegenítés, leírás és előleg-
elszámolás - 1.542

- 1.542

2017. december  31-i állás 348.778 194.182 5.093 548.053

Értékkiigazítás 

2017. január  01-jei állás 132.922 131.850 - 264.773
A 2017. év amortizációja 4.850 9.446 - 14.296
Elidegenítés és leírás - 1.539 - 1.539
2017. december  31-i állás 137.772 139.758 - 277.530

Jelenlegi érték 
2017. január 01. 214.608 56.562 3.689 274.859
2017. december  31. 211.006 54.424 5.093 270.523
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13. RAKTÁRKÉSZLET

A tartalékok az alábbiakra vonatkoznak:

ezer RSD

2017 2016

Raktárkészlet
101   - anyag 3.799 4.238
102   - alkatrész 1.078 1.182
103   - szerszám és leltár 800 471
134   - áru 21 341

Előlegek:
15   - hazai beszállítóknak 499 240

Tartalékok összesen 6.197 6.472

14. KÖVETELÉSEK

A követelések az alábbiakra vonatkoznak:

ezer RSD

2017 2016
Követelések eladás alapján:

204   - hazai vevők – jogi személyek 16.730 20.010
204   - hazai vevők – fizikai személyek 67.376 67.050

209 A követelések értékkiigazítsa 6.315 10.568
Állás 77.791 76.492
Egyéb követelések

2215   - követelések a foglalkoztatottaktól 280 288
2243   - követelések a  túlfizetett egyéb adók és járulékok alapján 1 10
2250  követelések az alapoktól a foglalkoztatottak számára 

      kifizetett térítések alapján 267 119
2289 Követelések másoktól 0 14

Követelések összesen 78.339 76.913

Követelések a jogi személyektől csökkent a 2016. évhez viszonyítva 2.682 ezer dinárral, sikeres volt a vállalatok
kényszermegfizettetése. A követelések értékigazitása csökkent a régi tartozások megfizettethetetlensége miatt.

2017.09.30.-án azon vevők egyenlege, akiknek IOS nyomtatvány lett küldve, 18.296.378,66 dinár volt. Ebből 
13.741.208,86 dinár lett leegyeztetve, a különbségre, 4.555.169,80 dinárra nem küldték vissza az IOS 
nyomtatványokat.
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15. KÉSZPÉNZNEK MEGFELELŐ ESZKÖZÖK ÉS KÉSZPÉNZ

A készpénznek megfelelő eszközök és a készpénz az  alábbiakra  vonatkozik:

ezer RSD

2017 2016
244 Deviza folyószámla 0 2.225
241 Ügyviteli folyószámla 15.087 21.544

 Összesen: 15.087 23.769

              16. ÁLTALÁNOS ÁRUFORGALMI ADÓ ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 

Az  általános  áruforgalmi adó és az  aktív időbeli elhatárolások az alábbiakra vonatkoznak:

                                                                                                  ezer RSD

2017 2016
270 Áruforgalmi adó  átalános adókulcs szerint - -
271  Áruforgalmi adó külőn adókulcs szerint - -
280 Előre  fizetett költségek 685 765

PDV ÉS AVR ÖSSZESEN 685 765

17.  TÖRZSTŐKE 

A zentai ZENTA KLKV 192.467 ezer  RSD összegű törzstőkéje  felöleli a 177.728 ezer dinár értékű állami tőkét
és egyéb törzstőkét 14.739 ezer dinár értékben. 

A állami tőke  a közvállalat   tőkéje, amelyet  a helyi önkormányzati egység – Zenta község alapított. Az 

állami tőkét a közbevételekből biztosítja, és a vele való rendelkezésről az alapító dönt. 

A Gazdasági Cégjegyzékek Ügynökségénél a Gazdasági Alanyok Cégjegyzék  Ügynökségnél  2002. december
31-ével  a jegyzett  állami tőke  177.728  ezer dinárt tett ki. Az Alapító jóváhagyásával az év végén megindul az
eljárás az alaptőke jelenlegi állásának bejegyzésére  a Gazdasági Alanyok Cégjegyzék  Ügynökségnél.
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18. FELOSZTATLAN NYERESÉG  

A felosztatlan nyereségben bekövetkezett változások az alábbiak:

  ezer RSD

2017 2016

340 Év elejei állás 846 11.785
A veszteség lefedése -846 -11.785

340 Az időszak nettó nyeresége 0 846
340 Kezdő állás korigálása - -

Év végi állás 0 846

19.   VESZTESÉG

2017 2016

340 Év elejei állás 7.847 19.632
Veszteség lefedése -846 - 11.785

340 Az időszak nettó vesztesége 8.394
Év végi állás 15.395 7.847

20. KÉSZLETEK

2017 2016

340 Év elejei állás 144.360 516

Tőkeátutalás – APR-rel való összehangolás - 143.844

Év végi állás 144.360 144.360
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21. KAPOTT ELŐLEGEK ÉS  ÜZLETVITELI KÖTELEZETTSÉGEK

Az üzletviteli kötelezettségek az alábbiakra vonatkoznak:

                                                                                                                                  ezer RSD

2017 2016

430 Kapott előlegek 49 42

435 Az országbeli beszállítókkal szembeni kötelezettségek 8.622 7.880

Üzletviteli kötelezettségek összesen: 8.671 7.922

Az üzletviteli kötelezettségeknél a 2016-os évhez viszonyítva 749 ezer dináros növekedés van.

22.  EGYÉB  RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK 

Az egyéb rövid távú kötelezettségek az alábbiakra vonatkoznak:  

ezer RSD

2017 2016
449 Egyébb kötelezetségek-lakásg. költs.

8.401 6.453
450 A nettó kersetek és keresetpótlékok utáni kötelezettségek 3.638 3.318
451 A nettó keresetek és keresetpótl. utáni kötelez. - közmunka 448 418
452 A keresetre fizetendő adó-, járulék- és közteher kötelezettségek 1.167 1.094
453 Járulék kötelezettség a munkaadó terhére 1.050 984
454 A refundálandó nettó keresetpótlékok utáni kötelezettségek 97 30
455 A refundálandó adó-, járulék- és közteher-kötelezettségek 37 11
456 A refundálandó járulék- és közteher kötelezettségek 24 7
460 Kötelezettségek kamatok és költségfinanszírozás alapján 7 0
465 Ideiglenes szerződések alapján fennálló kötelezettségek 0 180
463 Kötelezettségek a munkavállalók felé 63 81
469 Egyéb kötelezettségek 21.878 23.540

Egyéb rövid távú kötelezettségek összesen 36.810 36.116

23.     ÁLTALÁNOS ÁRUFORGALMI ADÓ ÉS EGYÉB KÖZBEVÉTELEK, VALAMINT       PASSZÍV
IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK SZERINTI KÖTELEZETTSÉGEK

Az  általános  áruforgalmi adó és egyéb közbevételek, valamint  passzív időbeli elhatárolások szerinti 
kötelezettségek az  alábbiakra vonatkoznak:
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                                                                                                                                  ezer  RSD

2017 2016

 47 Általános áruforgalmi adó szerinti kötelezettség 53 691

481 Az eredményből eredő adókötelezettségek 0 226

489 A költségeket terhelő járulékok utáni  kötelezettségek 95 270

490  Egyébb elszámolt költségek 1.655 1.791

491 Elhatárolt kötelezettségek 0 1.304

495 Halasztott bevételek és kapott támogatások 0 634

498 Halasztott adókötelezettségek 6.613 6.626

Egyébb közbevételek és PIE összesen 8.416 11.542

24.  HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK

 A halasztott adókötelezettségekben az  év folyamán bekövetkezett változások az alábbiak:

                                                                                                                      ezer RSD

2017 2016

498 Január 01-jei állás 6.522 6.519

498 Növekedés/(csökkenés)  az év folyamán 91 106

498 December  31-i állás 6.613 6.625
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25. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA ÉS PASSZÍVA

A mérlegen kívüli aktíva és passzíva az alábbiakra vonatkozik:

 ezer RSD 

2017 2016

8802 Komissziós  áru utáni kötelezettség 1.908 1.756

Mérlegen kívüli aktíva és passzíva összesen 1.908 1.756

26. UTÓLAGOS TÖRTÉNÉSEK

Nem volt jelentős történés a  2018-as évben ami befolyásolhatta a pénzügyi jelentést.

27. BIRÓSÁGI PEREK

A zentai KLKV pert folytat a saját tartózóival szemben 11.979 ezer dinár összegben. A KLKV ellen  nem folyik
birósági eljárás.

Zenta, 15.03.2018.  Törvényes képviselő        
Bodó József s. k.

5



ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSÜGYI  
                  KÖZVÁLLALAT  
Zenta, Ilije  Birčanina  2. sz.  
SZÁM: 01-1182-05/2018-3 
KELT: 2018.06.15-én  
 
 A Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat alapszabályának (Zenta Község Hivatalos Lapja,  
26/2016. sz.) 25. szakasza alapján a Zentai KLKV felügyelő bizottsága a  2018.06.15-én tartott ülésén  
meghozta az alábbi  
 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

1. A felügyelő bizottság  elfogadja a független  könyvvizsgáló jelentését  a  2017-es évi  éves 
pénzügyi jelentős  könyvvizsgálatáról.  

2. A jelentés  szövege  e  határozat  alkotó részét képezi.   
3. A jelen határozatot  meg kell küldeni   az alapítónak további  eljárás céljából.  

 
 
 
 
 

Tóth Eleonóra, s. k.  
a felügyelő bizottság elnöke  
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ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSÜGYI  
                  KÖZVÁLLALAT  
Zenta, Ilije  Birčanina  2. sz.  
SZÁM: 01-1182-05/2018-3 
KELT: 2018.06.15-én  
 
 A Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat alapszabályának (Zenta Község Hivatalos Lapja,  
26/2016. sz.) 25. szakasza alapján a Zentai KLKV felügyelő bizottsága a  2018.06.15-én tartott ülésén  
meghozta az alábbi  
 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

1. A felügyelő bizottság elfogadja  a Zentai KLKV 2017-es évi   pénzügyi jelentését.  
2. A pénzügyi jelentés  szövege a jelen határozat alkotó része.  
3. A jelen határozatot meg kell küldeni az alapítónak további eljárás céljából.  

 
 
 

 
Tóth Eleonóra, s. k.  

a felügyelő bizottság elnöke  
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ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSÜGYI  
                  KÖZVÁLLALAT  
Zenta, Ilije  Birčanina  2. sz.  
SZÁM: 01-1182-05/2018-3 
KELT: 2018.06.15-én  
 
 A Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat alapszabályának  (Zenta Község Hivatalos 
Lapja,  26/2016. sz.) 25. szakasza alapján a Zentai KLKV felügyelő bizottsága  a  2018.06.15-én 
tartott ülésén  meghozta az alábbi  
 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

1. A 2017.12.31-ei állapotmérlegben nincs  kimutatott nyereség, így  ezzel összhangban    
lefedjük  a  kimutatott  veszteséget   a  2017-es évi   éves pénzügyi jelentés szerint.  

 
2. A jelen határozatot meg kell küldeni   az alapítónak, további eljárás céljából.   

 

Tóth Eleonóra, s. k.  
a felügyelő bizottság elnöke  
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Javaslat 
A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  15/2016. sz.) 21. szakasza, a 
zentai ELGAS Közvállalat megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  
2/2013. és  15/2016. sz.) 30. szakaszának 1. bekezdése,  valamint  Zenta  község statútuma 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011., 13/2017. és  25/2017. sz. – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja  alapján, Zenta Község Képviselő-
testülete  a  2018. július 17-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 
 

H A T Á R O Z A T O T  
A ZENTAI  ELGAS  KÖZVÁLLALAT  FOGLALKOZTATOTTJAI SORAIBÓL A 
FELÜGYELŐ  BIZOTTSÁG  TAGJA  MANDÁTUMÁNAK A MEGSZŰNÉSÉRŐL  

 
 

I. 
 

Megszűnik  a  zentai Elgas  Közvállalat  felügyelő bizottság tagjának Vujačić Andreának, 
okl. közgazdásznak,  zentai, Július 7. u.  22-es  sz. alatti lakosnak a  mandátuma az Elgas KV 
foglalkoztatottjainak a  soraiból,  a  négyéves mandátum letelte  előtt   lemondás  benyújtása  
miatt.  
 

II. 
 

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
 
 

Indoklás: 
 

A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  15/2016. sz.) és  a  zentai 
ELGAS Közvállalat  megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  2/2013. 
és  15/2016. sz.) rendelkezései szerint a közvállalat  szervei a felügyelő bizottság  és  az 
igazgató. A közvállalat  felügyelő bizottságát, amelynek az alapítója  a helyi  önkormányzati 
egység,  három tagja van. A közvállalat felügyelő bizottságának  elnökét és tagjait, amelynek 
az alapítója   a helyi önkormányzati egység a  szerv nevezi ki és menti fel,   amelyet a helyi 
önkormányzati egység statútuma állapít  meg, a törvénnyel meghatározott  feltétellel,  módon  
és  eljárásban,  

 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011., 13/2017. és  25/2017. sz. – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja   szerint  a  
Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel kinevezi  és  felmenti  az igazgató- és 
felügyelő bizottságot,  kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények és  
szervezetek igazgatóit,  továbbá a  törvénnyel összhangban,  jóváhagyja azok alapszabályát.  
 
A határozatjavaslat  a zentai Elgas  Közvállalat  a foglalkoztatottak soraiból a felügyelő 
bizottsága  tagja mandátumának  a  megszűnéséről Zenta község Községi Tanácsa,  mint   a  
Községi Képviselő-testület által  hozott aktusok  meghatalmazott javaslattevője  a 2018. 
július 3-án  tartott ülésén   megerősítette.  
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Javasoljuk Zenta Község Képviselő-testületének a zentai Elgas Közvállalat a 
foglalkoztatottak soraiból a felügyelő bizottság  tagja mandátumának  a  megszűnéséről szóló  
határozatjavaslat megvitatását és  meghozatalát.    
 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges  a  közigazgatási eljárásban. A 
határozat ellen   közigazgatási eljárás  indítható  a  Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, 
Nemanjina  u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz  a  fellebbezést  közvetlenül  vagy 
postai  úton kell  megküldeni  a  jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül. 
 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány      Báló Tatjana s. k. 
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület    a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 023-5/2018-I 
Kelt: 2018. július 17. 
Z e n t a  
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Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község   
Zentai Községi Képviselő-testület   
 
 
Tárgy: Tájékoztatás   
 
 2017.06.29-én a  zentai Elgas  KV felügyelő bizottsága  elnökének és tagjainak   a  
kinevezéséről szóló határozattal  ki lettem nevezve a foglalkoztatottak soraiból  a  felügyelő 
bizottság tagjának.  
 Ez úton tájékoztatom Önöket, hogy  2018.06.01-jével megszűnt a munkaviszonyom  a  
zentai Elgas KV-ban.  
 
 Tisztelettel,  
 
Zenta,  2018.06.15.     Vujačić Andrea s. k.  
 
 

6



Javaslat 
A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  15/2016. sz.) 17. szakasza, a 
zentai Elgas Közvállalat megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  
2/2013. és  15/2016. sz.) 27. szakasza,  valamint  Zenta  község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 5/2011., 13/2017. és  25/2017. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 46. 
szakasza 1. bekezdésének 10. pontja  alapján, Zenta Község Képviselő-testülete a 2018. július 
17-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 
 

H A T Á R O Z A T O T  
A ZENTAI  ELGAS  KÖZVÁLLALAT  FOGLALKOZTATOTTJAI SORAIBÓL A 

FELÜGYELŐ  BIZOTTSÁG  TAGJA  KINEVEZÉSÉRŐL  
 

I. 
 

A KKT a zentai Elgas Közvállalat felügyelő bizottsága tagjának a foglalkoztatottak soraiból 
kinevezi Nagy Zámbó Zsoltot, okleveles gépészmérnököt, zentai, Čurćijska u. 17. sz. alatti 
lakost  a  többi tag  mandátumának  a leteltéig.   
 

II. 
 

A felügyelő bizottság tagja jogosult a felügyelő bizottság munkájában végzett munkájáért   
megfelelő térítményre, amelynek  mértékét az alapító állapítja  meg,   a  közvállalat  
üzletviteli programja  megvalósításának  fokáról szóló jelentés alapján.  
 

III. 
 

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
 

Indokolás: 
 

A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  15/2016. sz.) és  a  zentai 
Elgas  Közvállalat  megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  2/2013. és  
15/2016. sz.) rendelkezései szerint a közvállalat  szervei a felügyelő bizottság  és  az 
igazgató. A közvállalat felügyelő bizottságát, amelynek az alapítója  a helyi  önkormányzati 
egység,  három tagja van. A közvállalat felügyelő bizottságának elnökét és tagjait, amelynek 
az alapítója  a helyi önkormányzati egység a  szerv nevezi ki és menti fel,   amelyet a helyi 
önkormányzati egység statútuma állapít  meg, a törvénnyel meghatározott  feltétellel,  módon  
és  eljárásban, Ha a közvállalat alapítója a helyi önkormányzati egység,  a helyi 
önkormányzati egység   statútumában megállapított  szerv    nevezi ki a  felügyelő bizottság  
tagjait  négyéves megbízatási időre, azzal, hogy egy tagot a foglalkoztatottak soraiból kell 
kinevezni.   

 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011., 13/2017. és  25/2017. sz. – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja   szerint  a  
Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel kinevezi  és  felmenti  az igazgató- és 
felügyelő bizottságot,  kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények és  
szervezetek igazgatóit,  továbbá a  törvénnyel összhangban,  jóváhagyja azok alapszabályát.  
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A foglalkoztatottak  képviselőit a felügyelő bizottságban  a  közvállalat  statútumában  
megállapított módon kell javasolni.  
 
A zentai Elgas Közvállalat Szakszervezeti Szervezete  javasolta a foglalkoztatottak nevében 
Nagy Zámbó Zsoltot a foglalkoztatottak soraiból  a zentai Elgas Közvállalat   felügyelő 
bizottságába való kinevezésre.   
 
A határozatjavaslat a zentai Elgas Közvállalatban  a foglalkoztatottak soraiból a felügyelő 
bizottság  tagja kinevezéséről Zenta község Községi Tanácsa,  mint   a  Községi Képviselő-
testület által  hozott aktusok  meghatalmazott javaslattevője  a   2018. július 3-án  tartott 
ülésén   megerősítette.  
 
Zenta község Községi Tanácsa, mint  a  Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
javaslattevője  a  2018. július 3-án tartott  ülésén megerősítette  a zentai Elgas Közvállalatban  
a foglalkoztatottak soraiból a felügyelő bizottság  tagja kinevezéséről szóló  
határozatjavaslatot és  utalta  azt a Községi Képviselő-testület elé  megvitatását és  
meghozatalát.    
 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges  a  közigazgatási eljárásban. A 
határozat ellen   közigazgatási eljárás  indítható  a  Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, 
Nemanjina  u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz  a  fellebbezést  közvetlenül  vagy 
postai  úton kell  megküldeni  a  jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül. 
 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány      Báló Tatjana 
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 023-4/2018-I 
Kelt: 2018. július 17. 
Z e n t a  
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A ZENTAI ELGAS KV  
szakszervezete  
 
Zenta község   
Építésügyi és kommunális teendők osztálya  
Szőcs Kajári Irén részére   
 
Kelt: 2018.06.22-én  
Zenta   
 
Tárgy:  Javaslat a zentai Elgas KV felügyelő bizottságába  a  tag  kinevezésére 
 
 
 A közvállalatokról szóló törvén (21. szak.) alapján Vujačić Andreának  megszűnt  a  
mandátuma  a felügyelőségi tagságot illetően (mert elhagyta a vállalatot). 
Helyette  javaslatunkat  adjuk, hogy az  Elgas KV foglalkoztatottak soraiból  legyen tag Nagy 
Zámbó Zsolt.  
 A nevezett személy már korábban is  volt  felügyelő bizottsági tag. Foglalkozása 
engedéllyel rendelkező  okleveles  gépészmérnök.  
 
 Tisztelettel, 
 

Az Elgas KV szakszervezete   
s. k. nem olvasható aláírás és  körbélyegző 
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