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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 41. ÜLÉSÉT 

2019. MÁRCIUS 21-ÉRE (CSÜTÖRTÖK) 

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

A Zentai Községi Képviselő-testület 2019. február 28-án  tartott 40. ülésén  felvett 
jegyzőkönyv elfogadását követően javaslom az alábbi 

NAPIRENDI JAVASLATOT: 

1. Zenta község területén  a nyilvános iskoláskor előtti intézmények hálózatáról szóló
rendeletjavaslat megvitatása 
2. Zenta község területén  a nyilvános általános iskolák hálózatáról szóló
rendeletjavaslat megvitatása 
3. Zenta község nemzetközi viszonyaiban illetékes  tanács  hatásköréről, összetételéről
és munkamódjáról szóló rendelet  módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat 
megvitatása. 

Pataki Tibor s. k. 

a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
a Zentai Községi Képviselő-testület  40.  üléséről 

amelynek megtartására  2019.02.28-éán került  sor  9:00 órai kezdettel  
Zenta község Városházának Nagytermében  

 
Kezdődött 9:00 órakor   

 
Az ülést vezeti Pataki Tibor, a  Zentai Községi Képviselő-testület  elnökhelyettese,   Stojkov 
Igor,  a  Zentai Községi Képviselő-testület  titkárának a jelenlétében.  
 
Jelenlevő képviselők: Bradić Miladin, Radovan Boljanović, Vukanić Mirjana,  Szűgyi Imre, 
Faragó Bojan, Rác Szabó Márta, Búrány Hajnalka, Tóth Ervin, Vatai Zsuzsanna, Juhász 
Attila,  Molnár Csikós József,  Pataki Tibor,  Sztantity Szebasztián,  Tallós Mónika, Huszár 
Zsolt, Bakos  József,  Kriska Nándor, Popović Predrag, Zsoldos Ferenc, Gordán József, 
Kókai Péter, Búrány Katalin, Sándor József,  Rácz Szabó László, Miskolci Éva és  Zec Boris.  
 
Távolmaradt képviselők: Balo Tatjana, Pósa Sós Teodóra és Zsíros Jankelić Anikó. 
 
Egyéb jelenlevők: Ceglédi  Rudolf, a  község  polgármestere,  Győri István, alpolgármester, 
Lőrinc Csongor, Kosiczky András,  Perpauer Attila, Popov Danilo és Varga  Viktor, a 
Községi Tanács tagjai,  Tomaš Miroslav, Terzić Petar és Bóbán József  a község 
polgármesterének tanácsadói,  Sarnyai Rózsa Edit, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője,  
Kopasz Mészáros  Lívia,  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője,  Radonjić Dragana, a 
gazdasági és  helyi gazdaságfejlesztési  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 elnökhelyettese üdvözli  a jelenlevőket  és  a Zentai Községi 
Képviselő-testület ügyrendjének  85. szakasza  alapján   megnyitja  a Zentai Községi 
Képviselő-testület  40. ülését.   
 
A jelenlevők számának  megállapításakor  az ülés elején, az elnöklő megállapította, hogy  a  
29 képviselő közül 25 képviselő van jelen, és  az ülés határozatképes.  
 
A KKT áttért  a Zentai Községi Képviselő-testület  38. ülésén felvett jegyzőkönyv 
elfogadására.   
 
Popović Predrag rámutatott  egy műszaki hibára.  Ugyanis  a  napirend   5. pontjánál 
Predrag helyett  Predarát írtak. (A műszaki hiba a jegyzőkönyvben kiigazításra kerül).  
 
A Községi Képviselő-testület elnökének helyettese szavazásra  bocsátotta   a  Községi 
Képviselő-testület 38. ülésén felvett jegyzőkönyvet.  
 
A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG ELFOGADTA  a Zentai Községi 
Képviselő-testület 38. ülésén felvett jegyzőkönyvet.  
 
A KKT áttért  a Zentai Községi Képviselő-testület  39. rendkívüli ülésén felvett jegyzőkönyv 
elfogadására.   
 



A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG ELFOGADTA a Zentai Községi 
Képviselő-testület 39. rendkívüli ülésén felvett jegyzőkönyvet.  
 
 
A Községi Képviselő-testület elnökének helyettese javasolta, hogy a 9. és 10.,  a 11. és  12, a 
13. és 14  napirendi pontokról folytassanak   közös vitát és   a szavazás minden egyes pontra  
külön történjen.  
 
A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG elfogadta a javaslatot 
 
 
A KKT áttért   a  napirend  egészének  a  megállapítására.  
 
A Községi Képviselő-testület  EGYHANGÚLAG megállapította az alábbi  
NAPIRENDET:  

 

1. A Zentai Község Képviselő-testület  2019-es évi munkaprogram-javaslatának 
megvitatása  

2. Zenta község statútumjavaslatának a  megvitatása,  
3. A 2018-as évben   Zenta község   konszolidált  zárszámadása  külső  

könyvvizsgálatának az ellátására könyvvizsgáló  igénybevételére  a meghatalmazás  
megadásáról  szóló rendeletjavaslat megvitatása 

4. A szabadkai   Regionális Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Társaság  Szilárd 
Kommunális Hulladék Igazgatására társaság  2019-es évi  üzletviteli programja  
jóváhagyásáról szóló  végzésjavaslat megvitatása,   

5. A szabadkai   Regionális Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Társaság  Szilárd 
Kommunális Hulladék Igazgatására társaság  2019-es évi külön üzletviteli programja  
jóváhagyásáról szóló  végzésjavaslat megvitatása,   

6. Zenta község területén a 2018-as évben    a  mezőgazdasági földterület  védelméről, 
rendezéséről  és  használatáról   szóló éves program   eszközei felhasználásáról  szóló 
jelentés   elfogadásáról szóló végzésjavaslat megvitatása 

7. A községi rendkívüli helyzetek törzskara 2019-es évi  munkaterve  elfogadásáról 
szóló  végzésjavaslat megvitatása,  

8. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete  2019-es évi  munka- és  pénzügyi tervének 
a jóváhagyásáról szóló  végzésjavaslat megvitatása,   

9. Zenta községben  a mezőgazdasági földterület    védelmének, rendezésének  és  
használatának éves programja kidolgozásában  illetékes  bizottság  felmentéséről 
szóló   határozatjavaslat megvitatása  

10. Zenta községben  a mezőgazdasági földterület    védelmének, rendezésének  és  
használatának éves programja kidolgozásában  illetékes  bizottság  kinevezéséről 
szóló   határozatjavaslat megvitatása  

11.  Zenta községben  az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek   nyilvános 
árverés útján való bérbeadásának a  lefolytatásában illetékes  bizottság felmentéséről 
szóló határozatjavaslat  megvitatása,   

12. Zenta községben  az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek   nyilvános árverés 
útján való bérbeadásának a  lefolytatásában illetékes  bizottság kinevezéséről szóló 
határozatjavaslat  megvitatása,   



13. Zenta Község Idegenforgalmi  Szervezete  igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak 
a  felmentéséről szóló   határozatjavaslat  megvitatása,  

14. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete  igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak a  
kinevezéséről szóló   határozatjavaslat  megvitatása. 

 

1. pont 
SZÁM: 020-12/2019-I 
A Zentai Község Képviselő-testület  2019-es évi munkaprogram-javaslatának 
megvitatása  

  
E napirendi pont kapcsán a  javaslattevő nevében bevezető előterjesztést Strojkov Igor  adott 
(6:10).  
 
Az elnöklő megnyitotta a vitát.  
 
Vitázott: Popović Predrag (11:29), Stojkov Igor – válasz (13:25)  
 
Az elnöklő berekesztette  a vitát  és  a javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A szavazás eredménye:  
 
IGEN    22 
NEM    2 
TARTÓZKODÓ  1 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi  
 

M u n k a p r o g r a m o t 
a Zentai Községi Képviselő-testület 2019-es  évi  munkájáról,  
amelynek szövege  e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 

 
2. pont 

SZÁM: 020-47/2018-i 
Zenta község statútumjavaslatának a  megvitatása,  

 
A javaslattevő nevében  bevezető előterjesztést  Stojkov Igor  adott (15:10)  
 
Az elnöklő megnyitotta a vitát.  
 
Vitázott: Zsoldos Ferenc (20:05), Rácz Szabó László (20:50), Popović Predrag  (27:09)-   
 
Az elnöklő berekesztette a  vitát és   megállapította, hogy  a Zentai Községi Képviselő-
testület statútumügyi és  normatív aktusok  bizottsága   javasolta a statútum meghozatalát, így 
a javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A szavazás eredménye:  
 
IGEN    18 
NEM    7 



TARTÓZKODÓ  1 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL mewghozta   
 

Zenta k ö z s é g   s t a t ú t u m á t,  
 amelynek szövege  e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 

 
3. pont  

SZÁM: 400-5/2019-I 
A 2018-as évben   Zenta község   konszolidált  zárszámadása  külső  
könyvvizsgálatának az ellátására könyvvizsgáló  igénybevételére  a 
meghatalmazás  megadásáról  szóló rendeletjavaslat megvitatása 

 
A javaslattevő nevében bevezető előterjesztést   Ceglédi Rudolf adott (30:35).  
 
Az elnöklő megnyitotta a vitát.  
 
Vitázott: Rácz Szabó László (31:55)- 
 
Tekintettel, hogy a jelenlevők közül senki sem kért  szót,  az elnöklő berekesztette  a vitát  és  
megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület költségvetési és pénzügyi   
bizottsága   javasolta  a szóban forgó rendelet meghozatalát, így a javaslatot szavazásra 
bocsátotta.  
 
A szavazás eredménye:  
 
IGEN    22 
NEM    2 
TARTÓZKODÓ  2 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi  
 

r e n d e l e t e t 
a 2018-as évben   Zenta község   konszolidált  zárszámadása  külső  
könyvvizsgálatának az ellátására könyvvizsgáló  igénybevételére  a 
meghatalmazás  megadásáról,  amelynek szövege  e jegyzőkönyv 
alkotó részét képezi. 

 
4. pont  

SZÁM: 501-9/2019-i 
A szabadkai   Regionális Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Társaság  Szilárd 
Kommunális Hulladék Igazgatására társaság  2019-es évi  üzletviteli programja  
jóváhagyásáról szóló  végzésjavaslat megvitatása 
 

A javaslattevő nevében   bevezető előterjesztést Góli Csilla  adott (35:00)  
 
Az elnöklő megnyitotta a vitát.   
 
Vitázott: Popović Predrag (37:03), Zsoldos Ferenc (38:45), Góli Csilla – válasz (42:22), Rácz 
Szabó László (48:10), Popović Predrag (54:35). 



Tekintettel, hogy a jelenlevők közül senki sem kért  szót,  az elnöklő berekesztette  a vitát  és  
megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület költségvetési és pénzügyi   
bizottsága  és  a gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési  bizottsága, valamint  a  
településrendezési,  lakásügyi-kommunális és  ökológiai bizottsága   javasolta  a Községi 
Képviselő-testületnek szóban forgó végzés meghozatalát, így a javaslatot szavazásra 
bocsátotta.  
 
A szavazás eredménye:  
 
IGEN    17 
NEM    8 
TARTÓZKODÓ  / 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi  
 

v é g z é s t 
a szabadkai   Regionális Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű 
Társaság  Szilárd Kommunális Hulladék Igazgatására társaság  2019-es 
évi  üzletviteli programja  jóváhagyásáról,   amelynek szövege  e 
jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 

 
 

5. pont 
SZÁM: 501-9/2019-I 
A szabadkai   Regionális Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű Társaság  Szilárd 
Kommunális Hulladék Igazgatására társaság  2019-es évi külön üzletviteli 
programja  jóváhagyásáról szóló  végzésjavaslat megvitatása  

 
A javaslattevő nevében   bevezető előterjesztést Góli Csilla  adott (35:00)  
 
Az elnöklő megnyitotta a vitát.   
 
Vitázott: Rácz Szabó László  - az ügyrend  96. szakasza szerint (59:27), Pataki Tibor – válasz 
(60:43). 
 
Tekintettel, hogy a jelenlevők közül senki sem kért  szót,  az elnöklő berekesztette  a vitát  és  
megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület költségvetési és pénzügyi   
bizottsága  és  a gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési  bizottsága, valamint  a  
településrendezési,  lakásügyi-kommunális és  ökológiai bizottsága   javasolta  a Községi 
Képviselő-testületnek szóban forgó végzés meghozatalát, így a javaslatot szavazásra 
bocsátotta.  
 
A szavazás eredménye:  
 
IGEN    19 
NEM    7 
TARTÓZKODÓ  / 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi  
 



v é g z é s t 
a szabadkai   Regionális Hulladéklerakó Korlátolt Felelősségű 
Társaság  Szilárd Kommunális Hulladék Igazgatására társaság  2019-es 
évi külön üzletviteli programja  jóváhagyásáról, amelynek szövege  e 
jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 

 
6. pont 

SZÁM: 320-7/2019-I 
Zenta község területén a 2018-as évben    a  mezőgazdasági földterület  
védelméről, rendezéséről  és  használatáról   szóló éves program   eszközei 
felhasználásáról  szóló jelentés   elfogadásáról szóló végzésjavaslat megvitatása 

 
A javaslattevő nevében   a bevezető előterjesztést  Radonjić Dragana adta (62:36)  
 
Az elnöklő megnyitotta a vitát.   
 
Vitázott: Zsoldos Ferenc (64:10), Rácz Szabó László (66:45), Popović Predrag at  ügyrend  
86. szakaszának 2. bekezdése kapcsán (70:10), Sztantity Szebasztián (71:00),  Sándor József 
(72:35), Rácz Szabó László (75:40), Sztantity Szebasztián – viszontválasz (78:19), Zsoldod 
Ferenc (79:15), Ceglédi Rudolf (81:15).   
 
Tekintettel, hogy a jelenlevők közül senki sem kért  szót,  az elnöklő berekesztette  a vitát  és  
megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület költségvetési és pénzügyi   
bizottsága és  gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési bizottsága    javasolta  a szóban forgó 
végzés meghozatalát, így a javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A szavazás eredménye:  
 
IGEN    15 
NEM    4 
TARTÓZKODÓ  7 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi  
 

v é g z é s t 
Zenta község területén a 2018-as évben    a  mezőgazdasági földterület  
védelméről, rendezéséről  és  használatáról   szóló éves program   
eszközei felhasználásáról  szóló jelentés   elfogadásáról,  amelynek 
szövege  e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 

 
7. Pont   

SZÁM: 217-1/2019-I  
A községi rendkívüli helyzetek törzskara 2019-es évi  munkaterve  elfogadásáról 
szóló  végzésjavaslat megvitatása 

 
A javaslattevő nevében bevezető előterjesztést  Ceglédi Rudolf  adott (84:15) 
 
Az elnöklő megnyitotta a vitát.  
 



Tekintettel, hogy a jelenlevők közül senki sem kért szót az elnöklő berekesztette  a vitát  és  a 
javaslatot szavazásra  bocsátotta.  
 
A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi   
 

v é g z é s t 
a községi rendkívüli helyzetek törzskara 2019-es évi  munkaterve  
elfogadásáról,  amelynek szövege  e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 

 
A Községi Képviselő-testület elnökének helyettese elrendelt egy 15 perces  szünetet.  
 
A szünet  után a  KKT folytatta a munkáját.   
 

8. pont 
SZÁM: 501-9/2019-I 
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete  2019-es évi  munka- és  pénzügyi 
tervének a jóváhagyásáról szóló  végzésjavaslat megvitatása 

 
A javaslattevő nevében bevezető előterjesztést Kosiczky András adott (87:40). 
 
Az elnöklő megnyitotta a vitát.  
 
Vitázott: Popović Predrag (95:13), Rácz Szabó László (98:18), Kosiczky András – válasz 
(104:20), Rácz Szabó László (108:22), Popović Predrag (110;45). 
 
Tekintettel, hogy a jelenlevők közül senki sem kért  szót,  az elnöklő berekesztette  a vitát  és  
megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület költségvetési és pénzügyi   
bizottsága és gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési bizottsága   javasolta  a szóban forgó 
végzés meghozatalát, így a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi  
 

v é g z é s t 
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete  2019-es évi  munka- és  
pénzügyi tervének a jóváhagyásáról, amelynek szövege  e jegyzőkönyv 
alkotó részét képezi. 

 
A KKT áttért  a  napirend  9. és 10. pontjának  a  megvitatására. 
 
Az elnöklő  megállapította, hogy a  képviselők  az anyagot megkapták   a  napirendi javaslat 
mellett  és  bevezető előterjesztés nélkül  megnyitotta a vitát.  
 
Vitázott: Rácz Szabó László (113:32).  
 
Tekintettel, hogy a jelenlevők közül senki sem kért  szót,  az elnöklő berekesztette  a vitát  és  
megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi, választási és kinevezési 
és mandátum-mentelmi jogi    bizottsága   javasolta  a szóban forgó határozat meghozatalát, 
így a javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
 



9. pont 
SZÁM: 020-7/2019-I 
Zenta községben  a mezőgazdasági földterület    védelmének, rendezésének  és  
használatának éves programja kidolgozásában  illetékes  bizottság  felmentéséről 
szóló   határozatjavaslat megvitatása  
 
 

A szavazás eredménye:  
 
IGEN    23 
NEM    3 
TARTÓZKODÓ  / 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t 
Zenta községben  a mezőgazdasági földterület    védelmének, 
rendezésének  és  használatának éves programja kidolgozásában  
illetékes  bizottság  felmentéséről, amelynek szövege  e jegyzőkönyv 
alkotó részét képezi. 

 
10. pont 

SZÁM: 020-8/2019-I 
Zenta községben  a mezőgazdasági földterület    védelmének, rendezésének  és  
használatának éves programja kidolgozásában  illetékes  bizottság  kinevezéséről 
szóló   határozatjavaslat megvitatása  

 
A szavazás eredménye:  
 
IGEN    15 
NEM    3 
TARTÓZKODÓ  8 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t 
Zenta községben  a mezőgazdasági földterület    védelmének, 
rendezésének  és  használatának éves programja kidolgozásában  
illetékes  bizottság  kinevezéséről, amelynek szövege  e jegyzőkönyv 
alkotó részét képezi. 

 
A KKT áttért  a  11. és 12.  napirendi pontok közös megvitatására.  
 
Az elnöklő  megállapította, hogy a  képviselők  az anyagot megkapták   a  napirendi javaslat 
mellett  és  bevezető előterjesztés nélkül  megnyitotta a vitát.  
 
Az elnöklő megnyitotta a vitát.  
 
Vitázott: Rácz Szabó László (122:32), Molnár Csikós József (131:03). 
 



Tekintettel, hogy a jelenlevők közül senki sem kért  szót,  az elnöklő berekesztette  a vitát  és  
megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi, választási és kinevezési 
és mandátum-mentelmi jogi    bizottsága   javasolta  a szóban forgó határozatok 
meghozatalát, így a javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 

11. pont 
SZÁM: 020-5/2019-I 
Zenta községben  az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek   nyilvános 
árverés útján való bérbeadásának a  lefolytatásában illetékes  bizottság 
felmentéséről szóló határozatjavaslat  megvitatása 

 
A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t 
Zenta községben  az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek   
nyilvános árverés útján való bérbeadásának a  lefolytatásában illetékes  
bizottság felmentéséről, amelynek szövege  e jegyzőkönyv alkotó 
részét képezi. 

 
12. pont 

SZÁM: 020-6/2019-I 
Zenta községben  az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek   nyilvános 
árverés útján való bérbeadásának a  lefolytatásában illetékes  bizottság 
kinevezéséről szóló határozatjavaslat  megvitatása 
 

A szavazás eredménye:  
 
IGEN    15 
NEM    8 
TARTÓZKODÓ  3 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t 
Zenta községben  az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek   
nyilvános árverés útján való bérbeadásának a  lefolytatásában illetékes  
bizottság kinevezéséről, amelynek szövege  e jegyzőkönyv alkotó 
részét képezi. 

 
A KKT áttért  a  13. és 14. napirendi pontok  közös megvitatására. 
 
Az elnöklő  megállapította, hogy a  képviselők  az anyagot megkapták   a  napirendi javaslat 
mellett  és  bevezető előterjesztés nélkül  megnyitotta a vitát.  
 
Az elnöklő megnyitotta a vitát.  
 
Tekintettel, hogy a jelenlevők közül senki sem kért  szót,  az elnöklő berekesztette  a vitát  és  
megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi, választási és kinevezési 
és mandátum-mentelmi jogi    bizottsága   javasolta  a szóban forgó határozatok 
meghozatalát, így a javaslatot szavazásra bocsátotta.  



13. pont 
SZÁM: 020-10/2019-I 
Zenta Község Idegenforgalmi  Szervezete  igazgatóbizottsága elnökének és 
tagjainak a  felmentéséről szóló   határozatjavaslat  megvitatása 

 
 A Községi Képviselő-testület  EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t 
 
Zenta Község Idegenforgalmi  Szervezete  igazgatóbizottsága 
elnökének és tagjainak a  felmentéséről, amelynek szövege  e 
jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 

 
14. pont  

SZÁM: 020-11/2019-I 
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete  igazgatóbizottsága elnökének és 
tagjainak a  kinevezéséről szóló   határozatjavaslat  megvitatása 

 
A szavazás eredménye:  
 
IGEN    19 
NEM    / 
TARTÓZKODÓ  8 
 
A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t 
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete  igazgatóbizottsága 
elnökének és tagjainak a  kinevezéséről, amelynek szövege  e 
jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 

 
Tekintettel, hogy   a napirend  kimerült,   a Községi Képviselő-testület elnökhelyettese   
átadta a szót a képviselőknek, hogy tegyék fel képviselői kérdéseiket5.  
 

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK 
 

Popović Predrag (138:40) 
 
Először  is  szeretném kihasználni az alkalmat, hogy röviden   kommentáljam  az előző 
képviselő-testületi ülésen  feltett kérdésemre a választ. Részben elégedett vagyok,  igen,   a  
község polgármestere  elfogadta  a  megjegyzésemet  a  lapok csuszamlóságát illetően a  
zentai városi  szökőkútnál,   ami   veszélyesnek bizonyulhat   a téli időszakban,  azt  mondta, 
hogy  foganatosítani fogja az intézkedéseket,   azonban az intézkedéseket nem konkretizálta.   
Jól van,   a  véleményem szerint  konkretizálhatta  volna,  de  jó. Elfogadom a válaszát,   hogy 
az intézkedéseket a jövőben foganatosítják.  
 
Most élnék az alkalommal, hogy  a község polgármesterének  feltegyem az alábbi kérdést:  
 
A dekorációs világítás ezen  magasztos  házоn, tisztelt  hölgyeim és urain, ismét nem  
működik.  Én tudom,  hogy már kissé unalmassá válok, mert  már két alkalommal feltettem a 



kérdést,  hogy miért  nem  működik újból a dekorációs világítás? A tény az, hogy nem 
működik.  Az utolsó alkalommal valóban  a legbecsületesebb választ kaptam az eddigi 
képviselő-testületi munkám alatt,   hogy  elfelejtették újból bekapcsolni.   Mindez rendben 
van,  teljes  egészében elfogadtam,  azonban ez alkalommal már  több hónapja nem működik 
a dekoratív   kivilágítás  a  Községi Képviselő-testület  talpazatán.   Szeretném feltenni  a 
kérdést a polgármester úrnak,  hogy mi az oka ennek? Előre  is  köszönöm a választ.   
 
Rácz Szabó László (140:18) 

Valójában, három kérdésem van. Az egyik kérdésem arra vonatkozik, hogy írásban fordultam 
a Képviselő-testület elnökéhez és a Képviselő-testület elnökhelyetteséhez, azzal a kérdéssel, 
hogy miért nincsen direkt közvetítés, vagy fölvételezés a Képviselő-testület ülésén. Hogy ezt 
indokolják meg, miért nem történik meg, vagy pedig tegyenek eleget a kérésemnek, hogy 
ezentúl legyen fölvételezés. Most nem is ez a lényeges kérdés, vagyis a kérdésem nem erre 
vonatkozik, hogy milyen választ adnának, hiszen ezt kötelesek a törvény alapján megadni, 
mert a kérdést a törvény alapján tettem fel, amely a közérdekű kérdésekre vonatkozik. 
Tizenöt napon belül kötelesek lettek volna válaszolni.  

A kérdésem arra vonatkozik: miért nem tartják be Szerbia törvényeit, vagy ezt a törvényét 
legalább is, hiszen ezt a kérdést föltettem, tizenöt napon belül nem kaptam választ. Vártam 
még tíz napot – vagy mennyit – és még egy figyelmeztetést is küldtem, azóta sem kaptam 
választ erre a levelemre. Figyelmeztetem a Képviselő-testület vezetőségét, hogy ez komoly 
törvénysértésnek számít, demokrácia ellenes és így nem viselkedhetnek. Amennyiben nem 
kapok sürgősen választ erre a kérdésemre, úgy felsőbb szinten fogom keresni az igazamat, és 
tudniuk kell hogy a büntetés személy szerint 50 000 dinártól kezdődik, de én nem akarok 
senkit megkárosítani, nekem csak a válaszra van szükségem, nem arra, hogy valaki erre 
ráfázzon, de kénytelenek betartani Szerbia törvényeit, amennyiben nem tartják be, akkor 
felszólítom önöket, hogy mondjanak le a funkciójukról, mert ez így nincsen rendjén.  

Ugyan hasonló kérdés a második kérdésem, hogy miért nem tartják be ugyancsak azt a törvényt, 
miszerint meghalt – ezt nem tudom másképpen mondani – elhalálozott Felsőhegyen a helyi 
közösség. Ugyanis, több mint három hónapon keresztül nem tartottak ülést. Az ülést, amit 
megtartottak, azt – magyarul úgy mondják, hogy kamu ülés volt – telefonos. Helyi közösségi 
telefonos ülésnek nevezik. Ez egyszerűen nevetséges egy akkora faluban, mint Felsőhegy, hogy 
telefonon ülésezik a felsőhegyi helyi közösség, hát ez több, mint nevetséges. Ezek az emberek 
engem felkértek, hogy tegyem fel a kérdést, hogy ők ugyanígy feltették a kérdést. Ugyan csak a 
törvény alapján feltették a kérdést és a Képviselő-testület elnöke nem válaszolt, vagy a 
Képviselő-testület elnökhelyettese, aki egyébként meg van most bízva ezzel a funkcióval. 
Tudnia kell, hogy most ez az ő kötelessége és az ő felelőssége is. Tehát, Pataki Tibornak kell 
most válaszolnia, hiszen a Képviselő-testület elnöke akadályoztatva van. Amennyiben nem 
válaszol, akkor szankciókra számíthat. Ez a következő 50 000 büntetésre számíthat, de 
megbüntetik a városházát is 200 000 dinárral. Tehát ez így megy, az 400 000 dinár kára a 
városházának és 100 000 dinár Pataki Tibornak, ha nem válaszol. Én csak figyelmeztetem, hogy 
melyek a várható következmények.  



És kérdezem, én most ezt nem is tudom, hogy kitől kérdezzem meg, de valószínű, hogy ezt 
ugyancsak a Képviselő-testület elnökétől kell megkérdeznem, vagy annak helyettesétől, 
ugyanis, ugye a Képviselő-testület berkeibe tartozik a kulturális központ, ugye a Thurzó Lajos 
kulturális központ. Ez a mi általunk alapított kulturális-oktatási központ, tehát a mi 
felelősségünk, mint Képviselő-testületé. Ebbe az intézménybe, tudomásunk szerint kénytelen-
kellettlen, kényszerből felvettek egy biológus munkatársat, miközben tudjuk, hogy létszámstop 
van minden szinten. Ez egy politikai munkahely ezek szerint, és kérdezem: igaz-e ez a hír, hogy 
ebbe az intézménybe egy újdonsült munkatársat vettek föl, és hogy az valóban egy nem odavaló 
ember, mert hát ugye, egy biológussal mit kezdenek egy kulturális központban, de hát ez egy 
más kérdés, hiszen rengeteg olyan ember van itt Zentán, akinek megfelelő végzettsége van. 
Hogyha szükség van munkatársra, akkor olyat kellene felvenni, aki... Köszönöm szépen, hogy 
meghallgattak.  

Pataki Tibor – válasz 

Azért gyorsan szóban, gogy adjak néhány dologra választ. Tehát a közvetítéssel kapcsolatban. 
Az ügyrendünk pontosan szabályozza. részletesen, tételesen. Ezután elolvasva kivehető belőle a 
lényeg, hogy mi van benne és mi nincs.  

A másik, Felsőhegy. Én nem vitatom, és nem is kétlem, hogy Felsőhegyen falugyűlés volt, mért 
ne szavazhattak volna telefonon? Hiszen, jogukban áll. Ha viszont megtartották, akkor nincsen 
semmi gond. Ennyi. Köszönöm szépen.  

Zsoldos Ferenc (146:14) 

Köszönöm szépen. Folytatnám ezt a kérdést. Tehát a Felsőhegyi falugyűlésen, amit a polgárok 
hívtak össze, ők ott megfogalmaztak az önkormányzathoz egy indítványt, egy kezdeményezést. 
Az önkormányzatnak erre a kezdeményezésre mindenféle képen reagálnia kell. Határideje van. 
A felsőhegyi polgárok által összehívott gyűlésen volt egy kezdeményezés, ahol ők 
kezdeményezték azt, hogy írják ki a felsőhegyi helyi közösségi választásokat. Az önkormányzat 
irányába szólt ez a kezdeményezés. Az önkormányzat köteles reagálni erre a kezdeményezésre. 
Válaszolnia kell. Tehát, nem teheti meg azt, hogy nem válaszol. Válaszolnia kell. Jelen esetben 
mindenféleképp választ kell, hogy adjanak a polgároknak. A kérdésem az, hogy hol tart ez a 
válaszadás? Tehát, az önkormányzat esetében a polgármestert is megkérdezhetem, a Képviselő-
testület elnökét is, hogy hol tart a kezdeményezéssel kapcsolatban a válaszadás? Köszönöm 
szépen. 
___________________________________________________________________________ 

 
Befejezve: 11:45 órakor   

 
Jegyzőkönyvvezető      Pataki Tibor s. k.  
Barta Zsolt s. k.   a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese  
 
 
       Stojkov Igor  s. k.  
     a Zentai Községi Képviselő-testület titkára    



Javaslat 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  
88/2017. és  27/2018. sz. – más törv.) 104. szakaszának 3. bekezdése, a nyilvános iskoláskor 
előtti intézmények aktusának és a nyilvános általános iskolák hálózata aktusának a 
meghozatala kritériumairól szóló Kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 21/2018. 
sz.)   2. és 4. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta  Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 
46. szakasza 1. bekezdésének 51. pontja,  a  Magyar Nemzeti Tanácstól beszerzett vélemény 
alapján, a Községi Képviselő-testület a 2019. március 21-én tartott  ülésén meghozta az 
alábbi  
 

R E N D E L E T E T  
ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN  A NIYLVÁNOS ISKOLÁSKOR ELŐTTI 

INTÉZMÉNYEK  HÁLÓZATÁRÓL  
 

1. szakasz  
 

A KKT a nyilvános iskoláskor előtti intézmények hálózatáról szóló rendeletével  megállapítja  
Zenta község területén  a nyilvános iskoláskor előtti  intézmények  számát  és területi   
elrendezését (a  továbbiakban:  az iskoláskor előtti  intézmények hálózata).  
 

2. szakasz  
 

Zenta község területén a nyilvános iskoláskor előtti intézmények területi elhelyezése a terület, 
amelyről a  gyermekeket  beíratják  a nyilvános  iskoláskor előtti intézménybe  Zenta  község  
területén (a továbbiakban: iskoláskor előtti  intézmény),  a  lakóhely,  illetve tartózkodási hely 
szerint.   
 

3. szakasz  
 

Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás Zenta község területén egy nyilvános  iskoláskor előtti 
intézményben valósul meg, a „Снежана“ – Hófehérke  Óvodában Zentán, a Szép u.   7-es 
szám alatt, mint   Zenta község teljes  területén  egységes intézményben.   
 

4. szakasz 
 

A zentai „Снежана“ – Hófehérke Óvodában Zentán kilenc kihelyezett tagozatot  szerveznek, 
éspedig:  
1. „Бамби“ – Bambi kihelyezett tagozat a  Dr. Zoran Djindjić sétány 25-ös szám alatti 
létesítményben, Zentán  
2. „Перјаница“ – Bóbita kihelyezett tagozat,  a  Makszim Gorkij  40-es szám alatti 
létesítményben Zentán,  
3. „Красуљак“ – Százszorszép kihelyezett tagozat a  József Attila  46/a szám alatti 
létesítményben, Zentán 
4. „Бела Рада“ – Margaréta kihelyezett tagozat a Ohridi  u. 41-es szám alatti létesítményben, 
Zentán  
5. „Маслачак“ – Pitypang kihelyezett tagozat a Kosztolányi Dezső sz.n. alatti létesítményben, 
Zentán  
6. „Сеница“ – Cinege kihelyezett tagozat,  a  Nagyköz 58/a szám alatti létesítményben, 
Felsőhegyen,  
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7. „Запећак“ – Kuckó kihelyezett tagozat, a Marsall Tito 27-es szám alatti létesítményben, 
Bogarason,  
8. „Дивљи цвет“ – Vadvirág kihelyezett tagozat,  a Kossuth Lajos  6-os szám alatti 
létesítményben Keviben,  és  
9. „Лептир“ – Pillangó kihelyezett tagozat,   a  Dózsa György u. 22-es szám alatti 
létesítményben,  Tornyoson.  
 

5. szakasz 
 

A zentai „Снежана“ – Hófehérke Óvoda területi elrendezése felöleli Zenta község terét, 
illetve területét.  
 

6. szakasz  
 

Az oktatási-nevelési munka magyar nyelven folyik, mint a  nemzeti kisebbség nyelvén a 
zentai „Снежана“ – Hófehérke Óvoda székhelyén  és  a jelen rendelet  4. szakasza  szerinti  
minden kihelyezett  tagozatban megvalósul.  
 

7. szakasz 
 

A jelen  rendelet alkotó  részét képezi a tanulmány  Zentán a „Снежана“ – Hófehérke  Óvoda  
iskoláskor  előtti  intézmény  hálózatának tervével.   
 

8. szakasz 
 

A jelen rendelet hatálybalépésével érvényét veszti Zenta község területén az iskoláskor előtti 
intézmények hálózatának megállapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  
14/2011. sz.).   
 

9. szakasz  
 

A jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, miután megkaptuk a  
Vajdaság Autonóm Tartomány Kormányának  a  jóváhagyását, és   a  közzétételétől számított  
nyolcadik napon lép hatályba.   
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány    Pataki Tibor  s. k.  
Zenta község        a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
Zentai Községi Képviselő-testület 
Szám: 60-31/2019-I 
Kelt: 2019. március 21-én 
Z e n t a  
 
 

Indoklás:  
 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  
88/2017. és  27/2018. sz. – más törv.) 104. szakaszának 1-4. bekezdése előirányozza:  
„A nyilvános intézmények számát és területi elrendezését a fajuk és szerkezetük szerint, az 
intézmények hálózatáról szóló aktussal kell tervezni.  
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A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti intézmény a nyilvános intézmények hálózatáról szóló 
aktussal összhangban alapul meg.   
Az iskoláskor előtti intézmények hálózatáról és az általános iskolák hálózatáról szóló aktust a 
helyi önkormányzati egység képviselő-testülete hozza meg, a kritériumok alapján, amelyeket 
a Kormány állapít meg.  
A helyi önkormányzati egységben, amelyben  a nemzeti kisebbség   nyelve és  írása hivatalos 
használatban van,  illetve, amelyben az oktatási-nevelési munkát a nemzeti  kisebbség 
nyelvén és írásával folytatják,  a nyilvános   iskoláskor  előtti  intézmények és  nyilvános  
általános  iskolák hálózatáról az aktust a  nemzeti kisebbség nemzeti tanácsától beszerzett   
előzetes  vélemény alapján kell meghozni,  amelynek a nyelve  és  írása  hivatalos 
használatban van  a helyi  önkormányzati egységben, illetve  amelynek  a nyelvét  és írását  
használják az oktatási-nevelési munkában.”  
 
Zenta község statútuma (Zenta  Község Hivatalos Lapja,  25/2017. sz. – egységes szerkezetbe 
foglalt szövege) 46. szakasza 1. bekezdésének 51. pontja előirányozza: „A községi képviselő-
testület, összhangban a  törvénnyel, meghozza a község területén  az iskoláskor előtti 
intézmények hálózatáról, illetve  az  általános  iskolák hálózatáról az aktust.”  
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 198. szakasza 2. és 3.  bekezdésének  
rendelkezései előirányozzák: „A Kormány a  jelen törvény hatálybalépésétől számított hat 
hónapon belül megállapítja  a  kritériumokat az iskoláskor előtti intézmények és az általános 
iskolák  hálózatának  a  meghozatalára.  
A helyi önkormányzati egység a jelen szakasz 2. bekezdésében megállapított kritériumok  
megállapításától számított   egy éven belül, meghozza  az iskoláskor  előtti intézmények és  
az általános iskolák  hálózatáról szóló aktust.”  
 
A Kormány meghozta a nyilvános iskoláskor előtti intézmények aktusának és  a nyilvános 
általános iskolák hálózata aktusának a meghozatala kritériumairól  szóló Kormányrendelet  
(az SZK Hivatalos Közlönye,  21/2018. sz.), amellyel megállapította  a kritériumokat   az 
iskoláskor előtti intézmények és  általános  iskolák hálózatának meghozatalára.  
 
Kiindulva ezen kritériumokból a munkacsoport, amelynek összetétele  Oluški Vlačić 
Snežana,  Perpauer Attila, Sarnyai Rózsa Edit, Urbán Zsuzanna, Kopasz Ildikó és Popov 
Danilo,  kidolgozta  a tanulmányt Zenta község területén   az iskoláskor előtti intézmények 
javaslatáról.   
 
Ezen tanulmány alapján kidolgozásra  került  a  tanulmány  Zenta község területén  a  
nyilvános iskoláskor előtti intézmények hálózatáról szóló rendelet,  amely  egy  iskoláskor 
előtti intézményt  irányoz elő,  éspedig a zentai a „Снежана“ – Hófehérke  Óvodát, a Szép u. 
7-es szám alatt,  és  ezen nyilvános intézmény keretében  kilenc kihelyezett tagozatot, mint   a 
munkafolyamat részeit, éspedig 
1. „Бамби“ – Bambi kihelyezett tagozat a  Dr. Zoran Djindjić sétány 25-ös szám alatti 
létesítményben, Zentán  
2. „Перјаница“ – Bóbita kihelyezett tagozat,  a  Makszim Gorkij  40-es szám alatti 
létesítményben Zentán,  
3. „Красуљак“ – Százszorszép kihelyezett tagozat a  József Attila  46/a szám alatti 
létesítményben, Zentán 
4. „Бела Рада“ – Margaréta kihelyezett tagozat a Ohridi  u. 41-es szám alatti létesítményben, 
Zentán  
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5. „Маслачак“ – Pitypang kihelyezett tagozat a Kosztolányi Dezső sz.n. alatti létesítményben, 
Zentán  
6. „Сеница“ – Cinege kihelyezett tagozat,  a  Nagyköz 58/a szám alatti létesítményben, 
Felsőhegyen,  
7. „Запећак“ – Kuckó kihelyezett tagozat, a Marsall Tito 27-es szám alatti létesítményben, 
Bogarason,  
8. „Дивљи цвет“ – Vadvirág kihelyezett tagozat,  a Kossuth Lajos  6-os szám alatti 
létesítményben Keviben,  és  
9. „Лептир“ – Pillangó kihelyezett tagozat,   a  Dózsa György u. 22-es szám alatti 
létesítményben,  Tornyoson.  
 
Egyébként,  ezen nyilvános intézmény  keretében a  2018/19-es  év során  tíz  (10) szervezeti 
egységet szerveztek meg, mint  a  munkafolyamat részeit, éspedig: 
1. „Дуга“-Szivárvány szervezeti egység, a  zentai Szép utca  7-es szám alatti létesítményben, 
Zentán, amelyben  a  2018/19-es munkaév szerinti adatok alapján   144 gyermeket  fognak  
nevelni és oktatni   7  tagozaton,   
2. „Бамби“ – Bambi szervezeti egység a  Dr. Zoran Djindjić sétány 25-ös szám alatti 
létesítményben, Zentán, amelyben  a  2018/19-es munkaév szerinti adatok alapján   106 
gyermeket  fognak  nevelni és oktatni   5  tagozaton,   
3. „Перјаница“ – Bóbita szervezeti egység,  a  Makszim Gorkij  40-es szám alatti 
létesítményben Zentán, amelyben  a  2018/19-es munkaév szerinti adatok alapján   82 
gyermeket  fognak  nevelni és oktatni  4  tagozaton,   
4. „Красуљак“ – Százszorszép szervezeti egység a  József Attila  46/a szám alatti 
létesítményben, Zentán, amelyben  a  2018/19-es munkaév szerinti adatok alapján   122 
gyermeket  fognak  nevelni és oktatni   6 tagozaton,   
5. „Бела Рада“ – Margaréta szervezeti egység a Ohridi  u. 41-es szám alatti létesítményben, 
Zentán, amelyben  a  2018/19-es munkaév szerinti adatok alapján   49 gyermeket  fognak  
nevelni és oktatni   2  tagozaton,   
 6. „Маслачак“ – Pitypang szervezeti egység  a Kosztolányi Dezső sz.n. alatti 
létesítményben, Zentán, amelyben  a  2018/19-es munkaév szerinti adatok alapján   47 
gyermeket  fognak  nevelni és oktatni   2  tagozaton,   
 7. „Сеница“ – Cinege szervezeti egység,  a  Nagyköz 58/a szám alatti létesítményben, 
Felsőhegyen, amelyben  a  2018/19-es munkaév szerinti adatok alapján   45 gyermeket  
fognak  nevelni és oktatni   2  tagozaton,   
8. „Запећак“ – Kuckó szervezeti egység, a Marsall Tito 27-es szám alatti létesítményben, 
Bogarason, amelyben  a  2018/19-es munkaév szerinti adatok alapján   5 gyermeket  fognak  
nevelni és oktatni   1  tagozaton,   
9. „Дивљи цвет“ – Vadvirág szervezeti egységben,  a Kossuth Lajos  6-os szám alatti 
létesítményben Keviben, amelyben  a  2018/19-es munkaév szerinti adatok alapján   25 
gyermeket  fognak  nevelni és oktatni   1  tagozaton,   
10. „Лептир“ – Pillangó szervezeti egységben,   a  Dózsa György u. 22-es szám alatti 
létesítményben,  Tornyoson, amelyben  a  2018/19-es munkaév szerinti adatok alapján   12 
gyermeket  fognak  nevelni és oktatni 1    tagozaton,  
illetve   637 gyermeket  31 tagozaton.  
 
 Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott javaslattevője megerősítette Zenta község területén a nyilvános iskoláskor 
előtti intézmények hálózatáról szóló rendeletjavaslatot és utalta azt a Magyar Nemzeti Tanács 
elé,  az előzetes  véleményezés  kiadása céljából.   
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Miután beszereztük a Magyar Nemzeti Tanács előzetes véleményét Zenta község területén  a 
nyilvános iskoláskor előtti intézmények hálózatáról szóló rendeletjavaslatra,  utaltuk azt  a 
Zentai Községi Képviselő-testületnek  megvitatás és elfogadás céljából.  
 
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta a Községi Tanács javaslatát, meghozta 
Zenta község területén a nyilvános iskoláskor előtti intézmények hálózatáról szóló rendeletet.  
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BEVEZETÉS  

Zenta község területén az iskoláskor előtti intézmények hálózatának a tervezése a stratégiai  
tervezés egy formáját  képviseli.   Ezen tanulmány tervezése és kidolgozása a módja annak, 
ahogyan felismerik és elfogadják az új kihívásokat és  foganatosítják az aktivitásokat a  végső 
célok megvalósítására. A végső cél Zenta község területén a nyilvános iskoláskor előtti  
intézmények hálózatáról szóló rendelet,   a mérvadó törvényes előírások alapján, mindenek 
előtt összhangban  a nyilvános iskoláskor előtti intézmények és  nyilvános általános iskolák 
hálózatáról az  aktus  meghozatalának kritériumairól szóló Kormányrendelettel (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 21/18, kelt 2018.03.19-én),  összehangolva  a  társadalmi közeg  
szükségleteivel.  Az új nyilvános iskoláskor előtti  intézmények  hálózatának  hozzá kell 
járulnia a további fejlődéshez  és az iskoláskor előtti  oktatás  és nevelés előmozdításához, 
összhangban   az általános és különleges célokkal és  szabványokkal,  amelyek   erre a 
területre meghatározottak   az  oktatási és  nevelési rendszer alapjairól szóló törvénnyel és  az 
iskoláskor  előtti  oktatásról és nevelésről szóló törvénnyel.  
A rendeletnek érvényes jogszabályokon kell alapulnia,  amelyek  közvetlenül szabályozzák az 
iskoláskor előtti oktatást és nevelést, valamint annak  egyes részeit:  

• az oktatási és nevelési rendszer  alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos  Közlönye, 
88/17., 27/18. sz. – más törv. és 27/18. sz. – más törv.),  

• az iskoláskor előtti oktatásról és nevelésről szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 18/10., 101/17. és 113/17. sz. – más törv.),  

• a Szerb Köztársaság oktatás- és nevelésfejlesztési stratégiája 2020-ig (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 107/12. sz.) 

• a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
72/2009. sz.) 

• a gyermekintézmények munkakezdésének és tevékenységük ellátásának a közelebbi  
feltételeiről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 50/94. és  6/69. sz.) 

 
A Szerb Köztársaság alkotmányának 71. szakasza szerint mindenkinek joga van az oktatásra.   
A Szerb Köztársaság állampolgárai azonosak az oktatásra és nevelésre való jogosultságukban.   
Zenta község területén  az oktatási és nevelési rendszer elvei  és  céljai  az  iskoláskor előtti  
nevelés és oktatás, az általános iskolai és  középiskolai oktatás  és  nevelés keretében 
valósulnak  meg.  Az  iskoláskor előtti  oktatás  és  nevelés tevékenysége  közvetlenül  
társadalmi érdek,  és  mint közszolgálat  valósul meg.   
Az oktatási rendszer  legfontosabb  eleme   minden egyénnél   a  társadalomnak  és  az 
államnak élet- és  infrastrukturális  fejlődése, mert  annak teljes hatása állapítja  meg   más 
rendszerek és  erőforrások terjedelmét, minőségét és  kiépítésének   és  használatának  hatását,  
valamint a teljes életminőséget és  a közösségben  és az  egyének fejlesztési  potenciálját.   
Ezért az oktatást fejleszteni kell, oly módon, hogy a szerepét időben, minőségesen és 
hatékonyan valósítsa meg, ami miatt kidolgozzuk, elfogadjuk és lefolytatjuk annak 
fejlődésének  stratégiáját.  
 
Az oktatásba való befektetés, illetve a megfelelő emberi teljesítmény biztosítása, amely 
alkalmazkodni tud a megváltozott körülményekhez, beruházási befektetési jellege  van.   
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény többek között rendezi a rendszer  
alapjait,  módját és  feltételeit   az  iskoláskor  előtti oktatás és nevelés    tevékenységének 
ellátására   Szerbiában.   Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás specifikus  ellátását  külön 
törvény irányozza elő,   az  iskoláskor előtti   nevelésről és oktatásról szóló törvény.   
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A törvény szerint az iskoláskor előtti nevelés és oktatás hordozói az iskoláskor előtti 
intézmények. Az iskoláskor előtti intézmény fejleszti ki és valósítsa meg a gyermekek 
nevelési és oktatási programjait, összhangban az iskoláskor előtti intézményekben az oktatás 
és nevelés alapvető programjaival, az iskoláskor előtti programmal és a külön törvénnyel.  

Földrajzi fekvés 
Zenta Szerbia, illetve a Vajdaság Autonóm Tartomány északi részén fekszik, a Tisza jobb partján, 42 km-re a szerb-magyar 
határtól délre a Tisza folyó  jobb partján. A község legészakibb pontja az északi szélesség 45 fok 47 percén található. A város 
határa a keleti hosszúság 19 fok 50 perce valamint a 20 fok 08 perce között terül el. Zenta község területén  három 
geomorfológiai  egész emelkedik ki. Ezek: Bácska, löszsíkság (a  község nyugati része), Bácska  löszterasza és az alluviális 
síkság (a  község keleti részei). 

 

Természeti környezet 
Zenta domborzati és vízrajzi adottságai igen kedvezőek, és úgyszintén kedvezőek  a  közlekedési  kapcsolatok a  környező  
helységekkel. A város  nem   véletlenül  kedvelt   hely a lakhatásra. A jégkorszak folyamán az északi szelek által képződött 
vastag löszrétegeken az utóbbi évezredek folyamán a kontinentális éghajlatnak köszönhetően kialakult a füves puszta, a Tisza 
mentén a bokorfüzes, az árterületen pedig a nádas mocsárvilág sajátos életközössége. Ma a város határának legnagyobb része 
szántóföld, kert. Csupán a Tisza-menti ártéri erdők és a régi árterek maradványaiként számon tartott nádasok, mezők, legelők 
és szikesek szimbolizálják az egykori természetes környezetet. A XX. század második felében az urbanizálódás, az 
iparosodás és az egyéb környezetkárosító jelenségek hatása mindinkább érezhető a község területén. Tekintve  a felszíni  
hidrográfiáját,  a  község helyzete kedvező, tekintettel, hogy   legnagyobb részt a keleti határt  a  Tisza  képezi, amely  
hajózható és amely nagyon fontos  hidrogeográfiai  kommunikáció  Európa ezen részébe.  A Tiszán az egyedüli   nemzetközi 
folyam kikötő a zentai Kikötő.   
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Éghajlata 

Zenta község éghajlata jobbára hasonló Vajdaság Autonóm Tartományéhoz, ám érezhetőek különbségek is. Ezek  a makro-
klimatikus tényezők következményeként érezhetők bizonyos eltérések, amelyek szélesebb területen is éreztetik hatásukat. A 
község területén a kontinentális éghajlat az uralkodó, amelyre jellemző a száraz meleg nyár, és a hideg tél. A község a 
mérsékelt éghajlati övezetbe tartozik, a kontinentális éghajlat általános jellemzőivel. 

Területe 
A község területe 293.5 km2, ami Vajdaság területének  az 1,3-át teszi. Észak-dél irányban a legszélesebb,  13 km,  és  kelet-
nyugat irányban a leghosszabb,  28,5 km. Zenta községhez közigazgatásilag további négy falu jellegű település tartozik: 
Felsőhegy, Bogaras, Tornyos és Kevi. A városhoz tartozó, de azon kívül eső terület és a falvak területe körzetekre oszlik: a  
városnak 8 körzete van, Felsőhegynek 6,  Bogarasnak 4, Tornyosnak 6 és Kevinek 6 körzete. Zenta község  határa   részben a  
szomszédos községek    vonalaival van kijelölve,  és  részben természetes,  a Csík folyócska és a Tisza által. A terület  egy 
kisebb  része   délre  Tiszaszentmiklóstól a Tisza   bal  partján   található, illetve Bánátban.   Ez eredménye  a  Tisza folyó   
rövidítésének,   és  a  községhez tartozik  a  meánder  belső  átmérőjű része (Bátka).   Kiindulva  északkeletről,  a község   
kisebb hosszában  határos  Szabadka   községgel, keletre  a Csíkkel el van különítve  Topolya községtől.  Déli irányaban    a 
teljes  hosszában a Tisza  folyóig található  Ada község.   A keleti  határt  főként  a  Tisza folyó alkotja,  20,5 km  
hosszúságban,  amelyen  keresztül Bánátban Csóka község  található. Északra  Zenta  község Magyarkanizsa községgel 
határos.  Eszerint  Zenta  község 5  községgel  határos, amelyek közül  1  Bácskában és 1 Bánátban található.   

Lakossága 
A 2011. évi népszámlálás szerint Zenta községnek 23316 lakosa van, 79,09%-a a községnek  magyar, 10,86%-a szerb, 
2,55%-a romák, míg  7,5%-uk más  nemzetiségű.   Az 1981-a népszámlálás adatai szerint összesen 30519 Lakosa  volt,  az  
1991-es szerint  28779 lakosa, a  2002-es népszámlálás adatai szerint  pedig  26471 lakosa  volt.   Jellemző a depopuláció,  és  
látható, hogy a  csökkenési trend  vészes.  Ennek a   kifejezett elnéptelenedés   az oka  az utóbbi három év eredménye, több  
komplex tényező áll fenn, amelyek véglegesen negatívan hatnak a demográfiai folyamatokra Zenta községben. Évtizedről 
évtizedre a kivándorlás   egyre  jelentősebb,  így ma  ez  az egyik  legnagyobb bűnöse  a jelentős elnéptelenedésnek.   Az 
utolsó évtized népszámlálásakor   jelentkezik  a  probléma  a  külföldi  elhelyezkedésben.  A népesség  ezen részének 
kilátástalan, hogy  véglegesen  kiköltözik-e vagy  csak   néha  visszatér az  előző  tartózkodási helyére.   Az alapvető 
feltételezés, hogy  sok időre van szükség, hogy az elnéptelenedést  folyamatát  beszüntessük,   és  még  több időre, hogy  az 
irányát visszafordítsuk.  Tekintet  nélkül minderre,   egy sor intézkedést kellene  foganatosítani, amelynek hosszú távú jellege  
van és, hogy  a  közösség és   annak minden tagja   általánosságban  megértse, hogy  milyen jelentőségű  a  lakosság  
társadalmi és  gazdasági   fejlődésére  a  természetes szaporulat,  amely  biztosítja  annak normális  megújulását. 

 
Zenta község történelme 

Zenta területe kedvező földrajzi adottságai révén már ősidők óta lakott rész volt, amit számos régészeti lelet is 
bizonyít.  A Zenta város nevét   legvalószínűbb, hogy a magyar  nemesi családtól kapta Zenta-Magocs,  akinek   több 
földbirtoka  volt   egész Magyarország  területén, így   a Tisza folyó mellett is.  Feltételezhető,  hogy  ez a  család 
alapította Zentát  és  a Magocs (Mákos) települést.  
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Zenta először  1216-ban bukkant fel először egy adománylevélben, amelyet II. Endre magyar király adott ki. Ekkor más 
településként tekintik, több lakossal,  amelyet ez előzőleg említett levélben említettek, és már temploma is van.  A XII. 
század  végén Zenta környékén már  több település létezik: Magocs, Zyntharew (Sintarev – a Tisza  jobb partján), Csesztó, 
Likjas,  Kalacsa, Tornyos Oromparton,   amelyet  1198-ban említenek.    

A 14. század első fele Zenta újbóli benépesülésének és a település kialakulásának az időszaka volt. A század felétől Zenta 
városnak  van saját   temploma, minta  a budai káptalan birtoka,   fejlődésnek indult, és forgalmas tiszai átkelőhelyként 
rövidesen jelentős közlekedési és kereskedelmi gócpontjává vált Dél-Magyarországon.  

A 15. század végén Zenta városnak temploma és hetipiaca is volt, az 1494-ben a Ferenc-rendi szerzetesek közadakozásból 
kolostort építettek. Ebben az időszakban Zenta már   a legjelentősebb  városok között   van  a  budai Káptalan birtokában.  A 
budai  Káptalan, II. Ulászló Jagellóniai, Cseh- és Magyarország királya 1506. február 2-án Zenta városának kiváltságlevelet 
adományozott, amelyben megadta mindazon kiváltságokat, amelyekkel Szeged városa is rendelkezett. E kiváltságlevél fontos 
állomása volt Zenta történetének, mivel ennek birtokában sok mesterember és kereskedő települt le a kedvezményeket nyújtó 
városban, fellendítve annak gazdasági életét 

A város fejlődésében a Dózsa-féle parasztlázadás okozta az első megtorpanást, majd a mohácsi tragédia végleg megpecsételte 
a település sorsát és fejlődését. A visszavonuló török hadak 1526 szeptemberének végén a várost lerombolták, lakóit, akik 
nem szöktek meg, részben megölték vagy elhurcolták. A másfél évszázados török uralom mélyreható gazdasági és népességi 
változásokat okozott ezen a vidéken a lakosság életében és összetételében. Az állandósult háborúzások  miatt több  település  
szűnt  meg  Zenta környékén.  

A XVI. század vége felé szerb betelepülők szivárogtak be a török katonaság nyomában a gyéren lakott településre, akik egy 
része kereskedett, zsoldos katonának állt be, de többségük állattartással foglalkozott.  

1697-ben indított török hadjáratnak az volt a célja, hogy a korábban elvesztett területeket visszaszerezzék. A császári 
katonaság Savoyai Eugén herceg parancsnoksága alatt Újvidék környékén gyülekezett, majd a Tisza jobb partján követte az 
észak felé vonuló török sereget.  A törökök kiépítették a tiszai hidat, amelyen keresztül    másnap kezdtek átkelni. Savoyai – 
kihasználva a török seregnek az átkelés miatt meggyengült harcképességét – támadást indított a hídfő és a hajóhíd ellen, majd 
alig két óra alatt súlyos vereséget mért a török erőkre. A Savoyai által vezetett egyesült hadak zentai győzelme 1697. 
szeptember 11-én világtörténelmi jelentőségű volt, ugyanis ezzel a győzelemmel szabadult fel majdnem az egész 
Magyarország a török hódítás alól. E csata következménye volt az 1699-ben .megkötött karlócai béke, amellyel lezárult a 
törökök közép-európai térhódítása Közép-Európában.  

 A bécsi udvar 1702-ben a karlócai békét követően,  a bécsi udvar megszervezte a Tiszai határőrvidéket, a zentai sáncokba 
pedig szerb határőröket telepítettek.  

1703-ban  kezdődnek a felszabadító  felkelések II. Rákóczi Ferenc vezetése  alatt,  Zenta  úgyszintén   gyötrődik  a háborús  
károk miatt,  és   továbbra is  rombolják az egyébként  is   ritkán betelepült   környéket.  A település fellendítésére 1715-ben 
III. Károly osztrák császár harmincadhivatalt létesített a községben, de a vámszedés alig jövedelmezett. I751-
benkoronakerületté változtatták a Tisza mentét, gazdasági kedvezményekben részesítve az itt élőket és az ide települőket. A 
szabad korona-kerület kedvezőbb fejlődési feltételeket biztosított, mint az ország területén visszaállított feudális rendszer. A 
kedvezmények ellenére a szerb határőrök és családjaik tömegesen települtek ki Oroszországba és a Temesi bánságba.  

Az 18. század  elején megkezdődött a vidék újbóli betelepítése a Duna-Tisza közéről, illetve az északabbra fekvő megyékből. 
A letelepülők felépítették otthonaikat, földet műveltek, gazdálkodtak. A kezdeti fejlődést egy időre hátráltatta az 1769-ben a 
várost majdnem teljesen elpusztító tűzvész, de kamarai segítséggel a település nemsokára újáépült. A 18. század utolsó 
évtizedében Zenta látványos fejlődésnek indult. Vízi- és szárazmalmokat létesítettek, az utak mentén eperfasorokat 
telepítettek, epreskerteket hoztak létre, fellendült a selyemhernyó-tenyésztés és a kézműipar, a céhrendszer virágkorát élte, a 
lakosság egyre inkább vagyonosodott. A gazdaság javulása miatt,  az oktatás és  az  egészségügy  is javult,  és  1832-ben 
kaszinó nyílik,  és  1833-ban kórház létesült – Bács megyében elsőként.1849. februárjában több ezer ember esett áldozatul a 
Zentán történt megtorlásoknak. A város nagy része a tűz és a pusztítások miatt súlyos anyagi károkat szenvedett. A 
szabadságharc bukása utáni abszolutizmus és az utána következő provizórium korszakában nem történtek mélyreható 
változások sem a társadalmi, sem a gazdasági életben. Az 1867. évi kiegyezés után azonban végre megindult a fejlődés. 
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Középületeket emeltek, iskolákat, óvodákat létesítettek, és 1873-ban felépült az első fahíd is a Tiszán. Az 1880-as években 
megkezdték működésüket az első nagyobb üzemek, a nagy kapacitású hengermalom és a téglagyár.  

1889-ban megépült a Szabadka–Horgos–Zenta–Óbecse, illetve a Szabadka–Orom–Zenta vasútvonal, így a város 
bekapcsolódott az országos hálózatba és a gazdasági vérkeringésbe is. 

1895-ben a városban bevezették a villanyvilágítást, és járdákat aszfaltoztak. A század utolsó évtizedében a városnak volt már 
algimnáziuma, polgári leányiskolája, elemi és iparos iskolája, mezőgazdasági tanintézete, kórhaza, vasúti és 
gőzhajóállomása, posta- és távíróhivatala. Mindezek mellett fejlett kereskedelmi hálózattal és gabonaközponttal rendelkezett, 
négy pénzintézet, két nyomda, két helyi újság, számos művelődési és egyéb egyesület állt a lakosság társadalmi igényeinek 
szolgálatában. A fejlődés a századfordulót követő évtizedekben sem állt meg. 1907-ban megépült a páratlanul szép, 
vadgesztenyesorral szegélyezett rakpart, majd a tiszai vashíd is. Egy évvel később, 1909-ben  országos tekintetben is 
egyedülálló munkástelep épült a városban azért, hogy enyhítsen a lakásgondokon. 

1911-ben leégett a Városháza és a közelében levő nagytemplom leégett. A város új, monumentális Városházát építtetett, 
ugyanakkor több jelentős, művészi stílusú épülettel gazdagodott a szűkebb városközpont. Az első világháború után Zenta már 
az új délszláv államhoz tartozott. Az impériumváltás következményeként a gazdasági fejlődése megtorpant. 1915-ben   a 
katonai szállítás   szükségessége  miatt   letették  az első síneket a  háromoszlopos hídon,   és így   össze lett kötve a 
vasúthálózat  Bánát  és Bácska között, amivel  a vonal új  nemzetközi jelleget öltött,  mivel  áthaladta  az Oriont-Express 
északi szárnyán (bukaresti   ágazat). 

Az első világháború befejeztével Zenta  a  délszláv állam szárnyai alá kerül, amelyet ekkor alakítottak. A cárság  
változásának  következményeként,  a  gazdasági fejlődés megszakad, és  köszönve az agrárreformnak,   a város   elveszti az 
előző   nagy  gazdaságát,  mindek következményében  lemaradásra kerül  a gazdasági és társadalmi fejlődésben.  

A második világháborúban Zenta sok lakosa áldozatává vált  a   különféle   politikai rendszerek  megtorlásának. A nagy  
befektetések a háború utáni újjáépítésre elkerülték a községet. A lakosok többsége   mezőgazdasággal foglalkozik,  és 
változásra  csak   a 20. század  50-es éveiben kerül sor.   

 Az 1960-as évek elején megépült az új tiszai híd, és ekkor épült fel a cukorgyár is. Később kiépült a várostól délre fekvő 
ipari zóna és a kikötő, amit sajnos a zentai csata színhelyére telepítettek. A város gazdasági életében ma is a mezőgazdasági 
feldolgozóipar a legmeghatározóbb ágazat. A hetvenes évek második felében a város déli részén fekvő tiszai árteret 
feltöltötték, és több száz család befogadására alkalmas lakótelepet létesítettek rajta. A városközpont közelében, a Tisza-
parton kiépített rakpart hangulatos vadgesztenyesorával közkedvelt sétánnyá vált. Sajnálatos, hogy öregszik, pattina  fedi és a 
rakpart  szétrombolt (amely domináns   motívumot képezett a városképben), az 1983-4-es években átrendezték más módon,  
és ahogyan  megváltoztatták   már   a kialakult művészeti képét a városnak, amely a Tisza folyóra nézett.  

A Tisza bal partján, a várossal szemben homokos, strandolásra  és rekreációra is alkalmas partszakasz található, és   a  
felsorolt  lehetőségek mellett a  folyó kiválóan alkalmas a sporthorgászatra, vízi sportokra és erdős partrésze pedig 
kirándulásokra  is. A Tisza erdős  része  kiválóan alkalmaz  kirándulásokra és táborozásokra. A várostól északra   található  
az 1866-ban létesített, a várostól északra fekvő, Népkertet, amely már akkor is rekreációs célokra szánták, ma itt labdarúgó-
stadion, atlétikapálya, tekepálya, kosárlabdapálya, játszótér is található.  

A Népkerttől északra és északnyugatra szinte már utcákká rendeződött hétvégi házak és gyümölcsösök találhatók az ún. 
Kisrét és a Pána területén, a város déli részén elterülő ipari zónán túl pedig a Tisza partján a Mákos szőlőültetvényei és 
gyümölcsösei nyúlnak el a folyó mentén, egészen a Tisza partjáig. 

 

 

 

 Felsőhegy rövid története: 
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A település Északkeleti-Bácskában található. A falu a löszsíkságon helyezkedik el, praktikusan   az 
átszelésen a  löszterasz felé, és   közvetlen közelében  a Tisza alluviális síkságának.   Tekinteve a  
község helyzetét a keleti részében található,  Zenta  község közelében (5 km). A falu  a  zentai 
kataszteri  községben kerül elhelyezésre, amelynek a  területe  15749 ha.   Magának a falunak  a  
területe  202 ha,     tengerszint feletti  magassága 98 m.   A hely kiválasztására a  település alapításakor  
elsődleges   szerepet  a  természeti tényezők képeztek, mindenek előtt  a  geomorfológiaiak.   Itt nem 
szabad elhanyagolni   a  közigazgatási és gazdasági központ,  Zenta  közelségét.   A geomorfológiai 
egészek    kapcsolatát  feltételezi a  nagyon  megfelelő terep  a szőlő termesztésére,   de  más 
mezőgazdasági kultúrákra is.  A települést egyébként  a  zentai szőlőskeretek alakították ki.   
Párhuzamosan a városi lakosság  fejlődésével és  Zenta  iparának  kiépítésével  fejlődik Felsőhegy is,   
mint  a város ellátója különféle  mezőgazdasági termékekkel.   A falu helyzete    a  közlekedési 
útvonalai tekintetében a környezetével jó.  Kissé északabbra  Felsőhegytől található a  közlekedési 
csomópont.  Itt keresztezik két regionális jelentőségű út: Újvidék – Zenta  - Horgos  és  Zenta  - 
Topolya – Bajsa.   Innen indul a 33-as számú vasúti sín, amely  összeköti  Zentát Szabadkával és 
Nagykikindával.  Felsőhegy   köszönve a  fenti körülményeknek    a legnagyobb és  leginkább fejlett    
falu a községben.    Közigazgatásilag a zentai önkormányzathoz tartozik, amely magában foglalja a 
következőket (a 2002-ben végzett népszámlálás adatai szerint): 

o Zenta városa, a közigazgatási központ: 21.152, 
o Felsőhegy: 1.926,  
o Bogaras: 722, 
o Tornyos: 1.78, 
o Kevi: 890 lakossal. 
 

Tornyos  rövid története: 

Tornyos  Bácska  belsejében található  a löszsíkságon  a Csík folyócska mellett. 

Tornyos Zenta községhez tartozik, és a legnyugatibb részével  Zenta - Bácska Topolya regionális úton 
található. A tornyosi kataszteri községhez tartozik, amely 13268 ha-t  ölel  fel, amelynek keretében 
található  Kevi település és  Bogaras  nyugati része.   Csak maga a falu és  a környezete   hat  körzetre 
osztott.   Ezen körzetek   segítségével nyilvántartásba kerültek   a tanyák, és a  nagyobb tanyák 
Hiressor,   Slavnićsor,  Gombossor.  A tanyák   többsége   Tornyos központjától 2-től  9 km-re vannak.  
Magának a településnek 119 ha-os  területe van.  A falu Zentától 22 km-re, Topolyátók  18 km-re és  
Szabadkától  28 km-re van. Egyes adatok szerint nagyon régi településről van szó.  

A Tornyoshoz tartoznak a környéken lévő kisebb tanyák is, melyek az utóbbi időben   elhagyatottá  és 
elnéptelenedetté váltak.  Megkezdődött a falu előregedése, de ezt a tényt enyhíti az, hogy a környező 
tanyákról ide költöznek az emberek. Az általános műveltségi szint javul, mivel a fiatalok többen is 
befejezik a középiskolákat. Az óvodán kívül az általános iskola is működik a faluban. A fő gazdasági 
ág a mezőgazdaság, főként a kukorica, a cirok, a dohány és a napraforgó termesztése történik, míg az 
állattenyésztés területén a szarvasmarha és a sertésfajták tenyésztése a jellemző,valamint  a tejtermelés 
is jelentős. A faluban az "Ady Endre" Kulturális Társaság működik, amely 110 taggal rendelkezik, és 
számos rendezvényt szervez, sőt Tornyoson  a sport és a társadalmi élet is gazdag. 

 

 

ZENTA VÁROS TÉRKÉPE 
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MŰVELŐDÉS 
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Zenta, mint  kulturális központ    a XIX. század óta  fejlődik. 1832-ben   alapul a  Magyar 
Művelődési Társaság (nemzeti társaság az olvasóknak, ismertebb nevén Kaszinó),  amely   a  
város  kulturális fejlődésének a  bölcsője volt, azonban egyben  az ilyen  közérdekű 
intézmény, amely könyvtárként működött.  A Kaszinó  működése   közvetetten területet 
teremtett  számos  művelődési egyesület  alapítására a XIX. század  második felében.  Zenta  
művelődési életében jelentős  az 1868-as év, amikor megalakul a Szerv Olvasókör,   a Városi 
Könyvtár, amely 1903-ban alapult. Ebben a  gyümölcsöző közegben   nőnek ki   a  szerb 
irodalmi és  színházi élet nagyjai, akik ebben a Tisza-menti városban születtek (J. 
Muškatirović, S. Sremac, J. Đorđević). 1903-ban a város  kiépítette a külön színházat.   1947-
ben megalapul a Stevan Sremac Amatőr Színház, és  1952-ben   a Bábszínház és  a  
festőtábor.  A városi múzeum (alapítva 1952-ben) a  mai formájában,   az archeológiai, 
palentológiai és  helyi történelmi  osztályával (zentai csata), illetve az állandó  etnográfiai  
gyűjteményével és képgalériájával 1974 óta  működik. A 2006-os év folyamán nwegbyílt  a  
Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete, amely  helyet nyújt  számos   tudományos  és  más  
helyi intézményeknek.  Zenta a művelődési élet a Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ 
keretében szervezett, amely  egyesíti a Művelődési Otthont (színházat), az Alkotók Házát, a 
Városi Múzeumot, a Városi Könyvtárat  és  a Munkásegyetemet.   
 

Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ 
Posta u-18 
24400 Zenta  
Tel: 024 / 811 - 334 
info@tlkk.org 
http://www.tlkk.org 
  

Művelődési ház 
Fő tér 4 
24400 Zenta  
Tel: 024/812603 
szinhaz@tlkk.org 
http://www.tlkk.org/Muvelodesi%20haz/muvelodesi%20haz.htm 
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Városi Múzeum 
Fő tér 5 
24400 Zenta  
Tel: 024/811-348 
muzeum@tlkk.org 
http://www.tlkk.org/Varosi%20Muzeum/varosi%20muzeum.htm 
 
                                                                                       7 
  

Városi Könyvtár 
Posta u. 16 
24400 Zenta  
Tel: 024/811-266 
konyvtar@tlkk.org 
http://www.tlkk.org/Varosi%20Konyvtar/varosi%20konyvtar.htm 
 
 

 

Felsőhegyi Fiókkönyvtár 
Kisköz 59 
24406 Felsőhegy   
Tel: 024/843-092 
felsohegy@tlkk.org 
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Tornyosi Fiókkönyvtár 
Svetog Stevana 3 
24352 Tornyos  
Tel: 024/841-323 
tornyos@tlkk.org 
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Zentai Magyar Kamaraszínház 
Fő tér 2 
24400 Zenta  
zentaimagyarkamaraszinhaz@gmail.com 
  
 

 

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 
Posta u. 18 
24400 Zenta  
Tel: 024/ 816 790 
info@vmmi.org 
http://www.vmmi.org/ 
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Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ 
Stevan Sremac 4 
24400 Zenta  
Tel: 024/817-055 
sremac@sksyu.net 
http://www.stevansremac.org.rs/ 
 
                                                                                                               9 
  

Történelmi Levéltár 
Fő tér 1/II 
24400 Zenta  
Tel: 024/811-037 
zentarhiv@gmail.com 
http://www.zentarhiv.rs/index.php 
 

 

Zentai Alkotóház 
Posta u. 18 
24400 Zenta  
Tel: 024/812-526 
info@tlkk.org 
 

Zentai Magyar Kamaraszínház  

A Zentai Magyar Kamaraszínház repertoárját főként a korszerű  magyar- és világirodalom alkotásai 
teszik,   terveznek időnként  bemutatni premier  előadásokat.  

Zentai Történelmi Levéltár  

A tevékenységét öt  mai  község területén  végzi (Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Óbecse és 
Szenttamás), amelyek felölelik a valamikori  Koronakörzet  északi részét a Tisza jobb partján.   
A Levéltár  a községi és   regionális  hatáskörű irattári  anyaga őrzése tevékenységével 
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foglalkozik. 1952-ben alapult, mint Városi Állami Levéltár. Csaknem 750  anyagi levéltári 
állománya van,  rendelkezésre áll a kutatóknak és mindazoknak, akik érdekeltek a  történelmi 
tartalmakat illetően. Külön figyelmet    érdemel az adományozói levelek gyűjteménye és   a 
privilégiumok okmánya,  és  még számosabb dokumentációs anyag  a város történelmével 
kapcsolatban. A Levéltár keretében    működik a Dudás Gyula   Múzeum és  Levéltárak 
Kedvelői Köre, amely  1961-ben alapult, mint  egyesület, amely   a  publikációi  kiadásával 
foglalkozott, amelyek a helyi történelemhez fűződnek.  
 
A Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete  
A Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete   vezető  és   kezdeményező   a szolgáltatások és 
információk nyújtásában, a vajdasági magyarok  közgyűjteményeivel kapcsolatban. Egyike a 
főszervezőknek a vajdasági magyarok kulturális életében, és  vezetője  és  kezdeményezői 
tudományos   kutatásoknak. Az intézet  feladata, hogy dokumentálja,  kutassa  és bemutassa  a 
vajdasági magyarok nemzeti kisebbség    kultúráját,   szakmai könyvtárakat  és adatbázisokat 
alakítson ki és  igazgatja azokat,  valamint  szakmai képzés, azaz a  társadalmi hatásuk 
elemzése,   a művelődési intézetekben a változások figyelemmel kísérése,   a  közösség   
kulturális tevékenységének elemzése és   a kísérletek  implementálása a céllal, azok 
fejlesztésére és  más  szolgáltatások a tudomány és az általános művelődés terén.  
 
Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ 
Zenta városban a szerb kultúra   hagyatéka őrzésének  és  előmozdításának   céljából, valamint    
a nagy szerb írók egyike emlékének   a  megőrzése,  valamint  a szerb  helyismereti kultúra  
minden korszerű szegmentuma integrálása, a szerb nyelv   megőrzése  és  ápolása és  a  helyi 
szerb  közösség  hagyományainak megőrzése céljából alapult  2005-ben  a   Stevan Sremac 
Helyismereti Alapítvány, a szerb irodalom nagyjának  renovált és  felújított szülőházában. 
2017.01.01-je óta  az  intézmény   Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ   néven  
működik. Az intézmény céljai: a szerb nyelv őrzése és ápolása, a szülőföld kultúrája és  
hagyománya  őrzése  a   helyi szerb közösségben,   feltételek megteremtése   az irodalmár és 
akadémikus Stevan Sremac   emlékének   tartós   őrzése  és ápolása, rendezvények  szervezése 
és támogatása, amelyek  a  helyismereti  kultúra előmozdítását szolgálják a helyi szerb  
lakosság körében, illetve  támogatják   a  helyi szerv  intézményeket  és egyesületeket,  illetve  
azok  tagjait,   megindítják,   megszervezik és támogatják a szerb művelődési   intézményeket  
és  egyesületeket helyi szinten, és  előmozdítják azok  működését. 
 
"SNEŽANA - HÓFEHÉRKE" ÓVODA ZENTA 

A"SNEŽANA - HÓFEHÉRKE" óvodában Zentán az oktatási rendszer alapjairól és az óvodai 
nevelésről és oktatásról szóló törvény szerint folyik az óvodai nevelés, amely magában 
foglalja az iskoláskor  előtti gyerekek nevelését és oktatását,  6 hónapos gyermekektől az 
általános iskola kezdetéig terjedően, biztosítva nekik a  táplálkozást, gondozást, megelőzést - 
az iskoláskor  előtti gyermekek egészségét  és szociális védelmét  egyaránt. Az óvodai 
intézményben végzett oktatási munkát az iskola előtti program alapján valósítják meg, amely 
általános információkat tartalmaz az intézményről és annak környezetéről, a munka és 
szolgáltatások egyéb formáinak oktatási munkájának programjáról és időtartamáról, a 
családdal és a helyi közösséggel való együttműködés formáiról, az elvek végrehajtási 
módjairól, meghatározza a  célokat  az oktatásban, valamint az óvoda  munkájának nyomon 
követését és önértékelését követi. Az iskola előtti programok kidolgozzák az egyéni 
megközelítés kialakításának módjait az oktatási munka megvalósítása érdekében, annak 
érdekében, hogy további támogatást nyújtsanak a gyermekeknek, különösen a 
fogyatékossággal élő gyermekeknek, a társadalmi-gazdasági vagy más veszélyeztetett 
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környezetben élő gyerekeknek az óvodai csoportokban, tiszteletben tartva a fejlődést, az 
oktatást, a gyermekek egészségügyi és társadalmi-kulturális igényeit. 
 
Az oktatói – nevelői munka folyamatának kiindulópontjai: 

• Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 
• Az iskoláskor előtti oktatásról szóló törvény 
• Az óvodai program általános alapja 
• Az intézmény fejlesztési terve 
• A tantestület és a szakcsoportok munkája 
• Jelentések, elemzések valamint a  dolgozók továbbképzései 
• Az Intézmény nyilvántartásának könyvébe  vezetett adatok. 
• A helyi közösség sajátossága 
• A család igényei és érdekei 
• Az óvoda sajátosságai - az épületek közötti különbsé 
• Az intézménylehetőségei  (anyagi-műszaki, pénzügyi, személyzeti) 

 
 
 
Az óvodai  intézmény feladata és célja: 

• az oktató – nevelői  munka minőségének javítása, feltételek biztosítása a megfelelő 
munkához beleértve  a 6 hónapos gyermekek normális fizikai, szellemi, érzelmi és 
társadalmi fejlődésének feltételeit egészen az iskoláskor előtti korosztályig. 

• jelentős, tartalmi, konstruktív és gyümölcsöző fejlődés biztosítása  a gyerekeknek, 
hogy egy kiegyensúlyozott egyénné tudjanak válni , különös hangsúlyt fektetve, hogy 
biztosítsák az oktatási-nevelési  rendszer  egységes működésének feltételeit, az 
ápolást,  étkeztetést, egészség- és szociális védelmet,  

• az óvoda  és a  család jobb minőségű kapcsolatának kialakítása és megvalósítása, 
• az előkészítő óvodai program megvalósítása az iskoláskor  előtti gyermekek számára 

az iskolára való jobb felkészítés érdekében; 
• az anyanyelv és a társadalmi környezet nyelv ápolása, gyermekek 

interkulturálisfejlődésének szempontjából, 
• a kultúra és a hagyomány ösztönzése, ápolása az oktatási munkaprogram egyik 

szerves része. 
• a gyermekek és a  felnőttek környezetvédelemmel kapcsolatos gondolkodásának 

ápolása és formálása; 
• a környezettel való szélesebb együttműködés  biztosítása a gyermekek részére, amely 

az  oktatás egységét, az óvodák jobb minőségét és gazdagabb életét teszi lehetővé. 
• valamennyi profil szakmai fejlesztése; 
• a munkavállalók anyagi és társadalmi helyzetének javítása; 
• a bizalom és a kölcsönös együttműködés  szintjének erősítése, 
• az óvoda beltéri és kültéri minőségének fejlesztése,valamint  bútorzatának felújítása  

lehetőségeinkhez mérten, 
• beruházás és folyamatos karbantartás; 
•  gyermekekkel és felnőttekkel való munka alternatív formáinak megszervezése és 

ennek a folyamatnak a kivitelezése. 
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ANYAGI FELTÉTELEK AZ OKTATÓ- NEVELŐI MUNKA 
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 

A n y a g i   f e l t é t e l e k 
 
Az óvoda anyagi feltételeit elsősorban az alapító biztosítja azaz –Zenta község 
önkormányzata, 
A családban a III és a IV születésű gyermekek alapítója, 
A Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériuma az előkészítő óvodai program megvalósításához 
biztosit anyagi javakat. 
A Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériuma az iskola előtti  előkészítő programra, valamint  
a szülők által befizetett juttatások, a törvényes előírásokkal és a Zentai Községi Képviselő-
testület   rendeleteivel összhangban 
 
Az intézmény épületei: 
 
A zentai Hófehérke óvodában az oktatási munka 10 létesítményben történik,  8 különálló 
óvodai épületet van, és 2 óvodai épület az általános iskola keretein belül kaptak helyet. 6 
létesítmény található  Zentán és 4 létesítmény a környező falvakban Zenta községében, ez: 
Felsőhegy, Kevi, Tornyos, Bogaras. A "Snežana”-Hófehérke óvoda székhelye  Zentán a Szép 
utcában található. 
A központi konyha a Zentán  a Bambi épületben található. 
Az intézmény központi műhelye a Margaréta óvodában található. 
A központi mosoda a Bóbita épületben található. 
A varroda a  Szivárvány épületben található. 

 

Sorszám Az épület 
neve 

Csopor
tok 
létszám
a 

Gyerme
klétszám 

Épületek 
területe(m2) Hely,Cím 

1. Szivárvány 7 144 587,63 m2 Zenta, Szép utca 7 

2. Bambi 5 106 1346,03 m2 Zenta, Dr.Zoran 
Đinđić sz.n. 

3. Bóbita 4 82 454,63 m2 Zenta, Makszim 
Gorkij 40 

4. Margaréta 6 122 767,61 m2                                          Zenta, Ohridi 41 

5. Százszorszép 2 49 271,1 m2 Zenta, József Attila 
46 

6. Pitypang 2 47 339,86 m2 Zenta, Fehér Ferenc 
bb. 

7. Cinege 2 45 218,13 m2 Felsőhegy, Nagy köz 
58/a 

8. Kuckó 1 5 25 m2 Bogaras, Marsall  
Tito sz.n.  

9. Pillangó 1 25 236,75 m2 Tornyos, Dózsa 
György 22 

10. Vadvirág 1 12 60 m2 Kevi, Kossuth Lajos 
6 

Összesen 10 31 637   
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ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNYEK 

 
Hófehérke óvoda 
Szép u. 7 
24400 Zenta  
Tel: 024-815-112 
http://www.zabaviste-senta.edu.rs 
  
 
Vajdaság területén az első óvoda 1843. augusztus 13-án jött létre Szabadkán.  Zenta méltán  
büszke arra, hogy 1866. július 1-én Vajdaságban másodikként nyithatta meg óvodájának 
kapuit a kicsinyek előtt.  Az óvoda létrehozásának a  gondolata Benedek Elek apáté volt, aki 
már 1864-ben felajánlott erre a célra 300 forintot. Példáját követve több lelkes hazafi is 
hozzájárult az intézmény megnyitásához, valamint a bizottság elnöke felszólította a 
lakosságot, hogy nemzeti és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül adakozzanak. Ennek a 
kezdeményezésnek köszönhetően 1866-ban megnyílhatott az első óvoda a Szegfű Ferenc 
utcában.  
 
A város lakói fontosnak tartották, hogy Zentán legyenek olyan intézmények, amelyek 
gondoskodnak a gyermekek fejlődéséről, így 1870-ben egy másik óvoda létrehozását kezdték 
szorgalmazni. Ennek köszönhetően 1876-ban a mai Svetozar Miletić utcában megnyitotta 
kapuit a Boros óvoda a Svetozar Miletić utcában, melynek az épülete a mai napig fennáll.  Ez 
az építmény volt az első, amelyet a város megvásárolt, viszont addig az óvoda bérelte benne a 
helyiségeket, s ez nem egyszer a költözködés kellemetlenségeivel járt együtt.  
 
Az óvónőknek nehéz feladatuk volt, ugyanis rengeteg gyermek igényelte az iskoláskor előtti 
foglalkozást. A nevelők ennek ellenére mégis igyekeztek teljes mértékben helytállni, és a 
gyermekek felügyelete mellett fontosnak tartották, hogy a kicsinyek elsajátítsák a 
legalapvetőbb kulturális és egészségügyi szokásokat, és nagy lelkesedéssel    tanítsák a rájuk  
bízott gyermekeket,  hogy ellássák őket, úgy egészségügyileg, mind pedagógiailag.   
 
A  két világháború között Zentán hat létesítmény  működött,  amelyek  közül az egyik   a  
közeli faluban Felsőhegyen. 
Szivárvány óvoda 
Szép u. 7 
24400 Zenta  
Tel: 024/815112 
http://zabaviste-senta.edu.rs 
 

1

http://www.zabaviste-senta.edu.rs/
http://zabaviste-senta.edu.rs/
http://www.zenta-senta.co.rs/sa_files/logotip/1375352722.jpg


 A Szivárvány épület közel a Tiszához, a Népkerthez és a városi 
parkhoz helyezkedik el. Nyolc csoportszoba szerb és magyar nyelvű bölcsődés és óvodás 
gyermeknek áll a rendelkezésükre  ahol az oktatási munka folyik szerb és magyar nyelven. Az 
épület ad otthont a nevelők számára és a nevelői személyzetnek rendszeresen szervezett 
továbbképzéseknek. Itt elérhető az intézmény adminisztrációs és  szakszolgálata, és  a  
szabászati üzlet.  
 
Bambi óvoda 
Dr. Zoran Đinđić sz. n. 
24400 Zenta  
Tel: 024/814-014 
http://zabaviste-senta.edu.rs/ 

A Bambi óvoda 1987-ben épült a Homok lakótelepen. Az óvoda  
földszintjén  van a központi konyha, amelyben készítik és  ahonnan elszállítják az ételt   más   
létesítményekbe. Az atommenedékhelyet   tornateremként használják. Itt található még a 
bölcsőde, három tágas és világos szobával, két fürdőszobával és irodahelyiséggel. Az 
emeleten négy csoportszoba, két fürdőszoba, egy iroda, TV szoba, öltözők és egy konyha áll 
az óvodások illetve a dolgozók rendelkezésére. A csoportszobák tágasak, világosak, a 
legmodernebb követelményeknek is megfelelnek. Az udvar is a gyermekek igényei szerint lett 
kialakítva, füvesített,  játszótérrel ellátott. 
                                                                                   
 
Bóbita óvoda 
Makszim Gorkij 40 
24400 Zenta  
Tel: 024/814-370 
http://zabaviste-senta.edu.rs/ 
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 A Bóbita óvoda 1978-ban került átadásra.  Zentán a Makszim Gorkij 
utcában helyezkedik  el a 40-es szám alatt. Itt  öt  nevelői csoportban dolgoznak,  és  itt  került 
elhelyezésére  az intézmény mosodája.  Az udvar fel van szerelve  fából készült játszótérrel,   
közlekedési gyakorló pályával, valamint a szülői összefogással épített kemence, amelyben 
kenyeret, pogácsát, sült tököt. A gyermekeket a szelektív hulladékgyűjtésre neveljük és 
fokozott figyelmet szentelünk a környezetvédelemre, többek között az udvar és a kert 
szépítésére, a tudatos természet óvásra. 
Margaréta óvoda 
Ohridska 41 
24400 Senta  
Tel: 024/821-233 
http://zabaviste-senta.edu.rs/ 

A Margaréta épületet a III. Helyi Közösség építette 1969-ben a 
lakosság kérésére. Zentán található az Ohridi utca 41. szám alatt. A létesítményben hat 
munkaszoba található, amelyek közül egy a bölcsődéseknek szánt. Ebben a  tágas  
létesítményben   került elhelyezésre  az intézmény karbantartó munkásainak jól felszerelt 
műhelye,   és a gyermekek   saját szükségletükre   rekreációval   elégítik  ki szükségleteiket  a 
nagy  tornateremben.   
                                                                                
Százszorszép óvoda 
József Attila 46/a 
24400 Zenta  
Tel: 024/821-012 
http://zabaviste-senta.edu.rs/ 
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 A Százszorszép épület Zentán a József Attila utcában található. 
Benne elhelyezésre leltek két  nevelői csoport,  tornaterem és  egy nagy füves  udvar. A 
kötelező program mellett az óvónők nagy hangsúlyt fektetnek a természetjárásra és a 
környezet-védelemre, és ez tükröződik a mindennapi nevelői munkában. Az óvónők és a 
gyermekek évszakonként megszervezik az udvar és a kert szépítését, eközben   terményeket  
és a természetes más ajándékait  gyűjtik, télen pedig etetik a madarakat. 
 
Pitypang óvoda 
Fehér Ferenc sz.n. 
24400 Zenta  
Tel: 024/811-032 
http://zabaviste-senta.edu.rs/ 

A Pitypang óvodát a Fehér Ferenc utcában építették 1971-ben, és a 
nevét a  sok pitypangról kapta, amely  díszíti a környezetet. Az épületben pillanatnyilag  két 
nevelői csoporttal dolgozik, amelyeknek mindegyikének van saját szobája és öltözője.  A 
nagy és tágas udvar, melyben fából készült házikó, különféle fa felszerelés, csúszda és 
homokozó van.  
 
 
Cinege óvoda 
Nagyköz 58/a 
24406 Felsőhegy  
Tel: 024/843-060 
http://zabaviste-senta.edu.rs/ 
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 A felsőhegyi Cinege épület a falu szívében található. 
 Működési megkezdését illetően nincs pontos írott adat. Óvodánkban jelenleg két 
munkaszoba  működik és   a füves udvart  naponta  szántja  a vidám gyermekek hancúrozása. 
Itt családias hangulat uralkodik, amihez nagy mértékben hozzájárul az együttműködés  a 
szülőkkel, és  a  gyermekek  aktívan bekapcsolódnak   a falu életébe,  részvételeikkel   az 
ünnepségeken, rendezvényeken stb.  
 
Kuckó óvoda 
Marsall Tito sz.n. 
24408 Bogaras  
Tel: 024/843-047 
http://zabaviste-senta.edu.rs/ 

1957-ben nyílt meg a Kuckó tagozat Bogarason az általános iskola 
épületében, ahol a gyermekek   tartózkodnak  kicsi, de  kellemes munkaszobában.  Kicsik-
nagyok együtt kalandoznak a játék, a számok, a zene, a képzőművészet, a mese és a természet 
világában. Az óvodások betekintést nyernek az iskolai élet mindennapjaiba és közösen 
szerveznek különféle műsorokat. A gyermekek  szívesen   töltik idejüket   a tágas  és 
rendezett  udvaron. 
 
Pillangó óvoda 
Dózsa György 22 
24352 Tornyos  
Tel: 024/841-028 
http://zabaviste-senta.edu.rs/ 
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 A Pillangó épület Tornyos központjában található. 1974 óta itt lelnek 
második otthonukra a falu magyar és roma nemzetiségű kicsinyei. Az óvodát parkosított, 
tágas udvar és virágoskert övezi. Két csoportszobában folyik a munka.  A jól felszerelt  
tornaterem alkalmas a rendszeres testmozgásra, felfrissülésre. A gyermekek részt vesznek a 
természetvédelemben,  magvakkal etetik az éhező  madarakat. 
 
 
 
Vadvirág óvoda 
Kossuth Lajos  6 
24407 Kevi  
Tel: 024/846-016 
http://zabaviste-senta.edu.rs/ 
 

Keviben 1977 óta az általános iskola épületében működik a Vadvirág 
tagozat. Az óvónő itt fogadja Kevi és Burány-sor óvodásait. A tágas tornateremben és az 
iskolaudvar árnyékos játszóterén a  kicsinyek  szívesen töltik az időt játszással. Az óvodai 
tevékenység fontos része a feledésbe merülő népdalok, népi gyermekjátékok felelevenítése és 
a néptáncok kezdőlépéseinek elsajátítása. Mindig kedves időtöltés az alkotómunka és a 
kreatív foglalkozás. 
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Zenta község területén kívül  található óvodák. 
 
 

 
 
Zenta község területén található  óvodák.                                                                                                 
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A szakmai  oktatói káder  
 
A szakképzett   foglalkoztatottak szerkezete  

• Minden egyes óvodai csoportban olyan személyeket alkalmaznak, akik megfelelnek az 
előírt jogi feltételeknek és tapasztalattal rendelkeznek a megfelelő korú gyermekekkel 
való munkában 

• 25 óvónő befejezte az óvónői Főiskola harmadik évét. 
• 3 óvónőt kiképeztünk a szerb, mint nem anyanyelv és a magyar, mint a társadalmi 

környezet nyelvének befogadására. 
 
A 2018/2019. tanévben az intézmény személyzeti felépítése a következő: 
• 1    igazgató 
• 1    segédigazgató 
• 1    titkár 
• 1     pedagógus 
• 49   óvónő 
• 1   óvónő a szerb nyelvoktatási program végrehajtására 
• 1   óvónő a magyar nyelvtanulás programjának megvalósításához 
• 1   óvónő a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekekkel való munkához 
• 1   nővér-nevelő 
• 1   preventív nővér 
• 2   pedagógusasszisztens 
• 1  50% pedagógiai asszisztens roma gyerekeknek 
• 1 számviteli-pénztáros tisztviselő 
• 1  számviteli vezető 
• 1  könyvelő 
• 1  raktáros - beszerző 
• 1 főszakács 
• 3 segédmunkás a konyhában 
• 1 gépjármű vezető 
• 1  szállítómunkás, a műszaki  és  beruházási karbantartáson 
* 3  munkás  a  műszaki és beruházási karbantartáson, 
• 1  mosókonyhai dolgozó 
• 1   futár - takarítónő 
• 1 varrónő 
• 12 takarító személyzet - tálaló 
• 1   30% takarítónő - tálaló 
• 1   20%  takarítónő - tálaló 
 
 
ASÉRÜLÉKENY ÉS A FEJLŐDÉSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ GYERMEKEK, 
ILLETVE A TANULÁSI FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA 
AZ OKTATÓ- NEVELŐI MUNKÁBA 
 
Az intézményben a speciális szükségletekkel rendelkező gyermekek számára  vonatkozóan 
kiemelt rendszeres oktatási feladatok vannak és ezt   rendes  nevelői csoportokban valósítják 
meg  individuális nevelési-oktatási eljárásokkal kisebb csoportokban való munka által,   a 
nevelő szakmunkája mellett a fejlődésben gátolt  gyermekekkel való munkára.  
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EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁVAL 
 
Az óvoda és az általános iskola közötti sikeres együttműködés alapkövetelménye a két 
intézmény közötti kétirányú együttműködés. Az óvodai és az általános iskolai oktatás 
folytonossága elsősorban a gyermek fejlődésének a korai életkori tanulás jellemzőinek 
megértésén és figyelembevételén alapul. A folytonosság eszméjére épülő nevelési és oktatási 
rendszer fő jellemzője, hogy minden szinten gondosan illeszkedik a gyermek fejlődéséhez, 
olyan tanulási és fejlesztési feltételeket biztosítva, amelyekre a következetesség, fokozatos 
fejlődés és alkalmazkodóképesség jellemző. 
 
Az óvoda és az iskola együttműködésével törekszünk a célok és a munkamódszerek közötti 
kapcsolat javítására, a két intézmény interakciójának fokozásával, valamint az óvónők és a 
tanítók,tanárok közötti jobb együttműködésére törekszünk. 
 
EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁRSADALOMMAL 
 
A helyi közösségnek különleges szerepe van az óvodáskorú gyermekek intézményi nevelési 
és oktatási céljainak sikeres megvalósításában, valamint az óvoda alap- és kísérő 
tevékenységeinek folyamatos fejlesztéséhez. 
A jól megalapozott és szervezett együttműködés a helyi közösséggel és az egész közösséggel 
nagy mértékben meghatározza az oktatási munkaprogram teljes megvalósításának sikerét, 
lehetővé teszi a gyermekek társadalmi és kognitív tapasztalatainak gazdagítását, hozzájárul a 
kulturális horizontok terjedéséhez és személyiségük kulturális emancipációjához. 
 
A megelőző időszakban, az iskoláskor  előtti intézményhez kapcsolódó mutató 
megjelenítése: 
 
Tanév Óvodai 

csoportok 
létszáma 

Gyermekek létszáma az óvódában 

2016/17 33 615 
2017/18 33 646 
2018/19 31 637 
 
 
 
Az iskoláskor  előtti gyermekek beiratkozásának elemzése a 2013/14. tanévtől a 2018/19. 
évig. 
 

 
TANÉV 

AZ ÉV ELEJÉN 
BEIRATKOZOTT 
GYERMEKEK 
ÖSSZ 
LÉTSZÁMA 

GYERMEKEK 
LÉTSZÁMA 
AZ 
ELŐKÉSZÍTŐ 
CSOPORTBAN 

A 
GYERMEKEK 
LÉTSZÁMA 
AKIK 
BEFEJEZTÉK 
A TANÉVET 

2013/14 701 198 686 
        
2014/15 674 209 678 

      634 199 613 
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2015/16 
       
2016/17 615 181 613 

      
2017/18 646 162 621 

       
2018/19 637 172  

    
 
 Az iskoláskor előtti   intézet  hálózatának fejlesztési terve   
 
A született gyermekek száma és az óvodai intézményekbe beiratkozott gyermekek száma 
 
A 6. táblázat az adott időszakban született gyermekek számának mozgását mutatja, valamint 
az óvodába beiratkozott gyermekek számát. Nem kell szigorúan meghatározni azt az időt, 
amelyre az adatokat gyűjtik, de jó, ha a lehető legrövidebb időszemléletű. A lenti táblázat 
szemlélteti a 2007-es évben született gyermekek számát egészen 2017-ig, valamint a 2007/08-
as tanévtől egészen 2018/19-es tanévig. Ez egy megközelítő táblázat a gyermekek óvodába 
iratkozását illetően egészen 2024/25-ös évig.  
 
6. táblázat: A születendő  gyermekek száma valamint a beiratkozott gyermekek száma 
hét évvel később az óvodai életbe,  illetve az előkészítős programon való részvételi arány 
bemutatása. 
 

Naptári 
év 

Születendő 
gyermekek 
teljes 
létszáma 

Óvodába való indulás –Hét 
évvel későbbi tanév 
 

Az előkészítős 
csoportba 
beiratkozott 
gyermek 
száma hét 
évvel később. 

2007 217 2014/15 200 
2008 216 2015/16 208 
2009 264 2016/17 202 
2010 241 2017/18 181 
2011 187 2018/19 152 
2012 220 2019/20 183 
2013 195 2020/21 162 
2014 184 2021/22 153 
2015 202 2022/23 168 
2016 193 2023/24 161 
2017 197 2024/25 164 

 
Látjuk, hogy a 2007-től és a  2009-es év  közötti időszakban született gyermekek száma 
átlagosan 232 volt, míg az óvodai intézményekbe beiratkozott gyermekek átlagos száma hét 
évvel később, azaz 2014/15-től egészen  2016/17-ig összesen 203. Ez a két szám elégé fedik 
egymást, ami nem várhatómindig így.  
 
Ha egy kicsit hosszabb időszakot vizsgálunk 2007-től 2017-ig, a született gyermekek átlagos 
száma 211 volt, míg az óvodába beiratkozott  gyermekek átlagszáma hét évvel később, vagyis 
2014/15-ös tanévtől  egészen a 2017/18-as tanévig 176 volt.  
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Ebben a szélesebb időintervallumban hiány van a született gyermekek száma és az ugyanazon 
a területen egy óvodába beiratkozott gyermekek száma között. Ez azon gyermekek részére 
írható, akik nem iratkoztak be az óvodába, ami a migrációs mozgások megjelenéséhez 
kapcsolódik. Ezt lett megállapítva  és ez a tendencia, valószínűleg az elkövetkező években is 
folytatódni fog, azaz a 2024/25-ös  tanévig,tekinthetjük ezt  a felmérés utolsó évének is. 
Mindazonáltal, annak ellenére, hogy a migráció folytatódik, ezt részben javítja az a tény, hogy 
a természetes szaporulat negatív. A folytatódó tendencia a születések számának és a 
beiratkozott gyermekek számának csökkenését is jelenti (5. ábra). 
Várható, hogy ez a mutató lesz jellemző a beiratkozott gyermekek számára a 2024/25-ös 
évben. 
 

 
___ A született gyermekek össz létszáma____   
Hét ével később született gyermekek óvodába való iratkozása                                                                                                                             
 
 
 
Következtetés 
 
Az iskoláskor előtti   intézmények hálózatának   fejlődése  a következő nyolc évben  
 
Az iskoláskor előtti intézmények hálózatának fejlesztési terve a következő négy évtől nyolc 
évig  a következő folyamatokon keresztül képzelhető el: 
 
A releváns paraméterek alapján, felelősségteljesen és következetesen azon fogunk dolgozni a 
tervezések alkalmával az elkövetkezőkben, illetve a továbbiakban, hogy olyan óvodai  
hálózatot  alakítsunk ki, amely lehetővé teszi gyermekeink számára megkülönböztetés és 
szegregáció nélkül az oktatást és nevelést, összhangban  az új hálózattal, amely minden 
gyermeket felölel,  biztosítva számukra az óvodai illetve alapfokú iskolai oktatás elérését, 
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földrajzi, demográfiai, kulturális, gazdasági, ökológiai és Zenta község  egyéb jellemzőivel 
összhangban. 

• Zenta községben a  meglévő óvodai hálózat a közegnek az optimálisan   kitöltött 
társadalmi  követelményeiben az iskoláskor előtti oktatással  és  neveléssel, és   
összhangban  a kritériumokkal,   a nyilvános általános iskolák hálózata aktusának  és  
a  nyilvános iskoláskor előtti  intézmények  hálózata aktusa meghozatalának  a  
kritériumairól szóló  Kormányrendelettel,  
 

• Figyelembe véve a  városi és a külvárosi területek urbanizációját és a község  
lakosságát, a község lakossága fejlődésének   a kivetítését és  a  gazdasági növekedés 
tendenciáját, nem lesz szükség a kapacitások   bővítésére, csak az egyes  iskoláskor 
előtti létesítmények renoválására.   Nincs olyan jelzés, hogy szükség lesz kiépíteni új  
iskoláskor előtti létesítményeket az elkövetkezendő   nyolcéves időszakban.  
 

• Különös figyelmet fordítunk a külvárosi / falusi területek újjáélesztésére, amelyekben  
rendkívül alacsony a születések száma. Feltételeket  kell biztosítani a  lakosság  itthon 
maradására ezekben a közegekben és   külön feltételeket, mint: a szállítás biztosítása,  
ha  az iskoláskor  előtti intézmények létesítményei nagyobb távolságban vannak,  a 
fizikai elérhetőséget, illetve  az elérhetőséget  mindenhol, ahol  oktatási-nevelési 
munka  folyik,   biztosítani kell   a műszaki segédeszközöket,   a lehetőséget  az 
adaptált információs-kommunikációs eszközök használatára.        A személyi 
asszisztens   biztosítása Zenta község  által.  
 

• Aktívan figyelemmel kell kísérni    a gyermekeknek az iskoláskor előtti  intézménybe 
való iratkozását és a kötelező  iskoláskor előkészítő program  látogatásának 
rendszerességét,  a pedagógiai asszisztens minél nagyobb részvételével.   A hatásköri 
szervek igénybevételével az egészségügyben, a  szociális védelmi központban,   az  
iskolai igazgatásba és az óvodában.  
 

• Az intézményeink kisebb (falusi) létesítményeit őrizni kell, ahol az csak lehetséges,   
és a helyzetekben,  amikor  teljesen nem felelnek meg  az előirányozott 
szabványoknak.   Az ilyen létesítmények fennmaradása a közeg demográfiai  
helyzetétől függ,  amelyben találhatóak,   de   úgyszintén evidens,  hogy  a  
létesítmények beszüntetése    kiegészítően  serkentené   a negatív demográfiai 
trendeket a  helyi közegben,  mert  több alkalommal   szembesültünk azzal, hogy  ha  a  
helység  iskola, óvoda nélkül marad, gyorsan lakosság nélkül is marad.   
 

• Az  elkövetkezendő időszakban  aktívan figyelemmel kell kísérni   a  fejlesztési 
programokat és projektumokat, amelyek    az állami szintű   oktatással kapcsolatosak,   
folyamatosan elemezni kell a társadalmi-gazdasági  és demográfiai mozgást Zenta 
község területén.  
 

• Az oktatási-nevelési munka   fenntartása céljából,  a higiéniai  és  általános 
egészségügyi  feltételekről  számot  kell viselni a beruházási karbantartáskor  és  a 
létesítmény felszerelésekor.   Szükséges tervezni   a beruházást a meglévő  

1



létesítményekbe,   hogy  elvégezzük a termális szigetelést   a létesítmények 
többségében,   hogy   lecseréljük   az ablakokat,   hogy  új vizesblokkokat építsünk.   
 

• A beruházási  befektetések   mellet,   a zavartalan és  minőséges  munkához szükséges 
a korszerű   oktatási, didaktikai és  didaktikai játékos munkaeszközök  beszerzése,  a 
nyílászárók, bútorok felújítása.  
 

 
Zenta  község területén   a nyilvános iskoláskor előtti intézmények hálózatáról szóló 
rendelet 
 
Zenta község területén   az iskoláskor előtti oktatás  és  nevelés   egy  nyilvános iskoláskor 
előtti létesítményben valósul meg, a zentai  „Снежана“ – Hófehérke Óvodában, Zentán, a Szép u. 
7-es szám alatt,   mint  egységes intézményben  Zenta  község egész területére.   
 
A zentai „Снежана“ – Hófehérke Óvoda kereteiben  kilenc kihelyezett tagozat  került megszervezésre, 
éspedig: 
1. „Бамби“ – Bambi kihelyezett tagozat a  Dr. Zoran Djindjić sétány 25-ös szám alatti 
létesítményben, Zentán  
2. „Перјаница“ – Bóbita kihelyezett tagozat,  a  Makszim Gorkij  40-es szám alatti 
létesítményben Zentán,  
3. „Красуљак“ – Százszorszép kihelyezett tagozat a  József Attila  46/a szám alatti 
létesítményben, Zentán 
4. „Бела Рада“ – Margaréta kihelyezett tagozat a Ohridi  u. 41-es szám alatti létesítményben, 
Zentán  
5. „Маслачак“ – Pitypang kihelyezett tagozat a Kosztolányi Dezső sz.n. alatti létesítményben, 
Zentán  
6. „Сеница“ – Cinege kihelyezett tagozat,  a  Nagyköz 58/a szám alatti létesítményben, 
Felsőhegyen,  
7. „Запећак“ – Kuckó kihelyezett tagozat, a Marsall Tito 27-es szám alatti létesítményben, 
Bogarason,  
8. „Дивљи цвет“ – Vadvirág kihelyezett tagozat,  a Kossuth Lajos  6-os szám alatti 
létesítményben Keviben,  és  
9. „Лептир“ – Pillangó kihelyezett tagozat,   Tornyoson,  a  Dózsa György 22-e szám alatti 
létesítményben.  
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Javaslat 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  
88/2017. és  27/2018. sz. – más törv.) 104. szakaszának 3. bekezdése, a nyilvános iskoláskor 
előtti intézmények aktusának és a nyilvános általános iskolák hálózata aktusának a 
meghozatala kritériumairól szóló Kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 21/2018. 
sz.)   2. és 4. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta  Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 
46. szakasza 1. bekezdésének 51. pontja,  a  Magyar Nemzeti Tanácstól véleménye alapján, a 
Községi Képviselő-testület  a  2019. március 21-én tartott  ülésén meghozta az alábbi  
 

R E N D E L E T E T  
ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN  A NIYLVÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 

HÁLÓZATÁRÓL  
 

1. szakasz  
 

A KKT a nyilvános általános iskolák hálózatáról szóló rendeletével  megállapítja  Zenta 
község területén  a nyilvános általános iskolák   számát  és területi   elrendezését (a  
továbbiakban:  az iskolák hálózata).  
 

2. szakasz  
 

Zenta község területén a nyilvános általános iskolák területi elhelyezése a terület, amelyről a 
gyermekeket  beíratják  a nyilvános általános iskolába  Zenta  község  területén (a 
továbbiakban: iskoláskor előtti  intézmény),  a  lakóhely,  illetve tartózkodási hely szerint.   
 

3. szakasz  
 

Zenta  község területén  az  általános  oktatás és nevelés  az alábbiak szerint valósul meg:  
- négy (4)  törzs általános iskola és  három (3) kihelyezett tagozat,   az  elsőtől 

negyedik, illetve  nyolcadik osztályos tanulók  oktatására,  
- egy (1) törzs  általános  iskola a  zenei oktatásra és  négy (4)  kihelyezett tagozat  az 

elsőtől  a hatodik osztályos tanulók oktatására 
 

4. szakasz 
 

A nyilvános általános iskolai hálózatok,  amely  az általános  oktatási és nevelési  
tevékenységet   a székhelyen és a székhelyen kívül  látják el,  kihelyezett tagozatok  
szervezésével Zenta község területén, illetve  egy  kihelyezett   tagozattal Csóka község 
területén.  
 
Az iskolahálózatot az alábbiak képezik: 

1. Stevan Sremac Általános Iskola Zentán,  a Makszim Gorkij 1-es szám alatt,   
2. Petőfi Sándor Általános Iskola, Zentán, az Árpád u. 83-as szám alatt,  
3. Thurzó Lajos Általános Iskola, Zentán, a Vasútsor 44-es szám alatt,   
4. Tömörkény István Általános Iskola, Tornyoson, a Radnóti Miklós u. 12-es szám alatt, 

és   
5. Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola, Zentán, a Fő utca 36-os szám alatt.   

 
A zentai  Petőfi Sándor Általános Iskola keretében   kihelyezett tagozatot  szerveztek, éspedig 
a felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály Kihelyezett Tagozatot,  a Nagyköz 37/a szám alatt. 
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A tornyosi Tömörkény István   Általános Iskola keretében   megszerveztek két  kihelyezett 
tagozatot, éspedig:  

1. A Kevi Kihelyezett Tagozatot, Kevi, Kossuth Lajos  u. 6., s  
2. Bogarasi Kihelyezett Tagozatot,  Bogaras, Marsall Tito u.   25. 

   
Minden Általános Iskolában és a Csokonai Vitéz Mihály Kihelyezett Tagozaton   
Felsőhegyen,   Petőfi Sándor Általános Iskolában Zentán,  az oktatási-nevelési munkát  a 
tanulók számára az elsőtől a nyolcadik osztályig  folytatják. 
 
A Kevi és  Bogarasi  Kihelyezett Tagozatokon és  a Tömörkény István Általános Iskolában 
Tornyoson   az oktatási-nevelési munka   a tanulóknak az elsőtől a negyedik osztályig  folyik 
kombinált tagozatokon.  
 
A fejlődésben gátolt  tanulók  alapfokú oktatása  és  nevelése   a zentai Thurzó Lajos  
Általános  Iskolában, és  a  tornyosi   Tömörkény István  Általános Iskolában, valamint  a  
felsőhegyi Csokonai Vitéz  Mihály  Kihelyezett  Tagozaton, és  a  zentai Petőfi Sándor 
Általános Iskolában folyik.   
 
A fejlődésben gátolt tanulókkal  az oktatási-nevelési munka   az elsőtől a  nyolcadik osztályig  
folyik.   
 
A zentai  Petőfi Sándor Általános Iskolában, Árpád u.  83-as szám alatt  folyik  a  felnőttek   
általános  oktatása és nevelése.  
 
A felnőttek általános oktatása és nevelése az elsőtől a harmadik ciklusig  folyik.  
 
A zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskolában négy kihelyezett tagozat van, éspedig:  

1. a Csókai Kihelyezett Tagozat,  Branka Radičevića  11. sz. alatt,  
2. a Felsőhegyi Kihelyezett Tagozat, a Kisköz 59-es szám alatt,  
3. a Tornyosi Kihelyezett Tagozat,  a Szent Száva  u. 3-as szám alatt, és   
4. a Zentai Kihelyezett Tagozat,   a Fő tér  4-es szám alatt.   

 
A zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskolában   az oktatási- nevelési munka  az elsőtől 
a  hatodik osztályos tanulók számára folyik,  éspedig  kihelyezett tagozatokon.  
 

5. szakasz 
 
A Stevan Sremac Általános Iskola területi elrendezése Zentán, a Makszim Gorkij u.  1-es 
szám alatt, felöleli a Tiszapart-Alvég Helyi Közösséget.   
 
A Petőfi Sándor Általános Iskola,  az Árpád u. 83-as szám alatt, területi elrendezése  felöleli a  
Centar –Tópart  Helyi Közösséget és  a Felsőhegy Helyi Közösséget.  
 
A felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály Kihelyezett Tagozat területi elrendezése, a zentai  Petőfi 
Sándor Általános Iskola felöleli a  Felsőhegy Helyi Közösséget.  
A zentai Thurzó Lajos Általános Iskola területi elrendezése, Vasútsor 44-es szám alatt felöleli 
a Kertek Helyi Közösség területét.   
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A tornyosi Tömörkény István Általános  iskola területi elrendezése, a Radnóti Miklós u.  12-
es szám alatt   felöleli  a  Tornyos Helyi Közösséget,  a Kevi Helyi Közösséget és   a  Bogaras 
Helyi Közösséget.   
 
A Kevi Kihelyezett Tagozat   területi elrendezése, a tornyosi   Tömörkény István   Általános  
Iskola   felöleli  Kevi Helyi Közösség területét.   
 
A kevi Kevi Kihelyezett Tagozat  területi elrendezése  a  tornyosi  Tömörkény István 
Általános  Iskola felöleli  a Kevi Helyi Közösség   területét.   
 
A bogarasi Bogarasi Kihelyezett Tagozat  területi elrendezése  a  tornyosi  Tömörkény István 
Általános  Iskola felöleli  a Bogaras Helyi Közösség   területét.   
 
A fejlődési zavarban szenvedő  tanulók általános oktatása és nevelése tekintetében a  zentai 
Thurzó Lajos  Általános Iskola területi  elrendezése, Vasútsor  44-es szám  felöleli   Zenta 
település  teljes területét.   
 
A felnőttek  általános oktatása és nevelése  tekintetében a zentai Petőfi Sándor Általános 
Iskola, Árpád u. 83-as szám, felöleli  Zenta község teljes területét.  
   

6. szakasz  
 

Az oktatási-nevelési munka magyar nyelven folyik, mint a nemzeti kisebbség nyelvén,  és  a 
jelen rendelet  4. szakasza 2. bekezdése    szerinti minden általános iskolában  megvalósul.  
 

7. szakasz 
 

A jelen  rendelet alkotó  részét képezi a tanulmány  Zenta község területén az általános 
iskolák   hálózatának a javaslatáról.   
 

8. szakasz 
 

A jelen rendelet hatálybalépésével érvényét veszti Zenta község területén az általános iskolák  
hálózatának megállapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  20/2013. sz.).   
 

9. szakasz  
 

A jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, miután megkaptuk a  
Vajdaság Autonóm Tartomány Kormányának  a  jóváhagyását, és   a  közzétételétől számított  
nyolcadik napon lép hatályba.   
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány    Pataki Tibor  s. k.  
Zenta község        a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
Zentai Községi Képviselő-testület 
Szám: 61-7/2019-I 
Kelt: 2019. március 21-én 
Z e n t a  
 
 

2



Indoklás:  
 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  
88/2017. és  27/2018. sz. – más törv.) 104. szakaszának 1-5. bekezdése előirányozza:  
„A nyilvános intézmények számát és területi elrendezését a fajuk és szerkezetük szerint, az 
intézmények hálózatáról szóló aktussal kell tervezni.  
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti intézmény a nyilvános intézmények hálózatáról szóló 
aktussal összhangban alapul meg.   
Az iskoláskor előtti intézmények hálózatáról és az általános iskolák hálózatáról szóló aktust a 
helyi önkormányzati egység képviselő-testülete hozza meg, a kritériumok alapján, amelyeket 
a Kormány állapít meg.  
A helyi önkormányzati egységben, amelyben  a nemzeti kisebbség   nyelve és  írása hivatalos 
használatban van,  illetve, amelyben az oktatási-nevelési munkát a nemzeti  kisebbség 
nyelvén és írásával folytatják,  a nyilvános   iskoláskor  előtti  intézmények és  nyilvános  
általános  iskolák hálózatáról az aktust a  nemzeti kisebbség nemzeti tanácsától beszerzett   
előzetes  vélemény alapján kell meghozni,  amelynek a nyelve  és  írása  hivatalos 
használatban van  a helyi  önkormányzati egységben, illetve  amelnyek  a nyelvét  és írását  
használják az oktatási-nevelési munkában.  
A nyilvános általános iskolák hálózatáról szóló aktusra a jóváhagyását a minisztérium adja 
meg.   
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 185. szakasza 1. bekezdésének  
rendelkezése előirányozza:  
„A 4. szakasz 8. bekezdésével, a  28. szakasz 5. és 6. bekezdésével, az 52.  szakaszt 5. 
bekezdésével, a  67. szakasz 4. bekezdésével, a  81. szakasszal,  a  93. szakasz 2. 
bekezdésével, a  94. szakasz 5. bekezdésével, a  95.  szakasszal,  a  98. szakasz 6. és  9. 
bekezdésével,  a  104.  szakasz 5-7. bekezdésével és  10. bekezdésével,  a  105. szakasz 3. és 
4. bekezdésével, a  106. szakasz  1. bekezdésével, 3-5. bekezdésével és  8.,9.  és  11. 
bekezdésével, 107. szakaszának  3. bekezdésével, 117. szakaszának 6. és 7. bekezdésével,  
118.  szakaszának 1. bekezdésével, 122.  szakaszával (az igazgatói vizsga letételének 
teendői), 125. szakasz 2. bekezdésével,  126. szakasza  3. bekezdésével,  132. szakaszával (a 
titkári engedélyre  a vizsga letételének  teendői) és  145.  szakaszával (az engedély 
megszerzésére  a vizsga letételének  teendői) megállapított teendőket  az autonóm 
tartományra  bízzuk.”  
 
A Vajdaság Autonóm  Tartomány  hatáskörének  a megállapításáról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 99/2009. és  67/2012. sz. – az AB határozata) 33. szakasza 1. 
bekezdésének 2. pontja előirányozza: „A Vajdaság AT,   a szervei által,   az  iskoláskor előtti  
és  általános oktatás és nevelés terén, összhangban a  törvénnyel, jóváhagyását adja   az  
aktusra  az általános iskolák hálózatáról, amelyet  a helyi önkormányzati egység  képviselő-
testülete hoz meg,  a kritérium alapján, amelyet a Kormány állapít meg.”   
 
Zenta község statútuma (Zenta  Község Hivatalos Lapja,  25/2017. sz. – egységes szerkezetbe 
foglalt szövege) 46. szakasza 1. bekezdésének 51. pontja előirányozza: „A községi képviselő-
testület, összhangban a  törvénnyel, meghozza a község területén  az iskoláskor előtti 
intézmények hálózatáról, illetve  az  általános  iskolák hálózatáról az aktust.”  
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 198. szakasza 2. és 3.  bekezdésének  
rendelkezései előirányozzák: „A Kormány a  jelen törvény hatálybalépésétől számított hat 
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hónapon belül megállapítja  a  kritériumokat az iskoláskor előtti intézmények és az általános 
iskolák  hálózatának  a  meghozatalára.  
A helyi önkormányzati egység a jelen szakasz 2. bekezdésében megállapított kritériumok  
megállapításától számított   egy éven belül, meghozza  az iskoláskor  előtti intézmények és  
az általános iskolák  hálózatáról szóló aktust.”  
 
A Kormány meghozta a nyilvános iskoláskor előtti intézmények aktusának és  a nyilvános 
általános iskolák hálózata aktusának a meghozatala kritériumairól  szóló Kormányrendelet  
(az SZK Hivatalos Közlönye,  21/2018. sz.), amellyel megállapította  a kritériumokat   az 
iskoláskor előtti intézmények és  általános  iskolák hálózatának meghozatalára.  
 
Kiindulva ezen kritériumokból a munkacsoport, amelynek összetétele  Oluški Vlačić 
Snežana,  Perpauer Attila, Sarnyai Rózsa Edit,  Újházi Éva, Urbán Zsuzsanna,  Kopasz Ildikó 
és Popov Danilo,  kidolgozta  a tanulmányt Zenta község területén   az általános iskolák 
hálózatának javaslatáról.   
 
Ezen tanulmány alapján kidolgozásra került  a  tanulmány  Zenta község területén  a  
nyilvános általános iskolák  hálózatáról szóló rendelet,  amely  öt  általános iskolát  irányoz 
elő, éspedig 

1. November 11.  Általános Iskola (alternatíva:  Stevan Sremac) Zentán,  a Makszim 
Gorkij 1-es szám alatt,  amelyben a  2018/19-es  tanév adatai szerint 400 tanuló tanul 
24 tagozaton,  

2. Emlékiskola (alternatíva: Petőfi Emlékiskola), Zentán, az Árpád u. 83-as szám alatt, 
amelyben a  2018/19-es  tanév adatai szerint 309 tanuló tanul 22 tagozaton, és  a  
felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály Kihelyezett Tagozaton 92 tanuló 9 tagozaton, 
illetve összesen 401 tanuló 31 tagozaton,  

3. Thurzó Lajos Általános Iskola, Zentán, a Vasútsor  44-es szám alatt,  amelyben a  
2018/19-es  tanév adatai szerint 445 tanuló tanul 24 tagozaton,  

4. Tömörkény István Általános Iskola, Tornyoson, a Radnóti Miklós u. 12-es szám alatt,  
amelyben a  2018/19-es  tanév adatai szerint a törzsiskolában 181 tanuló tanul 4 
tagozaton, a Kevi Kihelyezett Tagozaton 18 tanuló, 2 tagozaton és  a Bogarasi 
Kihelyezett Tagozaton Bogarason 11 tanuló 2 tagozaton,   illetve összesen 210 tanuló 
18 tagozaton,   

5. Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola, Zentán, a Fő utca 36-os szám alatt, amelyben 
a  2018/19-es  tanév adatai szerint 256 tanuló tanul. 
  

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott javaslattevője megerősítette Zenta község területén a nyilvános általános 
iskolák hálózatáról szóló rendeletjavaslatot és utalta azt a Magyar Nemzeti Tanács elé,  az 
előzetes  véleményezés  kiadása céljából.   
 
Miután beszereztük a Magyar Nemzeti Tanács előzetes véleményét Zenta község területén  a 
nyilvános általános iskolák hálózatáról szóló rendeletjavaslatra,  utaltuk azt  a Zentai Községi 
Képviselő-testületnek  megvitatás és elfogadás céljából.  
 
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta a Községi Tanács javaslatát, meghozta 
Zenta község területén a nyilvános általános iskolák hálózatáról szóló rendeletet.  
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BEVEZETÉS  

Zenta község területén a nyilvános általános iskolai hálózatának a tervezése a stratégiai  
tervezés egy formáját  képviseli.   Ezen tanulmány tervezése és kidolgozása a módja annak, 
ahogyan felismerik és elfogadják az új kihívásokat és  foganatosítják az aktivitásokat a  végső 
célok megvalósítására. A végső cél Zenta község területén a nyilvános általános iskolák 
hálózatáról szóló rendelet,  a mérvadó törvényes előírások alapján, mindenek előtt 
összhangban  a nyilvános iskoláskor előtti intézmények és  nyilvános általános iskolák 
hálózatáról az  aktus  meghozatalának kritériumairól szóló Kormányrendelettel (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 21/18, kelt 2018.03.19-én),  összehangolva  a  társadalmi közeg  
szükségleteivel.  Az új nyilvános általános iskolák  hálózatának  hozzá kell járulnia a további 
fejlődéshez  és az általános iskolai   oktatás  és nevelés előmozdításához, összhangban   az 
általános és különleges célokkal és  szabványokkal,  amelyek   erre a területre 
meghatározottak   az  oktatási és  nevelési rendszer alapjairól szóló törvénnyel és  az 
iskoláskor  előtti  oktatásról és nevelésről szóló törvénnyel.  
A rendeletnek érvényes jogszabályokon kell alapulnia,  amelyek  közvetlenül szabályozzák az 
iskoláskor előtti oktatást és nevelést, valamint annak  egyes részeit:  

• az oktatási és nevelési rendszer  alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos  Közlönye, 
88/17., 27/18. sz. – más törv. és 27/18. sz. – más törv.),  

• az általános oktatásról és nevelésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
55/13., 101/17. és 27/18. sz. – más törv.),  

• a Szerb Köztársaság oktatás- és nevelésfejlesztési stratégiája 2020-ig (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 107/12. sz.) 

• a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
72/2009. sz.) 

• az általános és középiskolai zenei és balett nevelést és oktatást ellátó tevékenység 
intézményei finanszírozásának  kritériumairól és szabványairól szóló  szabályzat (az 
SZK Hivatalos Közlönye, 73/16. sz.) 

• az Oktatási, Tudományos és Technológiafejlesztési Minisztérium szakmai utasítása az 
általános- és középiskolákban a  2018/19-es tanévben  a  finanszírozás  módjáról és  a  
tagozatok kialakításáról, száma: 611-00-01192/2018-15, kelt 2018.06.26-án     

 
A Szerb Köztársaság alkotmányának 71. szakasza szerint mindenkinek joga van az oktatásra.   
A Szerb Köztársaság állampolgárai azonosak az oktatásra és nevelésre való jogosultságukban.   
Zenta község területén  az oktatási és nevelési rendszer elvei  és  céljai  az  iskoláskor előtti  
nevelés és oktatás, az általános iskolai és  középiskolai oktatás  és  nevelés keretében 
valósulnak  meg.  Minden személy  jogosult a díjmentes és minőséges  általános  oktatásra és 
nevelésre   a  nyilvános  iskolában.  
 
Az oktatási rendszer  legfontosabb  eleme   minden egyénnél   a  társadalomnak  és  az 
államnak élet- és  infrastrukturális  fejlődése, mert  annak teljes hatása állapítja  meg   más 
rendszerek és  erőforrások terjedelmét, minőségét és  kiépítésének   és  használatának  hatását,  
valamint a teljes életminőséget és  a közösségben  és az  egyének fejlesztési  potenciálját.   
Ezért az oktatást fejleszteni kell, oly módon, hogy a szerepét időben, minőségesen és 
hatékonyan valósítsa meg, ami miatt kidolgozzuk, elfogadjuk és lefolytatjuk annak 
fejlődésének  stratégiáját.  
 
Az oktatásba való befektetés, illetve a megfelelő emberi teljesítmény biztosítása, amely 
alkalmazkodni tud a megváltozott körülményekhez, beruházási befektetési jellege  van.   
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Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény többek között rendezi a rendszer  
alapjait,  módját és  feltételeit   az általános oktatási és nevelési   tevékenységének ellátására   
Szerbiában.   Az általános iskolai nevelés és oktatás specifikus  ellátását  külön törvény 
irányozza elő,   az  oktatás és nevelés alapjairól   szóló törvény.  Az általános  oktatás és 
nevelés  közvetlen társadalmi érdekű tevékenység és mint közszolgálat valósul meg.  
A törvény szerint az általános oktatás és nevelés hordozói: az általános iskola, az alapfokú 
zeneiskola, az alapfokú  balett iskola,   a felnőtt képző általános iskola és  a fejlődésben gátolt 
gyermekek és rokkantak  általános iskolája. Az  általános iskola  az iskolaprogramot  az 
iskolai és az iskola kihelyezett  tagozatainak megszervezésével   valósítja  meg,  de 
kialakíthatóak: individuális  oktatási tervek  a  fejlődésben gátolt  tanulóknak és felnőtteknek, 
valamint  a  különleges képességű tanulóknak,   individuális program szerv nyelven, illetve  a  
nemzeti kisebbséghez tartozó tanulók nyelvén, akik nem ismerik a nyelvet amelyen az oktatás 
folyik,  iskolai programok  a zenei és balett képzésre,   iskolai programok a felnőttek 
képzésére,  nevelői  programok a  tanulóknak  a  kollégiummal rendelkező iskolákban  és  
más  programok, összhangban  a  külön törvénnyel.  

Földrajzi fekvés 
Zenta Szerbia, illetve a Vajdaság Autonóm Tartomány északi részén fekszik, a Tisza jobb partján, 42 km-re a szerb-magyar 
határtól délre a Tisza folyó  jobb partján. A község legészakibb pontja az északi szélesség 45 fok 47 percén található. A város 
határa a keleti hosszúság 19 fok 50 perce valamint a 20 fok 08 perce között terül el. Zenta község területén  három 
geomorfológiai  egész emelkedik ki. Ezek: Bácska, löszsíkság (a  község nyugati része), Bácska  löszterasza és az alluviális 
síkság (a  község keleti részei). 

 

Természeti környezet 
Zenta domborzati és vízrajzi adottságai igen kedvezőek, és úgyszintén kedvezőek  a  közlekedési  kapcsolatok a  környező  
helységekkel. A város  nem   véletlenül  kedvelt   hely a lakhatásra. A jégkorszak folyamán az északi szelek által képződött 
vastag löszrétegeken az utóbbi évezredek folyamán a kontinentális éghajlatnak köszönhetően kialakult a füves puszta, a Tisza 
mentén a bokorfüzes, az árterületen pedig a nádas mocsárvilág sajátos életközössége. Ma a város határának legnagyobb része 
szántóföld, kert. Csupán a Tisza-menti ártéri erdők és a régi árterek maradványaiként számon tartott nádasok, mezők, legelők 
és szikesek szimbolizálják az egykori természetes környezetet. A XX. század második felében az urbanizálódás, az 
iparosodás és az egyéb környezetkárosító jelenségek hatása mindinkább érezhető a község területén. Tekintve  a felszíni  
hidrográfiáját,  a  község helyzete kedvező, tekintettel, hogy   legnagyobb részt a keleti határt  a  Tisza  képezi, amely  
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hajózható és amely nagyon fontos  hidrogeográfiai  kommunikáció  Európa ezen részébe.  A Tiszán az egyedüli   nemzetközi 
folyam kikötő a zentai Kikötő.   

                           1 

Éghajlata 

Zenta község éghajlata jobbára hasonló Vajdaság Autonóm Tartományéhoz, ám érezhetőek különbségek is. Ezek  a makro-
klimatikus tényezők következményeként érezhetők bizonyos eltérések, amelyek szélesebb területen is éreztetik hatásukat. A 
község területén a kontinentális éghajlat az uralkodó, amelyre jellemző a száraz meleg nyár, és a hideg tél. A község a 
mérsékelt éghajlati övezetbe tartozik, a kontinentális éghajlat általános jellemzőivel. 

Területe 
A község területe 293.5 km2, ami Vajdaság területének  az 1,3-át teszi. Észak-dél irányban a legszélesebb,  13 km,  és  kelet-
nyugat irányban a leghosszabb,  28,5 km. Zenta községhez közigazgatásilag további négy falu jellegű település tartozik: 
Felsőhegy, Bogaras, Tornyos és Kevi. A városhoz tartozó, de azon kívül eső terület és a falvak területe körzetekre oszlik: a  
városnak 8 körzete van, Felsőhegynek 6,  Bogarasnak 4, Tornyosnak 6 és Kevinek 6 körzete. Zenta község  határa   részben a  
szomszédos községek    vonalaival van kijelölve,  és  részben természetes,  a Csík folyócska és a Tisza által. A terület  egy 
kisebb  része   délre  Tiszaszentmiklóstól a Tisza   bal  partján   található, illetve Bánátban.   Ez eredménye  a  Tisza folyó   
rövidítésének,   és  a  községhez tartozik  a  meánder  belső  átmérőjű része (Bátka).   Kiindulva  északkeletről,  a község   
kisebb hosszában  határos  Szabadka   községgel, keletre  a Csíkkel el van különítve  Topolya községtől.  Déli irányaban    a 
teljes  hosszában a Tisza  folyóig található  Ada község.   A keleti  határt  főként  a  Tisza folyó alkotja,  20,5 km  
hosszúságban,  amelyen  keresztül Bánátban Csóka község  található. Északra  Zenta  község Magyarkanizsa községgel 
határos.  Eszerint  Zenta  község 5  községgel  határos, amelyek közül  1  Bácskában és 1 Bánátban található.   

Lakossága 
A 2011. évi népszámlálás szerint Zenta községnek 23316 lakosa van, 79,09%-a a községnek  magyar, 10,86%-a szerb, 
2,55%-a romák, míg  7,5%-uk más  nemzetiségű.   Az 1981-a népszámlálás adatai szerint összesen 30519 Lakosa  volt,  az  
1991-es szerint  28779 lakosa, a  2002-es népszámlálás adatai szerint  pedig  26471 lakosa  volt.   Jellemző a depopuláció,  és  
látható, hogy a  csökkenési trend  vészes.  Ennek a   kifejezett elnéptelenedés   az oka  az utóbbi három év eredménye, több  
komplex tényező áll fenn, amelyek véglegesen negatívan hatnak a demográfiai folyamatokra Zenta községben. Évtizedről 
évtizedre a kivándorlás   egyre  jelentősebb,  így ma  ez  az egyik  legnagyobb bűnöse  a jelentős elnéptelenedésnek.   Az 
utolsó évtized népszámlálásakor   jelentkezik  a  probléma  a  külföldi  elhelyezkedésben.  A népesség  ezen részének 
kilátástalan, hogy  véglegesen  kiköltözik-e vagy  csak   néha  visszatér az  előző  tartózkodási helyére.   Az alapvető 
feltételezés, hogy  sok időre van szükség, hogy az elnéptelenedést  folyamatát  beszüntessük,   és  még  több időre, hogy  az 
irányát visszafordítsuk.  Tekintet  nélkül minderre,   egy sor intézkedést kellene  foganatosítani, amelynek hosszú távú jellege  
van és, hogy  a  közösség és   annak minden tagja   általánosságban  megértse, hogy  milyen jelentőségű  a  lakosság  
társadalmi és  gazdasági   fejlődésére  a  természetes szaporulat,  amely  biztosítja  annak normális  megújulását. 

 
Zenta község történelme 

Zenta területe kedvező földrajzi adottságai révén már ősidők óta lakott rész volt, amit számos régészeti lelet is 
bizonyít.  A Zenta város nevét   legvalószínűbb, hogy a magyar  nemesi családtól kapta Zenta-Magocs,  akinek   több 
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földbirtoka  volt   egész Magyarország  területén, így   a Tisza folyó mellett is.  Feltételezhető,  hogy  ez a  család 
alapította Zentát  és  a Magocs (Mákos) települést.  

 

Zenta először  1216-ban bukkant fel először egy adománylevélben, amelyet II. Endre magyar király adott ki. Ekkor más 
településként tekintik, több lakossal,  amelyet ez előzőleg említett levélben említettek, és már temploma is van.  A XII. 
század  végén Zenta környékén már  több település létezik: Magocs, Zyntharew (Sintarev – a Tisza  jobb partján), Csesztó, 
Likjas,  Kalacsa, Tornyos Oromparton,   amelyet  1198-ban említenek.    

A 14. század első fele Zenta újbóli benépesülésének és a település kialakulásának az időszaka volt. A század felétől Zenta 
városnak  van saját   temploma, minta  a budai káptalan birtoka,   fejlődésnek indult, és forgalmas tiszai átkelőhelyként 
rövidesen jelentős közlekedési és kereskedelmi gócpontjává vált Dél-Magyarországon.  

A 15. század végén Zenta városnak temploma és hetipiaca is volt, az 1494-ben a Ferenc-rendi szerzetesek közadakozásból 
kolostort építettek. Ebben az időszakban Zenta már   a legjelentősebb  városok között   van  a  budai Káptalan birtokában.  A 
budai  Káptalan, II. Ulászló Jagellóniai, Cseh- és Magyarország királya 1506. február 2-án Zenta városának kiváltságlevelet 
adományozott, amelyben megadta mindazon kiváltságokat, amelyekkel Szeged városa is rendelkezett. E kiváltságlevél fontos 
állomása volt Zenta történetének, mivel ennek birtokában sok mesterember és kereskedő települt le a kedvezményeket nyújtó 
városban, fellendítve annak gazdasági életét 

A város fejlődésében a Dózsa-féle parasztlázadás okozta az első megtorpanást, majd a mohácsi tragédia végleg megpecsételte 
a település sorsát és fejlődését. A visszavonuló török hadak 1526 szeptemberének végén a várost lerombolták, lakóit, akik 
nem szöktek meg, részben megölték vagy elhurcolták. A másfél évszázados török uralom mélyreható gazdasági és népességi 
változásokat okozott ezen a vidéken a lakosság életében és összetételében. Az állandósult háborúzások  miatt több  település  
szűnt  meg  Zenta környékén.  

A XVI. század vége felé szerb betelepülők szivárogtak be a török katonaság nyomában a gyéren lakott településre, akik egy 
része kereskedett, zsoldos katonának állt be, de többségük állattartással foglalkozott.  

1697-ben indított török hadjáratnak az volt a célja, hogy a korábban elvesztett területeket visszaszerezzék. A császári 
katonaság Savoyai Eugén herceg parancsnoksága alatt Újvidék környékén gyülekezett, majd a Tisza jobb partján követte az 
észak felé vonuló török sereget.  A törökök kiépítették a tiszai hidat, amelyen keresztül    másnap kezdtek átkelni. Savoyai – 
kihasználva a török seregnek az átkelés miatt meggyengült harcképességét – támadást indított a hídfő és a hajóhíd ellen, majd 
alig két óra alatt súlyos vereséget mért a török erőkre. A Savoyai által vezetett egyesült hadak zentai győzelme 1697. 
szeptember 11-én világtörténelmi jelentőségű volt, ugyanis ezzel a győzelemmel szabadult fel majdnem az egész 
Magyarország a török hódítás alól. E csata következménye volt az 1699-ben .megkötött karlócai béke, amellyel lezárult a 
törökök közép-európai térhódítása Közép-Európában.  

 A bécsi udvar 1702-ben a karlócai békét követően,  a bécsi udvar megszervezte a Tiszai határőrvidéket, a zentai sáncokba 
pedig szerb határőröket telepítettek.  

1703-ban  kezdődnek a felszabadító  felkelések II. Rákóczi Ferenc vezetése  alatt,  Zenta  úgyszintén   gyötrődik  a háborús  
károk miatt,  és   továbbra is  rombolják az egyébként  is   ritkán betelepült   környéket.  A település fellendítésére 1715-ben 
III. Károly osztrák császár harmincadhivatalt létesített a községben, de a vámszedés alig jövedelmezett. I751-
benkoronakerületté változtatták a Tisza mentét, gazdasági kedvezményekben részesítve az itt élőket és az ide települőket. A 
szabad korona-kerület kedvezőbb fejlődési feltételeket biztosított, mint az ország területén visszaállított feudális rendszer. A 
kedvezmények ellenére a szerb határőrök és családjaik tömegesen települtek ki Oroszországba és a Temesi bánságba.  

Az 18. század  elején megkezdődött a vidék újbóli betelepítése a Duna-Tisza közéről, illetve az északabbra fekvő megyékből. 
A letelepülők felépítették otthonaikat, földet műveltek, gazdálkodtak. A kezdeti fejlődést egy időre hátráltatta az 1769-ben a 
várost majdnem teljesen elpusztító tűzvész, de kamarai segítséggel a település nemsokára újáépült. A 18. század utolsó 
évtizedében Zenta látványos fejlődésnek indult. Vízi- és szárazmalmokat létesítettek, az utak mentén eperfasorokat 
telepítettek, epreskerteket hoztak létre, fellendült a selyemhernyó-tenyésztés és a kézműipar, a céhrendszer virágkorát élte, a 
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lakosság egyre inkább vagyonosodott. A gazdaság javulása miatt,  az oktatás és  az  egészségügy  is javult,  és  1832-ben 
kaszinó nyílik,  és  1833-ban kórház létesült – Bács megyében elsőként.1849. februárjában több ezer ember esett áldozatul a 
Zentán történt megtorlásoknak. A város nagy része a tűz és a pusztítások miatt súlyos anyagi károkat szenvedett. A 
szabadságharc bukása utáni abszolutizmus és az utána következő provizórium korszakában nem történtek mélyreható 
változások sem a társadalmi, sem a gazdasági életben. Az 1867. évi kiegyezés után azonban végre megindult a fejlődés. 
Középületeket emeltek, iskolákat, óvodákat létesítettek, és 1873-ban felépült az első fahíd is a Tiszán. Az 1880-as években 
megkezdték működésüket az első nagyobb üzemek, a nagy kapacitású hengermalom és a téglagyár.  

1889-ban megépült a Szabadka–Horgos–Zenta–Óbecse, illetve a Szabadka–Orom–Zenta vasútvonal, így a város 
bekapcsolódott az országos hálózatba és a gazdasági vérkeringésbe is. 

1895-ben a városban bevezették a villanyvilágítást, és járdákat aszfaltoztak. A század utolsó évtizedében a városnak volt már 
algimnáziuma, polgári leányiskolája, elemi és iparos iskolája, mezőgazdasági tanintézete, kórhaza, vasúti és 
gőzhajóállomása, posta- és távíróhivatala. Mindezek mellett fejlett kereskedelmi hálózattal és gabonaközponttal rendelkezett, 
négy pénzintézet, két nyomda, két helyi újság, számos művelődési és egyéb egyesület állt a lakosság társadalmi igényeinek 
szolgálatában. A fejlődés a századfordulót követő évtizedekben sem állt meg. 1907-ban megépült a páratlanul szép, 
vadgesztenyesorral szegélyezett rakpart, majd a tiszai vashíd is. Egy évvel később, 1909-ben  országos tekintetben is 
egyedülálló munkástelep épült a városban azért, hogy enyhítsen a lakásgondokon. 

1911-ben leégett a Városháza és a közelében levő nagytemplom leégett. A város új, monumentális Városházát építtetett, 
ugyanakkor több jelentős, művészi stílusú épülettel gazdagodott a szűkebb városközpont. Az első világháború után Zenta már 
az új délszláv államhoz tartozott. Az impériumváltás következményeként a gazdasági fejlődése megtorpant. 1915-ben   a 
katonai szállítás   szükségessége  miatt   letették  az első síneket a  háromoszlopos hídon,   és így   össze lett kötve a 
vasúthálózat  Bánát  és Bácska között, amivel  a vonal új  nemzetközi jelleget öltött,  mivel  áthaladta  az Oriont-Express 
északi szárnyán (bukaresti   ágazat). 

Az első világháború befejeztével Zenta  a  délszláv állam szárnyai alá kerül, amelyet ekkor alakítottak. A cárság  
változásának  következményeként,  a  gazdasági fejlődés megszakad, és  köszönve az agrárreformnak,   a város   elveszti az 
előző   nagy  gazdaságát,  mindek következményében  lemaradásra kerül  a gazdasági és társadalmi fejlődésben.  

A második világháborúban Zenta sok lakosa áldozatává vált  a   különféle   politikai rendszerek  megtorlásának. A nagy  
befektetések a háború utáni újjáépítésre elkerülték a községet. A lakosok többsége   mezőgazdasággal foglalkozik,  és 
változásra  csak   a 20. század  50-es éveiben kerül sor.   

 Az 1960-as évek elején megépült az új tiszai híd, és ekkor épült fel a cukorgyár is. Később kiépült a várostól délre fekvő 
ipari zóna és a kikötő, amit sajnos a zentai csata színhelyére telepítettek. A város gazdasági életében ma is a mezőgazdasági 
feldolgozóipar a legmeghatározóbb ágazat. A hetvenes évek második felében a város déli részén fekvő tiszai árteret 
feltöltötték, és több száz család befogadására alkalmas lakótelepet létesítettek rajta. A városközpont közelében, a Tisza-
parton kiépített rakpart hangulatos vadgesztenyesorával közkedvelt sétánnyá vált. Sajnálatos, hogy öregszik, pattina  fedi és a 
rakpart  szétrombolt (amely domináns   motívumot képezett a városképben), az 1983-4-es években átrendezték más módon,  
és ahogyan  megváltoztatták   már   a kialakult művészeti képét a városnak, amely a Tisza folyóra nézett.  

A Tisza bal partján, a várossal szemben homokos, strandolásra  és rekreációra is alkalmas partszakasz található, és   a  
felsorolt  lehetőségek mellett a  folyó kiválóan alkalmas a sporthorgászatra, vízi sportokra és erdős partrésze pedig 
kirándulásokra  is. A Tisza erdős  része  kiválóan alkalmaz  kirándulásokra és táborozásokra. A várostól északra   található  
az 1866-ban létesített, a várostól északra fekvő, Népkertet, amely már akkor is rekreációs célokra szánták, ma itt labdarúgó-
stadion, atlétikapálya, tekepálya, kosárlabdapálya, játszótér is található.  

A Népkerttől északra és északnyugatra szinte már utcákká rendeződött hétvégi házak és gyümölcsösök találhatók az ún. 
Kisrét és a Pána területén, a város déli részén elterülő ipari zónán túl pedig a Tisza partján a Mákos szőlőültetvényei és 
gyümölcsösei nyúlnak el a folyó mentén, egészen a Tisza partjáig. 
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 Felsőhegy település: 

A település Északkeleti-Bácskában található. A falu a löszsíkságon helyezkedik el, praktikusan   az 
átszelésen a  löszterasz felé, és   közvetlen közelében  a Tisza alluviális síkságának.   Tekinteve a  
község helyzetét a keleti részében található,  Zenta  község közelében (5 km). A falu  a  zentai 
kataszteri  községben kerül elhelyezésre, amelynek a  területe  15749 ha.   Magának a falunak  a  
területe  202 ha,     tengerszint feletti  magassága 98 m.   A hely kiválasztására a  település alapításakor  
elsődleges   szerepet  a  természeti tényezők képeztek, mindenek előtt  a  geomorfológiaiak.   Itt nem 
szabad elhanyagolni   a  közigazgatási és gazdasági központ,  Zenta  közelségét.   A geomorfológiai 
egészek    kapcsolatát  feltételezi a  nagyon  megfelelő terep  a szőlő termesztésére,   de  más 
mezőgazdasági kultúrákra is.  A települést egyébként  a  zentai szőlőskeretek alakították ki.   
Párhuzamosan a városi lakosság  fejlődésével és  Zenta  iparának  kiépítésével  fejlődik Felsőhegy is,   
mint  a város ellátója különféle  mezőgazdasági termékekkel.   A falu helyzete    a  közlekedési 
útvonalai tekintetében a környezetével jó.  Kissé északabbra  Felsőhegytől található a  közlekedési 
csomópont.  Itt keresztezik két regionális jelentőségű út: Újvidék – Zenta  - Horgos  és  Zenta  - 
Topolya – Bajsa.   Innen indul a 33-as számú vasúti sín, amely  összeköti  Zentát Szabadkával és 
Nagykikindával.  Felsőhegy   köszönve a  fenti körülményeknek    a legnagyobb és  leginkább fejlett    
falu a községben.    Közigazgatásilag a zentai önkormányzathoz tartozik, amely magában foglalja a 
következőket (a 2002-ben végzett népszámlálás adatai szerint): 

o Zenta városa, a közigazgatási központ: 21.152, 
o Felsőhegy: 1.926,  
o Bogaras: 722, 
o Tornyos: 1.78, 
o Kevi: 890 lakossal. 
 

Tornyos  település: 

Tornyos  Bácska  belsejében található  a löszsíkságon  a Csík folyócska mellett. 

Tornyos Zenta községhez tartozik, és a legnyugatibb részével  Zenta - Bácska Topolya regionális úton 
található. A tornyosi kataszteri községhez tartozik, amely 13268 ha-t  ölel  fel, amelynek keretében 
található  Kevi település és  Bogaras  nyugati része.   Csak maga a falu és  a környezete   hat  körzetre 
osztott.   Ezen körzetek   segítségével nyilvántartásba kerültek   a tanyák, és a  nagyobb tanyák 
Hiressor,   Slavnićsor,  Gombossor.  A tanyák   többsége   Tornyos központjától 2-től  9 km-re vannak.  
Magának a településnek 119 ha-os  területe van.  A falu Zentától 22 km-re, Topolyátók  18 km-re és  
Szabadkától  28 km-re van. Egyes adatok szerint nagyon régi településről van szó.  

A Tornyoshoz tartoznak a környéken lévő kisebb tanyák is, melyek az utóbbi időben   elhagyatottá  és 
elnéptelenedetté váltak.  Megkezdődött a falu előregedése, de ezt a tényt enyhíti az, hogy a környező 
tanyákról ide költöznek az emberek. Az általános műveltségi szint javul, mivel a fiatalok többen is 
befejezik a középiskolákat. Az óvodán kívül az általános iskola is működik a faluban. A fő gazdasági 
ág a mezőgazdaság, főként a kukorica, a cirok, a dohány és a napraforgó termesztése történik, míg az 
állattenyésztés területén a szarvasmarha és a sertésfajták tenyésztése a jellemző,valamint  a tejtermelés 
is jelentős. A faluban az "Ady Endre" Kulturális Társaság működik, amely 110 taggal rendelkezik, és 
számos rendezvényt szervez, sőt Tornyoson  a sport és a társadalmi élet is gazdag 
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ZENTA VÁROS TÉRKÉPE 

 

 

 

MŰVELŐDÉS 

 
Zenta, mint  kulturális központ    a XIX. század óta  fejlődik. 1832-ben   alapul a  Magyar 
Művelődési Társaság (nemzeti társaság az olvasóknak, ismertebb nevén Kaszinó),  amely   a  
város  kulturális fejlődésének a  bölcsője volt, azonban egyben  az ilyen  közérdekű 
intézmény, amely könyvtárként működött.  A Kaszinó  működése   közvetetten területet 
teremtett  számos  művelődési egyesület  alapítására a XIX. század  második felében.  Zenta  
művelődési életében jelentős  az 1868-as év, amikor megalakul a Szerv Olvasókör,   a Városi 
Könyvtár, amely 1903-ban alapult. Ebben a  gyümölcsöző közegben   nőnek ki   a  szerb 
irodalmi és  színházi élet nagyjai, akik ebben a Tisza-menti városban születtek (J. 
Muškatirović, S. Sremac, J. Đorđević). 1903-ban a város  kiépítette a külön színházat.   1947-
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ben megalapul a Stevan Sremac Amatőr Színház, és  1952-ben   a Bábszínház és  a  
festőtábor.  A városi múzeum (alapítva 1952-ben) a  mai formájában,   az archeológiai, 
palentológiai és  helyi történelmi  osztályával (zentai csata), illetve az állandó  etnográfiai  
gyűjteményével és képgalériájával 1974 óta  működik. A 2006-os év folyamán nwegbyílt  a  
Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete, amely  helyet nyújt  számos   tudományos  és  más  
helyi intézményeknek.  Zenta a művelődési élet a Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ 
keretében szervezett, amely  egyesíti a Művelődési Otthont (színházat), az Alkotók Házát, a 
Városi Múzeumot, a Városi Könyvtárat  és  a Munkásegyetemet.   
 
Zentai Magyar Kamaraszínház  

A Zentai Magyar Kamaraszínház repertoárját főként a korszerű  magyar- és világirodalom alkotásai 
teszik,   terveznek időnként  bemutatni premier  előadásokat.  

Zentai Történelmi Levéltár  

A tevékenységét öt  mai  község területén  végzi (Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Óbecse és 
Szenttamás), amelyek felölelik a valamikori  Koronakörzet  északi részét a Tisza jobb partján.   
A Levéltár  a községi és   regionális  hatáskörű irattári  anyaga őrzése tevékenységével 
foglalkozik. 1952-ben alapult, mint Városi Állami Levéltár. Csaknem 750  anyagi levéltári 
állománya van,  rendelkezésre áll a kutatóknak és mindazoknak, akik érdekeltek a  történelmi 
tartalmakat illetően. Külön figyelmet    érdemel az adományozói levelek gyűjteménye és   a 
privilégiumok okmánya,  és  még számosabb dokumentációs anyag  a város történelmével 
kapcsolatban. A Levéltár keretében    működik a Dudás Gyula   Múzeum és  Levéltárak 
Kedvelői Köre, amely  1961-ben alapult, mint  egyesület, amely   a  publikációi  kiadásával 
foglalkozott, amelyek a helyi történelemhez fűződnek.  
 
A Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete  
A Vajdasági Magyarok Művelődési Intézete   vezető  és   kezdeményező   a szolgáltatások és 
információk nyújtásában, a vajdasági magyarok  közgyűjteményeivel kapcsolatban. Egyike a 
főszervezőknek a vajdasági magyarok kulturális életében, és  vezetője  és  kezdeményezői 
tudományos   kutatásoknak. Az intézet  feladata, hogy dokumentálja,  kutassa  és bemutassa  a 
vajdasági magyarok nemzeti kisebbség    kultúráját,   szakmai könyvtárakat  és adatbázisokat 
alakítson ki és  igazgatja azokat,  valamint  szakmai képzés, azaz a  társadalmi hatásuk 
elemzése,   a művelődési intézetekben a változások figyelemmel kísérése,   a  közösség   
kulturális tevékenységének elemzése és   a kísérletek  implementálása a céllal, azok 
fejlesztésére és  más  szolgáltatások a tudomány és az általános művelődés terén.  
 
Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ 
Zenta városban a szerb kultúra   hagyatéka őrzésének  és  előmozdításának   céljából, valamint    
a nagy szerb írók egyike emlékének   a  megőrzése,  valamint  a szerb  helyismereti kultúra  
minden korszerű szegmentuma integrálása, a szerb nyelv   megőrzése  és  ápolása és  a  helyi 
szerb  közösség  hagyományainak megőrzése céljából alapult  2005-ben  a   Stevan Sremac 
Helyismereti Alapítvány, a szerb irodalom nagyjának  renovált és  felújított szülőházában. 
2017.01.01-je óta  az  intézmény   Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ   néven  
működik. Az intézmény céljai: a szerb nyelv őrzése és ápolása, a szülőföld kultúrája és  
hagyománya  őrzése  a   helyi szerb közösségben,   feltételek megteremtése   az irodalmár és 
akadémikus Stevan Sremac   emlékének   tartós   őrzése  és ápolása, rendezvények  szervezése 
és támogatása, amelyek  a  helyismereti  kultúra előmozdítását szolgálják a helyi szerb  
lakosság körében, illetve  támogatják   a  helyi szerv  intézményeket  és egyesületeket,  illetve  
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azok  tagjait,   megindítják,   megszervezik és támogatják a szerb művelődési   intézményeket  
és  egyesületeket helyi szinten, és  előmozdítják azok  működését. 
Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ 
Posta u-18 
24400 Zenta  
Tel: 024 / 811 - 334 
info@tlkk.org 
http://www.tlkk.org 
  

Művelődési ház 
Fő tér 4 
24400 Zenta  
Tel: 024/812603 
szinhaz@tlkk.org 
http://www.tlkk.org/Muvelodesi%20haz/muvelodesi%20haz.htm 
 

 

Városi Múzeum 
Fő tér 5 
24400 Zenta  
Tel: 024/811-348 
muzeum@tlkk.org 
http://www.tlkk.org/Varosi%20Muzeum/varosi%20muzeum.htm 
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Városi Könyvtár 
Posta u. 16 
24400 Zenta  
Tel: 024/811-266 
konyvtar@tlkk.org 
http://www.tlkk.org/Varosi%20Konyvtar/varosi%20konyvtar.htm 
 
 

 

Felsőhegyi Fiókkönyvtár 
Kisköz 59 
24406 Felsőhegy   
Tel: 024/843-092 
felsohegy@tlkk.org 
  

 

Tornyosi Fiókkönyvtár 
Svetog Stevana 3 
24352 Tornyos  
Tel: 024/841-323 
tornyos@tlkk.org 
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Zentai Magyar Kamaraszínház 
Fő tér 2 
24400 Zenta  
zentaimagyarkamaraszinhaz@gmail.com 
  
 

 

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 
Posta u. 18 
24400 Zenta  
Tel: 024/ 816 790 
info@vmmi.org 
http://www.vmmi.org/ 
 

 

 
Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ 
Stevan Sremac 4 
24400 Zenta  
Tel: 024/817-055 
sremac@sksyu.net 
http://www.stevansremac.org.rs/ 
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Történelmi Levéltár 
Fő tér 1/II 
24400 Zenta  
Tel: 024/811-037 
zentarhiv@gmail.com 
http://www.zentarhiv.rs/index.php 
 

 

Zentai Alkotóház 
Posta u. 18 
24400 Zenta  
Tel: 024/812-526 
info@tlkk.org 
 
Az általános oktatás és nevelés intézményei 
 
Zenta községben az oktatás története fejlődésének áttekintése  
 
A kedvező földrajzi  helyzete  és   a  teljes  fejlődési feltételek  Zenta község területén  
nagyon korán   közformái  az oktatási életnek.  
A 18. század utolsó  évtizedében Zenta  a látható fejlődés  útján indul, megkezdték  
működésüket az első  iskolák, amelyeket  az egyház keretében  szerveztek meg.   A gazdaság 
javulásának  következményeként javult  az oktatás is, így 1832-ben  megnyitják a Kaszinót 
olvasásra.  Az  1867-es évi  megállapodás megindítja  a további  gazdasági fejlődést.  Az  
1870-es évben   a  polgári iskola megalapításával,  Zentán az iskolarendszer kezd fejlődni az 
egyház   hatása  nélkül.   Városi intézmények, iskolák és óvodák   kezdenek épülni. A 19. 
század utolsó  évtizedében a  városnak már van gimnáziuma (1876), leányiskolája,   általános  
és  szakmai iskolája, mezőgazdasági  oktatási intézete. A pravoszláv iskolán kívül, a többi  
iskola  a városi vezetés alatt van. Az oktatás  magyar és szerb nyelven folyik. Az 1879-es 
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évben Zenta tágabb környékén már 16 iskola  működött, amelyek  közül 9 tanyai volt. Idővel 
sok ilyen iskola  megszűnt létezni, ami különösen jellemző a tanyai iskolákra.  
Az 1975-ös évben  a Stevan Sremac Általános Iskola, a zentai Emlékiskola Általános Iskola, a 
zentai Thurzó Lajos Általános Iskola, a zentai Dózsa György Általános Iskola, a tornyosi 
Tömörkény István Általános Iskola, a felsőhegyi  Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, a 
zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola egyesítésével egy egységes  iskola  keletkezik   
a zentai Általános Iskola  Tagozatokkal  Zenei Oktatásra. Ezzel egyidejűleg az  általános 
iskola   egyesül a zentai Hófehérke Óvodával  és  egy egyesült  intézményt képeznek  a zentai  
Iskoláskor Előtti és  Általános Iskolai Központ néven. A Központ később felveszi  a  zentai 
Testvériség-egység Iskoláskor Előtti és Általános Iskolai Központ   nevet, amelynek 
keretében  létezik a Május 25. Általános Iskola  1995-ig.  
Ma a  község területén  létezik a „Снежана“-Hófehérke  Óvoda, az egyesült  általános  iskola 
– a zentai Stevan  Sremac  Általános Iskola, a Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola, a 
Zentai Gimnázium, az Egészségügyi Középiskola, a Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola és 
a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium.  
A középiskolákat   látogatják  Zenta  környékének  tanulói is, míg az Egészségügyi 
Középiskolát  és  a  Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumot és Kollégiumot egész Vajdaság 
Autonóm Területéről látogatják a tanulók. Zentán a  középiskolai  tanulók  később sikeresen 
folytatják  iskoláztatásukat  a felsőoktatási intézményekben.  
 
A nyilvános általános iskolák hálózatának bemutatása 
Az általános iskolák  meglévő hálózatát   Zenta község  területén  az általános  iskolák  
hálózatáról  szóló   2013-as évi rendelettel állapították meg (Hivatalos Lapja,  12/2013). Az 
általános   oktatás és nevelés  a Stevan Sremac Általános Iskolában és 7  kihelyezett tagozaton  
valósul meg, nyolc évig tart és  két  oktatási ciklusban valósul meg: az első  ciklus   az elsőtől  
a  negyedik osztályig és a második ciklus   az ötödiktől  a  nyolcadik osztályig,  míg  az 
alapfokú zenei  oktatás és nevelés   a  Stevan Mokranjac  Alapfokú Zeneiskolában valósul 
meg.  
 
A zentai Stevan  Sremac  Általános Iskola  
 
A zentai Stevan Sremac Általános Iskola  1995.01.01-je  óta  működik.  5 általános  iskolát – 
kihelyezett tagozatot  egyesít Zenta  község teljes szintjén.   Ez  egy  egyszeri eset  a 
Vajdaságban és az ilyen központi irányítás mindenképpen pozitívnak értékelhető.  A zentai 
székhelyen – Tóparti u.  20.,  az intézmény három iskolából áll magában Zenta városában:  

• a zentai November 11. Kihelyezett Tagozat – a Makszim Gorkij u. 1. alatt,  
• a zentai Emlékiskola Kihelyezett Tagozat – az Árpád u. 83. alatt,  
• a zentai Thurzó Lajos Kihelyezett Tagozat – a Vasútsor 44. alatt.  

A Stevan Sremac kereteiben  a többi iskola  a  közeli falvakban Tornyoson és Felsőhegyen 
van.  

• A felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály Kihelyezett  Tagozat – a Nagyköz 37/a alatt,  
• A tornyosi Tömörkény István Kihelyezett Tagozat  - a Radnóti Miklós 12. alatt.  

Tornyoson az oktatás három   iskolai létesítményben folyik, amelyek közül a  központi   
Tornyoson van  rendes tagozatokkal, és  két  kihelyezett tagozat   Kevi és Bogaras  falvakban 
van,  ahol  az oktatást kombinált tagozatokban folytatják  le. Keviben a  Kossuth Lajos  u. 6-
os szám alatt  és  Bogarason a Marsall Tito 25-ös szám alatt.  
 
A zentai November 11. kétemeletes  épületben  található, amely 1973-ban épült és kb. 800 
tanuló kapacitással rendelkezik.  Az oktatás két váltásban valósul meg szerb és magyar 
oktatási nyelven.  
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A zentai Emlékiskola  egy egyemeletes  épületben található, amely  1968-ban épült   Zentának 
a második világháborúban   elesett harcosainak emlékére.  Az egyik fő- és  forgalmas utcán  
található Zentán. Az  1987-től 1988-ig tartó időszakban   elkészült az iskola emlékműve,   
pontosabban az  iskola egyik falán,  mint  domborzati  kép   Zenta harcosainak neveivel, akik 
életüket áldozták   a szabadságért   a Népfelszabadító Háborúban. Így  kapta az iskola   a  
nevét  és  a fizikai formáját.  Az oktatás   két váltásban   valósul meg szerb és magyar oktatási 
nyelven.   
 
A zentai Thurzó Lajos egyemeletes  épületben került elhelyezésre és  1913-ban épült.   A 
rendes  oktatáson kívül az iskolában  megszervezték  a  speciális tagozatokon   a  munkát  az 
enyhén  mentálisan  zavart  gyermekek számára,  az 1-től 8. osztályig. Az iskolában  az 
oktatás két váltásban valósul meg  magyar  oktatási nyelven.   
 
A felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály egy az 1953-as évben  kiépített épületben   került 
elhelyezésre a település központjában,  a  templom és a szövetkezeti otthon mellett.   Négy  
általános rendeltetésű tanterme  van  és  két szakosított.   A tornaterem  a  melléképülettel  
1974-ben épült. Az iskolában  az oktatást  magyar nyelven folytatják  le  két váltásban.   
 
A tornyosi Tömörkény István. Az oktatás ezen kihelyezett tagozaton   három iskolai 
létesítményben folyik,  amelyek közül a központi  Tornyoson található,  rendes tagozatokkal,   
és két  kihelyezett tagozat Kevi és Bogaras falvakban van,  ahol az oktatást  kombinált   
tagozatokon  folytatják le az 1-4. osztályig.  Ezen iskola épületei Tornyoson  1963-ban, 
Keviben  1912-ben, és Bogarason  1970-ben épültek.   A kihelyezett tagozatnak   265  
tanulója van. Az oktatás   két váltásban  valósul meg  magyar oktatási nyelven.   A tornyosi  
iskolaépület területe  1663 m2,   központi kazánból fűtik pellettel,  a  kevi  épület területe  413 
m2,  központi  kazánnal fűtik szénnel és fával,  a  tornatermet  elektromos  fűtőtestekkel,  és  a  
bogarasi  épület   233 m2,  árammal működű kályhával.  
 
Zenta község területén  az általános iskolák  hálózatát egy általános iskola képezi 7 épülettel, 
amelyekben  az oktatás folyik (3  magában Zenta  településen, és 4  épület  a község 
falvaiban). A fejlődésben gátolt  tanulók tagozata  a zentai Thurzó Lajos Kihelyezett 
Tagozaton, a felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály Kihelyezett Tagozatok  és  a tornyosi 
Tömörkény István  Kihelyezett Tagozaton   található.  
 

Alapfokú zenei oktatás és nevelés  
 

Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola  
 
Zentán az első  zeneiskola  1946-ban nyílt meg a Városi Zeneiskola néven és  ugyanazon év  
szeptember 1-jén megkezdi  a szervezett oktatást   az épületben, amelyben  ma is található  az 
iskola.  
Az  1949-es évben  az iskola  Alapfokú Zeneiskola  néven működik, és  1959-ben   a Stevan 
Mokranjac Alapfokú  Zeneiskola nevet kapja.  
A zeneiskola     a Testvériség-egység  Iskoláskor Előtti  és Általános  Oktatási Központ  
keretében tevékenykedett, és  1975. augusztus 29. óta a Május 25. Általános Iskola keretéven.   
A Stevan Mokranjac  Alapfokú Zeneiskola  néven  a regiszterbe  1995. január  2-án került 
bejegyzésre.   
 
Az alapfokú zenei oktatás és nevelés a  zentai Stean Mokranjac Zeneiskolában  valósul meg  a 
Fő utca 36-os szám alatt  és négy kihelyezett tagozaton:  
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- Zentai Kihelyezett Tagozat, Fő tér  4. (a helyiség Zenta  község tulajdonában van)  
- Csókai Kihelyezett Tagozat,  Tisza-mente  utca 18. (bérelt  helység),  
- Felsőhegyi Kihelyezett Tagozat, Nagyköz 59. (bérelt helység),   
- Tornyosi Kihelyezett Tagozat, Szent Száva 3. (bérelt helység). 

Az iskolában  az  oktatási nevelési munka  az I-IV. osztályig valósul meg.   
 
Az általános iskolák  áttekintése   a pillanatnyilag érvényes, az  általános  iskolák hálózatáról 
szóló rendelettel  a tanulók számával  került  megállapításra,  akik a  2012/13-as  tanévben 
látogatták ezt az iskolát,  a  tanulók pillanatnyi  számával a  2018/19-es tanévben és   a 
Kormányrendelet  3. szakasza 4. bekezdésének  6.  pontja  szerinti  új kritériumok  
kitöltésének  becslésével,  amely  a tanulók számára vonatkozik (legalább 480 tanuló vagy  16 
tagozat) a 2. táblázatban adott. 
 
 
2. táblázat Az iskolák áttekintése  tanulónként  és tagozatonként  a  2012/13-as és  a 2018/19-
es tanévben 
 

Az iskola neve  

A 
tanulók 
száma 
2012/13-
as 
tanévbe
n 

A 
tagozato
k száma 
a 
2012/13-
as 
tanévbe
n 

A 
tanulók 
száma a 
2018/19-
es 
tanévbe
n 

A 
tagozatok 
száma a 
2018/19-
es 
tanévben 

Optimális 
tagozatszá
ma a 
2018/19-es 
tanévben 

A tanulók 
számát illető  
kritérium 
kitöltöttsége  

November 11. K.T. 449 23 400 24 24 IGEN 

Emlékiskola K. T. 413 24 309 21+1komb 22 IGEN 

Thurzó Lajos K. T. 529 31 445 22+8upp 30 IGEN 

Csokonai Vitéz 
Mihály K. T.  132 12 92 8+1upp 9 NEM 

Tömörkény István 
K. T.   211 18 181 

11+3upp+
1upp 
komb. 

14 NEM 

Bogaras K. T.  23 2 11 2komb 2 NEM 

Kevi K. T.  34 2 18 2komb 2 NEM 

Stevan Mokranjac 
AZI 238 - 256 -  IGEN 
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• Az 1-es számú  kihelyezett tagozat kizárólag   az általános  oktatás és nevelés rendes  
tevékenységét  látja  el  minden osztályba az 1-től a 8. osztályig, magyar és szerb  
oktatási nyelven.   

 
• A 2-es számú kihelyezett tagozat az általános oktatás és nevelés rendes  tevékenységét 

látja el minden osztályban az 1-től a 8. osztályig magyar  oktatási nyelven és az 1-től a 
7.  osztályig szerb oktatási nyelven, azzal, hogy   a kisszámú tanulók miatt az 1-3. 
osztályban szerb nyelvek az oktatás   kombinált tagozatokon folyik.   Ezen  kihelyezett 
tagozat  specifikussága, hogy   a rendes  tevékenysége  mellet  ellátja  a  felnőttképzés 
tevékenységét – a 2. és 3. ciklusban FOOO magyar oktatási nyelven. 
 

• A 3-as  kihelyezett tagozat ellátja   az oktatás  és nevelés rendes tevékenységét    az 1-
től  a 8. osztályig magyar  oktatási  nyelven. Ezen kihelyezett tagozat specifikussága, 
hogy  van tagozata   a fejlődésben gátolt   tanulóknak  a 8. osztályra magyar oktatási 
nyelven.  
 

• A 4-es számú kihelyezett tagozat  ellátja   az oktatás  és nevelés rendes tevékenységét    
az 1-től  a 8. osztályig magyar  oktatási  nyelven. Ezen kihelyezett tagozat 
specifikussága, hogy  van tagozata   a fejlődésben gátolt   tanulóknak  a 8. osztályra 
magyar oktatási nyelven.  
 

• Az 5-ös számú kihelyezett tagozat ellátja  az oktatás  és nevelés rendes tevékenységét    
az 1-től  a 8. osztályig magyar  oktatási  nyelven. Ezen kihelyezett tagozat 
specifikussága, hogy van tagozata   a fejlődésben gátolt   tanulóknak  az 1., 3., 4., 5., 6. 
osztályra magyar oktatási nyelven, azzal, hogy  a tanulók alacsony száma miatt  a  3. 
és 4. osztályban az oktatás kombinált  tagozatokon folyik. A másik specifikussága 
ezen kihelyezett tagozatnak, hogy  a rendes tevékenység ellátása mellett  ellátja a 
felnőttek általános oktatását – 1. ciklus FOOO magyar oktatási nyelven.  

 
• A 6-os számú kihelyezett tagozat ellátja az oktatás  és nevelés rendes tevékenységét    

az 1-től  a 4. osztályig magyar  oktatási  nyelven. Ezen kihelyezett tagozat 
specifikussága a kombinált tagozatok   a tanulók alacsony száma miatt.  
 

• A Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola az oktatási nevelési munkát az I-VI. 
osztályig látja  el.  
 

Területi felosztás és a kihelyezett tagozatok távolsága  
 
A kihelyezett tagozatok   főként   egyenletesen vannak felosztva  a város területén  az 
intézmény székhelyétől a Tóparti u. 20-as szám alatti lokáción. A kihelyezett tagozatok 
átlagos egymás közötti távolsága  2 – 2,5 km, ami lehetővé teszi  ezen iskolák tanulóinak 
hogy minden nap  gyorsan és  könnyen odajussanak.  A tanulók egyike se nincs  4 km-nél  
nagyobb távolságban.   A 4-es számú kihelyezett tagozat tanulóinak egy bizonyos száma   4  
kilométernél  távolabb lakik. Ezen tanulóknak  a helyi önkormányzati egység  térítésmentes  
utazást biztosít  a  házuktól az iskoláig.  A tanulók egy bizonyos száma Felsőhegy Helyi 
Közösség másik végén lakik,   4 km-nél  nagyobb távolságban, számukra  a  helyi  
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önkormányzat  biztosítja az útiköltséget,  A 6-os és 7-es  számú kihelyezett tagozat 2. ciklusa 
tanulóinak a helyi önkormányzati egység   biztosítja  a díjmentes  utazást  a  4-es  kihelyezett 
tagozatig.  
 

 
 
 

 
 
.                                                                                                 
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Az általános iskolák  beiratkozási  területei 
 
A folytatásban található  a nyilvános általános  iskolák  beiratkozási területei.  
 

1. A zentai  November 11. Kihelyezett Tagozat  
A beiratkozási terület   főként Zenta lakott településnek  a Tiszapart – Alvég Helyi 
Közösség területét öleli fel.  
A terület  a  Tisza folyóval  korlátozott  a keleti oldaláról,   Ada község határával  a 
déli oldalon. Az IA rendű 102-es  állami úttal, az Újvidéki úttal, a Gróf Batthyány 
Lajos utcával  a nyugati oldalon és  a  Stevan Knićanin, Posta utcákkal, a Fő térrel  és  
a  Stevan Sremac  utcával északon.   

 
2. A zentei Emlékiskola Kihelyezett Tagozat  

A beiratozási terület  főként Zenta lakott településének a  Centar – Tópart Helyi 
Közösség területét  öleli fel.   
A terület a Tisza folyóval korlátolt   a keleti oldalán,  Magyarkanizsa  község határával 
az északi oldalán. A Zenta – Magyarkanizsa  vasúti sínekkel a  nyugati oldalon.  A 
Zenta – Szabadka  vasúti sínekkel,  a Szabadkai  úttal,  a  Nagy Mélykúti János, Joó 
Lajos, Ohridi utcákkal,   a vasúti átkelővel,  a Petőfi Sándor, a  Gróf Batthyány Lajos, 
a Posta utca,  a  Fő tér  és   a  Stevan Sremac utcával  a déli oldalon, azzal, hogy   
Felsőhegy település   egy  része, amely  a  Magyarkanizsa – Zenta   vasúton  át  
található  a Csokonai Vitéz Mihály 5. Kihelyezett Tagozatban található.  

 
3. A zentai Thurzó Lajos Kihelyezett Tagozat  

A beiratozási terület  főként Zenta lakott településének a  Kertek  Helyi Közösség 
területét  öleli fel.   
A terület  korlátozott a Zenta  - Szabadka   vasúti sínekkel,  a Szabadkai úttal,  a  Nagy 
Mélykúti János, a Joó Lajos, az Ohridi utcákkal,   a vasúti sínek átjárójával,  a Petőfi 
Sándor utcával  északon.   A Gróf Batthyány Lajos utcával, az Újvidéki úttal és  az IA 
rendű 102-es  állami úttal  keleten.  Határos  Ada községgel  délen.  A mezei úttal 
Orompart alatt a Tornyosi útig,  a Tornyosi  úton a  csatorna  áthaladásáig az út  alatt 
és  a  csatornával  a  Zenta – Szabadka  vasúti sínekig a nyugati oldalon, azzal  hogy  
egy házsor  és   másfelől   a mezei út Orompart alatt a Csokonai Vitéz Mihály 5. 
Kihelyezett Tagozathoz tartozik.   

 
4. A felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály Kihelyezett Tagozat  

A beiratozási terület  főként Zenta községnek  a  Felsőhegyi Helyi Közösség területét  
öleli fel.  
A terület  korlátozott  az Emlékiskola 2. Kihelyezett Tagozat beiratkozási  területével 
és   a   Thurzó Lajos 3. Kihelyezett Tagozattal keletről.   Határos Ada községgel 
délről,  a Kevi és Bogaras  Helyi Közösségek  területével nyugaton és Magyarkanizsa 
községgel délen.  

 
5. A tornyosi Tömörkény István Kihelyezett Tagozat   

 A beiratozási terület  főként  a  Tornyos  Helyi Közösség területét  öleli fel, amely 
határos a Bogaras Helyi Közösséggel keleten,  a Kevi Helyi Közösséggel délen, 
Topolya  községgel  nyugaton és Szabadka várossal  és  Magyarkanizsa községgel   
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északon,  azzal, hogy  a Bogaras és Kevi Helyi Közösségek területéről a  tanulók az  
általános iskola 2. ciklusára  a tornyosi Tömörkény István 5. Kihelyezett Tagozatba 
iratkoznak  be.  

 
6. Kevi Kihelyezett Tagozat 

A beiratkozási terület  a Kevi Helyi Közösséget   öleli fel, amely  határos a Felsőhegy 
Helyi Közösséggel keleten, Ada községgel délen, Topolya községgel nyugaton és a 
Tornyos Helyi Közösséggel  északon.  

 
7. Bogaras Kihelyezett Tagozat   

A beiratkozási terület   Bogaras Helyi Közösséget öleli fel, amely   határos a  
Felsőhegy Helyi Közösséggel   keleten és délen, a Tornyos Helyi Közösséggel    
nyugaton és Magyarkanizsa községgel északon.  

 
8. Zeneiskola  

Mint egyetlen alapfokú zeneiskolába a  község teljes  területéről és  tágabbról  
iratkoznak be tanulók, összhangban   a területi és káderbeli  kapacitásokkal.  
A Stevan Mokranyac  Alapfokú Zeneiskola   beiratkozási  területe   megegyezik  a  
zentai Stevan Sremac Általános  Iskola  beiratkozási területeivel,  a székhelyén és  
annak kihelyezett tagozatain.   

 
Közös beiratkozási  területük   az 1-es és 2-es  kihelyezett tagozatoknak van, és   az felöleli   
Zenta község felosztatlan beiratkozási területét  szerb oktatási nyelven.  
 
Az első osztályos  tanulók  száma mozgásának,  a tanulók teljes  számának és a 
tagozatok számának elemzése az előző  négy  tanévben (2015/16-2018/19) 
 
Az elemzés  célja   az első osztályos  tanulók száma  mozgásának  trendje  és  a   tanulók 
teljes  száma  az előző   négy  tanévben (2015/16-2018/19), begyűjtöttük  a  megfelelő 
adatokat és azokat bemutatjuk a  3. táblázatban.   
 
3. táblázat A tanulók számának  és   a tagozatok számának   a bemutatása  a  jelenleg érvénye  
általános iskolai  hálózatban  

Az iskola 
neve  

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Az 
elsősök 
száma 

A 
tanulók 
száma/a 
tagozato
k száma 

Az 
elsősök 
száma 

A 
tanulók 
száma/a 
tagozato
k száma 

Az 
elsősök 
száma 

A 
tanulók 
száma/a 
tagozato
k száma 

 

Az 
elsősök 
száma 

A 
tanulók 
száma/a 
tagozato
k száma 

 
November 
11. K.T. 65 422/24 52 421/24 54 422/24 43 400/24 

Emlékiskola 
K. T. 38 380/24 42 356/24 38 330/24 33 307/22 

Thurzó 
Lajos K. T. 68 513/33 65 508/33 56 471/32 42 446/30 

Csokonai 
Vitéz 
Mihály K. 

14 121/11 11 115/11 11 101/10 14 92/9 
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T.  
Tömörkény 
István K. T.   13 193/15 20 208/18 16 200/17 15 181/15 

Bogaras K. 
T.  2 20/2 5 19/2 3 15/2 2 11/2 

Kevi K. T.  8 29/2 7 26/2 3 22/2 3 18/2 
Stevan 
Mokranjac 
AZI 

65 257 66 273 73 261 69 256 

 
A 3. táblázatban feltüntetettekből evidens, hogy  az elmúlt négyéves időszakban   a tanulók 
teljes számának a csökkenésére került sor csaknem minden kihelyezett tagozatban, és  
úgyszintén  csökkent a tanulók száma, akik az első osztályba iratkoznak be,   csaknem minden 
kihelyezett tagozaton.   Ezt a csökkenő tendenciót a tagozatok számának  csökkenése  kísérte, 
ami a hatékonysági problémáról szól, illetve a tényről,  hogy   jelen vannak a csökkenések  és   
ésszerűsítések.   
 
Ami a Stevan Mokranjac AZI illeti,   megállapítható, hogy   a   tanulók beiratkozása és  száma 
évről évre kiegyenlítődött,   jelentős eltérések nélkül, annak ellenére,  hogy  evidens egy 
bizonyos számú kiiratkozás  a családoknak   külföldre való költözése miatt.   
 
Az alsó 4. táblázatban,  amely  rövidebb, nem régi időszakra vonatkozik, találhatóak  az 
adatok az iskolák számáról, a  KT számáról,  a KT tanulóinak  számáról,  a  különleges 
szükségletű tanulók tagozatain a  tanulók számáról és  a felnőttoktatási tagozatokon.  
Szembetűnő, hogy  három tanéves időszakban (2016/17-2018/19) nem  került sor nagyobb 
változásokra a  tanulók teljes számát illetően, azonban jelentős  csökkenésre került sor   
azokban az elismert tagozatok számában.  A tagozatonkénti tanulók átlagszáma az idő során  
csökkent,  annak ellenére, hogy   az utóbbi néhány évben   restrikciós módszereket 
alkalmaztak   a tagozatok  jóváhagyására az általános iskolákban,  az oktatási rendszer 
ésszerűsítése miatt. Az ésszerűsítést   mégsem  a szakmai utasításokkal összhangban 
folytatják le, a  tagozatok kialakításáról  és   a  finanszírozás módjáról  az általános- és 
középiskolákban, teljes egészében,  amelyeket  minden tanévre  a Szerb Köztársaság Oktatási, 
Tudományos és  Technológiafejlesztési  Minisztériuma hoz meg, mert a tagozatok 
kialakításakor  tekintetbe kell venni az egyenlő jogokat és elérhetőséget  és  minden tanuló 
felölelését az általános oktatással és neveléssel,  diszkrimináció és szegregáció nélkül,  
bármely alapon,  valamint  a  helyi hagyományok  specifikusságának   tiszteletben tartását a 
nemzetileg  vegye területeken.  
 
4. táblázat Néhány indikátor   bemutatása   az előző időszakban az általános   iskolákat 
illetően  
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2016
/17 7 96 1565 16,3 18 91 157 2 41 

2017
/18 7 95 1486 15,64 16 75 153 2 35 

2018
/19 7 91 1388 15,25 13 72 145 4 71 

 
A tanulók száma  a  speciális tagozatokon, amelyek  a rendes iskolák mellett   működnek 
egész idő alatt  kb. 90 volt, míg a felnőtt tanulók  száma  a  40-70-es intervallumban  mozgott.  
A 2018/19-es tanévtől kezdve teljes egészében  nem került sor   az inkluzív hozzáállásra való 
áttérésre   az általános  oktatásban,  így a speciális   tagozatok  továbbra  is az ÁI mellett 
léteznek, hanem még   a tanulók is, akiknek   kiegészítő gondoskodásra  és  segítségre   van 
szükségük, bekapcsolódtak  az oktatásba, összhangban  az individuális  oktatási tervekkel 
(IOP 1 és IOP 2).  
 
Az általános iskolák  területi és káderbeli kapacitása  
 
5. táblázat Az iskolák   területi és  káderbeli kapacitása a 2018/19-es évi állással  

Az iskola 
neve 

A kiépítés 
és 

hozzáépít
és éve  

A beltér 
területe  

- m2 

A terem 
funkcionális 
területe - m2 

A 
tanulók 
száma 

2016/17 

Az 
elszámol

ási 
dolgozók 
száma1 
2016/17 

A 
tanulók 
száma 

2018/19 

Az 
elszámol

ási 
dolgozók 

száma  
2018/19 

November 
11. K.T. 1973 3788 543 421 55,84 400 55,84 

Emlékiskol
a K. T. 1968 3400 320 397 55,24 378 52,22 

Thurzó 
Lajos K. T. 

1913 
1970 
1974 
1978 
1980 
2011 

2804 290 508 64,35 446 60,93 

Tömörkény 
István K. 
T.   

1963 1764 488 208 35,31 181 31,35 

Csokonai 
Vitéz 
Mihály K. 
T. 

1952 
1975 
1978 
1985 

1495 288 115 24,3 92 20,74 

Bogaras K. 
T.  1976 233 - 19 3,3 11 3,3 

Kevi K. T. 1912 234 - 26 3,6 18 3,6 

                                                           
1Az elszámolási dolgozók száma a foglalkoztatottak   teljes  normájának a száma, amelyekre  az iskola jogosult, 
összhangban  az általános iskolák finanszírozásáról szóló szabályzattal. 
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Stevan 
Mokranjac 
AZI 

  - 273  256 31 

 
Az iskolák előterjesztett területi és káderbeli kapacitásának  kimutatása  alapján,  amelyeket a  
2018/19-es tanévben gyűjtöttünk be  és hoztuk naprakész állapotba,  a következő zárható le: a 
Bogaras és Kevi Kihelyezett Tagozatoknak  az  összetételében nincs tornaterem.   
 
A nyilvános általános iskolák   hálózata  fejlesztésének programja 
 
A született gyermekek száma  és   az első osztályos tanulók  száma   
 
A 6. táblázatban   bemutattuk az adatokat   Zenta község területén   az előző  időszakban   
született gyermekek  számának mozgását és  a tanulók számának mozgását, akik beiratkoznak  
a  zentai Stevan Sremac Általános Iskolába. A felsorolt esetben  a  2007-tők a  2017-ig terjedő 
időszakot  elemeztük, a gyermekek születési számával  kapcsolatban a 2007/2008-as tanévtől 
a  2018/19-es tanévig terjedő időszakra,   a  zentai Stevan Sremac ÁI első  osztálya  
tanulóinak számával kapcsolatban,   az előrejelzéssel   az elsősök számát illetően a  2024/25-
ös  tanévben.  
 
6. táblázat A született  gyermekek száma  és   hét évvel később  az elsősök beiratkozásának 
száma  
 
 

Naptári év  
A született 
gyermekek 
teljes száma 

Iskolába indulás – hét  
évvel később 

Tanév 

A beiratkozott 
elsősök száma  

hét évvel 
később 

2007 217 2014/15 200 
2008 216 2015/16 208 
2009 264 2016/17 202 
2010 241 2017/18 181 
2011 187 2018/19 152 
2012 220 2019/20 183 
2013 195 2020/21 162 
2014 184 2021/22 153 
2015 202 2022/23 168 
2016 193 2023/24 161 
2017 197 2024/25 164 

 
Látjuk, hogy  az átlagosan született  gyermekek száma  a 2007-től a  2009-ig terjedő 
időszakban  232-őt tett  ki, míg  az átlagosan beiratkozott   tanulók száma  az első osztályba 
hét évvel később , tehát   a  2014/15-ös tanévtől a  2016/17-es tanévig 203-at tett. Ebben az 
időszakban   nagy hasonlóság került kimutatásra  e két számot illetően,   ami  nem mindig lesz  
az eset.  
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Amennyiben  megfigyelünk egy valamivel  hosszabb időszakot, 2007-től 2017-igm  a  
született gyermekek átlagszáma 211-et tett  ki, míg az átlagosan beiratkozott   tanulók száma  
az első osztályba hét évvel később, tehát  a  2014/2015-ös tanévtől a 2017/18-as tanévig  176-
ot tett ki.   
 
Ezen a szélesebb intervallumon kisebb eltérésre kerül sor  a született gyermekek száma  és  az  
első osztályba beiratkozott gyermekek  száma között ugyanazon a területen,  és  nem   a  
beiratkozott tanulók javára,   ami asszociál a migrációs   mozgások jelenségére.   Amit már  
megállapítottunk,  és  ami, mint tendencia  valószínűleg folytatódni fog a  következő években 
is, illetve  a  2024/25-ös tanévben,   amelyet   az előrejelzés   utolsó évének tekintünk.   
Mégis, amellett, hogy  a migráció  folytatódik,   amivel részben javul  a  tény  a negatív   
természetes szaporulatot illetően.  Előrejelezhető a  csökkenési trend folytatása, úgy a 
születetteket, mind  az első osztályba beiratkozottak számát  illetően (5. kép). 
Várható, hogy  ezt a trendet észlelik  a  2024/25-ös tanévben  az első osztályba beiratkozott 
tanulók számánál is.  
 
 
 

 
___ A született gyermekek teljes létszáma____   
Hét ével később született gyermekek iskolába való iratkozása                                                                                                                             
 
 
Következtetés 
 
Az általános iskolák hálózatának a    fejlődése  a következő nyolc évben  
 
A nyilvános általános iskolák   hálózatának fejlesztési   terve a következő négytől  nyolc 
évben  az alábbi  megállapításokon és következtetéseken alapul 
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• A releváns paraméterek alapján, felelősségteljesen és következetesen azon fogunk 
dolgozni a tervezések alkalmával az elkövetkezőkben, illetve a továbbiakban, hogy 
olyan óvodai  hálózatot  alakítsunk ki, amely lehetővé teszi gyermekeink számára 
megkülönböztetés és szegregáció nélkül az oktatást és nevelést, összhangban  az új 
hálózattal, amely minden gyermeket felölel,  biztosítva számukra az általános iskolai 
oktatás elérését két oktatási ciklusban, a földrajzi, demográfiai, kulturális, gazdasági, 
ökológiai és Zenta község  egyéb jellemzőivel összhangban. 
 

• Tekintettel  a  lakosság szerkezetét, az iskolák területi és káderügyi kapacitását, 
valamint a kivetített elsősök számát az elkövetkezendő időszakban, nem szükséges   
kibővíteni  az általános iskolák befogadóképességét, nincs szükség  a kapacitások 
bővítésére vagy a meglévő létesítmények területi felosztásának változtatására a 
megfigyelt időszakban.  
 

• Különös figyelmet fordítunk a külvárosi / falusi területek kihelyezett tagozataira. 
Feltételeket  kell biztosítani a  lakosság  itthon maradására ezekben a közegekben és 
azokban az élet fenntartására és fejlesztésére,  különösen a családokban, amelyek   a 
földművelést választották alapfoglalkozásként. Szükséges   kiegészítő  közlekedésileg 
és  infrastrukturálisan  előmozdítani az életüket és a munkájukat minden közegben.    
 

• A zentai Stevan Sremac Általános Iskolát az intézmény székhelyén  igazgatják, az 
igazgatási központból. A központosított  igazgatás nem jó, azon okból,  mert   nem  
lehet  kellő mértékben   figyelembe venni   egyes  kihelyezett tagozatok 
specifikusságát,  amelyeknek megvan minden feltételük az önálló intézményre.  
Minden kihelyezett tagozat a  tevékenységét különböző körülmények között látja el,  
ami megköveteli a különbözőséget  a  szervezésben és  a feladatok megvalósításában,  
amelyeket  a közös központból nehezebb összehangolni, mintha önálló  igazgatással 
oldanák meg azokat.  Az igazgatóhelyetteseknek  nincs igazgatói hatáskörük a sürgős  
eljárások hatékony megoldására.  Az igazgató a  saját  közvetlen jelenlétével az 
iskolájában tervezhetné  és elláthatná a  munkát   közvetlen kapcsolatban  a tanulókkal 
és   a  foglalkoztatottakkal,  ami a jelenlegi  helyzetben  semmiképpen sem 
kivitelezhető.   Nagyobb  hatást érhetnénk el csak akkor,  ha  az iskolában a  
döntéshozatal   nem távolodna  el a szülőtől és  a  polgártól.  
 

• Az iskola  specifikus  közössége   számos  egymással kapcsolatos  és specifikus 
viszonynak a saját társadalmi  közegében. Ebben a közegben  senki sem érezheti úgy, 
hogy róla  nem viselnek gondot.  A tanulóknak, szülőknek és  az iskola 
foglalkoztatottjainak  érezniük kell  a  közösséget, és  közösen kell, hogy ellássák  a  
kötelezettségeiket  és  megvalósítani a  jogaikat.  Az igazgatónak  ismernie kell   a  
tanulóit, a szülőket,  hogy  kísérni tudja   az előrehaladást  az oktatási-nevelési 
folyamatban,  hogy közös erőfeszítéssel a  tantestületi tanáccsal oldja  meg  a  
problémákat és  járuljon hozzá a  fiatalok szocializációjához.   
 

• Az iskolának  társadalmilag  integráltnak kell  lennie  a  közegben,  amelynek  az 
oktatási szükségleteit kielégíti.   A nyilvános általános iskolák hálózata átszervezési  
folyamatában  a felelős   társadalmi-pedagógiai  és társadalmi-politikai  tényezőknek   
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tekintetbe kell venniük,  hogy  az általános iskola  az oktatási-nevelési  feladatán kívül    
számos  kulturális, társadalmi és más funkciója is  van, sőt, mi több ezeket a 
funkciókat még bővíteni kell, és   ki kell a iskola  társadalmiasítása  mellett,   és  ennek 
keretében a  vállalatokkal, magáncégekkel és  a  helyi közösségek ágazataival  össze 
kell hangolni  a  tevékenységet. A társadalmi-kulturális közeg különbözősége miatt, és 
hogy  kifejezésre jusson  az intézmény  autonómiája, szükséges   tekintetve venni    
minden iskola specifikusságát.   A kétnyelvűséget két városi  iskolában  és   a  
sajátosságot, amelyek ebből erednek.  A fejlődésben gátolt  tanulók   oktatására  a 
tagozat létezése a rendes általános iskolában és   a sok szociális probléma  egy  városi   
általános iskolában.  Az iskolában  a munkaszervezést Felsőhegyen,   ahol  nagyszámú 
gyermek   naponta utazik  4-18 km távolságból.  A tornyosi  általános iskolát számos 
roma gyermek látogatja. Az ő beiskoláztatásuk problematikus  és részleges.     

• A kisebb (falusi) iskolákat őrizni kell, ahol az csak lehetséges,   és a helyzetekben,  
amikor  teljesen nem felelnek meg  az előirányozott szabványoknak.   Az ilyen iskolák 
fennmaradása a közeg demográfiai  helyzetétől függ,  amelyben találhatóak,   de   
úgyszintén evidens,  hogy  az iskola beszüntetése    kiegészítően  serkentené   a 
negatív demográfiai trendeket a  helyi közegben,  mert  több alkalommal   
szembesültünk azzal, hogy  ha  a  helység  iskola nélkül marad, gyorsan lakosság 
nélkül is marad.  

 
• Szükséges   megtartani és erősíteni   a fejlődésben gátolt  tanulók tagozatait sajátságos 

körülményekre  és   a gyermekek azon kategóriáira,  akik számára ezek eddig  
igazolták a  létezésüket.   
 

• Az elkövetkezendő időszakban aktívan figyelemmel kell kísérni  a  fejlesztési 
programokat és projektumokat, amelyek    az állami szintű   oktatással kapcsolatosak,   
folyamatosan elemezni kell a társadalmi-gazdasági  és demográfiai mozgást Zenta 
község területén.  
 

• Az oktatási-nevelési munka   fenntartása céljából,  a higiéniai  és  általános 
egészségügyi  feltételekről  számot  kell viselni a beruházási karbantartáskor  és  a 
létesítmény felszerelésekor.   Szükséges tervezni   a beruházást a meglévő  
létesítményekbe,   hogy  elvégezzük a termális szigetelést   a létesítmények 
többségében,   hogy   lecseréljük   az ablakokat,   hogy  új vizesblokkokat építsünk.   
 
 

 
Zenta  község területén   a nyilvános általános iskolák hálózatáról szóló rendelet 
 
Zenta község területén   az általános oktatás és nevelés  az alábbiak szerint valósul meg: 

- négy (4)  törzs általános iskola és  három (3) kihelyezett tagozat,   az  elsőtől negyedik, 
illetve  nyolcadik osztályos tanulók  oktatására,  

- egy (1) törzs  általános  iskola a  zenei oktatásra és  négy (4)  kihelyezett tagozat  az 
elsőtől  a hatodik osztályos tanulók oktatására 
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A nyilvános általános iskolai hálózatok, amelyek az általános oktatási és nevelési 
tevékenységet   a székhelyen és a székhelyen kívül  látják el,  kihelyezett tagozatok  
szervezésével Zenta község területén, illetve  egy  kihelyezett   tagozattal Csóka község 
területén.  
 
 
 
Az iskolahálózatot az alábbiak képezik: 

1. November 11.  Általános Iskola (alternatíva:  Stevan Sremac) Zentán,  a Makszim 
Gorkij 1-es szám alatt,   

2. Emlékiskola (alternatíva: Petőfi Emlékiskola), Zentán, az Árpád u. 83-as szám alatt,  
3. Thurzó Lajos Általános Iskola, Zentán, a Vasútsor  44-es szám alatt,   
4. Tömörkény István Általános Iskola, Tornyoson, a Radnóti Miklós u. 12-es szám alatt, 

és   
5. Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola, Zentán, a Fő utca 36-os szám alatt.   

 
A zentai  Emlékiskola  Általános Iskola keretében    kihelyezett tagozatot  szerveztek, éspedig 
a felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály Kihelyezett Tagozatot,  a Nagyköz 37/a szám alatt. 
 
A tornyosi Tömörkény István   Általános Iskola keretében   megszerveztek két  kihelyezett 
tagozatot, éspedig:  

1. A Kevi Kihelyezett Tagozatot, Kevi, Kossuth Lajos  u. 6., s  
2. Bogarasi Kihelyezett Tagozatot,  Bogaras, Marsall Tito u.   25. 

   
Minden   Általános Iskolában és  a Csokonai  Vitéz Mihály  Kihelyezett Tagozaton   
Felsőhegyen,   az Emlékiskola  Általános Iskolában Zentán,  az oktatási-nevelési munkát  a 
tanulók számára az elsőtől a nyolcadik osztályig  folytatják. 
 
A Kevi és  Bogarasi  Kihelyezett Tagozatokon és  a Tömörkény István Általános Iskolában 
Tornyoson   az oktatási-nevelési munka   a tanulóknak az elsőtől a negyedik osztályig  folyik 
kombinált tagozatokon.  
 
A fejlődésben gátolt  tanulók  alapfokú oktatása  és  nevelése   a zentai Thurzó Lajos  
Általános  Iskolában, és  a  tornyosi   Tömörkény István  Általános Iskolában, valamint  a  
felsőhegyi Csokonai Vitéz  Mihály  Kihelyezett  Tagozaton, és  a  zentai Emlékiskola   
Általános Iskolában folyik.   
A fejlődésben gátolt tanulókkal  az oktatási-nevelési munka   az elsőtől a  nyolcadik osztályig  
folyik.   
 
A zentai  Emlékiskola Általános Iskolában, Árpád u.  83-as szám alatt  folyik  a  felnőttek   
általános  oktatása és nevelése.  
 
A felnőttek általános oktatása és nevelése az elsőtől a harmadik ciklusig  folyik.  
 
A zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskolában négy kihelyezett tagozat van, éspedig:  

1. a Csókai Kihelyezett Tagozat,  Branka Radičevića  11. sz. alatt,  
2. a Felsőhegyi Kihelyezett Tagozat, a Kisköz 59-es szám alatt,  
3. a Tornyosi Kihelyezett Tagozat,  a Szent Száva  u. 3-as szám alatt, és   
4. a Zentai Kihelyezett Tagozat,   a Fő tér  4-es szám alatt.   
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A zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskolában   az oktatási- nevelési munka  az elsőtől 
a  hatodik osztályos tanulók számára folyik,  éspedig  kihelyezett tagozatokon.  
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Javaslat 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. 
– más törv., 101/2016. sz. – más törv. és  47/2018. sz.) 98. szakasza, valamint Zenta  község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos  Lapja,  4/2019. sz.) 131. szakaszának  5. bekezdése  
alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2019. március 21-én tartott ülésén meghozta az 
alábbi  
 

RENDELETET   
ZENTA KÖZSÉG NEMZEKÖZI TANÁCSA  HATÁSKÖRÉRŐL, 

ÖSSZETÉTELÉRŐL ÉS  MUNKAMÓDJÁJÓL SZÓLÓ RENDELET  
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL. 

 
1. szakasz  

 
A KKR a  jelen  rendelettel eszközli  Zenta község  nemzetközi tanácsa hatásköréről, 
összetételéről és munkamódjáról szóló rendelet   (Zenta Község Hivatalos Lapja,  9/2013. sz.) 
módosítását és  kiegészítését.  
 

2. szakasz  
 

A 9. szakasz 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
„Nemzeti kisebbség esetében, akiknek van megválasztott nemzeti tanácsuk, a nemzeti   
kisebbségek képviselőit  a tanácsba a nemzeti  tanács  javaslatára választják meg,  és  a szerb  
nemzet   képviselőit a  községi képviselő-testület   állandó munkatestülete  javasolja,  amely  
a  káderügyi   kérdésekkel kapcsolatos teendőket látja el.”  
 

3. szakasz  
 

A 11. szakasz az alábbiak szerint módosul:  
 
„A községi képviselő-testület állandó munkatestülete, amely a káderüggyel kapcsolatos 
teendőket látja el, a Községi Képviselő-testületnek benyújtja javaslatát a tanács elnökének, 
elnökhelyettesének és tagjainak a  megválasztására.”  
 

4. szakasz  
 
A jelen rendelet  Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított  nyolcadik 
napon lép  hatályba.   
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány    Pataki Tibor  s. k.  
Zenta község        a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
Zentai Községi Képviselő-testület 
Szám: 012-1/2019-I 
Kelt: 2019. március 21-én 
Z e n t a  
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Indoklás:   
 

A Zentai Községi Képviselő-testület 2013-ban meghozta Zenta község nemzetközi tanácsa 
hatásköréről, összetételéről és munkamódjáról szóló rendeletet   (Zenta Község Hivatalos 
Lapja,  9/2013. sz.), amelynek  a 9. szakaszának a 1. bekezdése  az alábbiak szerint hangzik:  
„A tanács   tagjait, akik a nemzeti kisebbségekhez tartoznak a  nemzeti kisebbségek   tanácsai  
javasolják,  a tanács tagjait, akik a  szerb nemzetiséghez  tartoznak   a Községi Képviselő-
testület  képviselői javasolják,  akik  a szerb nemzethez tartoznak,  és   a  nemzeti 
kisebbségek tanácstagjait  akiknek nincs   nemzeti  tanácsuk   a  káderügyi  és  mandátum-
mentelmi jogi bizottság javasolja.”  
 
Tekintettel, hogy időközben a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv. és  47/2018. sz.) 
módosult,   oly módon, hogy   a 98. szakaszának 8.  bekezdése szerint a nemzeti kisebbségek 
esetében, akiknek van megválasztott nemzeti tanácsuk,   a  tanácsban  a  nemzeti kisebbségek   
képviselőit a  nemzeti tanács  javaslatára választják meg,  és  a szerb nemzet  képviselőit   a  
helyi önkormányzati egység képviselő-testületének  az állandó munkatestülete választja  meg,   
amely  a káderügyekkel kapcsolatos teendőket látja el, szükséges volt  módosítani  a  községi 
rendelet  rendelkezéseit.   
 
Zenta község Községi Tanácsa megerősítette Zenta község nemzetközi tanácsa hatásköréről, 
összetételéről és munkamódjáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 
rendeletjavaslatot a javasolt szövegben és azt utalta Zenta Község Képviselő-testülete elé 
megvitatás és elfogadás céljából.   
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