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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019.  sz.) 47. 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 42. ÜLÉSÉT 

2019. MÁJUS 22-ÉRE (SZERDA) 

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

A Zentai Községi Képviselő-testület 2019. március 21-én  tartott 41. ülésén  felvett 
jegyzőkönyv elfogadását követően javaslom az alábbi 

NAPIRENDI JAVASLATOT: 

1. Zenta község területén   a  közjavak  használata utáni térítmény összegéről  szóló
rendeletjavaslat megvitatása,

2. Zenta község javára   az  átjárási szolgalom  megalapításáról szóló rendeletjavaslat
megvitatása,

3. Zenta község 2018-as évi  környezetvédelmi  költségvetési  pénzalapja  használatáról
szóló jelentés elfogadásáról szóló  végzésjavaslat  megvitatása,

4. Zenta  községben a  2019-es évi   környezetvédelmi költségvetési pénzalap eszközei
használatáról szóló program  elfogadásáról szóló  végzésjavaslat  megvitatása,

5. A zentai  Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ   2018-as évi   munka- és
pénzügyi  jelentésének   elfogadásáról szóló végzésjavaslat  megvitatása,

6. A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ 2019-es évi   munka- és
pénzügyi tervének  a  jóváhagyásáról szóló   végzésjavaslat megvitatása   a  2019-es
évben   az intézmény  folyó  költségeinek és kiadásainak  a  finanszírozására  a
megállapított  összegek mértékével,

7. A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ 2018-as évi  évi   munka- és
pénzügyi  jelentésének   elfogadásáról szóló végzésjavaslat  megvitatása,

8. A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ 2019-es évi   munka- és
pénzügyi tervének  a  jóváhagyásáról szóló  végzésjavaslat megvitatása   a  2019-es
évben  az intézmény kulturális programjai és  folyó  költségeinek és kiadásainak  a
finanszírozására  a megállapított  összegek mértékével,

9. A zentai Történelmi Levéltár 2018-as évi munka- és pénzügyi jelentésének
elfogadásáról szóló végzésjavaslat  megvitatása,

10. A zentai Történelmi Levéltár  2019-es évi   munka- és  pénzügyi tervének  a
jóváhagyásáról szóló  végzésjavaslat megvitatása   a  2019-es évben   az
intézménynek a község által  a kulturális programjai és folyó  költségeinek és
kiadásainak  a  finanszírozására  a megállapított  összegek mértékével,



11. A zentai „Сенћанско мађарско камерно позориште” – Zentai Magyar 
Kamaraszínház 2018-as évi munka- és pénzügyi jelentésének  elfogadásáról szóló 
végzésjavaslat  megvitatása, 

12.   A zentai „Сенћанско мађарско камерно позориште” – Zentai Magyar 
Kamaraszínház a  2019-es évben  az intézmény kulturális programjai és  folyó  
költségeinek és kiadásainak  a  finanszírozására  a megállapított  összegek mértékével  

13. A „Пословни инкубатор доо – Üzleti Inkubátor Kft. Сента – Zenta korlátolt 
felelősségű gazdasági társaság 2018-as évi munka- és pénzügyi jelentésének  
elfogadásáról szóló végzésjavaslat  megvitatása, 

14. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2018-as évi munka- és pénzügyi 
jelentésének  elfogadásáról szóló végzésjavaslat  megvitatása, 

15. A Zentai Községi Képviselő-testület    gyermekjogi tanácsának a 2018-as  évi   
munkájáról szóló jelentés  elfogadásáról szóló  végzésjavaslat megvitatása,  

16. A zentai Vöröskereszt  2018-as évi   munka- és  pénzügyi  tervének az elfogadásáról 
szóló  végzésjavaslat  megvitatása,  

17. A Zenta  szó  használata jóváhagyásáról szóló   végzésjavaslat  megvitatása  a  Plavi 
Koš Kosárlabda  Klub új nevében,  

18. Zenta  község  biztonsági tanácsa  elnökének és tagjainak  a   felmentéséről szóló   
határozatjavaslat   megvitatása,  

19.  Zenta  község  biztonsági tanácsa  elnökének és tagjainak  a   kinevezéséről  szóló   
határozatjavaslat   megvitatása,  

20. Az ifjúsági tanács  tagjainak  a  felmentéséről szóló határozatjavaslat    megvitatása,   
21.  Az ifjúsági tanács  tagjainak  a  kinevezéséről szóló határozatjavaslat    megvitatása,  
22. A  Zentai Gyógyszertár    igazgatóbizottsága   mandátuma megszűnésének   a   

megállapításáról szóló határozatjavaslat megvitatása,  
23. A Zentai Gyógyszertár   igazgatóbizottsága  kinevezéséről szóló határozatjavaslat  

megvitatása,   
24. A Zentai Gyógyszertár felügyelő bizottsága  mandátuma megszűnésének  

megállapításáról szóló  határozatjavaslat  megvitatása,  
25. A Zentai Gyógyszertár felügyelő bizottsága tagjainak   a  kinevezéséről szóló  

határozatjavaslat megvitatása,  
26. Az utcák és terek   nevének  megállapításában  illetékes  bizottság    tagjának a 

felmentéséről szóló   határozatjavaslat megvitatása,  
27. Az utcák és terek   nevének  megállapításában  illetékes  bizottság    tagjának a 

kinevezéséről  szóló   határozatjavaslat 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  41.  üléséről 

amelynek megtartására  2019.03.21-én 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, Szűgyi Imre, Faragó Bojan, Rác 
Szabó Márta, Búrány Hajnalka, Pósa Sós Teodóra, Tóth Ervin, Vatai Zsuzsanna, Juhász 
Attila,  Molnár Csikós József,  Pataki Tibor,  Sztantity Szebasztián,  Tallós Mónika, Huszár 
Zsolt, Zsíros Jankelić Anikó, Bakos  József,  Kriska Nándor,  Popović Predrag, Zsoldos 
Ferenc, Gordán József, Sándor József, Kókai Péter,   Búrány Katalin, Rácz Szabó László, 
Miskolci Éva  és  Zec Boris.  
 
Távolmaradt képviselők: Báló Tatjana és  Vukanić Mirjana.  
 
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  41. 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  40. ülésén felvett jegyzőkönyv 
elfogadására.  
 
A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG ELFOGADTA  a Zentai Községi 
Képviselő-testület 40. ülésén felvett jegyzőkönyvet.  
 
A Községi Képviselő-testület elnökhelyettese javasolta a napirendet az alábbiak szerint:  
 

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. 



A Községi Képviselő-testület  EGYHANGÚLAG   megállapította  a  javasolt  
napirendet.  
 
A KKT áttért  a  napirendi  pontok szerinti  munkára  

 

1. pont  
SZÁM: 020-12/2019-I  

Zenta község területén  a nyilvános iskoláskor előtti intézmények hálózatáról 
szóló rendeletjavaslat megvitatása 
 

A javaslattevő nevében  ezen napirendi ponttal kapcsolatban a bevezető előterjesztést 
Perpauer Attila  adta (4:40).  
 
Az elnöklő  megnyitotta a vitát.  
 
Tekintettel, hogy a jelenlevők közül  senki sem kért szót,  az elnöklő lezárta a vitát  és  
megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület statútumügyi és normatív aktusok   
bizottsága  és  az oktatási és  sportügyi bizottság  javasolják  a szóban forgó rendelet  
meghozatalát.  
 
A Községi Képviselő-testület  EGYHANGÚLAG  meghozta az alábbi  
 

r e n d e l e t e t 
Zenta község területén  a nyilvános iskoláskor előtti intézmények 
hálózatáról, amelynek szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 

 
2. pont 
SZÁM: 020-47/2018-I  
Zenta község területén  a nyilvános általános iskolák hálózatáról szóló 
rendeletjavaslat megvitatása 
 
A javaslattevő nevében   a  bevezető előterjesztést Perpauer Attila adta (9:36).  
 
Az elnöklő megnyitotta  a vitát.  
 
Vitázott: Rácz Szabó László (12:00), Predrag Popović (18:18), Gordán József (21:08), 
Zsoldos Ferenc (22:48), Búrány Hajnalka (28:30), Juhász Attila (30:42), Perpauer Attila 
(34:17), Rácz Szabó László (37:03), Popović Predrag (39:17), Zsoldos Ferenc (41:07), 
Juhász Attila – viszontválasz (42:39), Bradić Miladin (43:16), Perpauer Attila: mint  
javaslattevő  és  a  Községi  Tanács tagja  nem   fogadja  el  a statútumügyi és normatív 
aktusok módosító javaslatát (47:00), Pataki Tibor (47:43), Búrány Hajnalka (50:14). 
Boljanović Radovan – (javasolja  a  statútumügyi és normatív aktusok módosító 
javaslatának az elfogadását) (51:10), Popović Predrag – viszontválasz (53:22), Vatai 
Zsuzsanna (54:42), Ceglédi Rudolf (57:04), Búrány Katalin (61:31), Boljanović Radovan 
(64:38), Perpauer Attila (65:47), Sándor József (66:58)-  
 
Az elnöklő berekesztette  a  vitát  és szavazásra bocsátotta  a statútumügyi  és  normatív 
aktusok  bizottságának a módosító javaslatát, amely  alkotó része a jelen jegyzőkönyvnek.  
 



A szavazás eredménye  
 
IGEN    10 
NEM    13 
TARTÓZKODÓ   4 
 
Az elnöklő megállapította, hogy  a  KKT NEM FOGADTA EL  a  módosító javaslatot.  
 
Az elnöklő   a rendeletjavaslat egészét  bocsátotta szavazásra.  
 
A szavazás eredménye  
 
IGEN    15 
NEM    8 
TARTÓZKODÓ   4 
 
 
A Községi Képviselő-testület  SZÓTÖBBSÉGGEL  meghozta az alábbi  
 

r e n d e l e t e t  
Zenta község területén  a nyilvános általános iskolák 
hálózatáról, amelynek szövege e jegyzőkönyv alkotó részét 
képezi.  

 
3. pont 

SZÁM: 400-5/2019-I 
Zenta község nemzetközi viszonyaiban illetékes  tanács  hatásköréről, 
összetételéről és munkamódjáról szóló rendelet  módosításáról és kiegészítéséről 
szóló rendeletjavaslat megvitatása 

 
 Stojkov Igor (72:55) megállapította, hogy  a  javaslatra  kilenc  módosító javaslatot 
nyújtottak be,  és  a javaslattevő nevében   a  Községi Közigazgatási Hivatal vezetője fog 
nyilatkozni, hogy  elfogadja-e a  módosító javaslatokat, amelyeknek a szövege  e 
jegyzőkönyv alkotó részét képezi.   
 
A javaslattevő  nevében   a bevezető előterjesztést Sarnyai Rózsa Edit adta (73:24). Javasolja 
a Községi Képviselő-testületnek, hogy  fogadja  el a rendeletjavaslatot, a  javasolt  módosító 
javaslat elfogadása mellett  a 22. szakasz 1.  bekezdésében (már beépítették  az 
alapszövegbe),  olyan értelemben, hogy  a  tanács  köteles  félévente (évente helyett)  
jelentést nyújtani be   a Községi Képviselő-testületnek a munkájáról.  A javaslattevő   a többi 
benyújtott módosító javaslatot  nem fogadta el.  
 
Az elnöklő megnyitotta a vitát.  
 
Vitázott: Popović Predrag (77:45).  
 
Az elnöklő berekesztette  a  vitát  és  szavazásra bocsátotta  az 1-es számú módosító 
javaslatot, amelyet  Boljanović Radovan nyújtott be.  
 
 



A szavazás eredménye  
 
IGEN    8 
NEM    13 
TARTÓZKODÓ   5 

 
A Községi Képviselő-testület NEM FOGADTA EL az 1-es számú módosító javaslatot.   
 
A KKT áttért  a  2-es számú módosító  javaslatról való szavazásra  
 

A szavazás eredménye  
 
IGEN    8 
NEM    14 
TARTÓZKODÓ   4 

 
A Községi Képviselő-testület NEM FOGADTA EL az 2-es számú módosító javaslatot.   
 
A KKT áttért  a  3-as számú módosító  javaslatról való szavazásra  
 

A szavazás eredménye  
 
IGEN    8 
NEM    14 
TARTÓZKODÓ   4 

 
A Községi Képviselő-testület NEM FOGADTA EL a 3-as számú módosító javaslatot.   
 
A KKT áttért  a  4-es számú módosító  javaslatról való szavazásra  
 

A szavazás eredménye  
 
IGEN    8 
NEM    13 
TARTÓZKODÓ   4 

 
A Községi Képviselő-testület NEM FOGADTA EL a 4-es számú módosító javaslatot.   
 
A KKT áttért  az 5-ös számú módosító  javaslatról való szavazásra  
 

A szavazás eredménye  
 
IGEN    10 
NEM    13 
TARTÓZKODÓ   3 

 
A Községi Képviselő-testület NEM FOGADTA EL az 5-ös számú módosító javaslatot.   
 
A KKT áttért  a  6-os számú módosító  javaslatról való szavazásra  
 



A szavazás eredménye  
 
IGEN    5 
NEM    17 
TARTÓZKODÓ   4 

 
A Községi Képviselő-testület NEM FOGADTA EL a 6-os számú módosító javaslatot.   
 
A KKT áttért  a  7-es számú módosító  javaslatról való szavazásra  
 

A szavazás eredménye  
 
IGEN    9 
NEM    13 
TARTÓZKODÓ   4 

 
A Községi Képviselő-testület NEM FOGADTA EL a 7-es számú módosító javaslatot.   
 
A KKT áttért  a  8-as számú módosító  javaslatról való szavazásra  
 

A szavazás eredménye  
 
IGEN    9 
NEM    13 
TARTÓZKODÓ   4 

 
A Községi Képviselő-testület NEM FOGADTA EL a 8-as számú módosító javaslatot.  
 
A KKT áttért  a  9-es számú módosító  javaslatról való szavazásra  
 

A szavazás eredménye  
 
IGEN    11 
NEM    13 
TARTÓZKODÓ   2 

 
A Községi Képviselő-testület NEM FOGADTA EL a 9-es számú módosító javaslatot.   
 
Az elnöklő szavazásra  bocsátotta  a  rendeletjavaslat  egészét  
 

A szavazás eredménye  
 
IGEN    20 
NEM    / 
TARTÓZKODÓ   6 

 
A Községi Képviselő-testület  SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi  
 
 
 



r e n d e l e t e t  
Zenta község nemzetközi viszonyaiban illetékes  tanács  hatásköréről, 
összetételéről és munkamódjáról szóló rendelet  módosításáról és 
kiegészítéséről, 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 kérdéseiket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK  
 

Rácz Szabó László (85:42) 

Szeretném csak elmondani, hogy összekeverték a válaszokat a kérdéseimre. Három kérdést 
tettem fel. Az egyik kérdésem arra vonatkozott a Képviselő-testület elnökéhez, hogy miért 
nem válaszolt – tehát, ez volt az alapja a kérdésnek – milyen oknál fogva nem válaszolt az én 
általam föltett kérdésre, a törvényben meghatározott 15 napon belül. (?) Erre nem kaptam 
választ, hogy miért nem tartják be a törvényt.  
 
Aztán, kérdeztem azt, hogy a Helyi közösség, a felsőhegyi HK-ban miért nem járnak el végre 
annak érdekébe – és írásban kell erre válaszolni, nem lehet szóban, mert ezek írásban föltett – 
törvény által meghatározott módon föltett kérdésekről van szó – írásban kell válaszolni, hogy 
a Helyi közösségekkel kapcsolatban, ott Felsőhegyen, miért nem érvényesítik már a 
Statútomot, ami szerint meg kellene már szüntetni, azt a Helyi közösséget, nem dolgozik, 
nem való az már semmire, de nem csak ezért, megszegték a törvényt is, három hónapon belül 
nem tartottak ülést. De most föltettem megint a kérdést, majd meglátjuk, mi lesz, hogy lesz. 
De, a lényeg az, hogy nem kaptam erre sem választ.  
 
És kérdezem azt, hogy hogy a csudába kerülhetett egy biológus – hova is? – azt, hiszem, 
hogy a múzeumba. Biológusnak, ott mi dolga van? Erre sem kaptam választ, azaz, kaptam azt 
a választ, hogy ez nem az ő dolguk eldönteni, hanem hogy végül is az ottani igazgatóé, 
úgyhogy meg fogom majd tőle kérdezni, hogy milyen alapon helyezték el. A probléma ebben 
nem is az, hogy – mert válaszokat, azért lehet adni mindenre – csak, hogy ez, hogy egy 
biológust tesznek egy ilyen munkahelyre, ez telyesen egyértelműen bizonyítja azt, hogy 
politikai munkahelyről van szó. Odaraktak volna akárkit is, hogyha politikailag az úgy felel 
meg valakinek. Kinek az embere? Azt ti jobban tudjátok, mert ti intézitek ezeket a politikai-
maffia dolgokat, de az tény, hogy ma Zentán a községben – meg semmi – amibe beleszólása 
van a politikába, nem lehet takarítónő sem az, aki nem felel meg a Vajdasági Magyar 
Szövetségnek, vagy aki nem felel meg a Haladó pártnak. Ez egy katasztrófa. Kész 
katasztrófa, hogy ezek az emberek mindig kapnak munkahelyet. Itt már csak részletében 
említeném meg, hogy például a nyugdíjbiztosítóban egyetlen egy magyar ember sem 
dolgozik. Mindenki szerb ember, és ezt tudjuk jól, hogy Zentán azért ez nem jó, mert nem 
tudnak magyarul. Elmegy hozzájuk egy nyugdíjas - nem tud magyar nyelven, tehát nem az a 
bajom, hogy szerb, hanem az a bajom, vele, hogy nem tud magyar nyelven beszélni. És, ti, 
akik ott vagytok a hatalomba – ott vagytok csicskások, köllene, hogy valamit csináljon, 
valamit kérjetek, aznon kívül, hogy mit raktok a zsebeitekbe… 
 
Popović Predrag (89:37) – a község polgármesterének  
 

1. Hol található az emléklap, amelyet  az 1991-es háborúellenes tüntetések kapcsán  
helyeztek el  a  belépő  fedett részében  ezen magas  otthonban? Tehát, a Zentai 
Községi Képviselő-testület képviselő-testületi terme alatt a hordozó  oszlopon,  amely  
az említett esemény  emlékére  lett elhelyezve. A homlokzat  rekonstrukcióját   
követően az említett  lap nincs többé. Miért nincs,  és  hol található? 

2. A község polgármesterétől szeretném kérdezni, hogy mit foganatosított, és  
szándékozik-e foganatosítani a  zentai ivóvíz vegyi  kifogásoltságának  tekintetében, 
amely  a  Milan Batut  Intézmény jelentésével    összhangban,  amelyet  a Blic 
napilapban jelentettek meg 2019.03.17-én, megállapították, hogy Zenta polgárai 
100%-ban vegyileg kifogásolható  vizet  isznak. A különbözet, pl.  a csókaiak, akik 



mindössze  60%-ban  isznak  kifogásoltható vizet. Az említett Batut  Intézet   
elemzésének tartalma az említett lap 17. oldalán található, ha  szüksége lesz  arra, 
megküldöm a  másolatát a komplett jelentés végett.  Előre  is köszönöm a választ.  

 

Sándor József (91:47) – a polgármesterhez, valamint helyetteséhez 
2019. július 1-ével Zentán megszűnik a köztársasági adóhivatal. Az ott dolgozók mind át 
lesznek helyezve Kikindára, a Zenta községbeli polgárok, a falusiaktól kezdve, a városiakig 
pedig mindenkinek Kikindára kell utazniuk ezután, hogyha bármilyen bizonylatot szeretne 
kapni a köztársasági adóhivataltól. A földműves, hogyha nyugdíba akar vonulni, akkor 
Kikindára kell, hogy menjen a dokumentációért. Az iparosok dokumentációját Kikindán kell 
rendezni, illetve a vállalatok – igaz, hogy eddig is volt közük Kikindához – de most teljes 
mértékben oda fognak tartozni. A zentai meg fog szünni. Itt semmit nem lehet intézni, kivéve 
a gépjárűvek eladásáról szóló szerződések, és egyéb szerződések hiteleztetése és adóztatása. 
Az adai és csókai kirendeltség meg fog szűnni teljes mértékben. Az adaiak és a csókaiak 
Zentára járni Zentára hitelesíteni a szerződéseiket. Az összes többi ügyért, pedig Kikindára 
kell utazni. Annak idején, amikor a cukorgyárat szerettük volna védeni egy rendkívüli ülésen, 
akkor azt mondtátok, hogy egy privát cég, nem tehetünk semmit sem. Idéztelek benneteket. 
Most azt mondom, hogy állami intézményről van szó, minisztériumhoz tartozik, hatalmi 
koalíció vagytok. Miért nem mozgatjátok meg magatokat, és próbáltok valamit tenni annak 
érdekében, hogy Zenta ne veszítse el ezt a státuszát? Az egész akció az AMF javaslatára 
történik, nem kötelező érvényű, vannak benne lehetőségek. Senki nem tett semmi lépést. El 
tudjátok képzelni, hogy majd Bogarasról, Felsőhegyről, vagy akár Zentáról az idős bácsi – 
vagy akár ne legyen idős – egy 50 éves ember, aki nem tud egy szót sem szerbül, elmegy 
Kikindára – költségei vannak – találkozik valakivel, aki nem tud magyarul, közlik vele, hogy 
a dokumentáció miatt, majd jöjjön vissza egy hét múlva, vagy nem tudják megoldani: jöjjön 
vissza két hét múlva. Gyerekek, Zentán legalább filijala szinten meg kéne menteni ezt a 
kirendeltséget. Tegyék ki azt, hogy Kikinda nem probléma, de az emberek maradhassanak, 
hisz az ittenni emberek ismerik legjobban az itteni emberek munkáját. Tudom, hogy mi áll a 
háttérben, szeretnék, hogy az on-line adóztatást megtanulnák mindannyian, de a következő 10 
évben garantálom, hogy itt még a lakosság többsége nem fogja tudni. Nálunk a cégbe, meg 
egyéb cégekbe, csak most volt az APR-nek egy akciója, hogy be kellett jelentkezni. Az 
ügyvédek, a szakszolgálatok nem tudták megcsinálni a dokumentációt, mert olyan kompjúter-
hibák voltak az anyagokba. Azt hiszitek, hogy majd a következő egy-két évben, meg fogjuk, 
tanulni, meg fogjuk tudni csinálni ezeket az adó-ügyeket otthonról a lap-top -ról? Nem. 
Tehát, én arra kérlek benneteket, alpolgármester úr, alelnök úr, mozgassatok meg valamit, 
amit lehet a politikában, tegyünk valamit azért, hogy ne kelljen a zentaiaknak Kikindára 
utazni. Mondom, akár olyan címen is, hogy filijala – kirendeltség: Zenta.  
 
Boljanović Radovan (95:08)  
 
Kérte a 2-es  napirendi pont  kapcsán  a szavazás eredményének ellenőrzését,  éspedig a 
benyújtott módosító javaslattal kapcsolatban.   
 
A Községi Képviselő-testület  titkára (95:56) válaszolt,  hogy  az eredményt ellenőrizni 
fogják,  és  erre  a  kérdésre  a  képviselő írásos  választ fog kapni.   
 
 

Befejezve 10:50 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 
A helyi javak használata utáni térítményről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
95/2018. sz.)  191. szakaszának 3. bekezdése, 204. szakasza, 212. szakasza  és  239. szakasza, 
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.)  32. szakasza  1.  bekezdésének 6. 
pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. 
szakasza 1. bekezdésének 6. pontja  a Zentai Községi Képviselő-testület a 2019. május 22-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

R E N D E L E T E T  
 

ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN   A  KÖZJAVAK  HASZNÁLATA  UTÁNI 
TÉRÍTMÉNY ÖSSZEGÉRŐL  

 
1. szakasz  

 
A KKT a jelen rendelettel  megállapítja  Zenta község területén   a közjavak használata  utáni 
térítmény összegét, amelynek   megállapítása  a  község hatáskörébe tartozik és   a  
könnyítéseket   a fizetéskötelezettek  bizonyos kategóriáira a közjavak használata  utáni  
térítmény fizetését illetően, valamint  más kérdéseket, amelyek  jelentősek   a közjavak  
használatáért  a  térítmény  fizetésének megállapításában.  
 

2. szakasz  
 

A jelen rendelettel megállapítjuk   a  következő  közjavak   használata  utáni térítmény   
összegét Zenta  község területén:  
 

1) a  községi utak és  utcák  használata utáni térítmény összegét,  
2) a  közterületek  használata utáni térítmény összegét.   

 
1. A KÖZSÉGI  UTAK ÉS  UTCÁK  HASZNÁLATA UTÁNI TÉRÍTMÉNY  

A térítmények  fajai  

3. szakasz  

A községi utak és utcák használata utáni térítmény a jelen rendelet  értelmében az alábbiak:  

1) a reklámtáblák, a reklámpanók, a tájékoztatási és hirdetési berendezések elhelyezése 
utáni térítmény, illetve  az  utcák és  a  községi utak mellett, illetve rajtuk,  illetve  
más  földterületeken, amelyeket   az utca   és a községi  út   igazgatója  használ, 
összhangban a jogszabállyal,  

2) a községi út és  utca és  úti földterület vagy más földterület   részének használata  
utáni térítmény, amelyeket   az utca   és a községi  út   igazgatója  használ,  

3)  vízvezeték,  csatornahálózat, elektromos vezeték,  elektronikus kommunikációs 
hálózat  és hasonlók   a községi utakon és  utcákban  

 
A jövedelem hovatartozás   
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4. szakasz 
A községi utak és utcák  használata  utáni térítményből  megvalósított jövedelem a  községi 
utak és utcák  igazgatóját illeti meg  és  annak számlájára kell befizetni.  
 
 

1.1. TÉRÍTMÉNYA  REKLÁMTÁBLÁK,  REKLÁM PANÓK,  
TÁJÉKOZTATÁSI VAGY HIRDETÉSI BERENDEZÉSEK 

ELHELYEZÉSÉRE  A KÖZSÉGI   UTAK ÉS UTCÁK  MELLETT, ILLETVE 
AZ  ÚTTEST TERÜLETÉN,  AMELYEKET  A KÖZSÉGI UTAK ÉS UTCÁK   

IGAZGATÓJA HASZNÁL 
 

A térítmény  kötelezettje  
 

5. szakasz  
 

A térítmény kötelezettje a reklámtáblák, reklám panók, tájékoztatási vagy hirdetési 
berendezések elhelyezésére  a községi utak és utcák mellett, illetve  az úttest területén, 
amelyeket  a községi utak és  utcák igazgatója használ (a továbbiakban: térítmény a 
reklámtáblák elhelyezésére a községi  utak mellett) a személy, aki  elhelyezte  a  hirdetési 
eszközt  az utcákon és  a községi utakon,   miután lefolytatásra  került a nyilvános  pályázat,  
illetve  a nyilvános-magán partnerség   projektumának realizálása  által   a koncesszió 
elemeivel.    
 

Alap  
 

6. szakasz  
 

A reklámtáblák térítményének az alapja   a községi utak mellett   a  hirdetést  szolgáló  tábla   
mindkét  oldali felülete, kifejezve négyzetméterben (m2).   
 

A térítmény  összege   
 

7. szakasz   
 

 
A reklámtáblák elhelyezésére a  községi utak mellett  a legalacsonyabb térítményt az  
alábbiak szerint  állapítjuk meg:  
 
A hirdetési eszközök elhelyezése   a községi utak mellet, 
illetve utcákban, illetve   más telken, amelyet   az utcák és a  
községi utak igazgatója  használ 

A napi térítmény 
legalacsonyabb összege   
dinárban 

naponta/m2 17,00 
 

 
 

A fizetési mód megállapítása   
 

8. szakasz  
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A reklámtáblák elhelyezése  utáni  térítményt  a  községi utakon   Zenta  község  hatásköri 
szerve  állapítja   meg   a térítménykötelezettel   a  szerződés megkötése alkalmával,  a 
befejezett nyilvános pályázatot követően, illetve  a  nyilvános-magán partnerségről szóló 
szerződés  megkötésekor.  
 

1.2.A KÖZSÉGI  ÚT ÉS UTCA  FÖLDTERÜLETE   RÉSZÉNEK  HASZNÁLATA  
UTÁNI   TÉRÍTMÉNY,  AMELYET  A  KÖZSÉGI ÚT ÉS UTCA  

IGAZGATÓJA   HASZNÁL  
 

Térítménykötelezett  
 

9. szakasz  
 

A térítménykötelezett a községi út, illetve utca  földterülete  részének használatára, illetve  
más   földterület  használatára, amelyet a községi út  és  utca igazgatója használ (a 
továbbiakban: az úti földterület   részének használata  utáni  térítmény),  és amely   általános   
használatban van  a földterület  használója által.  

 

Alap  

10. szakasz   

Az úti földterület   részének használata  utáni  térítmény alapja  az úti földterület  
négyzetmétere (m2), amelyet  a  térítménykötelezett  használ   a létesítmény hozzáféréséhez  
és  kiépítéséhez, kivéve a háztartásokat.  

A térítmény összege   

11. szakasz   

Az úti földterület részének használata  utáni  térítmény összegét az alábbiak szerint  
határozzuk meg:  

Az út telkének   használata   utáni  térítmény  összegét   az  alábbiak szerint állapítjuk meg:  
A használt  út  

telkének  területe  
A térítmény összege (dinár/m2 használt úti telek) 

Községi  

út  

Utca, amelyben  a nyilvános 
városi közlekedés zajlik  

Utca, amelyben nem zajlik a  
nyilvános városi közlekedés 

 

A használt úti 
földterület területe   

A térítmény összege /m² használt  úti földterület)  
Községi 

út 
Utca, amelyben  forgalomban 

van  a városi nyilvános 
szállítás 

Utca, amelyben nincs 
forgalomban a városi  

nyilvános szállítás 
1   50 m2-ig 1.000,00  1.000,00  400,00  
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2  51-250 m2 600,00  600,00  240,00  
3  251-500 m2 300,00  300,00  120,00  
4  több mint 500 

m2 
150,00  150,00  60,00 

 

A fizetés  megállapításának a módja  

12. szakasz   

A községi út úti földterülete   részének használata  utáni  térítményt  a községi utak  és  utcák  
igazgatójának a határozatával állapítjuk meg.   

A térítményt  12 azonos havi részletben kell fizetni,   a  hónap 15-éig  az előző hónapra 
vonatkozóan.   

1.3.A VÍZVEZETÉK, CSATORNAHÁLÓZAT,  ELEKTROMOS VEZETÉK, 
ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZAT ÉS  STB.   

ELHELYEZÉSE UTÁNI TÉRÍTMÉNY  A  KÖZSÉGI UTAKON ÉS 
UTCÁKBAN  

Térítménykötelezett 

13. szakasz  

A térítménykötelezett  a vízvezeték, csatornahálózat, elektromos vezeték, elektronikus 
kommunikációs hálózat és stb.  elhelyezése  után a  községi utakon és utcákban és  a községi 
utak és   utcák védőövezetében (a továbbiakban: az installáció elhelyezése utáni térítmény) az 
a személy, aki  használja  a községi  utakat és utcákat az installációk elhelyezésére.  

Alap  

14. szakasz  

Az installáció elhelyezése utáni térítmény alapja   az elhelyezett installációk   hossza 
méterben (m) kifejezve.   

A térítmény összege 

15 . szakasz  

A 0,01 m-ig terjedő átmérőjű és szélességű  optikai kábelek elhelyezésére   a térítmény  
összegét annak hosszától függően állapítjuk meg: 

- 1 km-ig       50,00 din/m, 
- 1 km-től   5 km-ig      30,00 din/m, 
- több mint 5 km      25,00 din/m. 

 
A 0,01 m  átmérőjű vagy szélességű elektromos-  és gázvezetékek elhelyezésére   a térítmény  
összegét annak hosszától függően állapítjuk meg:  
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-  1km-ig           30,00 din/m 
- több mint 1km-től   5 km-ig         20,00 din/m, 
- több mint  5 km                      10,00 din/m .  

 
A 0,01 m  átmérőjű vagy szélességű  vízvezeték és a csatornahálózat elhelyezésére   a 
térítmény  összegét   10,00 din/m-ben   határozzuk meg.  
 
A nagyobb átmérőjű vagy szélességű installációkra a térítmény összege lineárisan  növekszik 
részarányosan az átmérő vagy a szélesség  növekedésével.   
 
Az előző bekezdés  szerinti   térítményt egyszeri alkalommal kell fizetni.   
 
Nem fizetendő térítmény  az installáció elhelyezésére, amelynek a  beruházója vagy  
társfinanszírozója Zenta község,   községi  közvállalat  vagy Zenta község helyi közössége.   
 

A fizetés  módjának a megállapítása   
 

16. szakasz  
 

A községi utakon vagy utcákban az installáció elhelyezése utáni térítményt megállapítása  
céljából a kötelezett  köteles   községi utakon és utcákban az installációk elhelyezése előtt 
írásos bejelentést   küldeni az utak igazgatójának az installáció fajtájáról és  hosszáról, amely 
elhelyezésre  kerül. 
 
A községi úton  és utcában az installáció  elhelyezésére   térítményt  a községi utak   
igazgatója állapítja meg határozatával.   
 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti  térítmény  a  határozatban megállapított határidőben 
fizetendő.   
 

2. TÉRÍTMÉNYEK   A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATA UTÁN  
 

A térítmény fajtája   
 

17. szakasz  
 

A közterületek   használata utáni térítmények a  jelen rendelet értelmében az alábbiak:  
 

1) a közterületen   a terület használata  utáni térítmény  üzleti vagy más  célokra, kivéve 
az újságok, könyvek és más publikációkat,   a régi  és művészeti  mesterségek   
termékeit és a  kézműipart,  

2) saját szükségletre   a közterület  használata  utáni térítmény, hirdetésekre  és   más 
személyek szükségleteire, valamint  a  terület és létesítmény használata  hirdetésre 
saját szükségletre  és  más  személyek szükségleteire,   amellyel közvetlen  hatást  
gyakorolnak  a  rendelkezésre állásra, minőségre vagy a közterület  más   
tulajdonságára,  amelyre  az engedélyt Zenta község hatásköri szerve adja ki  

3) a közterület használata  utáni térítmény annak  építőanyaggal való  lefoglalása  
alapján  építési munkálatok  és  építés kivitelezésére.   
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A közterületen  a terület  használata  alatt  üzleti vagy más célokra,  a jelen szakasz 1. 
bekezdésének 1. pontja szerint a  közterület lefoglalása  tekintendő:  
 
- ideiglenes használatú létesítménnyel: kioszk,  pult, kert,  fagylaltgép,   bankautomata,  
újságárusító automata,  mozgó létesítmények  kiskereskedelmi áru eladására és   ipari vagy 
más  szolgáltatásokra,  montázs  létesítményekre a  kommunális közvállalatok 
tevékenységének ellátására,   telefonfülke és  hasonló létesítmények, a vendéglátói 
létesítmény  kertje,   
 
- vidámpark,  cirkusz,  sportpálya,  koncertek, fesztiválok és más rendezvények megtartása,  
sportrendezvények megtartása,  kerékpárkölcsönző állomásokra a létesítmények,   a  külön 
megjelöl  terület használatára tehergépjárműnek   az ellátásra,  illetve  a vezetők  kezdő 
felkészítése és más.   
 
A közterület   területének  használata  üzleti vagy más célokra  a jelen szakasz 1. 
bekezdésének 1. pontja   szerint a közterületen a terület ideiglenes használatára  vonatkozik 
és   nem  öleli fel   az állandó jelleggel kiépített  infrastruktúra létesítményeit.   
 
A jelen rendelet értelmében  közterület   az a terület, amelyet Zenta község   
tervdokumentációjával állapítottak meg,  amely  elérhető minden  használónak azonos 
feltételek mellett:  
 
- nyilvános  közlekedési terület (út,  utca,  gyalogosövezet stb.)  
- tér,  
- zöld közterület (park, Népkert stb.)  
- a tömb közterülete (parkszerűen rendezett  területek és  közlekedési területek).   
 

Térítménykötelezett   
 

18. szakasz  
 

A térítménykötelezett a közterületek használatára  a  közterület használója.  
 

Alap  
 

19. szakasz  
 

A közterületen   a terület  használata utáni térítmény alapja  a   használt terület felülete 
kifejezve  négyzetméterben (m2).  
 

A térítmény  összege   
 

20. szakasz  
 

Zenta község  területén  a  közterületek  használatáért  a térítményt különböző mértékben  
kell   fizetni, a tevékenységtől,   a területtől és  a  létesítmény  műszaki-használati 
jellemzőitől függően és   a terület részei, illetve övezetei szerint, amelyekben a létesítmények, 
tárgyak találhatóak vagy   szolgáltatást nyújtanak, amelyekért térítményt kell fizetni.  
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21. szakasz  
 

A közterületeken vagy az üzlethelyiségek  előtt üzleti célból  a  terület  használatáért  a 
térítményt, kivéve  az újságokat, könyveket és más publikációkat,   régi  és művészeti  
mesterségek termékeit és  a kézműipari termékeket övezetenként állapítjuk meg  és fizettetjük 
meg.   
 
Zenta község területe három övezetre osztódik:  
 
1. I. övezet – Zenta lakott település – központ: Fő utca,   Táncsics Mihály utca, Posta utca a  
Táncsics Mihály utcáig,  Fő tér,  Hentes utca és  a Népkert utca.  
 
2. II. övezet – Zenta lakott település,  
 
3. III. övezet – a  község egyéb lakott teleülései.  
 

22. szakasz   
 

A közterületeken vagy az üzlethelyiségek előtt üzleti célból a felületek használatáért,  kivéve  
az újságokat, könyveket és más publikációkat,   régi  és művészeti  mesterségek termékeit és  
a kézműipari termékeket minden   teljes vagy megkezdett m2 használata  után állapítjuk meg  
a térítményt, éspedig:  
 
1.Üzletviteli tevékenység ellátására: 

- I. övezet–  7 m2-ig........................................................................................24,00 dinár 

-  7m2 felett.....................................................................................................22,00 dinár 

 

- II. övezet – 7m2-ig...........................................................................................13,00 dinár 

- 7 m2 felett.......................................................................................................11,00 dinár 

- III. övezet –  7 m2-ig..........................................................................................9,00 dinár 

- 7 m2 felett...........................................................................................................8,00 dinár 

2. Nyári kertek  elhelyezéséért,  a  térítmény naponta m2-ként állapítjuk meg és az alábbiakat  
teszi: 

- I. övezet...........................................................................................................13,00 dinár 

- II. övezet ..........................................................................................................10,00 dinár 

- III. övezet  ..........................................................................................................8,50 dinár 

3.Mozgó létesítmények és berendezések elhelyezésére (létesítmények szórakoztató 
programra), a térítményt  naponta m2-ként állapítjuk meg:  

1



- I. övezet ...........................................................................................................22,00 dinár 

- II. övezet ...........................................................................................................14,00 dinár 

- III. övezet   ..........................................................................................................7,00 dinár 

4. A közterület  használata   mozgatható pultokra, hűtőszekrényekre  fagylalt árusítására,   
pattogatott kukorica, gesztenye és  cukorhab   sütésére és árusítására berendezés,  automata és  
berendezés a járműben és az utánfutóban,   a területre  2 m2-ig  stb. naponta  fizetendő : 

- I. övezet...........................................................................................................25,00 dinár 

- II. övezet..........................................................................................................20,00 dinár 

- III. övezet..........................................................................................................15,00 dinár 

5. A közterület használatáért    gyermek autók, motorok stb. vezetésére a térítmény   
járművenként  havonta fizetendő:  

- I. övezet...........................................................................................................33,00 dinár 

- II. övezet..........................................................................................................28,00 dinár 

- III. övezet ........................................................................................................23,00 dinár 

6. Koncertek, fesztiválok és más szórakoztató programok   megtartására a térítményt  naponta 
állapítjuk meg m2-ként 

- I. övezet............................................................................................................34,00 dinár 

 - II. övezet...........................................................................................................23,00 dinár 

 - III. övezet.........................................................................................................12,00 dinár 

A jelen pont szerinti  szórakoztató  programok   megtartására, amelyeket   emberbaráti célból 
tartanak,   a  térítmény az előirányozott  összeg 20%-ának a mértékéig fizetendő.  

7. Másfajta   létesítmények és berendezések elhelyezéséért   a  közterületen  a térítményt  napi 
összegben határozzuk meg  m2-ként.  

- a terület ideiglenes lefoglalásáért 7 napig ..................................................113,00 dinár 

 - a terület ideiglenes lefoglalásáért több mint 7 napig ….. .............................91,00 dinár. 

Ha a sajtó, könyvek és  más publikációk,   régi és művészeti mesterségek   termékei  és  
háziipari termékek  árusítása mellett   más árut  is   árusítanak, akkor    fizetik a térítmény 
teljes összegét, azaz kedvezménymentesen.  

A közterületeken a  felület ideiglenes  használatáért  mozgó  létesítményeken (vásárok,  
kiállítások stb.)  emberbaráti,  vallási és  más  nonprofit  szervezetek az előirányozott  összeg  
50%-os mértékét  fizetik.  
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23. szakasz  

A közterület   használata utáni térítmény  hirdetésre  saját szükségletre  és  más személyek 
szükségletére, valamint  a  terület és létesítmény használatáért hirdetésre saját  szükségletre  
vagy  más személyek szükségletére, amellyel  közvetlen  hatást  gyakorolnak  a  
rendeltetésre, minőségre  vagy a közterület   más  tulajdonságára,   amelyekre  Zenta község 
hatásköri szerve  adja ki az engedélyt,   a  hirdetésre elhelyezett létesítmény nagysága szerint  
fizetik a térítményt.   

A már  elhelyezett, valamint  az  újonnan elhelyezett  hirdetési létesítményekre   a  hirdetési 
felület m2-ként  állapítjuk meg  a térítményt, naponta……………………………20,00 dinár 

24. szakasz  

A közterület  használata utáni térítményt  építőanyaggal való lefoglalás  és  építési 
munkálatok  kivitelezéséért naponta állapítjuk meg  a lefoglalt  terület  m2-ként, éspedig:  

1. a létesítmény  kiépítésekor,  naponta a lefoglalt terület m2-ként......................19,00 dinár 

2. a munkálatok  kivitelezésekor  a  létesítményeken, amelyek nem követelik meg  a  
közterület kapálását:  

 
- vezetékek elhelyezésére  folyóméterenként naponta........................................14,00 dinár 

- létesítmény kiépítésére m2-ként naponta .........................................................14,00 dinár 

3. a közterület lefoglalásáért, amely   megköveteli  a  járművek és gyalogosok haladási 
tilalmát és a járművek parkolását, naponta, m2-ként  
...............................................................................................................................14,00 dinár.  

A jelen szakasz 1. bekezdésének 2. és 3. pontja  szerinti térítmény  csökken az összeg  50%-
ával a munkálatok kivitelezőinek,  ha   a kapálást, illetve  a  nyilvános  közlekedési felület 
lefoglalását   elsődleges   kommunális infrastruktúra kiépítése céljából végzik.   

A fizetési mód  megállapítása  

25. szakasz  

A közterület használatáért a térítmény megállapítását a használt terület felülete szerint  
végezzük, részarányosan a felület használati idejével vagy  a létesítmény  műszaki-használati  
jellemzői szerint.   

A közterület  használata utáni térítmény  megállapítása céljából a  térítménykötelezett köteles  
a  közterület használata  előtt  írásos bejelentőt  megküldeni a Községi Közigazgatási Hivatal 
belső szervezeti egységének, amely a  közbevételek megállapításában, ellenőrzésében és 
megfizettetésében bír hatáskörrel,  a közterület  felületéről és  használatának idejéről, 
valamint   a  közterület pontos lokációját, amelyet  használni fog, illetve a tevékenységet, 
amelyet  azon végezni fog.  
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A használt terület felületét és a használati időt határozattal  állapítjuk meg, amellyel 
engedélyezzük a közterület lefoglalását.   

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti térítményt a Községi Közigazgatási Hivatal belső 
szervezeti egysége állapítja meg, amely  hatáskörrel rendelkezik  a közbevételek 
megállapításában, ellenőrzésében és beszedésében, határozattal.   

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti térítményt  a közterület  lefoglalása  alapján 
építőanyaggal és   építészeti munkálatok kivitelezésére megnöveljük 100%-kal, ha  a  
beruházó meghosszabbítja   a  közterület lefoglalására  az engedélyezett határidőt.  A 
meghosszabbított határidőn értendő a  kiépítés   befejezése  határidejének  a  túllépése, amely  
nyilván van tartva  a beruházó írásos nyilatkozatával az építés megkezdéséről és  az építés 
befejezésének határidejéről, illetve  a munkálatok kivitelezéséről a tervezésről és építésről 
szóló törvény szerint.  

A térítménykötelezett kötelez a  megállapított  kötelezettséget   a  térítmény alapján   a hónap 
15-éig   megfizetni, az előző hónapra vonatkozóan,  és  a hónapokra,   amelyekre  a 
kötelezettség esedékessé vált,   a  határozat  kézbesítésének  pillanatában,   a határozat   
megküldésétől számított   15 napon belül.   

A jelen szakasz 2. bekezdése szerinti határozat  ellen   fellebbezés nyújtható be  a  
minisztériumnak,  amelynek a hatáskörébe  a  pénzügyi teendők tartoznak,  a  hatásköri 
községi szerv által.   

Felmentések 

26. szakasz  

A közterület  használata utáni térítményt  nem fizetik  a  költségvetési eszközök közvetlen és  
közvetett eszközhasználói.   

A közterületek  használata utáni térítményt nem fizetik  a rendezvények szervezői,  amikor  a  
támogató  a  község és  közvállalatok, amelyeknek az alapítója a község,   a  közterületeken,   
amelyeket  rájuk ruháztak  igazgatásra, használatra  és  karbantartásra. 

A közterület használatáért a térítményt  építőanyaggal való  lefoglalás miatt és  az építési 
munkálatok kivitelezésére  nem kell fizetni, ha  a  kapálást, illetve  a  közterület lefoglalását   
az úttest, járda  vagy más közlekedési  felület  építésére, rekonstrukciójára  végzik,   valamint  
a  kommunális  közvállalatok   munkálatainak kivitelezésekor,  a  létesítmény  működésbe 
hozása céljából.   A létesítmény működésbe hozása  alatt  értendőek a  munkálatok a 
létesítmény  folyó (rendes)  karbantartásán,   amelyekre nem kell kiadni   jóváhagyást  a 
tervezésről és építésről szóló törvény szerint.   

A bevételek hovatartozása  

27. szakasz  

A közterületek  használata  utáni térítményből megvalósított  bevételek   Zenta község 
költségvetését illetik meg. 
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3. KÜLÖN RENDELKEZÉSEK  
 

Felügyelőségi ellenőrzés  

28. szakasz  

A jelen rendelet   rendelkezéseinek az alkalmazása feletti  felügyeleti ellenőrzést, amely  a  
községi utcák és utak használatára  vonatkozik  a  községi közlekedési felügyelő gyakorolja.   

A jelen rendelet   rendelkezéseinek alkalmazása feletti felügyeleti ellenőrzést, amely  a  
községi  utak  és  utcák  használata utáni térítményre vonatkozik  a  községi  közlekedési 
felügyelő gyakorolja.  

A számlák, amelyekre a térítményeket  fizetni kell  

29. szakasz 

A közjavak  használata utáni térítményt   a  közbevételekre előirányozott számlákra  kell  
befizetni.  

Fizetési felszólítás  

30. szakasz  

A térítménykötelezett, aki  teljes  egészében vagy részben nem fizette  meg  a  térítményt  
határidőben Zenta község hatásköri szerve, illetve a  közadósság kezelő (a továbbiakban:  a  
térítmény megállapításában és beszedésében  hatáskörrel rendelkező személy) figyelmeztetés  
küld.   

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti figyelmeztetés   tartalmazza   a térítmény faját, a 
térítmény  összegét, amely esedékessé vált a fizetésre,  más  költségeket,   a meghagyást, 
hogy az esedékes  összeget az elszámolt kamattal fizesse be  azonnal,   de  legkésőbb a 
figyelmeztetés kézhezvételétől számított  öt napon belül,  az elszámolt kamattal, a  
figyelmeztetés   kiadásának napjától   az esedékes térítmény  befizetéséig.   

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti  figyelmeztetés tartalmazza  a  térítménykötelezett 
kioktatását, hogy   öt napon belül a  térítmény  megállapításában és beszedésében  illetékes  
személlyel   megvitathatja  a  vitás kérdéseket   az esedékes  térítmény   megfizettetésével 
kapcsolatban.  

Fizetési haladék és részletekben való fizetés  

31. szakasz  

A térítmény megállapításában és  a beszedésében illetékes személy a térítménykötelezett   
indokolt kérelmére,  teljes egészében vagy részben  elhalaszthatja   a tartozás fizetését, illetve  
jóváhagyhatja   az esedékes és kiegyenlítetlen  kötelezettségek részletekben való fizetését, a 
feltétellel, hogy  a tartozott térítmény a  kötelezettnek  aránytalanul  magas  terhet  jelent, 
illetve a  kötelezettnek jelentős   gazdasági kárt  okoz. 
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A  tartozott térítmény  halasztásáról,   a jelen szakasz 1. bekezdése  szerinti  feltételek 
adottságát   követően  a személy dönt,  a személyben, amely  hatáskörrel rendelkezik  a  
konkrét térítmény  megállapításában  és beszedésében.   

A jelen szakasz 2.  bekezdése szerinti aktussal,  jóváhagyható  a  tartozott térítmény  
fizetésének halasztása részletekben, legtöbb 24 hónapig.  

A tartozott  térítmény fizetésének  halasztását egyezmény aláírásával kell eszközölni  a 
térítménykötelezettel,  illetve a  térítmény megállapításában és beszedésében   hatáskörrel 
rendelkező személy  általi határozat meghozatalával.  

Ha a térítménykötelezett  nem tartja tiszteletben a határidőket, illetve  a tartozott térítmény   
fizetése halasztásáról szóló határozatot,  vagy, amennyiben  az  időszakban amelyre  
elhalasztották   a tartozott térítmény fizetését nem   egyenlíti ki  a folyó kötelezettségét,   a 
térítmény  megállapításában  és beszedésében hatáskörrel rendelkező személy hivatali 
kötelezettségből   megsemmisíti az egyezményt, illetve beszünteti  a  határozatot, és   az 
esedékes, nem fizetett   tartozást  kényszermegfizettetési eljárásban szedi be. 

Más jogszabályok alkalmazása  

32. szakasz  

A megállapítás,  az ellenőrzés, a beszedés,  a visszatérítés,  a  kamat, a kényszermegfizettetés, 
az elévülés és  más  eljárás tekintetében,  ami  nincs előirányozva a jelen rendelettel,  a 
térítmény  megállapításban hatáskörrel rendelkező  személyek, értelemszerűen   a  törvény  
rendelkezéseit alkalmazzák, amely  az adóeljárást  és  az adóigazgatást rendezi. 

 

Kivételesen,  a  térítmény  megállapításának eljárására,  amelyet   a községi utak  és  utcák   
igazgatója  állapít meg, számol el és   szed be,   a törvény  rendelkezését kell alkalmazni,  
amely   a  végrehajtás és biztosítás eljárását  rendezi.  

Nyilvántartás  

33. szakasz  

A  térítmény  megállapításában és beszedésében hatáskörrel rendelkező személy, 
összhangban a jelen rendelettel,  nyilvántartást vezet  a térítménykötelezettekről, a terhelésről 
a térítmény  fizetési kötelezettsége  alapján, a  térítmény befizetéséről,   
térítménykötelezettekként,  valamint  más  adatokról, amelyek   a térítmény fizetésére   
vonatkoznak, összhangban  az általános  közigazgatási eljárásról szóló törvénnyel.  

Egyeztetési mód   

34. szakasz   

A jelen rendelettel   megállapított térítmény  összegeit   évente egyeztetjük,   a fogyasztói  
árak  éves indexével,   az  előző év október 1-jétől   a folyó év  szeptember 30-áiug,   amelyet  
közzétesz  a köztársasági szerv,  amelynek hatáskörébe  a  statisztikai teendők tartoznak.   
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A jelen szakasz 1. bekezdése  szerinti egyeztetést a  közjavak  használata utáni térítményről 
szóló  törvény rendelkezéseivel összhangban kell eszközölni.   

4. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK  

35. szakasz  

Szabálysértésért   75.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható  a  jogi személy, amely   nem 
nyújtja  be, vagy  nem nyújtja be a meghatározott határidőben a jelentkezést,   a közjavak   
használata utáni térítmény megállapítása céljából, összhangban a  jelen rendelet  16. 
szakaszának 1.  bekezdésével és  25. szakaszának 2. bekezdésével.  

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

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti  szabálysértésért  a  térítménykötelezett – természetes 
személy 12.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható.  

5. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

36. szakasz  

A térítmény alapján  a kötelezettségek, amelyek keletkeztek,  de  nem lettek kifizetve  a  jelen 
rendelet  hatálybalépésének napjáig, a  jogszabályokkal  összhangban kerülnek 
kiegyenlítésre, amelyek  hatályban voltak  a kötelezettség keletkezésekor.   

A térítmény megállapításának, beszedésének és ellenőrzésének az  eljárásai, amelyek   a  
jelen rendelet  hatálybalépésével kezdődtek,   a jogszabályok szerint kerülnek   befejezésre, 
amelyek alapján   kezdődtek.   

 

37. szakasz  

A jelen rendelet  hatálybalépésének napjával érvényét veszti Zenta  község területén  a 
környezetvédelmi- és  fejlesztési térítményről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  
6/2014. és 29/2016. sz.), Zenta község területén a közutakon  a  föld alatti és a  föld feletti  
installációk elhelyezésére  a  térítmény mértékéről szóló  rendelet  (Zenta Község Hivatalos 
Lapja,  22/2013. sz.) és  a kommunális illetékekről szóló rendelet  2., 4. és 6. díjtételei (Zenta 
Község Hivatalos Lapja,  22/2013.,  29/2016.,  26/2017. és 14/2018. sz.) 

38. szakasz  

A jelen rendelet   Zenta Község Hivatalos Lapjában való  közzétételétől számított  nyolcadik 
napon lép hatályba. 
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Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány      Pataki Tibor s. k 
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese  
Szám: 43-1/2019-I 
Kelt: 2019. május 22-én 
Z e n t a      

 

Indoklás:   

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.)  32. szakasza  1.  bekezdésének 6. 
pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. 
szakasza 1. bekezdésének 6. pontja  szerint a Községi Képviselő-testület, összhangban a 
törvénnyel más jogszabályokat és általános aktusokat  hoz.  

A helyi javak használata utáni térítményről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
95/2018. sz.) 191. szakaszának 1. bekezdése szerint a nyilvános pályázat lefolytatásának a  
közelebbi   feltételei és  kritériumai,  illetve  a  nyilvános-magán partnerség projektumainak a 
megvalósítása  a  koncesszió elemével,  a jelen szakasz 2. bekezdése szerint magába foglalja   
a térítmény  megállapításának a  módját a reklámtáblák elhelyezését a községi utak  mellet,  
amit a helyi önkormányzati egység rendez  az aktusával.   

A helyi javak használata utáni térítményről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
95/2018. sz.) 204. szakaszának 2. bekezdése szerint  a  helyi önkormányzati egység  
irányozza elő az aktusával a  községi utak  és  utcák   utáni  térítmény összegét  és a térítmény 
csökkentését.  

A helyi javak használata utáni térítményről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
95/2018. sz.) 212. szakaszának 2. bekezdése szerint a helyi  önkormányzati egység  irányozza 
elő az aktusával a térítmény összegét, a lakosság  számától,   a fejlettségi foktól stb. szerinti 
kritériumok alapján,   valamint  a  községi utakért  és utcákért  a  térítmény fizetésének  
csökkentését.   

A helyi javak használata utáni térítményről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
95/2018. sz.)  239. szakaszának 3. bekezdése szerint a helyi önkormányzati egység   
képviselő-testületének az aktusával meg kell állapítani   a térítmény mértékét, összhangban a  
jelen szakasz 1. és 2. bekezdésével, a csökkentéseket,   a  közterület  használata módjáról az 
adatok és tartalmuk megküldésének módját.  

A 2018-as év végén meghozatalra került a helyi javak használata utáni térítményről szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 95/2018. sz.), amellyel  beszüntették a rendelkezéseket, 
amelyek   egyes  kommunális illetékeket szabályoztak,  minek következtében   szükség 
mutatkozott, hogy ezt  a  területet  községi általános aktussal  rendezzük.  
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Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott javaslattevője javasolta Zenta község területén a közjavak használata utáni 
térítmény összegének a megállapításáról szóló rendelet meghozatalát.   

A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 
javaslatát és a Zentai Községi Képviselő-testület költségvetési és  pénzügyi bizottságának   és  
a statútumügyi  és  normatív aktusok bizottságának   a  véleményét  Zenta község területén   a 
közjavak használata  utáni térítmény  összegének a megállapításáról szóló rendelet    
meghozatalát illetően, meghozta a rendelkező rész szerinti  rendeletet.   
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Јavaslat 
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.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. 
pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza 
1. bekezdésének 89. pontja alapján a Zentai Községi Képviselő-testület  a 2019. május 22-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

RENDELETET  
ZENTA KÖZSÉG JAVÁRA ÁTJÁRÁSI SZOLGALMI JOG LÉTESÍTÉSÉRE  

 
1. szakasz  

 
A jelen rendelettel, összhangban a törvénnyel, átjárási jog szolgalmát alapítjuk meg az építési 
telken, amely a  zentai k. k.  8084/9-es számú  kataszteri parcelláján található  Zenta  község 
javára.  
 

2. szakasz  
 

A valós átjárási szolgalmi jog a jelen rendelet 1. szakasza szerint térítés fizetésének 
kötelezettsége nélkül alapul.  
 

3. szakasz 
 
Meghatalmazzuk Zenta község polgármesterét, hogy szerződést kössön a WV BIOMASS 
OPERATIONS SETA-1 céggel  az átjárási szolgalmi jog megalapításáról Zenta község 
javára a szóban forgó földterületen a kölcsönös  viszonyok  szabályozása céljából Zenta 
község javára az átjárási szolgalmi  jog    megalapítása kapcsán.   
 

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.  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese  
Szám: 46-5/2019-I  
Kelt: 2019. május 22-én 
Z e n t a  
 

Indoklás:  
 

A tulajdonjogi  viszonyok alapjairól szóló törvény (a JSZSZK Hivatalos Lapja,  6/1980. és  
36/1990. sz., a JSZK Hivatalos Lapja,  29/1996. sz. és  az SZK Hivatalos Közlönye,  
115/2005. sz. – más törv.) 49. szakaszának 1. bekezdése szerint a valós  szolgalom  egy  
ingatlan tulajdonosának a joga (kedvezményes jó), hogy   ezen ingatlan  szükségleteire 
eszközöljenek  bizonyos cselekményeket más tulajdonos  ingatlanán (igénybevételi jó) vagy,  
hogy  követelje  a  tulajdonostól az igénybevételi javat, hogy  tartózkodjon   bizonyos 
cselekmények  eszközlésétől,  amelyeket egyébként jogosult  lenne eszközölni a  saját  
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ingatlanán, míg  ugyanazon törvény 51. szakasza szerint a valós szolgalom   jogi ügylettel  
alapul,   az állami szerv  határozatával  és elbirtoklással. 
 
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.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. 
pontja  és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza 
1. bekezdésének 89. pontja szerint a Községi Képviselő-testület, összhangban a  törvénnyel,  
a törvénnyel és a statútummal megállapított mást teendőket is ellát.  
 
Három évvel ezelőtt Zenta község szerződést kötött a tulajdonjog átruházásáról az 
ingatlanokon, amellyel a  zentai TE-TO Cukorgyár Rt.-től beszerezte a  hővezeték hálózatot a 
távfűtésre.   Tekintettel, hogy  a  hővezeték hálózat egy része és  a csatlakozás az új 
hőerőműre a hővezeték hálózaton a  8084/9-es  kataszteri parcellán  találhatóak a zentai  k. 
k.-ban, amelynek  a  tulajdonosa  a  WV BIOMASS OPERATIONS SETA-1 vállalat, és  
tekintettel, hogy szükséges   biztosítani  a hővezeték karbantartását, illetve  az esetleges 
meghibásodások elhárítását a hővezeték hálózaton,   szükség mutatkozott, hogy Zenta község 
javára   megalapítsuk  az átjárási jog szolgalmát a szóban forgó kataszteri parcellán.   
 
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott javaslattevője javasolta Zenta község javára az átjárási jog szolgalma 
megalapításáról szóló rendelet meghozatalát.  
 
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a  
javaslatát és   a településrendezési, lakásügyi-kommunális  és ökológiai bizottságának  a 
véleményét Zenta  község javára  az átjárási jog szolgalma megalapításáról szóló rendelet 
meghozatalát illetően, meghozta a rendelkező rész szerinti   rendeletet.  
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Javaslat 
Zenta község statútuma (Zenta  Község Hivatalos Lapja, 25/2017. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 
58. pontja,  valamint   a  környezetvédelmi és –fejlesztési   térítményről szóló rendelet (Zenta Község 
Hivatalos Lapja,  6/2014. és 29/2016. sz.) 13. szakasza  alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 
2019. május 22-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

 
V É G Z É S T 

ZENTA KÖZSÉG 2018. ÉVI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI 
PÉNZALAPJA ESZKÖZEINEK A FELHASZNÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS 

ELFOGADÁSÁRÓL 
 

I. 
 

A KKT ELFOGADJA  Zenta község 2018. évi környezetvédelmi költségvetési pénzalapja 
eszközeinek a felhasználásáról szóló jelentést.  
 

II. 
 

A jelen végzést  közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány                         Pataki Tibor s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület         a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
Szám: 501-13/2019-I  
Kelt: 2019. május 22-én 
Z e n t a  
 

Indoklás: 
 

A környezetvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 135/2004., 36/2009., 36/2009. 
sz. – más törv.,   72/2009. sz. – más  törv., 43/2011. sz. – az AB határozata és  14/2006. sz.)  100. 
szakasza megállapítja, hogy a helyi  önkormányzati egység köteles megnyitni  a  költségvetési 
pénzalapot, összhangban a törvénnyel, amely a költségvetési rendszert  szabályozza.  
 
A költségvetési pénzalap eszközeit rendeltetésszerűen kell felhasználni, az akció- és  szanálási tervek 
finanszírozására, összhangban a  Nemzeti Programmal, illetve a helyi önkormányzati egységnek a 
törvény 68. szakasza szerinti programjainak és  terveinek a finanszírozására.  
 
Zenta község  környezetvédelmi pénzalapjáról   szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  
7/2010. sz.) 7. szakasza  szerint  a  költségvetési  pénzalapban megvalósított eszközöket    a  helyi  
önkormányzati  egység  hatásköri szerve  által  elfogadott, a környezetvédelmi költségvetési pénzalap 
használatáról szóló programmal összhangban kell felhasználni.   
 
A  környezetvédelmi és –fejlesztési   térítményről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  
6/2014. és 29/2016. sz.) 13. szakasza szerint a  községi környezetvédelmi felügyelő évente egyszer    
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jelentést nyújt be  a  Községi Képviselő-testületnek   a  program megvalósításról és  a   
környezetvédelmi és –fejlesztési   eszközök   felhasználásáról, az előző évre vonatkozóan.   
 
Az autonóm tartomány  és  a helyi önkormányzati  egység megküldik   a  költségvetési pénzalap 
használatáról szóló jelentést  a minisztériumnak  legkésőbb a folyó év március 31-éig az előző évre 
vonatkozóan, illetve  a  minisztérium kérésére.     
 
Az előterjesztettek alapján, javasoljuk a Községi Képviselő-testületnek, hogy  vitassa meg  és  
fogadja  el  Zenta község 2018-as évi   környezetvédelmi pénzalapja eszközei   felhasználásáról szóló  
jelentést a  javasolt szövegben.  
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Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község – Községi Közigazgatási Hivatal  
Építésügyi és  kommunális teendők osztálya  
Felügyelőségi teendők alosztálya   
Szám: 501-13/2019-I 
Kelt: 2019.03.13-án  
 

JELENTÉS  
ZENTA  KÖZSÉG 2018-AS ÉVI  KÖRNYEZETVÉDELMI  PÉNZALAPJA  

ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁRÓL  
 

A környezetvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 135/2004., 36/2009., 
36/2009. sz. – más törv.,   72/2009. sz. – más  törv., 43/2011. sz. – az AB határozata és  14/2006. 
sz.)  100. szakaszának 4. bekezdése,  Zenta  község  környezetvédelmi pénzalapjáról   szóló 
rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  7/2010. sz.) 7. szakasza,   a  környezetvédelmi és –
fejlesztési   térítményről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  6/2014. és 29/2016. sz.) 
13. szakasza alapján meghozzuk   Zenta község költségvetési pénzalapja  eszközeinek a 
használatáról szóló   jelentést a környezetvédelemről  szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  
135/2004, 36/2009, 72/09. – más törv. és 43/2011. – az AB határozata, 14/2016,  76/2018. és 
95/2018. sz. – más törv.) 85., 85a. és 87.  szakasza  alapján,  
 
A 2017-ES ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP ESZKÖZEI FELHASZNÁLÁSÁNAK   
RÖVID  ÖSSZESÍTÉSE  
 
 
 

FŐ PONTOK  A  2017-ESS ÉVI PROGRAMBAN Tervezett  Felhasznált  

Serkentő, megelőző  és  szanálási programok és 
projektumok 16.188.651,91 12.955.273,55 

A környezetvédelem  állapota  figyelemmel kísérésének  
programjai és projektumai 3.530.580,28 3.115.237,42 

Oktatási aktivitások  és  a  tudat  erősítése  a   
környezetvédelmet illetően 1.335.000,00 495.881,02 

Programok és projektumok   a  környezetvédelem terén 
amelyek  a  civil szektornak, kormányon kívüli 
szervezeteknek és  iskolai intézményeknek szántak Zenta 
község területén  

187.000,00 0,00 

Tájékoztatás  és   a  környezet minőségének állapotáról  
szóló adatok közzététele  50.000,00 0,00 

ÖSSZESEN ESZKÖZÖK a  2016-os évre  21.291.232,19 16.566.391,99 
 
  
Az előadottbemutatások alapján a következő következtethető 
 
Kezdő egyenleg a  2017-es évben 6.291.232,19 dinár 
Bevételek a  2017-es évben  14.405.009,92 dinár 
Kiadások a 2017-es évben  16.566.391,99 dinár 
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A 2018-as évre áthozott eszközök  4.129.850,12 dinár 
Zenta község  2017-es évi  környezetvédelmi   költségvetési pénzalapja eszközeinek a 
használatáról szóló jelentést   Zenta község Községi Tanácsa  a  2018.02.27-én tartott ülésén 
fogadta  el, és  a Zentai Községi Képviselő-testület  a  2018.04.04-én tartott ülésén az 501-
15/2018-I-es szám alatt.   
 
Összhangban a környezetvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 135/2004., 
36/2009., 36/2009. sz. – más törv.,   72/09., 43/2011.  és  14/2006. sz.)  100. szakaszának 6. 
bekezdésével,  Zenta község  környezetvédelmi költségvetési pénzalapja eszközeinek a 
használatáról szóló jelentés amely a  környezetvédelmi térítmény és a környezetszennyezési 
térítmény alapján valósult meg a  2017. évben meg lett küldve a  Környezetvédelmi 
Minisztériumnak az 501-15/2018-I-es számon 2018.04.04-én a Zentai Községi 
Közigazgatási Hivatal  gazdasági és pénzügyi  osztálya költségvetési és  pénzügyi  alosztálya 
által. 
 
II. JELENTÉS ZENTA  KÖZSÉG 2018-AS ÉVI  KÖRNYEZETVÉDLEMI 
KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA ESZKÖZEINEK A FELHASZNÁLÁSÁRÓL 
 
Zenta  község  2018-as évi  környezetvédelmi  költségvetési pénzalapja használatának  a  
programja (Zenta Község Hivatalos Lapja, 3/2018)  a Környezetvédelmi Minisztérium 
által  a  401-00-00200/2018-02-es számon 2018.02.20-án  került elfogadásra és  a Zentai 
Községi Képviselő-testület által   2018.04.04-én a  415-2/2018-I-es számon, Zenta  község  
2018-as évi  környezetvédelmi  költségvetési pénzalapja használatának  a  programja 
módosítását  (Zenta Község Hivatalos Lapja, 11/2018. sz.)  a Környezetvédelmi 
Minisztérium által  a  401-00-00200/2018-02-es számon 2018.07.23-án  került elfogadásra és  
a Zentai Községi Képviselő-testület által   2018.10.18-án a  415-3/2018-I-es számon. 
 
Zenta község környezetvédelmi költségvetési pénzalapja eszközeinek a felhasználásáról szóló 
program alapján a 2018. évre vonatkozóan környezetvédelmi térítmény és  
környezetszennyezési térítmény címén 15.000.000,00 dináros eszközbeáramlást 
terveztünk.  
 
A tervezett eszközökből 13.560.413,62 dináros jövedelem valósult meg, és az áthozott  
eszközök  az előző évből 4.129.850,12 dinárt tesznek ki. 
 
 
 
Eszközforrások a 2018. évre    Tervezve   Megvalósítva 
A környezetvédelmi térítmény a környezetvédelemről 
szóló törvény 87. szakasza szerint és a  
környezetszennyezési térítmény a  környezetvédelemről 
szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 135/09., 
36/09., 72/09. és 43/2011. és 14/2016. sz.) 85. szakasza 
szerint 

15.000,000,00 
 
13.560.413,62 
 

A 2017. évből áthozott eszközök 4.129.850,12 4.129.850,12 

ÖSSZESEN 19.129.850,12 17.690.263,74 
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A 2018. évi környezetvédelmi költségvetési pénzalap eszközei felhasználásáról szóló 
programmal összhangban 10.803.461,71 dinár lett felhasználva. 
 
A 2018. ÉVI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP 
ESZKÖZEINEK A FELHASZNÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS TÁBLÁZATOS 
KIMUTATÁSA 
 

1. Serkentő, megelőző és szanálási programok és 
projektumok Tervezett Felhasznált 

 
Megvalósítási  

százalék 
Folyó szubvenció a Regionális Hulladéktárolónak 8.939.202,00 5.708.137,00 63,85 % 
Zöld  szigetek kialakítása 1.359.268,12 0,00 0 % 
Az illegális hulladéklerakók eltávolítása konténerek útján  1.410.000,00 1.307.973,00 92,76% 
A 2016. évből átvállalt kötelezettség a Zenta község 
területén az energetikai hatékonyság céljából az 
elektromos energia megtakarítása helyi tervének a  
kidolgozása 

130.000,00 0,00 0% 

A radioaktív villámhárítók eltávolítása  2.000.000,00 283.200,00 14% 

ÖSSZESEN: 13.838.470,12 7.299.310,00 52,74% 

 

2. A környezet állapotának figyelemmel kísérési  
programjai és projektumai Tervezett Felhasznált 

 
Megvalósítási  

százalék 
A kommunális zaj monitoringja 1.000.000,00 815.820,00 81,52% 

A levegő minőségének monitoringja 2.200.000,00 1.822.590,00 82,84% 

A 2017. évből átvállalt kötelezettségek – a 01-3-II-3/2017-
es számú szerződés  szerinti Monitoring 331.380,00 331.380,00 100% 

A zaj monitoringja a városban 300.000,00 298.200,00 99,40% 

ÖSSZESEN: 3.831.380,00 3.267.990,00 85,29% 
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3. Oktatási aktivitások és a tudat erősítése a  
környezetvédelem szükségességéről  Tervezett Felhasznált 

 
Megvalósítási  

százalék 
A tisztább Zentáért akció 100.000,00 76.204,11 76,20 % 
Természetes anyagból készült tasakok 
beszerzése (ökotasakok) 

100.000,00 99.960,00 99,96% 

Szemetes kanták  beszerzése 1.000.000,00 0,00 0% 
Edukációs táblák  kidolgozása és elhelyezése 60.000,00 59.997,60 100 % 
ÖSSZESEN: 1.335.000,00 236.161,71 17,69% 
 
4. Programok és projektumok a  
környezetvédelem terén,  amelyek az iskolai 
és iskoláskor előtti  intézményeknek szántak Tervezett Felhasznált 

 
Megvalósítási  

százalék 
Az iskolai és iskoláskor előtti intézményeknek 
szánt programok és projektumok a 
környezetvédelem terén 

150.000,00 0,00 
 

0% 

ÖSSZESEN: 187.000,00 0,00 0% 
 
    

5. Tájékoztatás és adatok közzététele a  
környezet állapotáról és minőségéről 

Tervezett Felhasznált 

 
Megvalósítási  

százalék 
Tájékoztatás és adatok közzététele a  
környezetvédelemmel kapcsolatban (plakátok,  
röplapok és hirdetések) 

50.000,00 0,00 0% 

ÖSSZESEN: 50.000,00 0,00 0% 
    

AZ ÖSSZES ESZKÖZ A 2018. ÉVBEN 19.129.850,12 10.803.461,71 56,47% 
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A 2018. évben az összes eszköz alapján és a 2018. évben az összes kiadás  alapján az a 
következtetés vonható le,  hogy a  2018. évi környezetvédelmi költségvetési pénzalap 
eszközeit 61,07%-ban használtuk fel. 

 
 
Az előterjesztett kimutatások alapján a következő következtetés zárható le: 
 

Kezdő egyenleg a 2018. évben 4.129.850,12 dinár 
Bevételek a 2018. évben 13.560.413,62 dinár 
Kiadások a 2018. évben 10.803.461,71 dinár 
A 2019. évre áthozott eszközök  6.886.802,03 dinár 
 
 
 

Tuza Valéria, okl. építőmérnök 
 

az építésügyi és  kommunális teendők osztályának 
vezetője 

 

Teljes eszközök a  2018. évben 
(áthozott eszközök + bevételek) 

Teljes kiadások a 
2018. évben 

A 2018. évi környezetvédelmi 
költségvetési pénzalap eszközei 
felhasználásának százaléka 

 
17.690.263,74 dinár 

 
10.803.461,71 dinár 

 
61,07% 
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Javaslat 
A környezetvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 135/2004., 36/2009., 36/2009. 
sz. – más törv.,   72/2009. sz. – más  törv., 43/2011. sz. – az AB határozata és  14/2006. sz.)  100. 
szakaszának 3. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
129/2007., 83/2014. sz. – más törv. és  101/2016. sz. – más  törv.) 20. szakasza  1. bekezdésének 11. 
pontja,   valamint Zenta község statútuma (Zenta  Község Hivatalos Lapja, 25/2017. sz.) 46. szakasza 
alapján,  a Szerb Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumtól beszerzett előzetes 401-00-
00240/2019-02-es számú 2019.02.18-án kelt  jóváhagyás alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 
2019. május 22-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

 
V É G Z É S T 

ZENTA KÖZSÉG 2019. ÉVI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI 
PÉNZALAPJA ESZKÖZEINEK A FELHASZNÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ PROGRAM 

ELFOGADÁSÁRÓL 
 

 
I. 
 

A KKT elfogadja Zenta község 2019. évi környezetvédelmi költségvetési pénzalapja eszközeinek a 
felhasználásáról szóló programot a javasolt szövegben.  
 

II. 
 

A Zenta község 2019. évi környezetvédelmi költségvetési pénzalapja eszközeinek a felhasználásáról 
szóló program a  jelen rendelet alkotó része.   
 

III. 
 

A jelen végzést  együtt a programmal  közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány                         Pataki Tibor s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület         a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
Szám: 415-2/2019-I  
Kelt: 2019. május 22-én 
Z e n t a  
 

Indoklás: 
 
 

A környezetvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 135/2004., 36/2009., 36/2009. 
sz. – más törv.,   72/2009. sz. – más  törv., 43/2011. sz. – az AB határozata és  14/2006. sz.)  100. 
szakaszának 3. bekezdése megállapítja, hogy a  költségvetési pénzalapot a környezetvédelemre és –
fejlesztésre kell  felhasználni,  a  megállapított, a költségvetési pénzalap eszközei használatának 
programja szerint,  amelyet az autonóm tartomány,  illetve  a helyi önkormányzati egység hatásköri 
szerve hoz meg, összhangban az akció- és szanálási tervekkel a jelen törvény 68. szakaszával,  
miután beszerezte  a  minisztérium jóváhagyását az eszközök használatának a rendeltetéséről.   
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más 
törv. és  101/2016. sz. – más  törv.) 20. szakasza  1. bekezdésének 11. pontja,   valamint Zenta 
község statútuma (Zenta  Község Hivatalos Lapja, 25/2017. sz.) 46. szakasza szerint a  község a 
szervei  által, összhangban az alkotmánnyal és a törvénnyel, gondoskodik a  környezetvédelemről,   
programokat hoz   a  természetes  értékek használatáról és védelméről és  környezetvédelmi 
programokat, illetve   helyi  akció- és szanálási terveket  hoz, összhangban  a  stratégiai 
dokumentumokkal és  az érdekeivel,  valamint  különlegességeivel és  megállapítja   a  
környezetvédelmi és –fejlesztési  térítményt.  
 
2019. 03. 01-jén a Szerb Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma megküldte jóváhagyását 
Zenta község 2019-es évi  környezetvédelmi költségvetési pénzalapja használatáról szóló 
programtervezetre.  
 
A Községi Tanács az ülésén megerősítette Zenta község  2019. évi környezetvédelmi költségvetési 
pénzalapja  eszközeinek a felhasználásáról szóló program elfogadásáról szóló rendeletjavaslatot a  
javasolt szövegben és  utalta  azt  a Zentai Községi Képviselő-testület elé,  annak  megvitatása és 
elfogadása céljából.   
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ZENTA KÖZSÉG 2019. ÉVI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI 

PÉNZALAPJA ESZKÖZEINEK A FELHASZNÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ PROGRAM 
 
 
 

I. A KKT a jelen, a Zenta község 2019. évi környezetvédelmi költségvetési pénzalapja 
eszközeinek felhasználásáról szóló programmal megállapítja Zenta községben a 2019. 
évi környezetvédelmi pénzalap (a továbbiakban: pénzalap) eszközeinek rendeltetését 
és használatuk módját, amelyeket Zenta község területén a 2019. évben a 
környezetvédelem és –fejlesztés terén a tervek, programok, projektumok és egyéb 
aktivitások megvalósítására szántak. 

 
II. A jelen program 1. pontja szerinti pénzalap eszközei 19.886.802,03 RSD teljes 

összegben a Zenta község területén a környezetvédelmi és –fejlesztési térítményről 
szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos  Lapja, 6/2014. és 29/2016. sz.),   szerint 
valósulnak meg, amelyeket  a  környezetvédelemre  és –fejlesztésre fizetnek be, 
valamint  a környezetszennyezési térítményből, éspedig:  

 
- környezetvédelmi  és  -fejlesztési térítmény  és 

                                környezetszennyezési térítmény   13.000.000,00 RSD 
- az előző évekből hozott térítmény         6.886.802,03 RSD  

 
 

III. A jelen program 2. pontja szerinti eszközök céleszközök, a helyi önkormányzatnak a 
környezetvédelem terén felmerülő kötelezettségei finanszírozására, amelyet a 
környezetvédelem területének törvényei állapítanak meg; serkentő, megelőző és 
szanálási programokra és projektumokra; a környezet állapota figyelemmel 
kísérésének programjára és projektumaira (monitoring); a hulladékkezeléssel 
kapcsolatos programra; a természeti javak védelmének és fejlesztésének a 
programjára; tudaterősítő edukációs programokra; tájékoztatásra és a környezet 
állapotára vonatkozó adatok közzétételére; valamint a községben, a 
környezetvédelemben jelentős egyéb aktivitásokra kell fordítani. 

 
IV. A költségvetési pénzalap fel nem használt eszközeit a folyó év végén át kell vinni a 

következő évre, összhangban a környezetvédelmi költségvetési pénzalapról szóló 
rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/10. sz.) 10. szakaszával.  

 
 
 

A környezetvédelmi pénzalap eszközeit a használati program szerint kell használni, 
éspedig:  

 
1. Serkentő, megelőző és szanálási programok és projektumok   

                                                                                                                    
A program vagy projektum  neve: Összeg (RSD) 
Folyó szubvenció a regionális szemétlerakóra 3.791.210,00 
Zöld Szigetek elhelyezése  1.350.000,00 
Az illegális szemétlerakók szanálása konténerek  útján 1.513.902,03 
Zenta  község  városi területén   a hulladék igazgatása – Konténerek 
beszerzése a hulladék és maradékok elhelyezésére a  háztartások 
szükségleteire  5 m3   

1.000.000,00 
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Zenta  község  városi területén   a hulladék igazgatása – Konténerek 
beszerzése a hulladék és maradékok elhelyezésére a  háztartások 
szükségleteire  1,1 m3   

800.000,00 

Szemetes kanták beszerzése  és azok elhelyezése  a közterületeken 1.000.000,00 
Ültetvények beszerzése a  zöld  közterületekre 2.000.000,00 
A közlétesítményeken a nyílászárók cseréje  a hőenergia-veszteség   
csökkentése és  az energetikai hatékonyság céljából 1.000.000,00 

Zöld  közterületek alapítása a környezetvédelmi tényezők 
minőségének javítása céljából (zajvédelem,   porszerű anyagok és 
kertészeti rendezés) 

2.000.000,00 

ÖSSZESEN:                          13.455.112,03 
                                                                       

                                                  
2. A környezet állapota figyelemmel kísérésének (monitoring) programjai és 

projektumai Zenta község területén 
 
Ezen programok  megvalósítására szerződések kerülnek megkötésre  a  meghatalmazott szakmai  
és tudományos intézményekkel, összhangban a jogszabályokkal. 
 
A program vagy projektum neve  Összeg (RSD) 
A kommunális zaj monitoringja  952.000,00 
A levegő minőségének monitoringja 2.864.000,00 
А 2018. évből átvállalt kötelezettségek  a  levegő minőségének 
monitoringjára 

165.690,00 

A városban a zaj  monitoringja 300.000,00 
                                                                                      ÖSSZESEN 4.281.690,00 

                              
 

4. Oktatói aktivitások és a környezetvédelem szükségességéről alkotott tudat erősítésére   
 

Az  oktatási szint növelésének, a tudat erősítésének és a környezetvédelem terjesztésének a 
céljából,  a  Községi  Közigazgatási Hivatal  környezetvédelemben hatáskörrel bíró szervének 
önállóan, vagy együttműködve a Községi Közigazgatási Hivatal  más   szerveivel,  
szervezeteivel és szolgálataival, iskolákkal, szakmai és tudományos szervezetekkel vagy 
egyénekkel és kormányon kívüli szervezetekkel meg kell szervezni, vagy részt kell venni a 
környezetvédelem és –fejlesztés terén  előadásokon, szemináriumokon és tribünökön, 
valamint a környezetvédelem terén jelentős események és  dátumok  megünneplésén (a 
környezetvédelem napja,  gépjármű nélküli  világnap,   valamint egyéb jelentős dátumok,  
események,  rendezvények,  akciók és projektumok).  
  
 
A program vagy projektum neve  Összeg (RSD) 
A Tisztább Zentáért akció 300.000,00 
Természetes  anyagból készült tasakok (ökotasakok) beszerzése 300.000,00 
Szemetes kanták  beszerzése 1.000.000,00 
Edukációs táblák kidolgozása és elhelyezése 200.000,00 

ÖSSZESEN:  1.800.000,00 
 
5. Programok és projektumok a környezetvédelem  területén a  iskolai és iskoláskor előtti 
intézményekben   
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A program vagy projektum neve  
 

Összeg (RSD) 

Programok  és projektumok a környezetvédelem területén az iskolai 
és iskoláskor előtti  intézményekben  

300.000,00 

ÖSSZESEN:                             300.000,00 
                                                                                      
    6. Tájékoztatás és a környezet állapotára és minőségére vonatkozó adatok közzététele  
 
A nyilvánosság rendszeres, időben történő, teljes és tárgyilagos tájékoztatása céljából a környezet 
állapotával kapcsolatban, a hatásköri környezetvédelmi szerv munkájának nyilvánossága és a 
környezetvédelem fontosságáról alkotott tudat erősítése céljából internetes prezentációt dolgoz ki 
a hatásköri környezetvédelmi szerv.  
Ezzel egyidejűleg a nyilvánosság tájékoztatását a környezet állapotáról a tömegtájékoztatási 
eszközök útján is végzi.  
 
A program vagy projektum  neve Összeg (RSD) 
Tájékoztatás és adatok közlése a környezetvédelemmel  
kapcsolatban (plakátok, röplapok és hirdetések) 

50.000,00 

ÖSSZESEN:                              50.000,00 
                                                                                    
 
V. A jelen program III. pontja  szerinti aktivitások  finanszírozására vagy társfinanszírozására, 
Zenta község területén a környezetvédelmi és –fejlesztési térítményről szóló rendelettel 
összhangban begyűjtött eszközök beáramlásától függően kerül sor.  
 
VI. Amennyiben az év folyamán a pénzalap bevétele és jövedelme nem valósul meg a tervezett 
összegben, a kiadások a Zenta község polgármestere által megállapított prioritások szerint 
valósulnak meg, éspedig: a törvénnyel megállapított kötelezettségek és a korábban felvállalt 
szerződéses kötelezettségek.  
 
VII. A jelen program II. pontja szerinti eszközök növelhetők adományok összegeivel és más 
forrásokból származó bevételekkel, amely eszközöket a jelen programmal összhangban kell 
felhasználni.  
 
VIII. A program megvalósítását, és  a szerződött kötelezettségek végrehajtása feletti felügyeletet,  
valamint az egyes programok és projektumok megvalósítását Zenta Községi Közigazgatási 
Hivatala építésügyi és kommunális teendők osztálya folytatja le.  
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      Szerb Köztársaság 
KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
Szám: 401-00-00240/2019-02 
Dátum: 2019.02.18.  
Nemanjina 22-26 
Belgrád   
 
 
 

ZENTA KÖZSÉG  
 

24400 ZENTA   
 

 Az önök  415-2/2019-I-es számú, 2019.02.13-án kelt  levele alapján, amelyben  a 
Környezetvédelmi Minisztérium  illetékességének hatásköréből,  a  környezetvédelemről szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 135/04., 36/09., 36/09. sz. – más törv., 72/09. sz. – más 
törv., 43/11. Sz. – az AB határozata és  14/16. sz.) 100. szakaszának 3.  bekezdése alapján  kérik   
Zenta  község 2019. évi környezetvédelmi költségvetési pénzalapja eszközeinek a 
felhasználásáról szóló programjavaslat jóváhagyását, tájékoztatjuk  önöket,  hogy   megvitattuk a 
megküldött anyagot.  
 A Környezetvédelmi Minisztérium úgy véli, hogy Zenta község 2019. évi 
környezetvédelmi költségvetési pénzalapja eszközeinek a felhasználásáról szóló programjavaslat 
elfogadható és arra megadja a  jóváhagyását.  
 

MINISZTER  
Goran Trivan s. k.  

Körbélyegző 
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Javaslat 
A helyi  önkormányzatról szóló törvény, (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007, 83/20104 – 
más törvény és  101/2016. sz.) 32. szakasza  1. bekezdésének 8) pontja és  Zenta  község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.)  45. szakasza 1. bekezdésének 58) 
pontja alapján, Zenta Község Képviselő-testülete  a  2019.  május 22-én tartott ülésén  
meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T  
A ZENTAI „STEVAN SREMAC”  SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  2018-as ÉVI  

MUNKA   ÉS  PÉNZÜGYI JELENTÉSE  ELFOGADÁSÁRÓL 
 

I.   
 

A KKT ELFOGADJA a zentai „Stevan Sremac” Szerb Művelődési Központ 2018-as évi 
munka és pénzügyi jelentését.  
 

II. 
 

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány                         Pataki Tibor s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület         a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
Szám: 64-6/2019-I  
Kelt: 2019. május 22-én 
Z e n t a  
 

Indoklás: 
 

A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ  2019. március 21-én megküldte  Zenta 
község Községi Közigazgatási Hivatalának:   a zentai Stevan Sremac  Szerb Művelődési 
Központ  2018-as évi  munka  és pénzügyi jelentését, a zentai Stevan Sremac Szerb 
Művelődési Központ 2018-as évi zárszámadását, valamint  a  jegyzőkönyv-kivonatot  az 
intézmény  igazgatóbizottsági üléséről, amelynek megtartására  2019. február  25-én  került 
sor,  amelyen meghozták a határozatot a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ  
2018-as évi  munka és pénzügyi jelentésének és  a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési 
Központ 2018-as évi zárszámadásának  elfogadásáról.  
 
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007.,  83/2014. sz. – más törv. 
és  101/2016. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja előirányozza:  „Az intézmény 
igazgatóbizottsága elfogadja az éves munka és üzletviteli jelentést.”   
 
A Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község 
Hivatalos Lapja,  28/2016.és 13/2018. sz.) 23. szakasza szerint az intézmény köteles 
legkésőbb a folyó év március 15-éig benyújtani a Községi Képviselő-testületnek a 
munkajelentését és a  pénzügyi jelentését az előző évre  vonatkozóan.  
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény, (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007, 83/20104 – 
más törvény és  101/2016. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8) pontja előirányozza: „A  
Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, szolgálatokat, közvállalatokat, 
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intézményeket  és  szervezeteket  alapít, amelyek a község statútumában  megállapítottak, és  
gyakorolja  ezek munkája feletti  felügyeletet.”  
 
A zentai Zenta  község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  25/2017. sz. – egységes 
szerkezetbe  foglalt szöveg) 46. szakasza 1. bekezdésének 28. pontja szerint, az intézmény 
igazgatóbizottsága által  a  munka- és pénzügyi jelentés elfogadásának a  napján, elő volt 
irányozva: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel megvitatja és  elfogadja 
a  közvállalatok  üzletviteli programja  megvalósításáról szóló éves jelentéseket, illetve  az 
éves  munkajelentésüket,  és  a községi szervek,  helyi  közösségek, intézmények, 
szolgálatok, gazdasági társaságok és más szervezetek   éves pénzügyi jelentését,  amelyeknek 
az alapítója vagy többségi tulajdonosa  a község.” 
 
Zenta  község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 22. szakaszának 2. 
bekezdésének rendelkezései előirányozzák: „A tőketársaságok, intézmények és más  
szervezetek, amelynek az alapítója, illetve többségi tulajdonosa a község, és amelyek  
közszolgálatot látnak el kötelesek  a Községi Képviselő-testületnek megküldeni az éves  
munkajelentésüket és az éves pénzügyi  jelentésüket az üzletvitelről a folyó év  február  28-
áig az előző évre vonatkozóan,  kivéve a művelődési intézményeket, akik kötelesek ezt 
megtenni a folyó év   március 15-éig az előző évre  vonatkozóan.” 
 
Zenta  község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza 1. 
bekezdésének 58. pontja előirányozza:  „A Községi Képviselő-testület, összhangban a 
törvénnyel megvitatja és  elfogadja a  közvállalatok, intézmények és  más   közszolgálatok  
éves munkajelentését, amelyeknek az alapítója,  vagy többségi tulajdonosa és  a községi 
költségvetés más  használóiét, és  jóváhagyja  azok  munkaprogramját.”    
 
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok   
meghatalmazott javaslattevője végzésével megerősítette  a zentai Stevan  Sremac Szerb 
Művelődési Központ 2018-as évi  munka  és pénzügyi jelentéséről  szóló végzésjavaslatot és  
utalta azt  a Zenta Községi Képviselő-testület  elé megvitatás és elfogadás céljából.  
 
A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a  
javaslatát meghozta  a rendelkező rész szerinti végzést.  
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Javaslat 
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. – 
kiig.) 44. szakaszának 2. bekezdése és 74. szakaszának 2. bekezdése, a helyi önkormányzatról 
szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv. és  101/2016. 
sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8) pontja és Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja  4/2019. sz.) 45. szakasza  1. nekezdésének 58) pontja a Zentai 
Községi Képviselő-testület a  2019. május 22-én tartott ülésén meghozta  az alábbi  
 

V É G Z É S T   
A ZENTAI STEVAN SREMAC  SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2019-ES ÉVI 

MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK  A  JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A  2019-ES ÉVBEN  
AZ INTÉZMÉNY  FOLYÓ KIADÁSAI ÉS  KÖLTSÉGEI ESZKÖZEINEK 

MEGÁLLAPÍTOTT MÉRTÉKÉVEL 
 

I. 
 

A KKT JÓVÁHAGYJA a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ 2019-es évi 
munka- és pénzügyi tervét.   
 

II.  
 

A KKT MEGÁLLAPÍTJA, hogy  Zenta község a 2019-es évben  részt  vesz a zentai Stevan 
Sremac   Szerb Művelődési Központ folyó kiadásainak és költségeinek a finanszírozásában 
összesen 3.869.935,00 dináros  pénzeszközökkel.  
 

III. 
 

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány    Pataki Tibor  s. k.  
Zenta község      a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
Zentai Községi Képviselő-testület 
Szám: 64-5/2019-I  
Kelt: 2019. május 22-én 
Z e n t a  
 
 

Indoklás: 
 

A  zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ 2018. november 28-án megküldte Zentai 
Közigazgatási Hivatal  költségvetési és pénzügyi   osztályának   a zentai Stevan Sremac 
Szerb Művelődési Központ 2019-es évi munka- és pénzügyi tervét.  A megküldött pénzügyi  
terv szerint Zenta község költségvetéséből  3.869.935,00 dináros teljes  összeggel 
finanszírozza az intézmény folyó kiadásait és költségeit.  
 
A  zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ 2018. november 28-án megküldte Zentai 
Közigazgatási Hivatalnak 2019. március 21-én: a  zentai Stevan Sremac munkatervét a 2019-
es évre, valamint  az intézmény igazgatóbizottságának  az üléséről a jegyzőkönyv-kivonatot, 
amelynek megtartására  2019.  február 25-én került sor,   amelyen meghozták  a határozatot a 

6



zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ 2019-es évi munkatervének elfogadásáról 
szóló határozatot.  
 
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. – 
kiig.) 44. szakaszának 2. bekezdése előirányozza: „Ha az intézmény alapítója a Szerb 
Köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi önkormányzati egység, az 1. bekezdés  5) és 6) 
pontjai   szerinti aktusokra  a jóváhagyást  az alapító adja  meg, és  a  kultúráról szóló törvény 
44., szakasza 1. bekezdésének  5) és 6) pontja szerint,  az intézmény  hatásköri  igazgatási 
szervére  az alábbiakat sorolja fel:  
„5) meghozza az intézmény munkaprogramját az igazgató javaslatára”, és 6) meghozza  az 
éves pénzügyi tervet”.  
 
A kultúráról szóló törvény 74. szakaszának 1-től 4-ig terjedő bekezdései  előirányozzák: „Az 
intézmények, amelyek alapítói a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány,  illetve a helyi  
önkormányzati egység,  az alapító  költségvetéséből és más, a jelen törvénnyel előirányozott   
forrásokból kerülnek  finanszírozásra  vagy társfinanszírozásra. 
 
A jelen  szakasz  1. bekezdése szerinti intézmény programjának  a  finanszírozására, illetve 
társfinanszírozására  az eszközök mértékét   az alapító állapítja meg,  a  stratégiai  terv  és  az 
intézmény  javasolt éves munkaprogramja alapján.   
 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti intézmény éves munkaprogram-javaslata különösen 
tartalmazza a programaktivitások finanszírozására kimutatott eszközöket, valamint  a  folyó 
kiadások és költségek finanszírozására szükséges eszközöket.  
 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti művelődési intézmények  benyújtják  az   alapítónak  az 
éves munkaprogram-javaslatukat,  legkésőbb a  folyó év  július 20-áig  a  következő évre 
vonatkozóan.” 
 
A kultúráról szóló törvény 75. szakaszának 1. bekezdése előirányozza: „A minisztérium, az 
autonóm tartomány  szerve, illetve a helyi önkormányzati egység szerve, amely hatáskörrel 
rendelkezik   a  kultúra teendőiben, megállapítja, hogy mely   művelődési programokat, 
illetve programrészeket,  folyó  kiadásokat és költségeket   fog a jelen törvény  74. 
szakaszának 1. bekezdése szerint finanszírozni a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány, 
illetve a helyi önkormányzati egység    költségvetési eszközeiből.”  
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/20074., 83/2014. 
sz. – más törv. és  101/2016. sz.) 32. szakasza  1. bekezdésének 8) pontja előirányozza: „A 
Községi Képviselő-testület, összhangban a  törvénnyel a község statútumában  megállapított  
szolgálatokat,  közvállalatokat,  intézményeket  és  szervezeteket  alapít és  eszközli a  
munkájuk feletti felügyeletet.” 
 
Zenta község  statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  25/2017. sz. – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg) 46. szakasza  1. bekezdésének 22) pontja előirányozza: „A Községi 
Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, jóváhagyja  a közvállatok  éves, illetve 
hároméves üzletviteli tervét, és  az éves  tervet és munkatervet, illetve  a hároméves  
munkatervet, amely  tartalmazza   a helyi közösségek, gazdasági társaságok és  más 
szervezetek   pénzügyi tervét, amelyeknek az alapítója a község.” 
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 20. szakaszának  3. 
bekezdése, amely 2019. március 8-án lépett hatályba, előirányozza: „A tőketársaságok, 
intézmények és más  szervezetek, amelynek az alapítója, illetve többségi tulajdonosa a 
község, kötelesek  a Községi Képviselő-testületnek megküldeni jóváhagyás céljából az éves  
munkatervüket  és   a  hároméves  munkatervüket  a pénzügyi tervvel a következő év 
kezdetétől számított  90 napon belül, amelyre   a  munkaterv vonatkozik, kivéve a művelődési   
intézményeket, amelyek   kötelesek a  munkaprogramjukat a pénzügyi tervvel   megküldeni a 
folyó  év  július 20-áig a  következő évre  vonatkozóan.”  
 
Zenta község statútuma 45. szakasza  1. bekezdésének 58) pontja, amely 2019. március 8-án 
lépett hatályba, előirányozza: „A Községi Képviselő-testület, összhangban  a  törvénnyel 
megvitatja és elfogadja   a  közvállalatok,  intézmények és  más  közszolgálatok  éves  
munkajelentését,  amelyeknek az alapítója, illetve többségi tulajdonosa a község és a többi  
községi költségvetés használóit is, és  jóváhagyását  adja   a munkaprogramjaira.”  
 
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési és pénzügyi osztályának  a  véleménye 
szerint  a zentai Stevan Sremac  Szerb Művelődési Központ 2018-es évi  pénzügyi terve  
összhangban van  a község  2019-es  évi költségvetéséről szóló rendelettel.   
 
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok  
meghatalmazott javaslattevője, végzésével megerősítette a  zentai Srevan Sremac   Szerb 
Művelődési Központ  2019-es évi  munka- és pénzügyi tervét a  2019-es évre   az intézmény 
folyó  kiadásai és  költségei eszközeinek megállapított mértékével és  utalta azt a Zentai 
Községi Képviselő-testületnek  annak megvitatása és elfogadása céljából.  
 
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a  
javaslatát, meghozta  a  rendelkező rész szerinti végzést.  
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Javaslat 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. 
– más törv. és 101/2016. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8) pontja,   Zenta község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza 1.  bekezdésének 58) 
pontja alapján a Zentai Községi Képviselő-testület  a  2019. május 22-én tartott ülésén  
meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T 
A ZENTAI  THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT  2018. ÉVI   

ÉVES MUNKAJELENTÉSÉNEK ÉS PÉNZÜGYI JELENTÉSÉNEK  AZ  
ELFOGADÁSÁRÓL  

 
 

I. 
 

A KKT  ELFOGADJA  a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ   2018. évi éves  
munkajelentését és  pénzügyi  jelentését.   
 

II. 
 

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány                         Pataki Tibor s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület         a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
Szám: 64-1/2019-I  
Kelt: 2019. május 22-én 
Z e n t a  
 

Indoklás: 
 

A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ 2019. március 1-jén megküldte  Zenta 
község Községi Közigazgatási Hivatalának   a  zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási 
Központ   2018. évi éves  munkajelentését  és  a  zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási 
Központ   2018. évi pénzügyi  jelentését, valamint  az intézmény  igazgatóbizottságának  az 
üléséről a jegyzőkönyv-kivonatot, amelynek megtartására  2019. február  26-án került sor,  
amelyen meghozták  a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ   2018. évi éves  
munkajelentésének és  pénzügyi  jelentésének az elfogadásáról szóló határozatot.   
 
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  72/20096., 13/2016. és 30/2016. sz. 
– kiig.) 44. szakasza 1.  bekezdésének 8. pontjának rendelkezései előirányozzák:  „Az 
intézmény igazgatóbizottsága elfogadja  az  éves  munka és üzletviteli jelentést.” 
 
A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta 
Község Hivatalos Lapja,  7/2011. sz.) 12. szakaszának rendelkezései szerint: „A Községi 
Képviselő-testület az alapítói jogok gyakorlásában megvitatja  és  elfogadja  a  Művelődési-
oktatási Központ  éves  munka és  üzletviteli jelentését.”  
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. 
– más törv. és 101/2016. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8) pontjának rendelkezései 
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előirányozzák:  „A Községi Képviselő-testület, összhangban a  törvénnyel,  szolgálatokat,  
közvállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít,  amelyet  a  községi statútum állapít 
meg, és  gyakorolja  a  működésük feletti felügyeletet.”  
 
A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ intézmény feletti alapítói jogok 
részleges átruházásáról szóló szerződés (Zenta Község Hivatalos Lapja,  34/2012. sz.)  5. 
szakasza szerint, amely  Zenta község  és  a Magyar Nemzeti Tanács között köttetett,  a 
szerződő  felek egyetértenek, hogy „Zenta  község  fenntartja jogát hogy  a  hatásköri  szervei  
továbbra  is   gyakorolják az intézmény feletti  felügyeletet, meghozzák és változtassák  az 
intézmény alapítói aktusát,  jóváhagyásukat  adják  az alapszabályukra  és  az intézmény más  
általános aktusaira,  azzal, hogy kötelesek  ezen  hatáskörök gyakorlásakor   tiszteletben 
tartani  a  jogokat, amelyeket  a Tanács  a  jelen szerződéssel szerzett.” 
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  25/2017. sz. – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg) 46. szakasza 1.  bekezdésének 28) pontja szerint, az intézmény 
igazgatóbizottsága által a  munkajelentés  és  pénzügyi jelentés elfogadásának  a napján 
előirányozza:  „A Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel megvitatja  és 
elfogadja az éves  jelentéseket  a közvállalatok üzletviteli  programjai megvalósulásáról,  
illetve a  községi szervek,  helyi közösségek,  intézmények, szolgálatok, gazdasági társaságok 
és  más  szervezetek   éves  munkajelentését és éves pénzügyi jelentését, amelyeknek az 
alapítója vagy többségi tulajdonosa  a  község.” 
 
Zenta  község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 22. szakaszának 2. 
bekezdésének rendelkezései előirányozzák: „A tőketársaságok, intézmények és más  
szervezetek, amelynek az alapítója, illetve többségi tulajdonosa a község, és amelyek  
közszolgálatot látnak el kötelesek  a Községi Képviselő-testületnek megküldeni az éves  
munkajelentésüket és az éves pénzügyi  jelentésüket az üzletvitelről a folyó év  február  28-
áig az előző évre vonatkozóan,  kivéve a művelődési intézményeket, akik kötelesek ezt 
megtenni a folyó év   március 15-éig az előző évre  vonatkozóan.” 
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza 1. 
bekezdésének 58) pontja előirányozza:  „A Községi Képviselő-testület, összhangban a 
törvénnyel megvitatja és  elfogadja a  közvállalatok, intézmények és  más   közszolgálatok  
éves munkajelentését, amelyeknek az alapítója,  vagy többségi tulajdonosa és  a községi 
költségvetés más  használóiét, és  jóváhagyja  azok  munkaprogramját.”   
 
 Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott javaslattevője megerősítette a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási 
Központ   2018. évi éves  munkajelentését és  pénzügyi  jelentését és utalta  azt  a Zentai 
Községi Képviselő-testületnek annak megvitatása és elfogadása céljából.   
 
Zenta  Község Képviselő-testülete, miután megvitatta  Zenta község Községi Tanácsának  a 
javaslatát  és véleményét,  meghozta a rendelkező rész szerinti végzést.  
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                  2018 -AS ÉV PÉNZÜGYI EREDMÉNYE

KTSZ

PА0001 PА0002 PА0003 P4 P5 PА0001 PА0002 PА0003 P3 PА0001 PА0002 PА0003 P3 PА0001 PА0002 PА0003 PА0001 PА0002 PА0003 PА0001 PА0002 PА0003 PА0001

732151 Foyó adományok nemzetközi szervezetektől 132,744.18 684,765.90 2,527,226.96 924,955.44 4,269,692.48

742151 Termékek és szolgáltatások eladásából származó 
jövedelem 0.00

744151 Természetes és jogi személyek adományai 1,399,900.00 6,001.14 793,998.86 2,199,900.00
771111 Költségrefundációs memorandumtételek 45,348.11 35,179.40 26,069.56 43,972.13 150,569.20
791111 Jövedelem a költségvetésből 28,439,745.80 2,565,301.99 1,443,874.51 2,132,010.06 1,384,916.00 35,965,848.36

ÖSSZESEN 28,439,745.80 2,565,301.99 1,443,874.51 3,531,910.06 1,384,916.00 45,348.11 35,179.40 0.00 26,069.56 132,744.18 684,765.90 2,527,226.96 924,955.44 6,001.14 793,998.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,972.13 42,586,010.04

KTSZ

PА0001 PА0002 PА0003 P4 P5 PА0001 PА0002 PА0003 P3 PА0001 PА0002 PА0003 P3 PА0001 PА0002 PА0003 PА0001 PА0002 PА0003 PА0001 PА0002 PА0003 PА0001
411 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 16,254,904.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,254,904.59

411111 Alapfizetés 13,015,940.49 13,015,940.49
411112 Túlórapótlék 100,628.26 100,628.26

411115 Munkahelyen eltöltött idő utáni pótlék - holt 
munka 808,227.48 808,227.48

411117 30 napig terjedő betegségből adódó ideglenes 
munkaképtelenség miatti térítmény 171,908.36 171,908.36

411118
Munkából való távollét miatti térítmény, 
ünnepnapokon, amely nem mukanap, évi 
szabadság, fizetett távollét, stb

2,158,200.00 2,158,200.00

412 Munkaadót terhelő szociális járulékok 2,909,627.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,909,627.94
412111 Nyugdíj és rokkantási biztosítás járuléka 1,950,588.53 1,950,588.53
412211 Egészségügyi biztosítás járuléka 837,127.67 837,127.67
412311 Munkanélküliségi biztosítás járuléka 121,911.74 121,911.74

413 Természetbeni térítmények 20,198.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,198.10
413142 Munkások gyerekeinek ajándéka 20,198.10 20,198.10

414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 44,444.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,444.48
414111 Szülésszabadság 0.00
414121 30 napon túli betegszabadság 0.00
414311 Végkielégítés nygdíjbavonulás esetén 0.00
414312 Végkielégítés elbocsájtás esetén 0.00

414411 Szociális segítség egészségügyi kezelés esetén a 
foglakoztatottnak és szűkebb családtagjainak 44,444.48 44,444.48

415 A foglakoztatottak térítményei 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00
415112 Mukába és munkából járás költségei 36,000.00 36,000.00

416 Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások 451,564.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451,564.99
416111 Jubiláris díjak 451,564.99 451,564.99

421 Állandó kiadások 6,008,733.68 0.00 0.00 0.00 0.00 1,942.67 0.00 0.00 0.00 25,306.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,037,523.22
421111 Pénzforgalom költségei 61,069.65 1,442.67 62,512.32
421121 Banki szolgáltatás költségei 14,059.00 500.00 25,306.87 39,865.87
421211 Az elektromos energia szolgáltat. költségei 1,286,372.56 1,286,372.56
421221 Földgáz költségei 64,866.84 64,866.84
421225 Központi fűtés költségei 3,874,072.14 3,874,072.14
421311 Kommunális szolgáltatás költségei 209,188.41 209,188.41
421323 Ingatlanök őrzése-etázs 27,631.00 27,631.00
421411 Telefon, telex, telefax 112,546.42 112,546.42
421412 Internet és hasonló 66,389.24 66,389.24
421414 Mobil telefon szolgáltatásai 56,074.42 56,074.42
421421 Postai szolgáltatás 13,282.00 1,540.00 14,822.00
421511 Épületek biztosítása 0.00
421513 Berendezések biztosítása 116,551.00 116,551.00
421519 Egyéb vagyon biztosítása 0.00

421521 Foglalkoztatottak munkahelyi balesetbiztosítása 75,192.00 75,192.00

421522 Foglalkoztatottak egészségügyi biztosítása 31,439.00 31,439.00
422 Utazási költségek 0.00 29,100.53 227,370.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281,470.53

422111 Hivatalos utak napidíjának költségei 0.00
422121 Hivatalos utak szállítási költségei 0.00
422131 Elszállásolás költségei hivatalos utakon 0.00
422194 Saját gépjárműhasználat térítményei 500.53 500.53
422199 Hivatalos utak egyéb költségei 0.00
422211 Külföldi hivatalos utak napidíjának költségei 0.00
422221 Külföldi hivatlos utak szállítási költségei 5,250.00 5,250.00
422231 Külföldi utak elszállásolási költségei 18,620.00 18,620.00
422293 Saját gépjárműhasználat térítményei külföldön 0.00
422911 Egyéb szállítási költségek 28,600.00 203,500.00 25,000.00 257,100.00

423 Szerződéses szolágáltatások 352,054.52 670,656.84 70,900.98 1,709,309.51 0.00 8,774.59 0.00 0.00 0.00 0.00 45,534.00 0.00 0.00 2,787.11 217,845.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 305,860.01 0.00 0.00 3,383,722.56
423111 Fordítási költsgek 0.00
423211 Szoftverek kidolgozásának költségei 0.00
423221 Számítógépek karbantartásának költségei 91,872.00 91,872.00
423311 Munkások továbbképzésének költségei 0.00
423321 Szemináriumok kotizációja 0.00
423322 Szakelőadások kotizációja 0.00
423391 Szakvizsgák költségei 0.00
423399 Továbbképzés egyéb költségei 0.00
423411 Biltenek nyomtatási költségei 0.00
423413 Publikációk nyomtatási költségei 0.00
423419 Nyomtatás egyéb költségei 304,745.00 3,000.00 70,070.00 377,815.00
423421 Nyilvánosság tájékoztatési költsége 0.00
423431 Reklám és propaganda költsége 0.00
423521 Jogi képviselet hazai bíróságokon 0.00
423599 Egyéb szakosított szolgáltatások 246,064.18 83,400.00 19,339.79 1,280,678.73 1,629,482.70
423621 Vendéglátói szolgáltatások 155,799.99 26,564.00 308,807.00 217,845.00 305,860.01 1,014,876.00
423711 Reprezentáció 10,118.34 76,307.66 21,997.19 49,753.78 8,774.59 15,578.19 2,787.11 185,316.86
423712 Ajándékok 50,404.19 29,955.81 80,360.00
423911 Egyébb általános szolgáltatás 4,000.00 4,000.00

424 Szakosított szolgáltatások 0.00 1,697,178.09 969,334.20 1,797,600.55 0.00 0.01 0.00 0.00 26,069.56 0.00 63,196.70 173,784.24 924,955.44 0.00 227,848.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,180.38 0.00 0.00 5,953,147.28
424211 Oktatási szolgáltatások 227,848.11 73,180.38 301,028.49
424221 Kultúrális szolgáltatások 1,697,178.09 969,334.20 1,797,600.55 0.01 26,069.56 63,196.70 173,784.24 924,955.44 5,652,118.79

425 Folyó javítások és karbantartások 213,001.00 2,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,961.00
425111 Kőművesmunkák 0.00
425112 Asztalosmunkák 0.00
425113 Festés és meszelési munkálatok 0.00
425114 Munkámatok a tetőn 0.00

Összesen

Összesen
Előző évből származó fel nem osztott 

jövedelem 13

Előző évből származó fel nem osztott 
jövedelem 13

Adományokból származó eszközök 08

Adományokból származó eszközök 08

Előző év adományaiból származó fel 
nem osztott jövedelem 15

Előző év adományaiból származó fel 
nem osztott jövedelem 15

Községi költségvetésből származó eszközök 01

Községi költségvetésből származó eszközök 01

Külföldi adományokból származó eszközök 05Saját jövedelemből megvalósított eszközök 04

Saját jövedelemből megvalósított eszközök 04 Külföldi adományokból származó eszközök 05

MOK "THURZÓ LAJOS" ZENTA

LeírásSzámla 
szám

Számla 
szám Leírás7



425115 Munkálatok a vizvezetéken és kanalizíción 569.00 569.00
425116 Munkálatok a központi fűtésen 3,168.00 3,168.00
425117 Munkálatok az elektromos vezetékeken 0.00
425119 Épületek egyéb javítása és karbantartása 38,299.00 38,299.00
425212 Elektromos felszerelés karbantartása 0.00
425219 Szállítási eszközök egyéb javításai 11,400.00 11,400.00
425221 Bútor karbantartása 0.00
425222 Számítógépek karbantartása 92,737.00 25,680.00 118,417.00
425223 Kommunikációs berendezések karbantartása 0.00
425224 Elektormos felszerelés karbantartása 0.00
425225 Háztartási gépek karbantartása 0.00
425241 Környezetvédelmi eszközök karbantartása 66,828.00 66,828.00
425261 Oktatási felszerelés karbantartása 0.00
425262 Kultúrális felszerelés karbanartása 2,280.00 2,280.00

426 Anyag 486,901.27 136,086.53 161,895.40 0.00 0.00 33,246.95 0.00 0.00 0.00 16,795.45 0.00 523,490.00 0.00 3,214.03 0.00 0.00 3,780.52 35,179.40 0.00 13,639.22 0.00 0.00 0.00 1,414,228.77
426111 Irodai anyag 43,050.11 226.44 16,795.45 7,000.00 67,072.00
426122 Hivatali öltözék 175,000.00 175,000.00
426131 Virág és dekoráció 2,000.00 15,000.00 17,000.00
426311 Szakirodalom a foglalkoztatottak részére 85,400.00 85,400.00
426411 Benzin 49,668.53 49,668.53
426611 Oktatási anyag 0.00
426621 Kultúrához szükséges anyag 114,346.53 156,615.00 270,961.53
426811 Tisztításhoz szükséges vegyi anyag 23,880.99 0.03 2,666.26 2,953.58 29,500.86

426819 Tisztaság fenntartásához szükséges egyéb anyag 49,765.34 547.77 3,685.64 53,998.75

426911 Fogyóanyag 20,148.90 295.80 11,602.00 7,820.40 39,867.10
426913 Szerszám és apróleltár 37,987.40 6,740.00 4,984.60 21,418.48 523,490.00 3,780.52 27,359.00 625,760.00

444 Пратећи трошкови задуживања 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,383.90 0.00 0.00 0.00 7,877.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,261.55
444111 Negatív árfolyamkülönbség 1,383.90 7,877.65 9,261.55

465 Egyéb támogatások és átutalások 1,503,639.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,503,639.24
465111 Egyéb folyó támogatások és átutalások 0.00
465112 Törvény szerinti egyéb folyó támogatások 1,503,639.24 1,503,639.24

482 Adók, kötelező illetékek és birságok 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
482191 Egyéb adók 0.00
482211 Köztársasági illeték 0.00
482241 Községi illetékek 0.00
482251 Bírósági illeték 0.00
483111 Pénzbírásgok és szankciók 0.00

512 Gépek és felszerélések 158,675.99 0.00 14,373.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,084.21 576,035.20 117,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,925.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,034,894.33
512211 Bútor 15,670.20 14,373.93 30,044.13
512221 Számítógépes felszerelés 46,775.00 46,775.00
512222 Nyomtatók 143,005.79 57,084.21 200,090.00
512231 Telefonközpontok 0.00
512232 Telefonok 0.00
512233 Mobiltelefonok 0.00
512241 Elektromos felszerelés 47,490.00 47,490.00
512242 Fényképészeti felszetelés 0.00
512251 Háztartási felszerelés 16,660.00 16,660.00
512611 Oktatási felszerelés 0.00
512631 Kultúrális felszerelés 576,035.20 117,800.00 693,835.20

513 Egyéb ingatan és felszerlés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
513111 Egyéb ingatlan és felszerelés 0.00

515 Nem anyagi jellegű vagyon 0.00 30,000.00 0.00 0.00 1,384,916.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,414,916.00
515121 Könyvek a könyvtárban 30,000.00 30,000.00
515122 Múzeumi tárgyak és műemlékek 1,384,916.00 1,384,916.00
515195 Más védett jogok 0.00

ÖSSZESEN 28,439,745.80 2,565,301.99 1,443,874.51 3,531,910.06 1,384,916.00 45,348.12 0.00 0.00 26,069.56 132,744.18 684,765.90 815,074.24 924,955.44 6,001.14 445,693.11 0.00 116,245.52 35,179.40 0.00 13,639.22 379,040.39 0.00 0.00 40,990,504.58

P3 IPA projektum "A víz új kultúrája"
P4 Zenta község jeles ünnepei
P5 Dudás Gyula emlékszobor

A "Thurzó Lajos" Művelődési-Oktatási Központ a 2018.01.01 - 12.31. terjedő időszakban    megvalósított jövedelmét befizette Zenta község költségvetésébe a következők szerint:
termékek és szolgáltatások eladásából származó jövelem amit a szakszolgálat valósított meg 65.000,00 dinár értékben
termékek és szolgáltatások eladásából származó jövelem amit a múzeum valósított meg 2.430,00 dinár értékben
termékek és szolgáltatások eladásából származó jövelem amit a művelődési ház jegyek eladásából  valósított meg 373.225,16 dinár értékben
termékek és szolgáltatások eladásából származó jövelem amit a könyvtár a tagsági díjakból  valósított meg 133.450,00 dinár értékben
termékek és szolgáltatások eladásából származó jövelem amit az Ispiláng néptánccsoport tagsági díjakból  valósított meg 109.200,00 dinár értékben

A "Thurzó Lajos" Művelődési-Oktatási Központ a 2018.01.01 - 12.31. terjedő időszakban 1.595.505,46 dináros szuficitet valósított meg. A megvalósított jövedelmet a 2017-es évből fennmaradt-kizárólagosan céleszözzel megemeli  546.809,53 dinárral Az így megemelt többletjövedelem 2.142.314,99  dinár összeget tesz ki, ami a következőkből áll:  
2.705,00 dinár a postai bélyegek pénztárában,  
1.712.152,72 dinár amit a Magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumától a Csóri Sándor program keretén belül a magyar néptánc és népzene oktatására kaptunk,
348.305,75 dinár amir a Magyar Nemzti Tanácstól kaptunk a "Pető intézet" fejlesztő programjának folytatására, 
79.151,52 dinár mint fel nem osztott többletjövedelem a következő év költségeinek lefedésére.

Összeállította

Zenta, 2019.02.13

Igazgató

Rácz Szabó Márta

Hugyik Richárd
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Конто Опис Средства из 
буџета

Издаци из 
осталих 
извора

Укупно

3 4 5 6 7
26,819,000.00 14,864,900.00 41,683,900.00

410000 Расходи за запослене 18,618,000.00 1,184,000.00 19,802,000.00
411000 Плате, додаци и накнаде запослених 15,646,000.00 180,000.00 15,826,000.00
412000 Социјални доприноси на терет послодавца 2,802,000.00 34,000.00 2,836,000.00
413000 Накнаде у натури давања запосленима 30,000.00 30,000.00
414000 Социјална давања запосленима 145,000.00 940,000.00 1,085,000.00
415000 Накнаде трошкова за запослене 0.00

416000 Награде запосленима и остали посебни 
расходи

25,000.00 25,000.00

420000 Коришћење роба и услуга 6,323,000.00 2,494,500.00 8,817,500.00
421000 Стални трошкови 5,265,000.00 50,000.00 5,315,000.00
422000 Трошкови путовања 20,000.00 20,000.00
423000 Услуге по уговору 353,000.00 21,500.00 374,500.00
424000 Специјализоване услуге 0.00
425000 Текуће поправке и одржавање 345,000.00 2,413,000.00 2,758,000.00
426000 Материјал 340,000.00 10,000.00 350,000.00
460000 Донације, дотације и трансфери 1,878,000.00 21,400.00 1,899,400.00
465000 Остале донације и трансфери 1,878,000.00 21,400.00 1,899,400.00
480000 Остали расходи 0.00 5,000.00 5,000.00
482000 Порези, обавезне таксе и казне 5,000.00 5,000.00
483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 0.00
510000 Основна средства 0.00 11,160,000.00 11,160,000.00
511000 Зграде и грађевински објекти 0.00
512000 Машине и опрема 11,160,000.00 11,160,000.00
513000 Остали некретнине и опрема 0.00
515000 Нематеријална имовина 0.00

Конто Опис Средства из 
буџета

Издаци из 
осталих 
извора

Укупно

3 4 5 6 7
26,819,000.00 14,864,900.00 41,683,900.00

410000 Расходи за запослене 18,618,000.00 1,184,000.00 19,802,000.00
411000 Плате, додаци и накнаде запослених 15,646,000.00 180,000.00 15,826,000.00
411100 Плате, додаци и накнаде запослених 15,646,000.00 180,000.00 15,826,000.00
411111 Плате, додаци и накнаде запослених 15,646,000.00 180,000.00 15,826,000.00
412000 Социјални доприноси на терет послодавца 2,802,000.00 34,000.00 2,836,000.00

412100 Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање

1,878,000.00 22,000.00 1,900,000.00

412111 Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање

1,878,000.00 22,000.00 1,900,000.00

412200 Допринос за здравствено осигурање 806,000.00 10,000.00 816,000.00
412211 Допринос за здравствено осигурање 806,000.00 10,000.00 816,000.00
412300 Допринос за незапосленост 118,000.00 2,000.00 120,000.00
412311 Допринос за незапосленост 118,000.00 2,000.00 120,000.00

КОЦ "ТУРЗО ЛАЈОШ" СЕНТА
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413000 Накнаде у натури 0.00 30,000.00 30,000.00
413100 Накнаде у натури 0.00 30,000.00 30,000.00
413142 Поклони за децу запослених 30,000.00 30,000.00
414000 Социјална давања запосленима 145,000.00 940,000.00 1,085,000.00

414100 Исплата накнада за време одсуствовања с 
посла на терет фондова

0.00 940,000.00 940,000.00

414111 Породиљско боловање 900,000.00 900,000.00
414121 Боловање преко 30 дана 40,000.00 40,000.00
414300 Отпремнине и помоћи 0.00 0.00 0.00
414311 Отпремнине приликом одласка у пензију 0.00

414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или члана уже породице

145,000.00 0.00 145,000.00

414411 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 
члана уже породице

145,000.00 145,000.00

415000 Накнаде трошкова за запослене 0.00 0.00 0.00
415100 Накнаде трошкова за запослене 0.00 0.00 0.00

415112 Накнаде трошкова за превоз на посао и са 
посла

0.00

416000 Награде запосленима и остали посебни 
расходи

25,000.00 0.00 25,000.00

416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи

25,000.00 0.00 25,000.00

416111 Јубиларна награда 25,000.00 25,000.00
420000 Коришћење роба и услуга 6,323,000.00 2,494,500.00 8,817,500.00
421000 Стални трошкови 5,265,000.00 50,000.00 5,315,000.00

421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга

70,000.00 20,000.00 90,000.00

421111 Трошкови платног промета 70,000.00 10,000.00 80,000.00
421121 Трошкови банкарских услуга 10,000.00 10,000.00
421200 Енергетске услуге 4,630,000.00 0.00 4,630,000.00
421211 Услуге за електричну енергију 1,130,000.00 1,130,000.00
421223 Трошкови грејања - дрво 0.00
421225 Трошкови грејања – централно грејање 3,500,000.00 3,500,000.00
421300 Комуналне услуге 260,000.00 0.00 260,000.00
421311 Услуге водовода и канализације 240,000.00 240,000.00
421323 Услуге заштите имовине 20,000.00 20,000.00
421400 Услуге комуникација 295,000.00 30,000.00 325,000.00
421411 Телефон, телекс и телефакс 170,000.00 170,000.00
421412 Интернет и слично 75,000.00 10,000.00 85,000.00
421414 Услуге мобилног телефона 50,000.00 50,000.00
421421 Поштанске услуге 0.00
421422 Услуге доставе 20,000.00 20,000.00
421500 Трошкови осигурања 10,000.00 0.00 10,000.00
421511 Осигурање зграда 0.00

421521 Осигурање запослених у случају несреће на 
раду

0.00

421519 Осигурање остале имовине 10,000.00 10,000.00
421900 Остали трошкови 0.00 0.00 0.00
421911 Радио-телевизијска преплата 0.00
421919 Остали непоменути трошкови 0.00
422000 Трошкови путовања 20,000.00 0.00 20,000.00
422100 Трошкови службених путовања у земљи 10,000.00 0.00 10,000.00

422111 Трошкови дневница (исхране) на службеном 
путу

0.00

422121 Трошкови превоза на службеном путу 0.00
422131 Трошкови смештаја на службеном путу 0.00
422194 Накнада за употребу сопственог возила 10,000.00 10,000.00
422199 Остали трошкови за службена путовања 0.00
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422200 Трошкови службених путовања у 
иностранству

10,000.00 0.00 10,000.00

422211 Трошкови дневница за службени пут у 
иностранство

0.00

422221 Трошкови превоза на службеном путу у 
иностранство

0.00

422293 Накнада за употребу сопственог возила у 
иностранство

10,000.00 10,000.00

422300 Трошкови путовања у оквиру редовног 0.00 0.00 0.00

422394 Накнада за коришћење сопственог аутомобила 0.00

422900 Остали ртрошкови транспорта 0.00
422911 Oстали трошкови транспорта 0.00
423000 Услуге по уговору 353,000.00 21,500.00 374,500.00
423100 Административне услуге 0.00 0.00 0.00
423111 Услуге превођења 0.00
423191 Остале административне услуге 0.00
423200 Компјутерске услуге 144,000.00 0.00 144,000.00
423211 Услуге за израду софтвера 0.00
423221 Услуге за одржавање рачунара 144,000.00 144,000.00

423300 Услуге образовања и усавршавања 
запослених

46,000.00 0.00 46,000.00

423311 Услуге образовања и усавршавања запослених 0.00

423321 Котизација за семинаре 0.00
423322 Котизације за стручна саветовања 0.00
423391 Издаци за стручне испите 0.00
423399 Остали издаци за стручно образовање 46,000.00 46,000.00
423400 Услуге информисања 0.00 0.00 0.00
423411 Услуге штампања билтена 0.00
423413 Услуге штампања публикација 0.00
423419 Остале услуге штампања 0.00
423421 Услуге информисања јавности 0.00
423431 Услуге рекламе и пропаганде 0.00

423432 Објављивање тендера и информативних огласа 0.00

423500 Стручне услуге 140,000.00 5,000.00 145,000.00
423521 Право заступање пред домаћим судовима 0.00
423599 Остале стручне услуге 140,000.00 5,000.00 145,000.00
423600 Услуге за домаћинство и угоститество 10,000.00 10,000.00 20,000.00
423621 Угоститељске услуге 10,000.00 10,000.00 20,000.00
423700 Репрезентација 9,000.00 6,500.00 15,500.00
423711 Репрезентација 9,000.00 6,500.00 15,500.00
423712 Поклони 0.00
423900 Остале опште услуге 4,000.00 0.00 4,000.00
423911 Остале опште услуге 4,000.00 4,000.00
424000 Специјализоване услуге 0.00 0.00 0.00
242200 Услуге образовања, културе и спорта 0.00 0.00 0.00
424211 Услуге образовања 0.00
424221 Услуге културе 0.00
425000 Текуће поправке и одржавање 345,000.00 2,413,000.00 2,758,000.00

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката

185,000.00 2,404,000.00 2,589,000.00

425111 Зидарски радови 1,800,000.00 1,800,000.00
425112 Столарски радови 0.00
425113 Молерски радови 150,000.00 200,000.00 350,000.00
425114 Радови на крову 10,000.00 10,000.00
425115 Водовод и канализација 5,000.00 202,000.00 175,000.00
425116 Радови на централном грејању 5,000.00 5,000.00
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425117 Електричне инсталације 5,000.00 2,000.00 7,000.00
425119 Остале поправке и одржавања зграда 10,000.00 200,000.00 210,000.00
425200 Текуће поправке и одржавање опреме 160,000.00 9,000.00 169,000.00
425212 Поправке електричне и електронске опреме 0.00
425221 Намештај 0.00
425222 Рачунарска опрема 90,000.00 2,000.00 92,000.00
425223 Опрема за комуникацију 0.00
425224 Електронска опрема 5,000.00 7,000.00 12,000.00
425226 Опрема за домаћинство 5,000.00 5,000.00
425241 Опрема за очунање животне средине 60,000.00 60,000.00
425261 Опрема за образовање 0.00
425262 Опрема за културу 0.00
426000 Материјал 340,000.00 10,000.00 350,000.00
426100 Административни материјал 60,000.00 0.00 60,000.00
426111 Канцеларијски материјал 60,000.00 60,000.00
426131 Цвеће и декорација 0.00
426191 Остали административни материјал

426300 Материјали за образовање и усавршавање 
запослених

100,000.00 0.00 100,000.00

426311 Стручна литература 100,000.00 100,000.00
426600 Материјал за образовање, културу и спорт 0.00 0.00 0.00
426611 Материјал за образовање 0.00
426621 Материјал за културу 0.00

426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство

120,000.00 0.00 120,000.00

426811 Хемијска средства за чишћење 50,000.00 50,000.00
426812 Инвентар за одржавање хигијене 0.00
426819 Остали материјал за одржавање  хигијене 70,000.00 70,000.00
426900 Материјали за посебне намене 60,000.00 10,000.00 70,000.00
426911 Потрошни материјал 30,000.00 5,000.00 35,000.00
426913 Алат и инвентар 30,000.00 5,000.00 35,000.00
460000 Донације, дотације и трансфери 1,878,000.00 21,400.00 1,899,400.00
465000 Остале донације и трансфери 1,878,000.00 21,400.00 1,899,400.00
465100 Остале  текуће донације и трансфери 1,878,000.00 21,400.00 1,899,400.00
465111 Остале текуће донације и трансфери 0.00
465112 Остале текуће донације по закону 1,878,000.00 21,400.00 1,899,400.00
480000 Остали расходи 0.00 5,000.00 5,000.00
482000 Порези, обавезне таксе и казне 0.00 5,000.00 5,000.00
482100 Обавезне таксе 0.00 0.00 0.00
482191 Остали порези 0.00
482200 Обавезне таксе 0.00 5,000.00 5,000.00
482211 Републичке таксе 0.00
482241 Општинске таксе 0.00
482251 Судске таксе 5,000.00 5,000.00
483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 0.00 0.00 0.00
483111 Новчане казне и пенали по решењу судова 0.00
510000 Основна средства 0.00 11,160,000.00 11,160,000.00
511000 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00 0.00
511394 Капитално одржавање зграда 0.00
512000 Машине и опрема 0.00 11,160,000.00 11,160,000.00
512200 Административна опрема 0.00 11,160,000.00 11,160,000.00
512211 Намештај 930,000.00 930,000.00
512221 Рачунарска опрема 100,000.00 100,000.00
512222 Штампачи 0.00
512231 Телефонска централа 0.00
512232 Телефони 0.00
512233 Мобилни телефони 0.00
512241 Електронска опрема 10,070,000.00 10,070,000.00
512242 Фотографска опрема 60,000.00 60,000.00
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512251 Oпрема за домаћинство 0.00
512611 Опрема за образовање 0.00
512631 Опрема за културу 0.00
513000 Остали некретнине и опрема 0.00 0.00
513100 Остали некретнине и опрема 0.00 0.00
513111 Остали некретнине и опрема 0.00
515000 Нематеријална имовина 0.00 0.00 0.00
515100 Нематеријална имовина 0.00 0.00 0.00
515121 Књиге у библиотеци 0.00
515122 Музејски експонати и споменици 0.00

У Сенти, 27.11.2015.године       Саставила:
       Марта Рац Сабо

Oдговорно лице:
 Рихард Хуђик
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Javaslat 
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. 
– kiig.) 44. szakaszának 2. bekezdése  és  74. szakaszának 2. bekezdése,  a helyi 
önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más 
törv.,  és  101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza  1. bekezdésének 8) pontja,  valamint Zenta 
község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza  1. bekezdésének 
82) pontja  alapján Zenta Község Képviselő-testülete  a  2019. május 22-én tartott  ülésén 
meghozta  az alábbi   
 

V É G Z É S T 
A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT 2019-ES ÉVI  

MUNKAPROGRAMJÁNAK  ÉS  PÉNZÜGYI TERVÉNEK  A  JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
AZ INTÉZMÉNY 2019-ES ÉVI    MŰVELŐDÉSI PROGRAMJAI  ÉS    A   FOLYÓ  

KÖLTSÉGEI ÉS KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSÁRA   MEGÁLLAPÍTOTT  
ESZKÖZÖK MÉRTÉKÉVEL  

 
I. 
 

A képviselő-testület JÓVÁHAGYJA a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ  
2019-es évi  munkaprogramját és  pénzügyi tervét.   
 

II.  
 
A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ 2019. március 4-én megküldte  Zenta 
községnek az intézmény  éves munkatervét   és  pénzügyi tervét a  2019-es évre. A 
megküldött  pénzügyi terv szerint Zenta község a  költségvetési eszközökkel   összesen  
6.989.000,00 dináros összegben finanszírozza és társfinanszírozza   a művelődési 
programokat,  és  az intézmény folyó költségeit és kiadásait  32.407.200,00 dináros  
összeggel.  
 

III. 
 

A jelen végzés közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány                         Pataki Tibor s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület         a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
Szám: 64-2/2019-I  
Kelt: 2019. május 22-én 
Z e n t a  
 

Indoklás: 
 
A  zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ  2019. március 4-én megküldte Zenta 
községnek  az intézmény éves munkaprogramját és  pénzügyi tervét a  2019-es évre 
vonatkozóan.  A megküldött  pénzügyi terv  szerint,   Zenta község költségvetési eszközeivel   
6.989.000,00 dináros összegben   finanszírozza és  társfinanszírozza  a  művelődési  
programokat, és  összesen 32.407.200,00 dináros összegben   az intézmény folyó kiadásait és 
költségeit.  
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A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. 
– kiig.) 44. szakaszának 2. bekezdése  előirányozza: „Ha  az alapító a  Szerb Köztársaság,  az 
autonóm tartomány és  a  helyi  önkormányzati  egység,  az 1. bekezdés 5) és 6) pontja   
szerinti  aktusra  a   jóváhagyást az alapító adja meg,  és a kultúráról szóló törvény 44. 
szakasza  1. bekezdésének 5) és 6) pontja  szerint,  az intézmény  igazgatási szervének 
hatásköreként  az alábbiakat sorolja fel: „5) meghozza  az intézmény  munkaprogramját az 
igazgató  javaslatára” és 6) meghozza az éves pénzügyi tervet”. 
 
A kultúráról szóló törvény 74. szakasza 1-től 4-ik bekezdéseinek rendelkezései 
előirányozzák: „Az intézményeket, amelyeknek az alapítója a Szerb Köztársaság, az autonóm 
tartomány, illetve  a  helyi önkormányzati egység,  az alapító  költségvetéséből és más,  a 
jelen törvénnyel előirányozott  forrásokból kell finanszírozni  vagy társfinanszírozni.   
A finanszírozás, illetve társfinanszírozás eszközeinek mértékét az intézménynek a jelen 
szakasz 1. bekezdése szerinti programjait illetően az alapító állapítja meg, a stratégiai  terv  és  
az intézmény javasolt  éves  munkaprogramja alapján.  
A jelen szakasz 1. bekezdése szerint az intézmény éves munkaprogram-javaslata tartalmazza 
a külön kimutatott eszközöket, amelyek szükségesek  a programaktivitások finanszírozására,  
valamint az  eszközöket, amelyek a folyó költségek és kiadások finanszírozására 
szükségesek.  
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti művelődési intézmények benyújtják az éves  
programjavaslatukat   legkésőbb  július 20-áig  a  következő évre  vonatkozóan.”  
 
A kultúráról szóló törvény 75. szakaszának 1.  bekezdése előirányozza: „”A minisztérium,  az 
autonóm tartomány szerve, illetve  a  helyi  önkormányzati egység  szerve,  amely  
hatáskörrel rendelkezik  a  kultúra teendőiben,  megállapítja, hogy a jelen törvény  74. 
szakaszának 1. bekezdése szerint   mely  művelődési  programokat, illetve programrészeket,  
az intézmény folyó költségeit és kiadásait fogja finanszírozni a Szerb Köztársaság,  az 
autonóm tartomány, illetve a helyi  önkormányzati egység a költségvetéséből.”  
 
A kultúráról szóló törvény 75. szakaszának 3.  bekezdése előirányozza: „A minisztérium, az 
autonóm tartomány, illetve helyi önkormányzati egység szerve, amely hatáskörrel bír a 
kultúra teendőiben a jelen szakasz 1. bekezdése  szerinti  intézménnyel    éves  szerződést köt   
a jóváhagyott programok és  programrészek finanszírozásáról.” 
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. 
– más törv.,  és  101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza  1. bekezdésének 8) pontjának  
rendelkezései előirányozzák, hogy: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a 
törvénnyel,  szolgálatokat, közvállalatokat,  intézményeket  és  szervezeteket   alapít,  
amelyeket  a község  statútuma határoz meg,  és  gyakorolja azok működése feletti 
felügyeletet.”  
 
A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ  intézmény feletti  alapítói jogok   
részleges  átruházásáról  szóló  szerződés (Zenta  Község Hivatalos Lapja,  34/2012. sz.) 5. 
szakasza szerint, amely Zenta község  és  a  Magyar Nemzeti Tanács között köttetett,  a 
szerződő felek egyetértenek,  hogy Zenta község  megtartja  jogát,  hogy a hatásköri szervei 
továbbra  is  gyakorolják az intézet feletti felügyeletet,  meghozzák  és változtassák az 
intézmény alapítói  aktusát, jóváhagyják  az alapszabályát és az intézmény más   általános 
aktusait,  azzal, hogy kötelesek  ezen hatáskörök gyakorlásakor   tiszteletben tartani a Tanács  
jogait, amelyeket  ezen szerződéssel szerzett.   
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  25/2017. sz. – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg) 46. szakasza  1. bekezdésének 22) pontja  előirányozza: „A Községi 
Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel,  jóváhagyja a közvállalatok éves,  illetve 
hároméves üzletviteli programjait és  éves  tervüket  és  munkaprogramjukat,  illetve  a 
hároméves munkaprogramjaikat,  amely  tartalmazza  a helyi közösségek, intézmények, 
szolgálatok, gazdasági társaságok és más szervezetek pénzügyi tervét, amelyeknek az 
alapítója  a község.”  
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 20. szakaszának  3. 
bekezdése, amely 2019. március 8-án lépett hatályba, előirányozza: „A tőketársaságok, 
intézmények és más  szervezetek, amelynek az alapítója, illetve többségi tulajdonosa a 
község, kötelesek  a Községi Képviselő-testületnek megküldeni jóváhagyás céljából az éves  
munkatervüket  és   a  hároméves  munkatervüket  a pénzügyi tervvel a következő év 
kezdetétől számított  90 napon belül, amelyre   a  munkaterv vonatkozik, kivéve a művelődési   
intézményeket, amelyek   kötelesek a  munkaprogramjukat a pénzügyi tervvel   megküldeni a 
folyó  év  július 20-áig a  következő évre  vonatkozóan.”  
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza 1. 
bekezdésének 58) pontja, amely 2019. március 8-án lépett hatályba, előirányozza: „A 
Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, megvitatja és   elfogadja   a  
közvállalatok, intézmények és   más  közszolgálatok  éves  munkajelentését, amelyeknek a űz 
alapítója, illetve  többségi tulajdonosa a község,  és  a község  költségvetésének    más  
használóit és  jóváhagyja  azok  munkaprogramját.” 
 
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési és pénzügyi osztályának a véleménye  
szerint  a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ    munkaprogramja és  pénzügyi 
terve   összhangban van   a község 2019-es évi  költségvetéséről szóló rendelettel.  
 
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott javaslattevője végzésével megerősítette a zentai Thurzó Lajos Művelődési-
oktatási Központ 2019-es évi munkaprogramjának és pénzügyi tervének a  jóváhagyásáról 
szóló végzést az intézmény 2019-es évi  művelődési programok  finanszírozására és a  folyó  
költségeire és  kiadásaira   megállapított eszközök mértékével, és utalta azt a Zentai Községi 
Képviselő-testületnek annak megvitatása és elfogadása céljából.   
 
A Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Községi Tanács javaslatát, meghozta a 
rendelkező rész szerinti végzést. 
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 A 2019-ES ÉV PÉNZÜGYI TERVE

PA0001 PА0002 PА0003 P1 PA0001 PА0002 PА0003 P2

321311 Áthozott jövedelem az előző évekől 300,000.00 1,712,152.72 2,012,152.72

732151 Foyó adományok nemzetközi szervezetektől 7,378,100.00 7,378,100.00

742151 Termékek és szolgáltatások eladásából származó 
jövedelem 450,000.00 300,000.00 750,000.00

742155 Használatadásból származó bevétel 150,000.00 150,000.00
744151 Természetes és jogi személyek adományai 750,000.00 750,000.00
771111 Költségrefundációs memorandumtételek 0.00
791111 Jövedelem a költségvetésből 32,257,200.00 2,485,000.00 1,504,000.00 2,250,000.00 38,496,200.00

ÖSSZESEN 32,407,200.00 2,935,000.00 1,804,000.00 3,000,000.00 0.00 300,000.00 1,712,152.72 7,378,100.00 49,536,452.72

PA0001 PА0002 PА0003 P1 PA0001 PА0002 PА0003 P2
411 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 17,794,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,794,200.00

411111 Alapfizetés 14,255,700.00 14,255,700.00
411112 Túlórapótlék 128,400.00 128,400.00

411115 Munkahelyen eltöltött idő utáni pótlék - holt 
munka 920,200.00 920,200.00

411117 30 napig terjedő betegségből adódó ideglenes 
munkaképtelenség miatti térítmény 235,400.00 235,400.00

411118
Munkából való távollét miatti térítmény, 
ünnepnapokon, amely nem mukanap, évi 
szabadság, fizetett távollét, stb

2,254,500.00 2,254,500.00

412 Munkaadót terhelő szociális járulékok 3,186,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,186,600.00
412111 Nyugdíj és rokkantási biztosítás járuléka 2,135,800.00 2,135,800.00
412211 Egészségügyi biztosítás járuléka 917,000.00 917,000.00
412311 Munkanélküliségi biztosítás járuléka 133,800.00 133,800.00

413 Természetbeni térítmények 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
413142 Munkások gyerekeinek ajándéka 25,000.00 25,000.00

414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00
414111 Szülésszabadság 0.00
414121 30 napon túli betegszabadság 0.00
414311 Végkielégítés nygdíjbavonulás esetén 0.00
414312 Végkielégítés elbocsájtás esetén

Jövedelem a községi költségvetés eszközeiből

Költségek  a községi költségvetés eszközeiből Költségek egyéb eszközforrásból

Jövedelm egyéb eszközforrásból

Össz tervezett 
jövedelem

Össz tervezett 
jövedelem

MOK "THURZÓ LAJOS" ZENTA

LeírásSzámla 
szám

Számla 
szám Leírás
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414411 Szodiális segítség egészségügyi kezelés esetén a 
foglakoztatottnak és szűkebb családtagjainak 130,000.00 130,000.00

415 A foglakoztatottak térítményei 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
415112 Mukába és munkából járás költségei 40,000.00 40,000.00

416 Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások 680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 680,000.00
416111 Jubiláris díjak 680,000.00 680,000.00

421 Állandó kiadások 7,617,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,627,000.00
421111 Pénzforgalom költségei 70,000.00 70,000.00
421121 Banki szolgáltatás költségei 20,000.00 20,000.00
421211 Az elektromos energia szolgáltat. költségei 1,600,000.00 1,600,000.00
421221 Földgáz 150,000.00 150,000.00
421225 Központi fűtés költségei 5,000,000.00 5,000,000.00
421311 Kommunális szolgáltatás költségei 260,000.00 260,000.00
421323 Ingatlanök őrzése 0.00
421411 Telefon, telex, telefax 130,000.00 130,000.00
421412 Internet és hasonló 72,000.00 72,000.00
421414 Mobil telefon szolgáltatásai 70,000.00 70,000.00
421421 Postai szolgáltatás 20,000.00 20,000.00
421513 Berendezések biztosítása 117,000.00 117,000.00
421519 Egyéb vagyon biztosítása 10,000.00 10,000.00

421521 Foglalkoztatottak munkahelyi balesetbiztosítása 76,000.00 76,000.00

421522 Foglalkoztatottak egészségügyi biztosítása 32,000.00 32,000.00
422 Utazási költségek 36,000.00 50,000.00 380,000.00 30,000.00 0.00 0.00 73,051.00 13,700.00 582,751.00

422111 Hivatalos utak napidíjának költségei 0.00
422121 Hivatalos utak szállítási költségei 20,000.00 20,000.00
422131 Elszállásolás költségei hivatalos utakon 30,000.00 30,000.00
422194 Saját gépjárműhasználat térítményei 0.00
422199 Hivatalos utak egyéb költségei 6,000.00 6,000.00
422211 Külföldi hivatalos utak napidíjának költségei 0.00
422211 Szállítási költség külföldi hivatalos úton 20,000.00 20,000.00
422231 Szálláskötség külföldi hivatalos úton 20,000.00 20,000.00
422293 Saját gépjárműhasználat térítményei külföldön 0.00
422911 Egyéb szállítási költségek 50,000.00 320,000.00 30,000.00 73,051.00 13,700.00 486,751.00

423 Szerződéses szolágáltatások 418,000.00 965,000.00 249,000.00 1,570,000.00 0.00 198,000.00 109,029.89 1,966,000.00 5,475,029.89
423111 Fordítási költsgek 0.00
423191 Egyéb adminisztratív szolgáltatáa 1,296,000.00 1,296,000.00
423211 Szoftverek kidolgozásának költségei 0.00
423221 Számítógépek karbantartásának költségei 144,000.00 30,000.00 10,000.00 184,000.00
423311 Munkások továbbképzésének költségei 0.00
423321 Szemináriumok kotizációja 15,000.00 15,000.00
423322 Szakelőadások kotizációja 0.00
423391 Szakvizsgák költségei 0.00
423399 Továbbképzés egyéb költségei 0.00
423411 Biltenek nyomtatási költségei 0.00
423413 Publikációk nyomtatási költségei 0.00
423419 Nyomtatás egyéb költségei 365,000.00 95,000.00 80,000.00 540,000.00
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423421 Nyilvánosság tájékoztatési költsége 586,000.00 586,000.00
423431 Reklám és propaganda költsége 84,000.00 84,000.00

423432 Tenderek és más tájéloztatási hirdetmények 
költségei 0.00

423521 Jogi képviselet hazai bíróságokon 0.00
423599 Egyéb szakosított szolgáltatások 250,000.00 100,000.00 50,000.00 1,270,000.00 109,029.89 1,779,029.89
423621 Vendéglátói szolgáltatások 250,000.00 20,000.00 130,000.00 195,000.00 595,000.00
423711 Reprezentáció 20,000.00 150,000.00 59,000.00 90,000.00 3,000.00 322,000.00
423712 Ajándékok 70,000.00 70,000.00
423911 Egyébb általános szolgáltatás 4,000.00 4,000.00

424 Szakosított szolgáltatások 0.00 1,645,000.00 1,030,000.00 1,400,000.00 0.00 93,000.00 911,319.43 3,341,000.00 8,420,319.43
424211 Oktatási szolgáltatások 93,000.00 93,000.00
424221 Kultúrális szolgáltatások 1,645,000.00 1,030,000.00 1,400,000.00 911,319.43 3,341,000.00 8,327,319.43

425 Folyó javítások és karbantartások 467,000.00 60,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 537,000.00
425111 Kőművesmunkák 0.00
425112 Asztalosmunkák 0.00
425113 Festés és meszelési munkálatok 100,000.00 100,000.00
425114 Munkámatok a tetőn 0.00
425115 Munkálatok a vizvezetéken és kanalizíción 10,000.00 10,000.00
425116 Munkálatok a központi fűtésen 10,000.00 10,000.00
425117 Munkálatok az elektromos vezetékeken 10,000.00 10,000.00
425119 Épületek egyéb javítása és karbantartása 72,000.00 72,000.00
425212 Elektromos felszerelés karbantartása 0.00
425219 Szállítási eszközök egyéb javításai 15,000.00 15,000.00
425221 Bútor karbantartása 0.00
425222 Számítógépek karbantartása 160,000.00 160,000.00
425223 Kommunikációs berendezések karbantartása 0.00
425224 Elektormos felszerelés karbantartása 0.00
425225 Háztartási gépek karbantartása 10,000.00 10,000.00
425241 Környezetvédelmi eszközök karbantartása 80,000.00 80,000.00
425261 Oktatási felszerelés karbantartása 0.00
425262 Kultúrális felszerelés karbanartása 60,000.00 10,000.00 70,000.00

426 Anyag 405,400.00 215,000.00 125,000.00 0.00 0.00 9,000.00 437,033.90 194,400.00 1,385,833.90
426111 Irodai anyag 60,000.00 5,000.00 72,687.40 194,400.00 332,087.40
426131 Virág és dekoráció 30,000.00 30,000.00
426311 Szakirodalom a foglalkoztatottak részére 85,400.00 85,400.00
426411 Benzin 50,000.00 50,000.00
426611 Oktatási anyag 0.00
426621 Kultúrához szükséges anyag 160,000.00 100,000.00 364,346.50 624,346.50
426811 Tisztításhoz szükséges vegyi anyag 50,000.00 2,000.00 52,000.00

426819 Tisztaság fenntartásához szükséges egyéb anyag 70,000.00 2,000.00 72,000.00

426911 Fogyóanyag 40,000.00 10,000.00 15,000.00 65,000.00
426913 Szerszám és apróleltár 50,000.00 15,000.00 10,000.00 75,000.00

444 Megterhelés kiegészítő költségei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
444111 Negatív árfolyamkülönbség 0.00

465 Egyéb támogatások és átutalások 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00
465111 Egyéb folyó támogatások és átutalások 0.00
465112 Törvény szerinti egyéb folyó támogatások 1,600,000.00 1,600,000.00
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482 Adók, kötelező illetékek és birságok 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
482191 Egyéb adók
482211 Köztársasági illeték 4,000.00 4,000.00
482241 Községi illetékek 0.00
482251 Bírósági illeték 4,000.00 4,000.00
483111 Pénzbírásgok és szankciók 0.00

512 Gépek és felszerélések 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,718.50 1,008,000.00 1,189,718.50
512211 Bútor 0.00
512221 Számítógépes felszerelés 0.00
512222 Nyomtatók 0.00
512231 Telefonközpontok 0.00
512232 Telefonok 0.00
512233 Mobiltelefonok 0.00
512241 Elektromos felszerelés 0.00
512242 Fényképészeti felszetelés 0.00
512251 Háztartási felszerelés 0.00
512611 Oktatási felszerelés 0.00
512631 Kultúrális felszerelés 181,718.50 1,008,000.00 1,189,718.50

513 Egyéb ingatan és felszerlés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
513111 Egyéb ingatlan és felszerelés 0.00

515 Nem anyagi jellegű vagyon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
515121 Könyvek a könyvtárban 0.00
515122 Múzeumi tárgyak és műemlékek 0.00
515195 Más védett jogok 0.00

522 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 855,000.00 855,000.00
515195 Termelési készlet 855,000.00 855,000.00

ÖSSZESEN 32,407,200.00 2,935,000.00 1,804,000.00 3,000,000.00 0.00 300,000.00 1,712,152.72 7,378,100.00 49,536,452.72

Zenta, 2018.11.28. Összeállította:
Rácz Szabó Márta

P1 Zenta község jeles ünnepei
P2 IPA proektum "A víz új kultúrája"

Igazgató:
Hugyik Rihárd
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Javaslat 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. 
– más törv. és 101/2016. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8) pontja, Zenta község statútuma 
(Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza 1.  bekezdésének 58) pontja 
alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2019. május 22-én tartott ülésén  meghozta az 
alábbi  
 

V É G Z É S T 
A ZENTAI  TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR   2018. ÉVI   ÉVES MUNKA- ÉS 
ÜZLETVITELI JELENTÉSÉNEK ÉS PÉNZÜGYI JELENTÉSÉNEK  AZ  

ELFOGADÁSÁRÓL  
 
 

I. 
 

A KKT  ELFOGADJA  a zentai Történelmi Levéltár  2018. évi éves  munka- és üzletviteli  
jelentését és  pénzügyi  jelentését.   
 

II. 
 

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány                         Pataki Tibor s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület         a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
Szám: 630-1/2019-I  
Kelt: 2019. május 22-én 
Z e n t a  
 

Indoklás: 
 

A zentai Történelmi Levéltár 2019. február 28-án megküldte  Zenta község Községi 
Közigazgatási Hivatalának   a  zentai Történelmi Levéltár   2018. évi éves  munka- és 
üzletviteli jelentését, pénzügyi  jelentését,  a  bevételek és  kiadások áttekintését, illetve  a  
Történelmi Levéltár  2018. évi pénzügyi jelentését,  valamint  az intézmény  
igazgatóbizottságának  az üléséről a jegyzőkönyv-kivonatot, amelynek megtartására  20189. 
február  1-jén került sor,  amelyen meghozták  a zentai Történelmi Levéltár 2018. évi éves  
munka- és  üzletviteli  jelentésének az elfogadásáról szóló határozatot.   
 
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  72/20096., 13/2016. és 30/2016. sz. 
– kiig.) 44. szakasza 1.  bekezdésének 8. pontja  szerint az intézmény igazgatóbizottsága 
elfogadja  az  éves  munka és üzletviteli jelentést.  
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. 
– más törv. és 101/2016. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8) pontja szerint, a Községi 
Képviselő-testület, összhangban a  törvénnyel,  szolgálatokat,  közvállalatokat, intézményeket 
és szervezeteket alapít,  amelyet  a  községi statútum állapít meg, és  gyakorolja  a  
működésük feletti felügyeletet.   
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A zentai Történelmi Levéltár intézmény feletti alapítói jogok részleges átruházásáról szóló 
szerződés (Zenta Község Hivatalos Lapja,  30/2015. sz.)  5. szakasza szerint, amely  Zenta 
község  és  a Magyar Nemzeti Tanács között köttetett 2016. január 14-én a  6-1/2016-II-es 
számon,  a szerződő  felek egyetértenek, hogy „Zenta  község  fenntartja jogát hogy  a  
hatásköri  szervei  továbbra  is   gyakorolják az intézmény feletti  felügyeletet, meghozzák és 
változtassák  az intézmény alapítói aktusát,  jóváhagyásukat  adják  az alapszabályukra  és  az 
intézmény más  általános aktusaira,  azzal, hogy kötelesek  ezen  hatáskörök gyakorlásakor   
tiszteletben tartani  a  jogokat, amelyeket  a Tanács  a  jelen szerződéssel szerzett.” 
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  25/2017. sz. – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg) 46. szakasza 1.  bekezdésének 28) pontjának rendelkezése szerint  az 
intézmény igazgatóbizottsága által  a munka- és pénzügyi jelentés elfogadása napján  elő volt 
irányozva: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel megvitatja  és elfogadja 
az éves  jelentéseket  a közvállalatok üzletviteli  programjai megvalósulásáról,  illetve a  
községi szervek,  helyi közösségek,  intézmények, szolgálatok, gazdasági társaságok és  más  
szervezetek   éves  munkajelentését és éves pénzügyi jelentését, amelyeknek az alapítója vagy 
többségi tulajdonosa  a  község.”   
 
Zenta  község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 22. szakaszának 2. 
bekezdésének rendelkezései előirányozzák: „A tőketársaságok, intézmények és más  
szervezetek, amelynek az alapítója, illetve többségi tulajdonosa a község, és amelyek  
közszolgálatot látnak el kötelesek  a Községi Képviselő-testületnek megküldeni az éves  
munkajelentésüket és az éves pénzügyi  jelentésüket az üzletvitelről a folyó év  február  28-
áig az előző évre vonatkozóan,  kivéve a művelődési intézményeket, akik kötelesek ezt 
megtenni a folyó év   március 15-éig az előző évre  vonatkozóan.” 
 
Zenta  község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza 1. 
bekezdésének 58) pontja előirányozza:  „A Községi Képviselő-testület, összhangban a 
törvénnyel megvitatja és  elfogadja a  közvállalatok, intézmények és  más   közszolgálatok  
éves munkajelentését, amelyeknek az alapítója,  vagy többségi tulajdonosa és  a községi 
költségvetés más  használóiét, és  jóváhagyja  azok  munkaprogramját.”    
 
Zenta község Községi Tanácsa, mint  a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott javaslattevője megerősítette  a zentai Történelmi Levéltár 2018. évi éves  
munka- és üzletviteli jelentését és a pénzügyi  jelentését és utalta  azt  a Zentai Községi 
Képviselő-testületnek annak megvitatása és elfogadása céljából.   
 
Zenta  Község Képviselő-testülete, miután megvitatta  Zenta község Községi Tanácsának  a 
javaslatát  és véleményét,  meghozta a rendelkező rész szerinti végzést.  
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Javaslat 
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. – 
kiig.) 44. szakaszának 2. bekezdése és 74. szakaszának 2. bekezdése, a helyi önkormányzatról 
szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv. és  101/2016. 
sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8) pontja és Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja  4/2019. sz.) 45. szakasza  1. bekezdésének 58) pontja a Zentai 
Községi Képviselő-testület a  2019. május 22-én tartott ülésén meghozta  az alábbi  
 

V É G Z É S T   
A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 2019-ES ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI 
TERVÉNEK  A  JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A  2019-ES ÉVBEN  AZ INTÉZMÉNY  

KULTURÁLIS  PROGRAMJAI ÉS FOLYÓ KIADÁSAI ÉS  KÖLTSÉGEI 
ESZKÖZEINEK MEGÁLLAPÍTOTT MÉRTÉKÉVEL 

 
I. 
 

A KKT JÓVÁHAGYJA a zentai Történelmi Levéltár 2019-es évi munka- és pénzügyi tervét.   
 

II.  
 

A KKT MEGÁLLAPÍTJA, hogy  Zenta község a 2019-es évben  részt  vesz a zentai Stevan 
Sremac Szerb Művelődési Központ folyó kiadásainak és költségeinek a finanszírozásában 
összesen 3.869.935,00 dináros  pénzeszközökkel.  
 

III. 
 

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány    Pataki Tibor  s. k.  
Zenta község      a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
Zentai Községi Képviselő-testület 
Szám: 630-2/2019-I  
Kelt: 2019. május 22-én 
Z e n t a  
 
 

Indoklás: 
 

A  zentai Történelmi Levéltár 2018. október 2-án megküldte Zenta községnek a 
munkaprogramját  és  2019. március 13-án az intézmény  pénzügyi tervét a 2019-es évre A 
megküldött pénzügyi  terv szerint Zenta község költségvetéséből  15.442.000,00 dináros 
teljes  összeggel finanszírozza az intézmény folyó kiadásait és költségeit.  
 
Zenta község 2019-es évi   költségvetéséről szóló   rendelettel (Zenta Község Hivatalos 
Lapja,  14/2018. sz.) elő lett irányozva, hogy  Zenta község  az intézmény  művelődési 
programjait  társfinanszírozza  1.178.000,00 dinárral.  
 
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. – 
kiig.) 44. szakaszának 2. bekezdése előirányozza: „Ha az intézmény alapítója a Szerb 
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Köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi önkormányzati egység, az 1. bekezdés  5) és 6) 
pontjai   szerinti aktusokra  a jóváhagyást  az alapító adja  meg, és  a  kultúráról szóló törvény 
44., szakasza 1. bekezdésének  5) és 6) pontja szerint,  az intézmény  hatásköri  igazgatási 
szervére  az alábbiakat sorolja fel:  
„5) meghozza az intézmény munkaprogramját az igazgató javaslatára”, és 6) meghozza  az 
éves pénzügyi tervet”.  
 
A kultúráról szóló törvény 74. szakaszának 1-től 4-ig terjedő bekezdései  előirányozzák: „Az 
intézmények, amelyek alapítói a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány,  illetve a helyi  
önkormányzati egység,  az alapító  költségvetéséből és más, a jelen törvénnyel előirányozott   
forrásokból kerülnek  finanszírozásra  vagy társfinanszírozásra. 
A jelen  szakasz  1. bekezdése szerinti intézmény programjának  a  finanszírozására, illetve 
társfinanszírozására  az eszközök mértékét   az alapító állapítja meg,  a  stratégiai  terv  és  az 
intézmény  javasolt éves munkaprogramja alapján.   
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti intézmény éves munkaprogram-javaslata különösen 
tartalmazza a programaktivitások finanszírozására kimutatott eszközöket, valamint  a  folyó 
kiadások és költségek finanszírozására szükséges eszközöket.  
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti művelődési intézmények  benyújtják  az   alapítónak  az 
éves munkaprogram-javaslatukat,  legkésőbb a  folyó év  július 20-áig  a  következő évre 
vonatkozóan.” 
 
A kultúráról szóló törvény 75. szakaszának 1. bekezdése előirányozza: „A minisztérium, az 
autonóm tartomány  szerve, illetve a helyi önkormányzati egység szerve, amely hatáskörrel 
rendelkezik   a  kultúra teendőiben, megállapítja, hogy mely   művelődési programokat, 
illetve programrészeket,  folyó  kiadásokat és költségeket   fog a jelen törvény  74. 
szakaszának 1. bekezdése szerint finanszírozni a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány, 
illetve a helyi önkormányzati egység    költségvetési eszközeiből.”  
 
A kultúráról szóló törvény 75. szakaszának 3.  bekezdése előirányozza: „A minisztérium, az 
autonóm tartomány, illetve helyi önkormányzati egység szerve, amely hatáskörrel bír a 
kultúra teendőiben a jelen szakasz 1. bekezdése  szerinti  intézménnyel    éves  szerződést köt   
a jóváhagyott programok és  programrészek finanszírozásáról.” 
 
A zentai Történelmi Levéltár  intézmény feletti  alapítói jogok   részleges  átruházásáról  
szóló  szerződés 5. szakasza szerint, amely Zenta község  és  a  Magyar Nemzeti Tanács 
között köttetett 2016. január  14-én a  6-14/2016-II-es szám alatt  a szerződő felek 
egyetértenek,  hogy Zenta község  megtartja  jogát,  hogy a hatásköri szervei továbbra  is  
gyakorolják az intézet feletti felügyeletet,  meghozzák  és változtassák az intézmény alapítói  
aktusát, jóváhagyják  az alapszabályát és az intézmény más   általános aktusait,  azzal, hogy 
kötelesek  ezen hatáskörök gyakorlásakor   tiszteletben tartani a Tanács  jogait, amelyeket  
ezen szerződéssel szerzett.   
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/20074., 83/2014. 
sz. – más törv. és  101/2016. sz.) 32. szakasza  1. bekezdésének 8) pontja előirányozza: „A 
Községi Képviselő-testület, összhangban a  törvénnyel a község statútumában  megállapított  
szolgálatokat,  közvállalatokat,  intézményeket  és  szervezeteket  alapít és  eszközli a  
munkájuk feletti felügyeletet.” 
 
Zenta község  statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  25/2017. sz. – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg) 46. szakasza  1. bekezdésének 22) pontjának rendelkezése az intézmény 
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igazgatóbizottsága  által  a  munka- és pénzügyi terv   elfogadásának a napján előirányozza: 
„A Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, jóváhagyja  a közvállatok  éves, 
illetve hároméves üzletviteli tervét, és  az éves  tervet és munkatervet, illetve  a hároméves  
munkatervet, amely  tartalmazza   a helyi közösségek, gazdasági társaságok és  más 
szervezetek   pénzügyi tervét, amelyeknek az alapítója a község.” 
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 20. szakaszának  3. 
bekezdése, amely 2019. március 8-án lépett hatályba, előirányozza: „A tőketársaságok, 
intézmények és más  szervezetek, amelynek az alapítója, illetve többségi tulajdonosa a 
község, kötelesek  a Községi Képviselő-testületnek megküldeni jóváhagyás céljából az éves  
munkatervüket  és   a  hároméves  munkatervüket  a pénzügyi tervvel a következő év 
kezdetétől számított  90 napon belül, amelyre   a  munkaterv vonatkozik, kivéve a művelődési   
intézményeket, amelyek   kötelesek a  munkaprogramjukat a pénzügyi tervvel   megküldeni a 
folyó  év  július 20-áig a  következő évre  vonatkozóan.”  
 
Zenta község statútuma 45. szakasza  1. bekezdésének 58) pontja, amely 2019. március 8-án 
lépett hatályba, előirányozza: „A Községi Képviselő-testület, összhangban  a  törvénnyel 
megvitatja és elfogadja   a  közvállalatok,  intézmények és  más  közszolgálatok  éves  
munkajelentését,  amelyeknek az alapítója, illetve többségi tulajdonosa a község és a többi  
községi költségvetés használóit is, és  jóváhagyását  adja   a munkaprogramjaira.”  
 
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési és pénzügyi osztályának  a  véleménye 
szerint  a zentai Történelmi Levéltár  2019-es évi  pénzügyi terve  összhangban van  a község  
2019-es  évi költségvetéséről szóló rendelettel.   
 
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok  
meghatalmazott javaslattevője, végzésével megerősítette a  zentai Történelmi Levéltár   2019-
es évi  munka- és pénzügyi tervét a  2019-es évre   az intézmény folyó  kiadásai és  költségei 
eszközeinek megállapított mértékével és  utalta azt a Zentai Községi Képviselő-testületnek  
annak megvitatása és elfogadása céljából.  
 
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a  
javaslatát, meghozta  a  rendelkező rész szerinti végzést.  
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Javaslat 
A helyi  önkormányzatról szóló törvény, (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007, 83/20104 – 
más törvény és  101/2016. sz.) 32. szakasza  1. bekezdésének 8) pontja és  Zenta  község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.)  45. szakasza 1. bekezdésének 58) 
pontja alapján, Zenta Község Képviselő-testülete  a  2019. május 22-én tartott ülésén  
meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T  
A ZENTAI „СЕНЋАНСКО  МАЂАРСКО  ПОЗОРИШТЕ  - ZENTAI  MAGYAR  
KAMARASZÍNHÁZ” 2018-es ÉVI  PROGRAMJAI  ÉS  PÉNZÜGYI JELENTÉSE  

ELFOGADÁSÁRÓL 
 

I.   
 

A KKT ELFOGADJA a zentai „Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar 
Kamaraszínház” 2018-as évi programjait és pénzügyi jelentését.  
 

II. 
 

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány                         Pataki Tibor s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület         a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
Szám: 640-1/2019-I  
Kelt: 2019. május 22-én 
Z e n t a  
 

Indoklás: 
 

A zentai „Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház” 
2019. március 15-én megküldte  Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának     a zentai 
„Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház” 2018-as évi  
programjait  és pénzügyi jelentését, valamint  a  jegyzőkönyv-kivonatokat  az intézmény  
igazgatóbizottsági üléséről, amelynek megtartására  2019. március 14-én  került sor,  amelyen 
meghozták a határozatot a zentai „Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai 
Magyar Kamaraszínház” 2018-as évi  programjai és pénzügyi jelentésének elfogadásáról.  
 
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007.,  83/2014. sz. – más törv. 
és  101/2016. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja alapján az intézmény 
igazgatóbizottsága elfogadja  az  éves munka és  üzletviteli jelentést.   
 
A zentai „Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház” 
megalapításáról szóló  rendelet  (Zenta  Község Hivatalos Lapja,  1/2008, 15/2008, 2/2009, 
9/2011 és 2/2013. sz.) 9. szakasza 1. bekezdésének a rendelkezései előirányozzák: „A színház  
köteles   a tevékenységének a megvalósításában   az alapító javaslata szerint  eljárni,  és   
benyújtani neki  az éves  munkaprogramot  és  a  munkajelentést  a tevékenységének a 
megvalósításáról,  és  a  kérésére  más  jelentéseket is.”  
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A helyi önkormányzatról szóló törvény, (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007, 83/20104 – 
más törvény és  101/2016. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8) pontja szerint a Községi 
Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel,  szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket  
és  szervezeteket  alapít, amelyek a község statútumában  megállapítottak, és  gyakorolja  
ezek munkája feletti  felügyeletet.  
 
A zentai „Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház” 
intézmény  feletti  alapítói jogok  részleges átruházásáról szóló szerződés (Zenta Község 
Hivatalos Lapja,  34/2012. sz.)  5. szakasza szerint, amely Zenta község és a Magyar Nemzeti 
Tanács  között köttetett,  a szerződő felek egyetértenek, hogy  Zenta község fenntartja  jogát,  
hogy  a  hatásköri szervei továbbra  is  gyakorolják  az intézmény feletti felügyeletet,  illetve  
módosítsák  az intézmény alapítói aktusát,  hogy  megadják  jóváhagyásukat az 
alapszabályára és az intézmény más általános aktusaira, azzal, hogy  kötelesek  ezen 
hatáskörök gyakorlásakor   tiszteletben tartani  a Tanácsnak a jelen szerződéssel   szerzett  
jogát.   
 
Zenta  község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 22. szakaszának 2. 
bekezdésének rendelkezései előirányozzák: „A tőketársaságok, intézmények és más  
szervezetek, amelynek az alapítója, illetve többségi tulajdonosa a község, és amelyek  
közszolgálatot látnak el kötelesek  a Községi Képviselő-testületnek megküldeni az éves  
munkajelentésüket és az éves pénzügyi  jelentésüket az üzletvitelről a folyó év  február  28-
áig az előző évre vonatkozóan,  kivéve a művelődési intézményeket, akik kötelesek ezt 
megtenni a folyó év   március 15-éig az előző évre  vonatkozóan.” 
 
Zenta  község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza 1. 
bekezdésének 58. pontja előirányozza:  „A Községi Képviselő-testület, összhangban a 
törvénnyel megvitatja és  elfogadja a  közvállalatok, intézmények és  más   közszolgálatok  
éves munkajelentését, amelyeknek az alapítója,  vagy többségi tulajdonosa és  a községi 
költségvetés más  használóiét, és  jóváhagyja  azok  munkaprogramját.”   
 
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által  hozott aktusok   
meghatalmazott javaslattevője megerősítette  a zentai „Сенћанско мађарско камерно 
позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház” 2018-as évi  programjait  és pénzügyi 
jelentéséről  szóló végzésjavaslatot és  utalta azt  a Zenta Községi Képviselő-testület  elé 
megvitatás és elfogadás céljából.  
 
A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának  a  
javaslatát meghozta  a rendelkező rész szerinti végzést.  
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ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 
"СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ" 

24400 Senta, Glavni trg 2 - 24400 Zenta, Fő tér 2 
 

Zentai Magyar Kamaraszínház - Senćansko mađarsko kamerno pozorište 
Republika Srbija - Ministarstvo finansija - Uprava za trezor - Filijala Subotica: 840-955668-56;840-103066411 

(PIB) 106078613- Matični broj: 08903441 - Šifra delatnosti: 90.01 
e-mail:zentaimagyarkamaraszinhaz@gmail.com  Tel: 0638297685, 063-1175255 

 

 
 
 
 
  

J e gy z ő k ö n y v i    k i v o n a t 
 

 A Zentai Magyar Kamaraszínház Felügyelő bizottságának 01/2019 üléséről, amelyet 
2019.03.14-én 10,30 órai kezdettel tartottak meg a Zentai Magyar Kamaraszínház székhelyén, 
Fő tér 2 szám alatt.  
Az ülésen részt vettek Szeles Ambrus és Balog Arnold tagok, Wischer Johann, igazgató. 
 
Jegyzőkönyvvezető: Ceglédi Ida. 
 

 
NAPIRENDI PONTOK 
 
1. A Zentai Magyar Kamaraszínház 2018-as évre vonatkozó Pénzügyi jelentésének 
megvitatása és elfogadása.  
2. Különféle. 
 
NEMSZÜKSÉGES KIHAGYVA 
 

1. napirendi pont 
Az 1. napirendi pont ismertetése és megvitatása után  a Felügyelő bizottság a következő 
 
 H A T Á R O Z A T O T  hozta: 
 a Felügyelő bizottság egyhangúan elfogadta a Zentai Magyar Kamaraszínház 
 2018-as  évre vonatkozó Pénzügyi jelentését. 
 
NEMSZÜKSÉGES KIHAGYVA  
 
A  Felügyelő bizottság elnöke 11,00 zárta be az ülést. 
 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető:     A Felügyelő bizottság elnöke 
 
     Ceglédi Ida s.k.                   Szeles Ambrus s.k.  
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Javaslat 
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. 
– kiig.) 44. szakaszának 2. bekezdése  és  74. szakaszának 2. bekezdése,  a helyi 
önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más 
törv.,  és  101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza  1. bekezdésének 8) pontja,  valamint Zenta 
község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza  1. bekezdésének 
58) pontja  alapján Zenta Község Képviselő-testülete  a  2019. május 22-én tartott  ülésén 
meghozta  az alábbi   
 

V É G Z É S T 
A ZENTAI „СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ“ – ZENTAI  

MAGYAR  KAMARASZÍNHÁZ 2019-ES ÉVI  MUNKAPROGRAMJÁNAK  ÉS  
PÉNZÜGYI TERVÉNEK  A  JÓVÁHAGYÁSÁRÓL AZ INTÉZMÉNY 2019-ES ÉVI   

FOLYÓ  KÖLTSÉGEIVEL ÉS KIADÁSAIVAL ÉS  A MŰVELŐDÉSI 
PROGRAMOK   FINANSZÍROZÁSÁRA  MEGÁLLAPÍTOTT  ESZKÖZÖK 

MÉRTÉKÉVEL  
 

I. 
 

A képviselő-testület JÓVÁHAGYJA a zentai „Сенћанско  мађарско камерно позориште“ 
– Zentai Magyar Kamaraszínház   2019-es évi  munkaprogramját és  pénzügyi tervét.   
 

II.  
 

MEGÁLLAPÍTJUK,  hogy Zenta  község  a  2019. évben  részt vesz  a  zentai „Сенћанско  
мађарско камерно позориште“ – Zentai Magyar  Kamaraszínház   művelődési 
programjainak  finanszírozásában és társfinanszírozásában,  összesen  1.446.300,00 dináros 
összegben,  és  az intézmény folyó költségeiben és kiadásaiban  6.758.400,00 dináros  
összeggel.  
 

III. 
 

A jelen végzés közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány    Pataki Tibor  s. k.  
Zenta község      a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
Zentai Községi Képviselő-testület 
Szám: 64-10/2019-I 
Kelt: 2019. május 22-én  
Z e n t a  
 

Indoklás: 
 
A  zentai „Сенћанско  мађарско камерно позориште“ – Zentai Magyar  Kamaraszínház  
2018. július 20-án megküldte Zenta községnek  az intézmény munkaprogramját és  pénzügyi 
tervét a  2019-es évre vonatkozóan.  A megküldött  pénzügyi terv  szerint,   Zenta község 
költségvetési eszközeivel   1.446.300,00 dináros összegben   finanszírozza és  
társfinanszírozza  a  művelődési  programokat, és  összesen 6.758.000,00 dináros összegben   
az intézmény folyó kiadásait és költségeit.  
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A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. 
– kiig.) 44. szakaszának 2. bekezdése  előirányozza: „Ha  az alapító a  Szerb Köztársaság,  az 
autonóm tartomány és  a  helyi  önkormányzati  egység,  az 1. bekezdés 5) és 6) pontja   
szerinti  aktusra  a   jóváhagyást az alapító adja meg,  és a kultúráról szóló törvény 44. 
szakasza  1. bekezdésének 5) és 6) pontja  szerint,  az intézmény  igazgatási szervének 
hatásköreként  az alábbiakat sorolja fel: „5) meghozza  az intézmény  munkaprogramját az 
igazgató  javaslatára” és 6) meghozza az éves pénzügyi tervet”. 
 
A kultúráról szóló törvény 74. szakasza 1-től 4-ik bekezdéseinek rendelkezései 
előirányozzák: „Az intézményeket, amelyeknek az alapítója a Szerb Köztársaság, az autonóm 
tartomány, illetve  a  helyi önkormányzati egység,  az alapító  költségvetéséből és más,  a 
jelen törvénnyel előirányozott  forrásokból kell finanszírozni  vagy társfinanszírozni.   
A finanszírozás, illetve társfinanszírozás eszközeinek mértékét az intézménynek a jelen 
szakasz 1. bekezdése szerinti programjait illetően az alapító állapítja meg, a stratégiai  terv  és  
az intézmény javasolt  éves  munkaprogramja alapján.  
A jelen szakasz 1. bekezdése szerint az intézmény éves munkaprogram-javaslata tartalmazza 
a külön kimutatott eszközöket, amelyek szükségesek  a programaktivitások finanszírozására,  
valamint az  eszközöket, amelyek a folyó költségek és kiadások finanszírozására 
szükségesek.  
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti művelődési intézmények benyújtják az éves  
programjavaslatukat   legkésőbb  július 20-áig  a  következő évre  vonatkozóan.”  
 
A kultúráról szóló törvény 75. szakaszának 1.  bekezdése előirányozza: „”A minisztérium,  az 
autonóm tartomány szerve, illetve  a  helyi  önkormányzati egység  szerve,  amely  
hatáskörrel rendelkezik  a  kultúra teendőiben,  megállapítja, hogy a jelen törvény  74. 
szakaszának 1. bekezdése szerint   mely  művelődési  programokat, illetve programrészeket,  
az intézmény folyó költségeit és kiadásait fogja finanszírozni a Szerb Köztársaság,  az 
autonóm tartomány, illetve a helyi  önkormányzati egység a költségvetéséből.”  
 
A kultúráról szóló törvény 75. szakaszának 3.  bekezdése előirányozza: „A minisztérium, az 
autonóm tartomány, illetve helyi önkormányzati egység szerve, amely hatáskörrel bír a 
kultúra teendőiben a jelen szakasz 1. bekezdése  szerinti  intézménnyel    éves  szerződést köt   
a jóváhagyott programok és  programrészek finanszírozásáról.” 
 
 
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. 
– más törv.,  és  101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza  1. bekezdésének 8) pontjának  
rendelkezései előirányozzák, hogy: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a 
törvénnyel,  szolgálatokat, közvállalatokat,  intézményeket  és  szervezeteket   alapít,  
amelyeket  a község  statútuma határoz meg,  és  gyakorolja azok működése feletti 
felügyeletet.”  
 
A zentai „Сенћанско  мађарско камерно позориште“ – Zentai Magyar  Kamaraszínház   
intézmény feletti  alapítói jogok   részleges  átruházásáról  szóló  szerződés (Zenta  Község 
Hivatalos Lapja,  34/2012. sz.) 5. szakasza szerint, amely Zenta község  és  a  Magyar 
Nemzeti Tanács között köttetett,  a szerződő felek egyetértenek,  hogy Zenta község  
megtartja  jogát,  hogy a hatásköri szervei továbbra  is  gyakorolják az intézet feletti 
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felügyeletet,  meghozzák  és változtassák az intézmény alapítói  aktusát, jóváhagyják  az 
alapszabályát és az intézmény más   általános aktusait,  azzal, hogy kötelesek  ezen 
hatáskörök gyakorlásakor   tiszteletben tartani a Tanács  jogait, amelyeket  ezen szerződéssel 
szerzett.   
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. 
– más törv.,  és  101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza  1. bekezdésének 8) pontjának  
rendelkezései előirányozzák, hogy: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a 
törvénnyel,  szolgálatokat, közvállalatokat,  intézményeket  és  szervezeteket   alapít,  
amelyeket  a község  statútuma határoz meg,  és  gyakorolja azok működése feletti 
felügyeletet.”  
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 46. szakasza  1. 
bekezdésének 22) pontja  előirányozza: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a 
törvénnyel,  jóváhagyja a közvállalatok éves,  illetve hároméves üzletviteli programjait és  
éves  tervüket  és  munkaprogramjukat,  illetve  a hároméves munkaprogramjaikat,  amely  
tartalmazza  a helyi közösségek, intézmények, szolgálatok, gazdasági társaságok és más 
szervezetek pénzügyi tervét, amelyeknek az alapítója  a község.”  
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 20. szakaszának  3. 
bekezdése, amely 2019. március 8-án lépett hatályba, előirányozza: „A tőketársaságok, 
intézmények és más  szervezetek, amelynek az alapítója, illetve többségi tulajdonosa a 
község, kötelesek  a Községi Képviselő-testületnek megküldeni jóváhagyás céljából az éves  
munkatervüket  és   a  hároméves  munkatervüket  a pénzügyi tervvel a következő év 
kezdetétől számított  90 napon belül, amelyre   a  munkaterv vonatkozik, kivéve a művelődési   
intézményeket, amelyek   kötelesek a  munkaprogramjukat a pénzügyi tervvel   megküldeni a 
folyó  év  július 20-áig a  következő évre  vonatkozóan.”  
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza 1. 
bekezdésének 58) pontja, amely 2019. március 8-án lépett hatályba, előirányozza: „A 
Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, megvitatja és   elfogadja   a  
közvállalatok, intézmények és   más  közszolgálatok  éves  munkajelentését, amelyeknek a űz 
alapítója, illetve  többségi tulajdonosa a község,  és  a község  költségvetésének    más  
használóit és  jóváhagyja  azok  munkaprogramját.” 
 
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési és pénzügyi osztályának a véleménye  
szerint  a zentai „Сенћанско  мађарско камерно позориште“ – Zentai Magyar  
Kamaraszínház   munkaprogramja és  pénzügyi terve   összhangban van   a község 2019-es 
évi  költségvetéséről szóló rendelettel.  
 
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott javaslattevője végzésével megerősítette a zentai „Сенћанско  мађарско 
камерно позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház 2019-es évi munkaprogramjának és 
pénzügyi tervének  a  jóváhagyásáról szóló végzést az intézmény 2019-es évi  folyó  
költségeivel és  kiadásaival és  a  művelődési programok  finanszírozására  megállapított 
eszközök mértékével, és utalta azt a Zentai  Községi Képviselő-testület elé annak  
megvitatása és  elfogadása céljából.     
 
A Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Községi Tanács javaslatát, meghozta a 
rendelkező rész szerinti   végzést. 
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   2019-ES ÉV PÉNZÜGYI TERVE

PA0001 PA0002 PA0001 PA0002

321311 Áthozott jövedelem az előző évekől 0.00

732151 Foyó adományok nemzetközi szervezetektől 0.00

742151 Termékek és szolgáltatások eladásából származó 
jövedelem

700,000.00 600,000.00 1,300,000.00

744151 Természetes és jogi személyek adományai 3,000,000.00 3,000,000.00

791111 Jövedelem a költségvetésből 6,058,400.00 846,300.00 6,904,700.00
ÖSSZESEN 6,758,400.00 1,446,300.00 3,000,000.00 0.00 11,204,700.00

PA0001 PA0002 PA0001 PA0002
411 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 2,080,100.00 0.00 0.00 0.00 2,080,100.00

411111 Alapfizetés 1,657,000.00 1,657,000.00

411115 Munkahelyen eltöltött idő utáni pótlék - holt 
munka

113,100.00 113,100.00

411117 30 napig terjedő betegségből adódó ideglenes 
munkaképtelenség miatti térítmény

10,000.00 10,000.00

41118
Munkából való távollét miatti térítmény, 
ünnepnapokon, amely nem mukanap, évi 
szabadság, fizetett távollét, stb

300,000.00 300,000.00

412 Munkaadót terhelő szociális járulékok 372,500.00 0.00 0.00 0.00 372,500.00
412111 Nyugdíj és rokkantási biztosítás járuléka 249,700.00 249,700.00
412211 Egészségügyi biztosítás járuléka 107,200.00 107,200.00
412311 Munkanélküliségi biztosítás járuléka 15,600.00 15,600.00

413 Természetbeni térítmények 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
413142 Munkások gyerekeinek ajándéka 30,000.00 30,000.00

414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
414111 Szülésszabadság 0.00
414121 30 napon túli betegszabadság 0.00

ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ ZЕNТА

Koltségek a községi költségvetésből

LeírásSzámla-
szám

Össz jervezett 
költség

Számla-
szám

Össz tervezett 
jövedelem

Jövedelem a községi költségvetésből Egyéb forrásból származó jövedelem

Költségek egyéb forrásból
Leírás

12



414311 Végkielégítés nygdíjbavonulás esetén 0.00

414411 Szodiális segítség egészségügyi kezelés esetén a 
foglakoztatottnak és szűkebb családtagjainak 0.00

415 A foglakoztatottak térítményei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
415112 Mukába és munkából járás költségei 0.00

416 Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások 75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00
416111 Jubiláris díjak 75,000.00 75,000.00

421 Állandó kiadások 315,000.00 0.00 0.00 0.00 315,000.00
421111 Pénzforgalom költségei 45,000.00 45,000.00
421121 Banki szolgáltatás költségei 15,000.00 15,000.00
421211 Az elektromos energia szolgáltat. költségei 0.00
421225 Központi fűtés költségei 0.00
421311 Kommunális szolgáltatás költségei 0.00
421323 Ingatlanök őrzése 0.00
421411 Telefon, telex, telefax 0.00
421412 Internet és hasonló 6,000.00 6,000.00
421414 Mobil telefon szolgáltatásai 95,000.00 95,000.00
421421 Postai szolgáltatás 20,000.00 20,000.00
421512 Gépjármű biztosítása-casco 80,000.00 80,000.00
421521 Foglalkoztatottak munkahelyi balesetbiztosítása 36,900.00 36,900.00
421522 Foglalkoztatottak egészségügyi biztosítása 17,100.00 17,100.00
421621 Szállítási eszköz bérlése 0.00

422 Utazási költségek 0.00 82,600.00 0.00 0.00 82,600.00
422111 Hivatalos utak napidíjának költségei 30,600.00 30,600.00
422121 Hivatalos utak szállítási költségei 0.00
422194 Saját gépjárműhasználat térítményei 17,500.00 17,500.00
422199 Hivatalos utak egyéb költségei 2,000.00 2,000.00
422211 Külföldi hivatalos utak napidíjának költségei 0.00
422221 Külföldi hivatlos utak szállítási költségei 0.00
422293 Saját gépjárműhasználat térítményei külföldön 10,000.00 10,000.00
422299 Külföldi hivatalos utak egyéb költségei 2,500.00 2,500.00
422911 Egyéb szállítási költségek 20,000.00 20,000.00

423 Szerzödéses szolgáltatások 1,508,000.00 456,000.00 0.00 0.00 1,964,000.00
423111 Fordítási költsgek 10,000.00 10,000.00
423121 Titkári szolgáltatás 828,000.00 828,000.00
423211 Szoftverek kidolgozásának költségei 0.00
423221 Számítógépek karbantartásának költségei 80,000.00 80,000.00
423311 Munkások továbbképzésének költségei 0.00
423321 Szemináriumok kotizációja 0.00
423322 Szakelőadások kotizációja 0.00
423391 Szakvizsgák költségei 0.00
423399 Továbbképzés egyéb költségei 0.00

12



423411 Biltenek nyomtatási költségei 0.00
423413 Publikációk nyomtatási költségei 0.00
423419 Nyomtatás egyéb költségei 50,000.00 50,000.00
423421 Nyilvánosság tájékoztatési költsége 0.00
423431 Reklám és propagandaköltség 30,000.00 30,000.00

423432 Tenderek és más tájéloztatási hirdetmények 
költségei

0.00

423521 Jogi képviselet hazai bíróságokon 0.00
423599 Egyéb szakosított szolgáltatások 600,000.00 215,000.00 815,000.00
423621 Vendéglátói szolgáltatások 105,000.00 105,000.00
423711 Reprezentáció 26,000.00 26,000.00
423712 Ajándékok 20,000.00 20,000.00
423911 Egyébb általános szolgáltatás 0.00

424 Szakosított szolgáltatások 1,947,800.00 627,700.00 3,000,000.00 0.00 5,575,500.00
424221 Kultúrális szolgáltatások 1,947,800.00 627,700.00 3,000,000.00 5,575,500.00

425 Folyó javítások és karbantartások 40,000.00 20,000.00 0.00 0.00 60,000.00
425111 Kőművesmunkák 0.00
425112 Asztalosmunkák 0.00
425113 Festés és meszelési munkálatok 0.00
425114 Munkámatok a tetőn 0.00
425115 Munkálatok a vizvezetéken és kanalizíción 0.00
425116 Munkálatok a központi fűtésen 0.00
425117 Munkálatok az elektromos vezetékeken 0.00
425119 Épületek egyéb javítása és karbantartása 0.00
425219 Szállítási eszközök egyéb javításai 30,000.00 30,000.00
425221 Bútor karbantartása 0.00
425222 Számítógépek karbantartása 10,000.00 10,000.00
425223 Kommunikációs berendezések karbantartása 0.00
425224 Elektormos felszerelés karbantartása 0.00
425226 Háztartási gépek karbantartása 0.00
425241 Környzezetvédelmi eszközök karbantartása 0.00
425262 Kultúrális felszerelés karbanartása 20,000.00 20,000.00

426 Anyag 135,000.00 260,000.00 0.00 0.00 395,000.00
426111 Irodai anyag 30,000.00 30,000.00
426131 Virág és dekoráció 0.00
426311 Szakirodalom a foglalkoztatottak részére 0.00
426412 Dízel üzemanyag 60,000.00 60,000.00
426413 Olaj és kenőanyag 5,000.00 5,000.00
426491 Szállítóeszközhöz szükséges egyéb anyag 0.00
426621 Kultúrához szükséges anyag 180,000.00 180,000.00
426811 Tisztításhoz szükséges vegyi anyag 20,000.00 20,000.00

426819 Tisztaság fenntartásához szükséges egyéb anyag 20,000.00 20,000.00

426911 Fogyóanyag 40,000.00 40,000.00
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426913 Szerszám és apróleltár 40,000.00 40,000.00
465 Egyéb támogatások és átutalások 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

465111 Egyéb folyó támogatások és átutalások 0.00
465112 Törvény szerinti egyéb folyó támogatások 200,000.00 200,000.00

482 Adók, kötelező illetékek és birságok 55,000.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00
482131 Járművek regisztrálása 50,000.00 50,000.00
482241 Községi illetékek 0.00
482251 Bírósági illeték 5,000.00 5,000.00
483111 Pénzbírásgok és szankciók 0.00

511 Épületek és építkezési objektumok 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
511294 Kultúrális intézmény épületeinek kiépítése 0.00
511451 Tervdokumentáció 0.00

512 Gépek és felszerélések 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
512232 Telefonok 0.00
512233 Mobiltelefonok 0.00
512241 Elektromos felszerelés 0.00
512242 Fényképészeti felszetelés 0.00
512251 Háztartási felszerelés 0.00
512631 Kultúrális felszerelés 0.00

ÖSSZESEN 6,758,400.00 1,446,300.00 3,000,000.00 0.00 11,204,700.00

Összeállította:
Zenta, 2018.11.26. Rácz Szabó Márta

Igazgató:
Wischer Johann
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Конто Опис Средства из 
буџета

Издаци из 
осталих 
извора

Укупно

3 4 5 6 7
26,819,000.00 14,864,900.00 41,683,900.00

410000 Расходи за запослене 18,618,000.00 1,184,000.00 19,802,000.00
411000 Плате, додаци и накнаде запослених 15,646,000.00 180,000.00 15,826,000.00
412000 Социјални доприноси на терет послодавца 2,802,000.00 34,000.00 2,836,000.00
413000 Накнаде у натури давања запосленима 30,000.00 30,000.00
414000 Социјална давања запосленима 145,000.00 940,000.00 1,085,000.00
415000 Накнаде трошкова за запослене 0.00

416000 Награде запосленима и остали посебни 
расходи

25,000.00 25,000.00

420000 Коришћење роба и услуга 6,323,000.00 2,494,500.00 8,817,500.00
421000 Стални трошкови 5,265,000.00 50,000.00 5,315,000.00
422000 Трошкови путовања 20,000.00 20,000.00
423000 Услуге по уговору 353,000.00 21,500.00 374,500.00
424000 Специјализоване услуге 0.00
425000 Текуће поправке и одржавање 345,000.00 2,413,000.00 2,758,000.00
426000 Материјал 340,000.00 10,000.00 350,000.00
460000 Донације, дотације и трансфери 1,878,000.00 21,400.00 1,899,400.00
465000 Остале донације и трансфери 1,878,000.00 21,400.00 1,899,400.00
480000 Остали расходи 0.00 5,000.00 5,000.00
482000 Порези, обавезне таксе и казне 5,000.00 5,000.00
483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 0.00
510000 Основна средства 0.00 11,160,000.00 11,160,000.00
511000 Зграде и грађевински објекти 0.00
512000 Машине и опрема 11,160,000.00 11,160,000.00
513000 Остали некретнине и опрема 0.00
515000 Нематеријална имовина 0.00

Конто Опис Средства из 
буџета

Издаци из 
осталих 
извора

Укупно

3 4 5 6 7
26,819,000.00 14,864,900.00 41,683,900.00

410000 Расходи за запослене 18,618,000.00 1,184,000.00 19,802,000.00
411000 Плате, додаци и накнаде запослених 15,646,000.00 180,000.00 15,826,000.00
411100 Плате, додаци и накнаде запослених 15,646,000.00 180,000.00 15,826,000.00
411111 Плате, додаци и накнаде запослених 15,646,000.00 180,000.00 15,826,000.00
412000 Социјални доприноси на терет послодавца 2,802,000.00 34,000.00 2,836,000.00

412100 Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање

1,878,000.00 22,000.00 1,900,000.00

412111 Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање

1,878,000.00 22,000.00 1,900,000.00

412200 Допринос за здравствено осигурање 806,000.00 10,000.00 816,000.00
412211 Допринос за здравствено осигурање 806,000.00 10,000.00 816,000.00
412300 Допринос за незапосленост 118,000.00 2,000.00 120,000.00
412311 Допринос за незапосленост 118,000.00 2,000.00 120,000.00

КОЦ "ТУРЗО ЛАЈОШ" СЕНТА
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413000 Накнаде у натури 0.00 30,000.00 30,000.00
413100 Накнаде у натури 0.00 30,000.00 30,000.00
413142 Поклони за децу запослених 30,000.00 30,000.00
414000 Социјална давања запосленима 145,000.00 940,000.00 1,085,000.00

414100 Исплата накнада за време одсуствовања с 
посла на терет фондова

0.00 940,000.00 940,000.00

414111 Породиљско боловање 900,000.00 900,000.00
414121 Боловање преко 30 дана 40,000.00 40,000.00
414300 Отпремнине и помоћи 0.00 0.00 0.00
414311 Отпремнине приликом одласка у пензију 0.00

414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или члана уже породице

145,000.00 0.00 145,000.00

414411 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 
члана уже породице

145,000.00 145,000.00

415000 Накнаде трошкова за запослене 0.00 0.00 0.00
415100 Накнаде трошкова за запослене 0.00 0.00 0.00

415112 Накнаде трошкова за превоз на посао и са 
посла

0.00

416000 Награде запосленима и остали посебни 
расходи

25,000.00 0.00 25,000.00

416100 Награде запосленима и остали посебни 
расходи

25,000.00 0.00 25,000.00

416111 Јубиларна награда 25,000.00 25,000.00
420000 Коришћење роба и услуга 6,323,000.00 2,494,500.00 8,817,500.00
421000 Стални трошкови 5,265,000.00 50,000.00 5,315,000.00

421100 Трошкови платног промета и банкарских 
услуга

70,000.00 20,000.00 90,000.00

421111 Трошкови платног промета 70,000.00 10,000.00 80,000.00
421121 Трошкови банкарских услуга 10,000.00 10,000.00
421200 Енергетске услуге 4,630,000.00 0.00 4,630,000.00
421211 Услуге за електричну енергију 1,130,000.00 1,130,000.00
421223 Трошкови грејања - дрво 0.00
421225 Трошкови грејања – централно грејање 3,500,000.00 3,500,000.00
421300 Комуналне услуге 260,000.00 0.00 260,000.00
421311 Услуге водовода и канализације 240,000.00 240,000.00
421323 Услуге заштите имовине 20,000.00 20,000.00
421400 Услуге комуникација 295,000.00 30,000.00 325,000.00
421411 Телефон, телекс и телефакс 170,000.00 170,000.00
421412 Интернет и слично 75,000.00 10,000.00 85,000.00
421414 Услуге мобилног телефона 50,000.00 50,000.00
421421 Поштанске услуге 0.00
421422 Услуге доставе 20,000.00 20,000.00
421500 Трошкови осигурања 10,000.00 0.00 10,000.00
421511 Осигурање зграда 0.00

421521 Осигурање запослених у случају несреће на 
раду

0.00

421519 Осигурање остале имовине 10,000.00 10,000.00
421900 Остали трошкови 0.00 0.00 0.00
421911 Радио-телевизијска преплата 0.00
421919 Остали непоменути трошкови 0.00
422000 Трошкови путовања 20,000.00 0.00 20,000.00
422100 Трошкови службених путовања у земљи 10,000.00 0.00 10,000.00

422111 Трошкови дневница (исхране) на службеном 
путу

0.00

422121 Трошкови превоза на службеном путу 0.00
422131 Трошкови смештаја на службеном путу 0.00
422194 Накнада за употребу сопственог возила 10,000.00 10,000.00
422199 Остали трошкови за службена путовања 0.00
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422200 Трошкови службених путовања у 
иностранству

10,000.00 0.00 10,000.00

422211 Трошкови дневница за службени пут у 
иностранство

0.00

422221 Трошкови превоза на службеном путу у 
иностранство

0.00

422293 Накнада за употребу сопственог возила у 
иностранство

10,000.00 10,000.00

422300 Трошкови путовања у оквиру редовног 0.00 0.00 0.00

422394 Накнада за коришћење сопственог аутомобила 0.00

422900 Остали ртрошкови транспорта 0.00
422911 Oстали трошкови транспорта 0.00
423000 Услуге по уговору 353,000.00 21,500.00 374,500.00
423100 Административне услуге 0.00 0.00 0.00
423111 Услуге превођења 0.00
423191 Остале административне услуге 0.00
423200 Компјутерске услуге 144,000.00 0.00 144,000.00
423211 Услуге за израду софтвера 0.00
423221 Услуге за одржавање рачунара 144,000.00 144,000.00

423300 Услуге образовања и усавршавања 
запослених

46,000.00 0.00 46,000.00

423311 Услуге образовања и усавршавања запослених 0.00

423321 Котизација за семинаре 0.00
423322 Котизације за стручна саветовања 0.00
423391 Издаци за стручне испите 0.00
423399 Остали издаци за стручно образовање 46,000.00 46,000.00
423400 Услуге информисања 0.00 0.00 0.00
423411 Услуге штампања билтена 0.00
423413 Услуге штампања публикација 0.00
423419 Остале услуге штампања 0.00
423421 Услуге информисања јавности 0.00
423431 Услуге рекламе и пропаганде 0.00

423432 Објављивање тендера и информативних огласа 0.00

423500 Стручне услуге 140,000.00 5,000.00 145,000.00
423521 Право заступање пред домаћим судовима 0.00
423599 Остале стручне услуге 140,000.00 5,000.00 145,000.00
423600 Услуге за домаћинство и угоститество 10,000.00 10,000.00 20,000.00
423621 Угоститељске услуге 10,000.00 10,000.00 20,000.00
423700 Репрезентација 9,000.00 6,500.00 15,500.00
423711 Репрезентација 9,000.00 6,500.00 15,500.00
423712 Поклони 0.00
423900 Остале опште услуге 4,000.00 0.00 4,000.00
423911 Остале опште услуге 4,000.00 4,000.00
424000 Специјализоване услуге 0.00 0.00 0.00
242200 Услуге образовања, културе и спорта 0.00 0.00 0.00
424211 Услуге образовања 0.00
424221 Услуге културе 0.00
425000 Текуће поправке и одржавање 345,000.00 2,413,000.00 2,758,000.00

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката

185,000.00 2,404,000.00 2,589,000.00

425111 Зидарски радови 1,800,000.00 1,800,000.00
425112 Столарски радови 0.00
425113 Молерски радови 150,000.00 200,000.00 350,000.00
425114 Радови на крову 10,000.00 10,000.00
425115 Водовод и канализација 5,000.00 202,000.00 175,000.00
425116 Радови на централном грејању 5,000.00 5,000.00
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425117 Електричне инсталације 5,000.00 2,000.00 7,000.00
425119 Остале поправке и одржавања зграда 10,000.00 200,000.00 210,000.00
425200 Текуће поправке и одржавање опреме 160,000.00 9,000.00 169,000.00
425212 Поправке електричне и електронске опреме 0.00
425221 Намештај 0.00
425222 Рачунарска опрема 90,000.00 2,000.00 92,000.00
425223 Опрема за комуникацију 0.00
425224 Електронска опрема 5,000.00 7,000.00 12,000.00
425226 Опрема за домаћинство 5,000.00 5,000.00
425241 Опрема за очунање животне средине 60,000.00 60,000.00
425261 Опрема за образовање 0.00
425262 Опрема за културу 0.00
426000 Материјал 340,000.00 10,000.00 350,000.00
426100 Административни материјал 60,000.00 0.00 60,000.00
426111 Канцеларијски материјал 60,000.00 60,000.00
426131 Цвеће и декорација 0.00
426191 Остали административни материјал

426300 Материјали за образовање и усавршавање 
запослених

100,000.00 0.00 100,000.00

426311 Стручна литература 100,000.00 100,000.00
426600 Материјал за образовање, културу и спорт 0.00 0.00 0.00
426611 Материјал за образовање 0.00
426621 Материјал за културу 0.00

426800 Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство

120,000.00 0.00 120,000.00

426811 Хемијска средства за чишћење 50,000.00 50,000.00
426812 Инвентар за одржавање хигијене 0.00
426819 Остали материјал за одржавање  хигијене 70,000.00 70,000.00
426900 Материјали за посебне намене 60,000.00 10,000.00 70,000.00
426911 Потрошни материјал 30,000.00 5,000.00 35,000.00
426913 Алат и инвентар 30,000.00 5,000.00 35,000.00
460000 Донације, дотације и трансфери 1,878,000.00 21,400.00 1,899,400.00
465000 Остале донације и трансфери 1,878,000.00 21,400.00 1,899,400.00
465100 Остале  текуће донације и трансфери 1,878,000.00 21,400.00 1,899,400.00
465111 Остале текуће донације и трансфери 0.00
465112 Остале текуће донације по закону 1,878,000.00 21,400.00 1,899,400.00
480000 Остали расходи 0.00 5,000.00 5,000.00
482000 Порези, обавезне таксе и казне 0.00 5,000.00 5,000.00
482100 Обавезне таксе 0.00 0.00 0.00
482191 Остали порези 0.00
482200 Обавезне таксе 0.00 5,000.00 5,000.00
482211 Републичке таксе 0.00
482241 Општинске таксе 0.00
482251 Судске таксе 5,000.00 5,000.00
483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 0.00 0.00 0.00
483111 Новчане казне и пенали по решењу судова 0.00
510000 Основна средства 0.00 11,160,000.00 11,160,000.00
511000 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00 0.00
511394 Капитално одржавање зграда 0.00
512000 Машине и опрема 0.00 11,160,000.00 11,160,000.00
512200 Административна опрема 0.00 11,160,000.00 11,160,000.00
512211 Намештај 930,000.00 930,000.00
512221 Рачунарска опрема 100,000.00 100,000.00
512222 Штампачи 0.00
512231 Телефонска централа 0.00
512232 Телефони 0.00
512233 Мобилни телефони 0.00
512241 Електронска опрема 10,070,000.00 10,070,000.00
512242 Фотографска опрема 60,000.00 60,000.00

12



512251 Oпрема за домаћинство 0.00
512611 Опрема за образовање 0.00
512631 Опрема за културу 0.00
513000 Остали некретнине и опрема 0.00 0.00
513100 Остали некретнине и опрема 0.00 0.00
513111 Остали некретнине и опрема 0.00
515000 Нематеријална имовина 0.00 0.00 0.00
515100 Нематеријална имовина 0.00 0.00 0.00
515121 Књиге у библиотеци 0.00
515122 Музејски експонати и споменици 0.00

У Сенти, 27.11.2015.године       Саставила:
       Марта Рац Сабо

Oдговорно лице:
 Рихард Хуђик
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Javaslat 
A gazdasági társaságokról szóló  törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  36/2011, 99/2011, 
83/2014, 5/2015, 44/2018 és 95/2018. sz.) 200. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, a helyi 
önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007, 83/2014, 101/2016. 
és  47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja,  Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja alapján a 
Zentai Községi Képviselő-testület  a  2019. május 22-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T  
A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁG  „ПОСЛОВНИ 

ИНКУБАТОР Д.О.О“ ÜZLETI INKUBÁTOR KFT СЕНТА – ZENTA 2018-as ÉVI   
MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI JELENTÉSÉNEK   AZ ELFOGADÁSÁRÓL  

 
 

I.    
A KKT  elfogadja  a  korlátolt felelősségi gazdasági társaság  a „ПОСЛОВНИ 
ИНКУБАТОР Д.О.О“ ÜZLETI INKUBÁTOR KFT СЕНТА – ZENTA 2018-as évi  
munka- és pénzügyi jelentését.   
 

II.  
 
A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány                         Pataki Tibor s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület         a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
Szám: 30-3/2019-I  
Kelt: 2019. május 22-én 
Z e n t a  
 

Indoklás: 
 
A gazdasági társaságokról szóló  törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  36/2011, 99/2011, 
83/2014, 5/2015, 44/2018 és 95/2018. sz.) 200. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, a helyi 
önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007, 83/2014, 101/2016. 
és  47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja,  Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja alapján, a 
Zentai Községi Képviselő-testület   megvitatja  és  elfogadja  a közvállalatok, szervezetek és  
más  közszolgálatok éves munkajelentéseit, amelyeknek az alapítója, vagy többségi 
tulajdonosa  a község.  
 
A „Пословни инкубатор доо – Üzleti Inkubátor Kft. Сента – Zenta korlátolt felelősségű 
gazdasági társaság  előzetesen elfogadja   ezt  a jelentést  a  2019.02.25-én tartott ülésén, 
éspedig  a  2019-2-6-os szám alatt.  
 
Zenta község Községi Tanácsa a 2019.04.09-én tartott ülésén megerősítette a  korlátolt 
felelősségi gazdasági társaság a „ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР Д.О.О“ ÜZLETI 
INKUBÁTOR KFT СЕНТА – ZENTA 2018-as évi  munka- és pénzügyi jelentésének 
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elfogadásáról szóló végzésjavaslatot a javasolt szövegben  és azt  utalta a Községi Képviselő-
testület elé megvitatás és elfogadás céljából. 
 
A fent  előterjesztettek alapján  a KKT meghozta   a rendelkező rész szerinti döntést. 
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BEVEZETÉS  
 
 A start-up  biznisz  bátor lépés,  de  lépés  is  a  bizonytalanságba. Az időszakról  van 

szó, amikor  egy  üzleti ötlet   a  legsérülékenyebb a piaci konkurencia,  a pénzügyi  

korlátozások és  a  nagy  üzletviteli kockázat miatt.  Pontosan ezért,  a start-up bizniszek  

70%-a elvész az üzletviteli kísérlet  első hónapjaiban. Azonban,  emellett  is   szükséges  

megérteni a bátor embereket, akiknek vállalkozási szellemük van és   támogatást  nyújtani 

nekik az üzletviteli ötletük  fejlesztésének  korai szakaszában.  Az üzletviteli inkubátorok  

pontosan   a start-up bizniszek  fejlesztése támogatásának  egy formáját képezik. 

 

 Az üzletviteli inkubátorok valójában központok, amelyek támogatást nyújtanak  a 

start-up bizniszben a  céllal, hogy  azok  megmaradjanak a  piacon.  Magát a támogatást 

leggyakrabban  a társadalom egésze  különös  jelentőségének   területén nyújtják,  így alatta 

értendő  az infrastruktúra, a szervezés,  a  műszaki és  szakmai támogatás nyújtása,   új  

vállalatok  fejlesztése céljából.  Fontos kiemelni, hogy az üzleti  inkubátorok  jogi 

személyként  szervezettek, és   hálózatként   működnek,  amellyel   a  vállalkozók 

összeköttetésbe kerülnek  az  üzletviteli partnerekkel, vevőkkel,  konzultánsokkal,  

beruházókkal,   szakmai egyesületekkel és  másokkal, hogy  segítsék   azok  fejlődését.  

Mindenképpen, az üzleti inkubátorok legnagyobb előnye, hogy szolgáltatást nyújtanak a  

start-up  bizniszhez,  olyan árak szerint,  amelyek  jelentősen alacsonyabbak a piacinál.   

 

 A zentai Poslovni inkubator doo Üzleti  Inkubátor Kft.  2007.09.03-án lett regisztrálva   

a Zentai Községi Képviselő-testület által  hozott  alapításról szóló rendelet  alapján  - száma  

3-2/V-07, kelt  2007.07.18-án,  a Zentai Községi Képviselő-testület rendeletével, száma  023-

4/V-08, kelt 2008.02.1-jén 35%-os  részesedést átruháztak  Vajdaság   Beruházás Támogatási 

Alapjára,  amelynek a jogait és kötelezettségeit a  Vajdaság Autonóm Tartomány  

Képviselőházának  a  rendeletével, száma  101-025-2/2017-01, kelt  2017.02.21-én,   

átvállalta  Vajdaság Fejlesztési Ügynöksége.  
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1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK  

 

Név: Poslovni inkubator  doo Üzleti Inkubátor Kft. Senta Zenta  

   

        Székhelye: 24400 Zenta, Petőfi Sándor  54.  
        Elérhetősége: tel./fax: 024/415-57-54 
        E-mail: office@biz-senta.com  
        Honlapja: www.biz-senta.com  
        Adóazonosító száma: 105204807 
        Törzsszáma: 20326166 
 
 
 
Foglalkoztatottak:  
 
 A Poslovni inkubator  doo Üzleti Inkubátor Kft.-nek Senta Zenta  

 2 állandó foglalkoztatott személye van.  

 

Marinković Davor – igazgató 

Milanov Snežana – műszaki titkár   

 

Az alapító taggyűlésének tagjai:  

 

 Žeželj Nikola, a Vajdaság Fejlesztési Ügynökségétől,   Zenta községből 2018.03.29-

éig: Živković Srđan és Nagy Szilárd, Zenta  község határozatával kinevezték: Takács Kornélt  

és  Bulatović Branislavot, azzal, hogy  Bulatović Branislavot  megválasztották   az alapítók 

taggyűlése elnöklőjének.   

 

 

 

A Községi Tanácsnak a gazdasággal megbízott tagja:  

Varga Viktor 
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2. MUNKAJELENTÉS  

 

A 2017-es évben a lefolytatott nyilvános pályázatot követően az Üzleti Inkubátor 1. és  2. 

csarnokába a lakók felvételére,   az alkalmazkodási  időszakot  követően  a helyiségeket 

illetően a saját szükségletre (2017 októbere – 2018 februárja), a  lakók  önállóan 

megkezdték   az üzletviteli útjukat  2018.03.01-jéig, éspedig:  

- Asko Kft. Zenta  - fatermékek gyártása  

- P & E Textil – ruházati cikkel gyártása  

A fennmaradásuk céljából a piacon és a  megnövekedett termelési terjedelem miatt,  a  

zentai Üzleti Inkubátor szakmai és ügyvédi   szolgáltatásokat nyújtott,   lefolytatta az 

edukációt és  segítségre volt még az üzlethelyiség   bérletének kérdésében is,  így    a 

térítmény  összegének 50%-át, amelyet  köteles fizetni a  P & E Textil beruházta  a 

kedvező  üzleti légkör megteremtésébe.  

 A lakók 2018.12.31-ével bezárólag  41  munkást foglalkoztattak, ezek közül  36 nőt  

és  5 férfit.   

 Az inkubátorban  foglalkoztatottak  az alábbi továbbképzéseken  és  tanfolyamokon 

vettek részt:  

- 2018.03.20-án az EU-EIT Innovációs és Technológiai Intézetnek az Újvidéki 

Tudományegyetem Rektorátusában,  résztvevők:  

Vajdasági Gazdasági Kamara, Vajdaság Fejlesztési Ügynöksége,  Vajdaság Üzleti 

Inkubátorai,  a vajdasági klaszterek.  

- 2018 áprilisa Vajdaság Fejlesztési Ügynöksége – továbbképzés a vissza nem térítendő  

eszközökre  való  pályázásra 3.000 euró összegben Zentán minden újonnan nyitott  

munkahelyre.   

- 2018.06.02. SUSAJAM 2018 közös fellépés Szabadka Üzleti Inkubátorával.  
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2.1. Pályázatok  

 

Az Üzleti Inkubátor egyik jelentős tevékenysége a hazai és külföldi pályázatokon a  

pályázás  figyelemmel kísérése,  személyes szükségletekre  és  a  lakói szükségleteire.  

A 2018-as évben   az alábbi pályázatokat nyertük meg:  

- Gazdasági és Idegenforgalmi  Titkárság    480.000,00 dinár   

Felszerelés beszerzése:  

számítógép 1 db,   

laptop 2  db,   

színes nyomtató 1 db,   

hangfalak 1 db,  

UPS 6 db  

operatív rendszer 8 db 

 

- Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal       369.286,68 dinár   

Közmunkapályázat rokkant személyek számára – 2  személy, Katona Péter  és  

Gulyás Miklós, 4  hónap,  2018.06.01-től  2018.09.30-áig, összesen 123.095,56 dinár.   

 

- Pénzügyi és Társfinanszírozási Titkárság     1.639.320,83 dinár   

Az IPA CBC Interreg Magyarország – Szerbia társfinanszírozására a PROSOCENT 

néven,  Szerbiában és  Magyarországon  a  szociális  vállalkozás  promóciójára 

HUSRB/1602/42/0210,  a projektum értéke 15%-ának az összegéig,  amelynek a 

megvalósítását a  2019-es évben tervezzük.  
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2.2. Projektum   

Az IPA CBC Interreg Magyarország – Szerbia a PROSOCENT néven, Szerbiában és  

Magyarországon  a  szociális  vállalkozás  promóciójára HUSRB/1602/42/0210, 

amelynek  a  vezető partnere   a  magyar – szerb Kereskedelmi és Ipari  Kamara volt,  

és a partnerek: a Délvidéki Regionális Szociális Tudományokat  Kutató Társaság és  a 

zentai  Üzleti Inkubátor 2018.05.01-jén kezdődött.   

Az Interreg-IPA program a határon átnyúló együttműködésre Magyarország – Szerbia  

implementálását az Európai Unió 2014-2020-ig terjedő   pénzügyi keretében,   az 

előcsatlakozási  eszközök  által.  Magyarország szociális vállalkozási rendszere 

eléggé fejlett, különösen az emberek veszélyeztetett kategóriája foglalkoztatása  terén. 

Az utóbbi évek azt mutatták,  hogy  az innovációk módjai,  hogy  profitot  

valósítsanak meg ezen veszélyeztetett   csoportoknak,   főként  mert az EU  támogatja 

ezt  a kezdeményezést.  Azonban, a törvényi szabályozás hiányában, ilyen vállalatok   

és azok   üzletvitelének  módja  Szerbiában korlátozott.  A projektum célja a szociális   

vállalatok   területi  kiterjedésének serkentése a határmenti   régióban,   a  magyar  

modell és gyakorlat alapján.  A másik, semmivel sem  kevésbé fontos cél a figyelem 

felkeltése a tényre, hogy  a veszélyeztetett   emberek   azonosan  fontos  tagjai a 

társadalomnak.  Ezért is szeretnénk egy ilyan modell-központot kreálni Zentán a 

szociális vállalkozásra.  Ez egy egység lenne, amelynek meglenne a szükséges 

infrastruktúrája a támogatás nyújtásához, kezdeményezésekkel a szociális vállalatok  

beindítására.   

Megfelelő konferencia a projektummal kapcsolatban – Szeged, 2018.06.15.,  

résztvevők:  

- Török György, a magyar – szerb Kereskedelmi és Ipari Kamara elnöke  

- Davac Rade,  Szerbia  nagykövete  Budapesten,  

- Nagy Gábor Dániel,  a szegedi  Dartke  Egyesület elnöke,   

- Jójárt Miklós – projektummenedzser,  

- Marinković Davor, a zentai Üzleti  Inkubátor  igazgatója 
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3. A 2018-AS ÉVI   PÉNZÜGYI  JELENTÉS  ÉS   SIKERMÉRLEG  

 
 

  1 : Bevételek 
 
 
  61     Bevételek a szolgáltatások eladásából hazai piacon           871.970,29    din. 
  64     Bevételek  dotációkból, szubvenciókból, prémiumokból 6.112.446,52    din. 
  66     Pénzügyi bevételek                                                                      324,04    din. 
 
Összesen bevétele     .................................................................      7.148.601,85    din. 
 
 
 
    2 : Kiadások  
 
 
 
   51 Anyagköltségek                                                                       653.776,40    din. 
   52 A keresetek, térítmények és más személyi jövedelmek  
         kiadása                                                                                 2.874.616,80    din. 
   53  Szolgáltatási költségek                                                         1.559.591,18    din. 
   54  Amortizációs költségek                                                            347.087,82    din. 
   55  Szab. szolgáltatások és nem anyagi költségek                       1.510.596,75    din. 
   56  Pénzügyi kiadások                                                                         4.584,20    din. 
   58   Kiadások a vagyon biztosítása alapján                                       77.119,16    din. 
 
 
Összesen kiadások  .......................................................................     7.027.372,31    din. 
 
A 2018-as évben kimutatott nettó nyereség                                           121.229,54    din. 
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A munka- és pénzügyi jelentést  az alapítók taggyűlése  elfogadta a 2019-02-04-es számú,  
2019.02.25-én kelt határozatával. 
 
A zárszámadást az alapítók taggyűlése elfogadta a 2019-02-05-ös számú, 2019.02.25-én kelt 
határozatával.  
 
 A 2018-as évi munkatervet közel teljesen teljesítettük, kivéve  a  661.578,00 dináros 
eszközöket, amennyit  Zenta község átutalt  a 2018-as évben.   
 
Zenta község  2018-as évi  költségvetéséből az előirányozott  1.320.000,00 dinárt   az 1501-
002-es pozíción az 1-es és a 2-es csarnok  renoválására és  adaptálására a  3-as program  
szerint helyi gazdaságfejlesztés,  december végén csak  658.422,00 dinárt valósítottunk meg,  
a  kötelezettséggel, hogy   a fennmaradt részt  átutaljuk  2019 januárjáig.  
 
Marinković Davor  s.k. 
     Igazgató 
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A gazdasági  társaságokról szóló törvény 200. szakasza,  a „Poslovni inkubator doo – Üzleti 
Inkubátor Kft. Senta – Zenta”  gazdasági társaság megalapításáról szóló rendelet alapján, amely 
kelt 2007.07.18-án, és   a   „Poslovni inkubator doo – Üzleti Inkubátor Kft. Senta – Zenta” 
Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói aktusának  a  módosításáról és kiegészítéséről szóló 
szerződés alapján, kelt  2008.04.02-án, „Poslovni inkubator doo – Üzleti Inkubátor Kft. Senta – 
Zenta” Korlátolt Felelősségű Társaság  taggyűlése 2019.02.25-én  egyhangúlag  meghozta az 
alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T  
A  POSLOVNI INKUBATOR D.O.O. ÜZLETI INKUBÁTOR KFT. KORLÁTOLT  

FELELŐSSÉGŰ GAZDASÁGI TÁRSASG   2018-AS ÉVI  MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI 
JELENTÉSÉRŐL SZÓLÓ   DOKUMENTUM ELFOGADÁSÁRÓL  

 
 

A taggyűlés elfogadja  a 2018-AS ÉVI  MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI  JELENTÉST.  
 

I n d o k l á s  
 

 Az igazgató  benyújtotta a Poslovni inkubator  doo – Üzleti Inkubátor  Kft. Senta-Zenta 
2018-AS ÉVI  MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI  JELENTÉSÉT, amelyet  a  csatolt szöveg  szerint  a  
4. pont  alatt a taggyűlés  elfogadott.  
 

Bulatović Branislav s. k. 
A TAGGYŰLÉS ELNÖKLŐJE  

Körbélyegző 
 

Zenta,  2019.02.25. 
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Javaslat 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  42/91. és 71/94. sz. és 190. 
szakasza a törvény száma  79/2005. sz. – más törv.,  81/2005. sz. – kiig. más törv., 83/2005. sz. – 
kiig. más törv. és  83/2014.  sz. – más törv.) 21. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény 
(az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007.,  83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 
32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja,  Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete   
alapszabályának (Zenta Község Hivatalos Lapja,  38/2012. sz.) 3. szakasza, valamint Zenta 
község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza alapján  a Zentai 
Községi Képviselő-testület a  2019. május 22-én tartott ülésén meghozta az alábbi   
 

VÉGZÉST  
ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE   2018-AS ÉVI  MUNKA ÉS  

PÉNZÜGYI JELENTÉSÉNEK  JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 

I. 
 

A KKT jóváhagyja Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2018-as évi munka  és  pénzügyi  
üzletviteli jelentését. 

II. 
 

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.   
 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány                         Pataki Tibor s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület         a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
Szám: 332-3/2019-I  
Kelt: 2019. május 22-én 
Z e n t a  
 

Indoklás: 
 

A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  42/91., 71/94., 79/2005. sz. 
81/2005., 83/2005. sz. és 83/2017. sz.) 21. szakasza és a törvény 190. szakasza, sz. 79/2005-12) a 
helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007.,  83/2014. sz. – 
más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja,  Zenta Község 
Idegenforgalmi Szervezete alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja,  38/2012. sz.) 3. 
szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. 
szakasza alapján  a Zentai Községi Képviselő-testület  megvitatja  és  elfogadja  a  szervezetek 
munkájáról szóló jelentést, amelyeknek az alapítója.   
 
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének az igazgatóbizottsága a  előzőleg   elfogadta  a  
jelentést az AD-3.1/2019-es  szám alatt az ülésén, amelynek megtartására  2019.04.05-én került  
sor.  
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Zenta község Községi Tanácsa a 2019.04.09-én tartott ülésén megerősítette Zenta Község 
Idegenforgalmi Szervezete  2018-as  évi   munkájáról és  pénzügyi jelentéséről szóló  éves 
jelentés elfogadásáról szóló végzést a javasolt szövegben  és azt  utalta a Községi Képviselő-
testület elé megvitatás és elfogadás céljából. 
 
A fent  előterjesztettek alapján  a KKT meghozta   a rendelkező rész szerinti döntést. 
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Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének  
 

munkájáról és pénzügyi ügyviteléről szóló  
 

jelentés a 2018-as évre 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019, Zenta 
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1. BEVEZETÉS 
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A turizmusról szóló törvénnyel összhangban („Sl. glasnik RS”, br.36/2009,88/2010,99/2011 – dr. 

zakon, 93/2012, 84/2015 i 83/2018) az Idegenforgalmi Szervezet, mint a helyi önkormányzat 

egysége a következő feladatokat látja el: 

1. a község idegenforgalmi értékeinek népszerűsítése; 

2. koordinálja a turizmusban résztvevő gazdasági és egyéb szereplők tevékenységeit és 

együttműködését, melyek közvetve vagy közvetlenül elősegítik a turizmus fejlődését és 

idegenforgalmi népszerűsítését; 

3. éves programot és tervet készít reklámtevékenységeiről, a Stratégiai marketing tervvel és a 

Szerbiai Idegenforgalmi Szervezet terveivel és programjaival összhangban; 

4. tájékoztató-népszerűsítő anyag biztosítása, amellyel megvalósul a község idegenforgalmi 

értékeinek reklámozása (nyomtatott kiadványok, audio – és videó népszerűsítő anyagok, internetes 

bemutatók, emléktárgyak, stb.), illetve a hatásköri szervekkel együttműködve gondoskodik az 

idegenforgalmi jelzésrendszer biztosításáról; 

5. а község teljes idegenforgalmi kínálatával kapcsolatos információk összegyűjtése és 

megjelenítése, és egyéb az idegenforgalommal kapcsolatos marketing-tevékenységek végzése; 

6. különböző idegenforgalmi, tudományos, szakmai, sport, kulturális és egyéb találkozók és 

rendezvények szervezése, illetve a szervezésében való részvétel; 

7. idegenforgalmi információs pontok kialakítása (a turisták fogadására, a turisták ingyenes 

tájékoztatására, a turisták tájékoztatásához szükséges adatok begyűjtésére, a turisták 

megismertetésére az idegenforgalmi kínálat minőségével, a turisták panaszainak továbbítása az 

illetékes szervek felé és egyebek); 

8. a turisztikai területet igazgatja; 

9. a háziiparban történő szolgáltatásnyújtásban való közreműködés; 

10. az idegenforgalmi infrastruktúra kiépítésének programja és a területrendezési program 

megvalósításának serkentése; 

11. hazai és nemzetközi idegenforgalmi projektek kidolgozása,a kidolgozásban való részvétel, 

illetve azok megvalósítása; 

12. adatok összegyűjtése és feldolgozása, kérdőívek összeállítása és értékelése; 

13. az idegenforgalom népszerűsítése terén kifejtett egyéb aktivitások az alapítói okirattal és az 

alapszabállyal összhangban. 

 

 

2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
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    Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete Zenta község Községi Képviselő-testületének 

határozata alapján alakult meg, 2006. október 19-én. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének 

irodája pedig 2007. december 24-én nyílt meg, a város központjában, a Városháza 

épületkomplexumának részeként.  

 

Megnevezés: Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete-Turistička Organizacija Opštine Senta 

          Székhely: 24400 Zenta, Fő tér 1. 
          Elérhetőség: Tel/fax: 024/ 817 818 
          E-mail: info@sentainfo.org 
          Honlap: www.sentainfo.org  
          Adóazonosító szám: 104889464 
          Törzsszám: 08870322 
 

Foglalkoztatottak: 

Laskovity Kornél – igazgató 

Terényi Gere Emese – szakmunkatárs, 2018.június 12.-től szülési szabadságon tartózkodik  

Ostojin Olivér – szakmunkatárs, 2018. szeptember 27-től, 2018. október 31.-ig helyettesített 

Barna Ágota- szakmunkatárs, 2018. november 23.-tól helyettesít 

 

Igazgatóbizottság: 

Tagjai: Matykó Árpád, Abonyi Boglárka, Terényi Gere Emese, Fényszárosi Krisztina (2018.április 

27.-ig), Németh András (2018.április 27.-ig), Homolya Ákos (2018.április 27.- től), Vorgić Stevan 

(2018.április 27.- től) 

 

Felügyelőbizottság: 

Rácz Szabó Márta- elnök, Pósa Soós Teodóra - tag 

Mivel a felügyelőbizottság megalakításához Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének nem volt 

harmadik dolgozója, a felügyelőbizottság nem tudott szabályosan megalakulni.  

 

Zenta község önkormányzatának turizmussal megbízott tanácstagja: 

Kosiczky András 
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3. KIÁLLÍTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének munkásságában mindig is jelentős szerepet kapott az 

idegenforgalmi kiállításokon való részvétel. Zenta Község idegenforgalmában megjelenő 

gazdasági szereplők tevékenységének, a kulturális-, történelmi örökségeknek, nevezetességeknek 

és az idegenforgalmi rendezvények népszerűsítésének céljából elengedhetetlen a hazai és külföldi 

kiállításokon való aktív részvétel, hogy a nemzetközi idegenforgalmi piacon megvalósuljon Zenta 

község turizmusának pozícionálása is. 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2018-as évben sikeresen részt vett az alábbiakban 

felsorolt hazai és külföldi kiállításokon, Vajdaság -vagy Szerbia Idegenforgalmi Szervezetével 

közösen a következők szerint: 

 

Bratislava (Pozsony) – “ITF SLOVAKIATOUR ” – Wellness and Fittness, Hunting and 

Leisure. 

2018. január 25. és 28. között Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete immáron negyedik 

alkalommal mutatkozott be a Pozsonyban megtartott nemzetközi idegenforgalmi kiállításon. A 

pozsonyi kiállítás igazán jelentős eseménynek számít a régióban, hiszen a négy nap alatt több mint 

69.000 látogatót illetve 360 kiállítót regisztráltak. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 

igyekezett bemutatni városunk teljes turisztikai kínálatát a szlovák piac számára.  

 

Belgrádi nemzetközi idegenforgalmi kiállítás - ITTFA -  

A belgrádi kiállítás a legjelentősebb találkozási lehetőség a hazai piac szereplői számára, mely 

2018. február  22. és 25. között került megrendezésre. A belgrádi kiállításnak az elmúlt évek során 

sikerült  a régió egyik legjelentősebb eseményévé kinőnie magát, melynek keretein belül szervezik 

a BeoWine Fest elnevezésű rendezvényt is, amely az ország egyik legnagyobb borász találkozója. 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete Vajdaság Idegenforgalmi Szervezetével karöltve mutatta 

be turisztikai kínálatát. A 2018-as szereplés koncepciója Vajdaság, mint egy egységes desztináció 

bemutatása volt, ahol a különböző községek és városok egyedülálló és sajátságos kínálattal 

rendelkeznek. 
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Utazás 2018– Budapest 

A 2018-as évi munkatervünk előirányozta a budapesti nemzetközi idegenforgalmi kiállításon való 

bemutatkozást. A Vajdasági tartomány részéről sajnos finanszírozási akadályok merültek fel, így a 

kiállításon való résztvétel lehetetlenné vált. 

 

Újvidéki Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás 

 Az 51. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítást 2018. október 04-07. között tartották meg 

Újvidéken. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete igyekezett bemutatni városunk teljes 

turisztikai kínálatát a vajdasági piac számára. A kiállításon való részvételt, a stand bérlését és 

felszerelését Vajdaság Idegenforgalmi Szervezete fedezte. 

 

4. INFORMÁCIÓS- PROPAGANDA TEVÉKENYSÉG 

 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a megalapításától fogva gondot visel arról, hogy Zenta 

község idegenforgalmi kínálatát bemutassa úgy a hazai, mint a nemzetközi idegenforgalmi piacon. 

A tevékenységekről, amelyeket Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete végez, rendszeresen 

tájékoztatja a közvéleményt nyilatkozatokon, internetes oldalakon, valamint nyilvános 

megjelenésen keresztül a médiában, valamint specializált idegenforgalmi folyóiratokon keresztül. 

 

A tájékoztató- propaganda tevékenység egyik legfontosabb részét képezi Zenta község hivatalos 

internet-prezentációja, annak a ténynek köszönhetően, hogy az internet-prezentáció a potenciális 

látogatók széles skálája számára elérhető és mint ilyen, nagyon hasznos és hatékony eszközét 

képezi a marketingtevékenységeknek.  

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2013-as évben sikeresen újította meg weboldalát. A 

honlap fejlesztésének célja a még gazdagabb tartalom biztosítása, illetve a karbantartási költségek 

csökkentése volt. A hivatalos internet-prezentáció a www.sentainfo.org címen található, a 

látogatók száma pedig folyamatosan növekszik. A weboldal folyamatos frissítésére nagy hangsúlyt 

fektetünk és igyekszünk minden fontos változást (új szálláshelyek, vendéglátó egységek, taxi, 

érdekesség, stb.) időben feltölteni. 

A hivatalos internet-prezentáció mellett a 2018-as évben nagy hangsúly került a szociális hálókon 

megvalósított kapcsolattartásra is, ahol az idegenforgalmi szervezet egy nyilvános profilt használ 

„Idegenforgalmi Szervezet Zenta“ néven. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének több, mint 

4500 „barátja“ rendszeres tájékoztatást kap a történésekről, rendezvényekről és egyéb 
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eseményekről a községben. Minden nagyobb rendezvény eseményként felkerül a közösségi hálóra 

is, ahol minden percben új információk közlésére van lehetőség a széles közönség számára. 

Az internetes prezentáción kívül más helyi és regionális médián keresztül is rendszeresen 

tájékoztatjuk az érdekelteket az aktuális rendezvényekről, újdonságokról és hasonlókról.  

 

www.1697.rs  

A Zentai csata 320. évfordulója alkalmából Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete létrehozott 

egy új weboldalat www.1697.rs címen. Az oldal felatada, hogy minden a csatához köthető 

dokumentum egy oldalon megtalálható legyen. Az oldal töltése egy folyamat, a végső cél pedig a 

mind teljesebb tartalom (leírások, beszámolók, képek, szobrok stb.). A Zentai csata brand egyik 

fontos állomása ez, hiszen az oldal a világ bármely pontjáról felkereshető és reményeink szerint 

széleskörű tájékoztatás eszköze lesz. 

 
Média promóció 
 
Az, az úgynevezett médiafelület - amelyet Zenta idegenforgalmi kínálata elfoglal a nyomtatott és 

elektronikus médiákban - hozzájárul Zenta és a Tisza-menti régió pozitív arculatának 

megteremtéséhez. 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete idegenforgalmi látványosságait folyamatosan 

népszerűsíti a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet, és a Szerbiai Idegenforgalmi Szervezet 

internetes prezentációin keresztül is. 

A tájékoztatási - propaganda eszközöket a nyomtatott kiadványok, audio – vizuális anyagok, 

internetes prezentációk, emléktárgyak, stb. jelentik. 2018-ban a következő új reklámanyagok 

készültek különböző témakörökben: 

 

• Idegenforgalmi rendezvénynaptár a 2018-as évre a fontosabb idegenforgalmi 

rendezvényekkel 

• Tiszavirág Fesztivál - népszerűsítő anyagok: óriásplakát, plakát, szórólap 

• I love Zenta Fesztivál  - népszerűsítő anyagok: óriásplakát, plakát, szórólap terveztetése és 

nyomtatása 

• Városnapi rendezvény - kiállítás 

• Karácsonyi Kavalkád és Betlehemes találkozó - népszerűsítő anyagok: óriásplakát, 

plakát terveztetése és nyomtatása 
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• Zentai szálláshelyek kiadvány – elkészült a Zentán található bejegyzett kereskedelmi  

szálláshelyek átfogó kiadványa 

 

Minden rendezvényünk és fontosabb eseményünk alkalmával megjelenünk a Pannon Tv-ben, 

RTV-n, Szabadkai és Újvidéki Rádióban, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Dnevnik, Blic, stb 

lapjain. 

 

Szuvenírek árusítása 
 
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének mindennapi tevékenységei közé sorolhatjuk az 

ajándéktárgyak árusítását. Ezen szolgáltatással szeretnénk biztosítani, hogy mind a hazai mind 

pedig a külföldi vendégek minőséges, a városra jellemző ajándéktárgyakat tudjanak vásárolni. 

Kínálatunk folyamatosan bővül, de a leginkább keresett ajándéktárgyak közé sorolhatjuk a zentai 

csata bort és csokoládét, naptárakat, hűtőmágneseket. 

2018-ban is sikerült megőriznünk, hogy a zentai székhelyű gazdasági vállalatok folyamatosan 

vásárolnak a kínálatból. Ezen kívül a Zentai Önkormányzat, általános és középiskolák is nálunk 

szerzik be ajándékaikat.  

A 2018-as évben a szuvenírek eladásából 413.257,00 dinár forgalmat valósítottunk meg. 

 

5. RENDEZVÉNYEK ÉS PROJEKTEK 
 

 
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2018-as évben főszervezője volt néhány 

rendezvénynek, valamint számos rendezvény esetében promóciós és infrastruktúrális eszközökkel 

hozzájárult annak sikeres lebonyolításához. Zenta idegenforgalmi kínálatának jelentős részét 

képezik a különböző rendezvények.  

 

     Old Timer bemutató 

2018 májusában a szabadkai Old timer klubbal együttműködve egy nemzetközi old-timer karaván 

érkezett városunkba. A bemutatóra az új piac területén került sor, ahol a helyiek egy teljes délelőtt 

folyamán gyönyörködhettek a több mint 30 kiállított járműben. 

 

 

Tiszavirág Fesztivál 

14



9 
 

2018-ban hatodik alkalommal tartottuk meg a fesztivált azzal a céllal, hogy felhívjuk a figyelmet a 

Tiszára és annak élővilágára, különös tekintettel a világon egyedülálló természeti jelenségre, a 

Tisza virágzására. A három naposra tervezett fesztivál sok ezer ember örömére változatos zenei 

kínálatot, sokszínű kulturális programot, gasztroélményeket varázsolt Zenta gesztenyefasorral 

díszített Tisza-partjára. Bátran kijelenthetjük, hogy a rendezvény sikeressége töretlen, 

látogatottsága térben is egyre szélesebb kört ölel fel. 2018-ben is kiemelt szerepet kapott a látvány, 

melyet lampionok, mécsesek, tűzforgatók segítségével valósítottunk meg, illetve látványos 

tűzijátékra is sor került. Sikerült még színvonalasabb, ismertebb előadókat meghívni, melyet a 

következő években is szeretnénk növelni.  A rendezvény ideje alatt utcakiállításra is sor került a  

rakparton a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium művészeti szakágának jóvoltából „ 

Tiszavirágzás” témakörben. 

A fesztiválból származó bevételek összege 142.000,00 dinár, mely Zenta Önkormányzatának 

költségvetésébe került befizetésre és a rendezvényekre lett ráfordítva. 

 

I love Zenta Fesztivál 

Az augusztusi programkínálat részét képezte az I love Zenta fesztivál is, amelynek fókuszában a 

zentaiság állt. A rendezvény célközönségei mindenekelőtt az ún. „VFR” turisták voltak, tehát azok 

a zentaiak, akik már nem élnek a városban, akik néhány alkalommal, rokon és baráti látogatás 

alkalmával jönnek vissza Zentára. Az említett „VFR” turisták mellett a rendezvény a helyi 

lakosoknak is szólt, illetve mindazoknak, akik kellemes és szép emlékeket őriznek városunkról. A 

szervezők célja a külhonban élő Zenta-kedvelők idecsábítása, hogy az itt élő rokonaikkal, 

barátaikkal, ismerőseikkel együtt ünnepelhessenek. A fesztivál sokszínű kulturális és zenei 

programmal büszkélkedhetett, továbbá gyereksarok is helyet kapott. 

A fesztiválból származó bevételek összege 48.867,00 dinár, mely Zenta Önkormányzatának 

költségvetésébe került befizetésre és a rendezvényekre lett ráfordítva. 

 

Europe for Citizens – Common Solidarity  

Submission number: 594756-CITIZ-1-2017-2-RS-CITIZ-TT 

 

2018. augusztus 10. és 12.-ke között került megszervezésre az I love Zenta Fesztivál keretein 

belül, Europe for Citizens – Common Solidarity programsorozat. A 2018-as Europe for Citizens 

testvérvárosi program fő tematikája a szolidaritás volt, melyet több gyakorlatias ponton sikerült 

megvalósítani a szervezőknek. A szolidaritás nem csak, mint téma merült fel egyes beszélgetések, 
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műhelymunkák kapcsán, de például egyes testvérvárosok bevett, legjobb gyakorlataikat hozták el 

és mutatták be városunkban. Az eseményre Zenta város testvértelepülésinek képviselői érkeztek 

több mint 200 fős lélekszámban, mégpedig Kranj (Szlovénia), Dunaszerdahely (Szlovákia), 

Budavár (Magyarország), Tiszafüred (Magyarország), Székelykeresztúr (Románia) és Nis 

(Szerbia) résztvevői. 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete főszervezőként vett részt a projektben. A pályázat útján 

nyert összeg 24.000 Euró volt.  

 

Ki kell hangsúlyozni, hogy Zenta Önkormányzatának ezidáig 3 alkalommal sikerült elnyernie és 

megvalósítania az Európai Unió által finanszírozott Europe for Citizens alap támogatását, 

mégpedig 2013-ban „Európai civil kultúra“, 2016-ban „Szomszédos együttműködés az egyesült 

Európáért“ és 2018-ban „Közös szolidarítás“ cím alatt. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 

mindhárom programban főszervezőként vett részt a lebonyolításban. Köszönve az elmúlt évek 

tapasztalatainak 2018-ban a belgrádi székhelyű Europe for Citizens képviselet több ízben felkérte 

irodánkat, hogy jópéldaként számoljunk be az észrevételeinkről. A pályázat kapcsán 2018 

februárjában bemutatkoztunk a belgrádi kormány épületében, majd májusban és szeptemberben 

újra meghívást kaptunk konferenciák keretében. 

 

Városnap – A Zentai csata napja 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete, mint minden évben, 2018-ban is segítségére volt a 

városnapi rendezvények főszervezőinek, azaz a Thurzó Lajos Közművelődési Központnak illetve 

Zenta Község Önkormányzatának. 

 

Utcakiállítás a Városnap alkalmából 

A 2018-as évben Tari László, a Thurzó Lajos Közművelődési Központ, a zentai Történelmi 

Levéltár és Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete közös kiállítást szervezett a városnap idején. 

Az utcakiállítás tematikáját Zenta a századelőn illetve Mátyás király Zentai látogatása ihlette. 

 

 

 

 

Közös adventi gyertyagyújtás 

14



11 
 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a Thurzó Lajos Közművelődési Központtal karöltve az  

adventi időszakban karácsonyváró programot szervezett. Advent négy vasárnapján minden 

alkalommal meggyújtásra kerültek a gyertyák és rövid ünnepi műsorra is sor került. 

  

Karácsonyi kavalkád 

2018. december 20. és 23. között Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete hetedik alkalommal 

szervezte meg a Karácsonyi kavalkád rendezvényt, mely a 2018-as évben még tartalmasabb és 

színesebb volt. Számos díszítőelemmel bővült a rendezvényhelyszín, melynek célja a városi park 

ünnepélyesebbé tétele volt. Ezen kívül sikeresen folytattuk és bővítettük a Betlehemes találkozót, 

melynek keretein belül több, mint 10 hagyományápoló csoport mutatkozott be Vajdaság számos 

településéről (pl. Szenttamás, Zentagunaras, Múzslya...). 

A rendezvényből származó bevételek összege 72.800,00 dinár, mely Zenta Önkormányzatának 

költségvetésébe került befizetésre és a rendezvényekre lett ráfordítva. 

 

Sportown – Erasmus+ 

2018 folyamán Zenta Község Önkormányzata partnerként szerepelt Veszprém város nyertes 

Európai Uniós finanszírozású Erasmus+ programjában. A programban hat ország önkormányzata 

vett részt,  Tarnów városa (Lengyelországból), Nyitra (Szlovákiából), Bottrop (Németországból), 

Ptuj (Szlovéniából), és a fő pályázó Veszprém Magyarországról és Zenta Szerbiából. A 

programhoz helyi fiatalok és tanácsadók csatlakoztak, abból a célból, hogy az európai uniós 

tagállamokban tanulmányozzák a fiatalok részére kialakított közösségi tereket, megfigyeljék, 

hogyan működnek, miként hozták őket létre.  

Laskovity Kornél, Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének igazgatója az Önkormányzat 

megbízásából több helyszínen is részt vett tanácsadói szerepkörben. 

 

6. ZENTAI CSATA EMLÉKKILÁTÓ 
 
Az idegenforgalmi szervezet alaptevékenységei közé tartozik a Zentai csata Emlékkilátó 

működtetése is. A 2018-as évben az Emlékkilátóban 2840 látogatót regisztráltunk, melyből 

334.780,00 dinár bevételt valósítottunk meg. Az elmúlt években számos utazási iroda állandó 

programjába is bekerült a kilátó megtekintése (Proffis Utazási Iroda - Szabadka, Fehérvár Travel - 

Székesfehérvár, Csillagösvény Utazási Iroda – Székesfehérvár, Student Lines – Budapest, 

Suboticatrans – Szabadka, Misszió Tours Utazási Iroda -Budapest, KEN-EDI Travel stb.) illetve a 
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Határtalanul! program keretében is sok diákcsoport érkezett. Az egyéni és a néhány fős csoportok 

is mind nagyobb számban vannak jelen. 

 

Az emlékkilátó tartalmi bővítése 

 

2018 tavaszán ünnepélyes keretek között a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága valamint Budavár I. Kerület Önkormányzatának jóvoltából további tartalmakkal 

bővült a torony, hiszen „Magyarországi visszafoglaló háborúk” témában új kiállítóterem nyílt meg 

az Emlékkilátóban.A fejlesztés már az első évben meghozta a hozzá fűzött reményeket, hiszen 

2018 folyamán jelentősen megnőtt a látogatók létszáma.  

                                                                                                                                                             

 
7. ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETÉNEK PÉNZÜGYI 

JELENTÉSE ÉS  ÜGYVITELI EREDMÉNYE A 2018-AS ÉVRE 
 

1.számú táblázat: Jövedelmek és bevételek 
 

Jövedelmek és bevételek 

Kontó Leírás 2017 2018 

742 Javak és szolgáltatások eladásából származó bevétel 
(belépők, közvetítői bevételek) 

 
742351 

 

Bevételek melyeket a községi szervek és szervezetek 
saját tevékenységükkel valósítanak meg (közvetítői 
bevételek) 

120.000,00 120.000,00 

 
742351 

 

Bevételek melyeket a községi szervek és szervezetek 
saját tevékenységükkel valósítanak meg (torony 
belépők) 

190.850,00 334.780,00 

742351 
Bevételek melyeket a községi szervek és szervezetek 
saját tevékenységükkel valósítanak meg (borcimke 
használatából származóbevételek/promóció) 

 22.050,00 

744 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI 

744151 Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai az 
önkormányzati szint javára 343.400,00  

791 KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (működési költségek, tartózkodási 
illeték, rendezvények) 

791111 Költségvetésből származó bevételek 5.370.188,54 5.723.423,55 

823 ÁRÚ VISZONTELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 

823151 Árúk viszonteladásából származó bevételek az 
önkormányzati szint javára 694.043,00 413.257,00 
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Megjegyzés:  
A fenti táblázatban az idegenforgalmi szervezet tevékenységei által generált bevételek láthatóak, melyek 
2017.01.01-től a községi költségvetés részét képezik. Az idegenforgalmi szervezet 890.087,00 dinárral tudott 
közvetlenül hozzájárulni az éves költségvetéséhez, valamint az irodánk által szervezett három rendezvény 
alkalmával összesen 263.667,00 dinár donáció került befizetésre jogi- illetve magánszemélyek által. 
 
- 2018.december 31-én a községi büdzsébe 1.466,51 dinár lett beutalva az év során nem felhasznált saját 
bevételekből 
- 2018.december 31-én a községi büdzsébe 4.539,66 dinár lett beutalva az év során nem felhasznált 
költségvetési bevételekből 
 
A könyvelőségi állás szerint, 2018 folyamán további 391.067,00 dinár értékben kerültek értéktárgyak 
eladásra,de még nem kerültek megfizetetetésre 2018. december 31.-ig. 
 

 

2. számú táblázat : A turizmus fejlesztésének irányítása 
 

4. Program: a turizmus fejlesztése:  - Aktivitás 1502-0001 A turizmus fejlesztésének irányítása 
                  

Kontó Leírás 
Költségvetés-
ből tervezett 

kiadások 
Megvalósított 

Saját bevéte-
lekből tervezett 

kiadások 
Megvalósított 

411 A FOGLALKOZTATOTTAK 
KERESETEI ÉS TÉRÍTMÉNYEI 1.885.500,00 1.598.610,31   

411111 A foglalkoztatottak keresetei  
és térítményei 1.398.300,00 1.173.205,09   

 411112 A teljes munkaidőn felüli keresetek 130.000,00 115.177,59   
411113 Állami és vallási ünnepeken való munka 78.000,00 74.851,68   

 411115 Munkahelyen eltöltött idő utáni 
térítmény(holtmunka) 49.200,00 40.657,11   

411117 30 napig terjedő betegszabadság 
térítménye 63.000,00 62.620,16   

411118 
Munkából való távollét miatti térítmény 
ünnepnapokon amely nem munkanap, évi 
szabadság, fizetett távollét stb. 

167.000,00 132.098,68   

412 SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS A  
MUNKAADÓ TERHÉRE 320.000,00 286.150,85   

412111 Nyugdíj és rokkant biztosítás járuléka 213.720,00 191.832,97   
412211 Egészségügyi biztosítás járuléka 92.650,00 82.328,31   
412311 Munkanélküli biztosítás járuléka 13.630,00 11.989,57   

414 FOGLALKOZTATOTTAK 
SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI 80.000,00 40.000,00 240.000,00 214.755,40 

414121 30 napot meghaladó betegszabadság 40.000,00  240.000,00 214.755,40 

414411 Szoc. seg. egész. kezelés  
esetén a szűkebb család tagjainak 40.000,00 40.000,00   

415 FOGLALKOZTATOTTAK 
KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE 14.000,00 13.987,00   

415112 Munkára- és munkáról való közlekedés 
térítménye 14.000,00 13.987,00   

421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK 331.000,00 277.367,37 6.000,00 6.000,00 
421111 Pénzforgalom költségei 20.000,00 15.993,83 6.000,00 6.000,00 
421121 Banki szolgáltatás költségei 10.000,00 3.345,45   
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421325 Takarítási költségek 125.000,00 117.858,82   
421411 Telefon, telex, telefax 12.000,00 9.780,86   
421412 Internet és hasonló 10.000,00 10.000,00   
421414 Mobiltelefon szolgáltatás 72.000,00 63.698,41   
421421 Posta költségek 16.000,00 9.630,00   
421512 Járműbiztosítás 16.000,00 15.292,00   

421521 Foglalkoztatottak biztosítása  
munkahelyi baleset esetére 25.000,00 16.768,00   

421523 Harmadik személyekkel  
szembeni biztosítás 15.000,00 15.000,00   

421919 Egyéb nem említett költségek 10.000,00    

423 SZERZŐDÉSES 
SZOLGÁLTATÁSOK 216.000,00 148.643,89   

423539 Egyéb jogi szolgáltatások 90.000,00 72.000,00   
423599 Egyéb szakosított szolgáltatások 50.000,00 27.305,00   
423711 Reprezentáció 76.000,00 49.338,89   

424 SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 17.000,00 2.000,00   
424911 Egyéb speciális szolgáltatások 17.000,00 2.000,00   

425 FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS  
KARBANTARTÁSOK 160.000,00 65.333,00   

425119 Épületek egyéb  
javítása és karbantartása 30.000,00 5.364,00   

425211 Mechanikai javítások 30.000,00    

425219 Közlekedési felszerelések egyéb  
javítása és fenntartása 50.000,00 44.469,00   

425222 Számítógépek karbantartása 20.000,00 9.000,00   
425229 Különleges rendeltetésű anyagok 30.000,00 6.500,00   

426 ANYAG 271.000,00 134.382,41   
426123 Egyenruha 10.000,00    
426131 Virág és egyéb növények 8.000,00    
426411 Üzemanyag 100.000,00 80.000,02   

426491 Egyéb anyagok a  
közlekedési eszközhöz 30.000,00    

426811 Tisztításhoz szükséges vegyi anyag 8.000,00 1.689,98   

426819 Tisztaság fenntartásához  
szükséges egyéb anyag 15.000,00 6.381,47   

426911 Fogyóanyag 30.000,00 10.221,82   
426913 Szerszám és apróleltár 50.000,00 35.889,12   

426919 Egyéb különleges  
rendeltetésű anyagok 20.000,00 200,00   

465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK  
ÉS ÁTUTALÁSOK 250.000,00 167.533,69   

465112 Törvény szerinti támogatások 250.000,00 167.533,69   

482 ADÓK, KÖTELEZETTSÉGEK, 
 ILLETÉKEK ÉS BÜNTETÉSEK 60.000,00 38.225,41   

482131 Járművek regisztrációs illetékei 30.000,00 29.456,00   
482211 Köztársasági illetékek 15.000,00 8.769,41   
482251 Bírósági illetékek 15.000,00    

512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK 163.000,00 112.764,00   
512211 Bútor 8.000,00    
512221 Számítógépes felszerelés 70.000,00 64.000,00   
512241 Elektromos felszerelés 85.000,00 48.764,00   

515 NEM ANYAGI  
JELLEGŰ VAGYON 60.000,00 51.800,00   

515111 Szoftver 60.000,00 51.800,00   
ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK: 3.827.500,00 2.936.797,93 246.000,00 220.755,40 
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3. számú táblázat : Idegenforgalmi promóció 
 

4. Program: a turizmus fejlesztése:  - Aktivitás 1502-0002 Idegenforgalmi promóció 

Kontó Leírás Költségvetés-ből 
tervezett kiadások Megvalósított 

422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK 200.000,00 59.534,34 

422111 Hivatalos utak  
napidíjának költésgei 10.000,00  

422131 Hivatalos utak  
szállásdíjának költségei 35.000,00 6.544,82 

422199 Hivatalos utak egyéb költségei 20.000,00 9.800,00 

422211 Hivatalos utak napidíjának  
költségei külföldön 40.000,00 10.708,00 

422231 Hivatalos utak szállásdíjának  
költségei külföldön 80.000,00 22.488,52 

422299 Hivatalos utak egyéb  
költségei külföldön 15.000,00 9.993,00 

423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK 127.000,00 5.700,00 
423323 Kiállításokon való részvétel költségei 57.000,00 2.000,00 
423621 Vendéglátói szolgáltatások 30.000,00 3.700,00 
423712 Ajándék 40.000,00  

523 RAKTÁR-ÉS ÁRÚKÉSZLET  
VISZONTELADÁSA 700.000,00 666.446,00 

523111 Árúkészlet viszonteladása 700.000,00 666.446,00 
ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK: 1.027.000,00 731.680,34 

 
4.számú táblázat : Idegenforgalmi illeték 
 

Kontó Leírás Költségvetésből 
tervezett kiadások   Megvalósított 

423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK 900.000,00 516.074,00 
423111 Fordítási költségek  90.000,00 28.320,00 
423321 Szemináriumokon való részvétel költségei 30.000,00  
423323 Kiállításokon való részvétel költségei 30.000,00  
423419 Egyéb nyomtatási költségek 350.000,00 230.554,00 
423431 Reklám és propaganda költségek  250.000,00 200.200,00 
423439 Egyéb reklám és propaganda költségek 150.000,00 57.000,00 

426 ANYAG 50.000,00 12.757,80 
426111 Irodai anyag 50.000,00 12.757,80 

512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK 100.000,00  
512631 Kulturális felszerelés 100.000,00  

513 EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS 100.000,00  
513111 Egyéb ingatlan és felszerelés 100.000,00  

ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK: 1.150.000,00 528.831,80 

Megjegyzés:  
A 2018-as évben a községi büdzsébe 3.133.307,50 dinár folyt be az idegenforgalmi illetékből 
 
 
5-8..számú táblázatok : a 2018-as rendezvények költségei 

 
4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE:  1502-П-2 TISZAVIRÁG 

FESZTIVÁL 
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Kontó Leírás 
Költségvetés-
ből tervezett 

kiadások 
  Megvalósított 

421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK 15.000,00 8.966,30 
421211 Elektromos energia költségei 15.000,00 8.966,30 

423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK 480.000,00 421.748,18 
423599 Egyéb szakosított szolgáltatások 260.000,00 241.674,71 
423711 Reprezentáció 40.000,00 12.073,47 
423911 Egyéb ált.szolgáltatások 180.000,00 168.000,00 

424 SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 305.000,00 295.280,00 
424911 Egyéb speciális szolgáltatások 305.000,00 295.280,00 

426 ANYAG 30.000,00 29.669,06 
426911 Fogyóanyag 30.000,00 29.669,06 

482 ADÓK, KÖTELEZETTSÉGEK, 
ILLETÉKEK ÉS BÜNTETÉSEK 13.000,00 10.800,00 

482211 Köztársasági illeték 13.000,00 10.800,00 
511 ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI 

OBJEKTUMOK 14.000,00 11.000,00 

511421 Kivitelezési felmérés 14.000,00 11.000,00 
ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK : 857.000,00 777.463,54 

 
4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE:  1502-П-3  „I LOVE SENTA” FESZTIVÁL 

Kontó Leírás 
Költségvetés-
ből tervezett 

kiadások 
  Megvalósított 

423 SZERZŐDÉSES 
SZOLGÁLTATÁSOK 200.000,00 192.705,14 

423599 Egyéb szakosított szolgáltatások 90.000,00 88.706,10 
423711 Reprezentáció 20.000,00 19.999,04 
423911 Egyéb ált.szolgáltatások 90.000,00 84.000,00 

424 SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 240.000,00 170.769,30 
424911 Egyéb speciális szolgáltatások 240.000,00 170.769,30 

426 ANYAG 15.000,00 14.990,00 
426911 Fogyóanyag 15.000,00 14.990,00 

482 ADÓK, KÖTELEZETTSÉGEK, 
ILLETÉKEK ÉS BÜNTETÉSEK 12.000,00 12.000,00 

4822111 Köztársasági illeték 12.000,00 12.000,00 
ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK : 467.000,00 390.464,44 
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Мegjegyzés:  
A rendezvény költségeinek kimutatása nem mutat reális képet, mivel a költségek egy része áttolódott a 2018-as 
költségvetési évbe.  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

A pénzügyi jelentésben szereplő adatok a könyvelőség hivatalos adatbázisából származnak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. STATISZTIKA 

 
4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE:  1502-П-4 KARÁCSONYI KAVALKÁD 

Kontó Leírás 
Költségvetés-
ből tervezett 

kiadások 
  Megvalósított 

Adom. és saj. 
bev. tervezett 

kiadások 
  Megvalósított 

423 SZERZŐDÉSES 
SZOLGÁLTATÁSOK   160.000,00 141.000,00 

423599 Egyéb szakosított szolgáltatások   50.000,00 46.000,00 
423711 Reprezentáció   30.000,00 15.000,00 
423911 Egyéb ált.szolgáltatások   80.000,00 80.000,00 

424 SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK   30.000,00 22.000,00 
424911 Egyéb speciális szolgáltatások   30.000,00 22.000,00 

426 ANYAG   66.0000,00 51.235,50 
426911 Fogyóanyag   66.000,00 51.235,50 

ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK :   256.000,00 214.235,50 

 
4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE:  1502-П-5 „SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS” 

Kontó Leírás 
Költségvetés-
ből tervezett 

kiadások 
  Megvalósított 

423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK 108.000,00 144.000,00 
423599 Egyéb szakosított szolgáltatások 108.000,00 144.000,00 

ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK : 108.000,00 144.000,00 
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A 2018-as évben Zenta község 9 elszállásolásra alkalmas épülettel rendelkezett, melyekben 

összesen  322 ágy található.  

A Köztársasági Statisztikai Intézet hivatalos adatai alapján megállapíthatjuk, hogy a 2018-as évben 

Zenta községben 5410 hazai vendég érkezett és 2850 külföldi turista. Ami az éjszakázásokat illeti, 

2018-ban 20404 hazai és 7430 külföldi éjszakázás valósult meg, ami összesen 27834 

vendégéjszakát  

jelent. 
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1. grafikon: A hazai és külföldi turisták érkezésének szálláshelyek szerinti megoszlása 2018-ban 

 
 

Az 1. számú grafikonból látszik, hogy a hazai turisták legnagyobb számban (82,6 %) a Royal 

Hotel szálláskapacitásait használta, ami az előző évekhez képest azt jelenti, hogy növekedett a 

magánszállások népszerűsége.  Hasonló a helyzet a külföldi turisták esetében is, 51,2 %-ban a 

Royal Hotelt választották, ami az előző évekhez képest csökkenést jelent és látható, hogy a 

külföldről érkezők is szívesen választják a Fantastico (18,5%), Bali Szobák (13,2%) és a Bolyai 

Gimnázium és Kollégium (9,1%) férőhelyeit is. 

 

A férőhelykapacitás kihasználtság a 2018-as évben átlagosan 23,68 %-ot tett ki, az átlagos 

tartózkodási idő pedig 3,37 nap. 

A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal adatai szerint a tartózkodási illetékből megvalósított 

bevétel a 2018-as évben 3.133.307,50 dinárt tett ki. 

A felsorolt adatok nem tartalmazzák azokat a látogatókat - turistákat - akik  egynapos kirándulás 

keretében látogatták meg Zenta  községet.  

 

 

Royal Hotel 
51.2%

Gyümölcsök 
királynője 

falusi 
vendégltó

0.8%

Ana falusi 
vendéglátó 

1.8%

Bali Szobák
13.2%

Bolyai Gimnázium és 
Kollégium

9.1%

Nivo Panzió
5.5%

Kultúrpanzió
0.0%

Fantastico
18.5%

Royal Hotel Gyümölcsök királynője falusi vendégltó

Ana falusi vendéglátó Bali Szobák

Bolyai Gimnázium és Kollégium Nivo Panzió

Kultúrpanzió Fantastico
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      ..................................................          (p.h.)    

                 Laskovity Kornél       

                       igazgató       

 
       ..................................................                           ................................................ 

         Homolya Ákos                      Rácz Szabó Márta 
Az igazgató bizottság elnöke           A felügyelő bizottság elnök asszonya 
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Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének a levélpapírja  
 

Jegyzőkönyv-kivonat   
Zent KISZ igazgatóbizottságának  az üléséről, száma: 4/2019,  

amelynek a megtartására  2019. április 5-én került sor 08:00 órai  
kezdettel  a KISZ irodájában 

 
Az ülést  Homolya Ákos,  az igazgatóbizottság  elnöke  hívta össze és vezette.  
Az ülésen részt vett: Homolya Ákos, Rózsa Endre, Vorgić Stevan, Renkó Ágnes, Laskovity 
Kornél a ZKISZ igazgatója  és  Barna Ágota.  
Terényi Gere Emese igazoltan távolmaradt  az ülésről. 
A jegyzőkönyvet  vezette: Barna Ágota  
 
Szükségtelen kihagyva................................................................................................................. 
 
3. pont  ZKISZ 2018-as  évi munkajelentésének és  pénzügyi üzletvitelének az 
elfogadása  
 
Szükségtelen kihagyva................................................................................................................ 
 

H a t á r o z a t 
 

AD-3.1. Elfogadjuk a ZKISZ 2018-as évi munkajelentését és  pénzügyi 
üzletvitelét  
AD-3.2. A jelentést meg kell küldeni  az alapító  hatásköri szervének  

 
Szükségtelen kihagyva................................................................................................................ 
 
Hogy a jelen jegyzőköny-kivonat   megegyezik  az eredetivel  állítja  és  hitelesíti:  
 
A jegyzőkönyvvezető    Homolya Ákos s. k.  
 Barna Ágota, s. k.     az igazgatóbizottság elnöke   
 

Körbélyegző  
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Javaslat 
Zenta község  statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. 
bekezdésének 89)  pontja   és a Zentai Községi Képviselő-testület  munkájáról szóló ügyrend 
(Zenta Község Hivatalos Lapja,  3/2018. sz.) 73. szakasza 1. bekezdésének 5) pontja alapján 
Zenta  Község Képviselő-testülete a 2019. május 22-én tartott ülésén  meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T  
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET GYERMEKJOGI TANÁCSA 2018-

AS ÉVI   MUNKAJELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL  
 
 

I. 
 

A KKT ELFOGADJA a Zentai Községi Képviselő-testület gyermekjogi tanácsának  a  2018-
as évi   munkajelentését.   
 

II.  
 

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.   
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány                         Pataki Tibor s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület         a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
Szám: 56-1/2019-I  
Kelt: 2019. május 22-én 
Z e n t a  
 

Indoklás: 
 

A Zentai Községi Képviselő-testület   gyermekjogi  tanácsa  a  2019. március 7-én tartott  
ülésén   elfogadta   a  gyermekjogi  tanács  2018-as évi munkájáról szóló jelentést.   
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. 
bekezdésének 89)  pontja  előirányozza: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a 
törvénnyel,   a  törvénnyel és a jelen statútummal előirányozott más teendőket is ellát.”  
 
a Zentai Községi Képviselő-testület  munkájáról szóló ügyrend (Zenta Község Hivatalos 
Lapja,  3/2018. sz.) 73. szakasza 1. bekezdésének 5) pontja előirányozza: „A gyermekjogi 
tanács  elfogadja a Helyi Gyermekjóléti Akcióterv megvalósításáról szóló éves  és  időszakos   
jelentéseket  és  benyújtja azokat  a  Községi Képviselő-testületnek,   a község  
polgármesterének és a Községi Tanácsnak.”  
  
Zenta község  statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017. sz. – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg)  58. szakasza  1. bekezdésének 5) pontja előirányozza: „A gyermekjogi tanács 
elfogadja az éves és időszakos  jelentéseket   a  Gyermekjóléti Akcióterv    megvalósulásáról 
és  benyújtja azokat  a Községi Képviselő-testületnek,  a község polgármesterének  és  a 
Községi Tanácsnak.”   
 
Zenta  község   Községi Tanácsa,  mint a Zentai Községi Képviselő-testület által  hozott  
aktusok   meghatalmazott javaslattevője végzésével megerősítette    Zenta  község  
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gyermekjogi  tanácsának  a  2018-as évi   munkajelentésének az elfogadásáról szóló 
végzésjavaslatot és  utalta azt  a  Zentai Községi Képviselő-testületnek annak megvitatása és 
elfogadása céljából.   
 
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 
javaslatát   meghozta a rendelkező rész szerinti   végzést.  
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SZERB KÖZTÁRSASÁG  
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY  
ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
GYERMEKJOGI TANÁCS   
Száma: 56-1/2019-I 
Kelt: 2019. március 7. 
Z e n t a 
 
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETNEK   
 

JELENTÉS  
ZENTA KÖZSÉG GYERMEKJOGI  TANÁCSÁNAK A 2018-AS ÉVI 

MUNKÁJÁRÓL  
 

A gyermekjogi  tanács  Zenta község statútuma (Zenta  Község Hivatalos Lapja,  25/2017. sz. 
– egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 55. szakasza szerint a Zentai Községi Képviselő-
testület  külön munkatestülete.   
 
Zenta  község  statútumának  58. szakasza szerint a gyermekjogi  tanács:  
                                                                          

1) kezdeményezi és részt  vesz a helyi  gyermekjóléti  politika  kidolgozásában az 
oktatás, az egészségügy,  a szociális politika, az esélyegyenlőség,  a  sport, a 
bántalmazás, az elhanyagolás és  a  kihasználás   elleni védekezés,  a  művelődési  és  
a szabadidő-használat, az  aktív  részvétel, a  tájékoztatás  és  az erőszak  vagy  
bűnözés megakadályozása, a fenntartható fejlődés és  környezetvédelem, valamint  
egyéb, a  gyermekek  számára  jelentős  területeken,   

2) részt vesz a Helyi Gyermekjóléti  Akcióterv, valamint  az egyéb stratégiai  okiratok 
kidolgozásában,  amelyek összhangban vannak  a Nemzeti  Gyermekjóléti  
Akciótervvel,  

3) véleményezi a  gyermekek számára jelentős   kérdéseket és  azokról  tájékoztatja  a 
községi szerveket,   

4) véleményezi  az előírások és rendeletek  tervezeteit, amelyeket  a gyermekekre  
vonatkozóan a községi képviselő-testület   hoz meg  és  előterjeszti   azokat  a  
községi képviselő-testületnek,  a  község  polgármesterének és  a Községi Tanácsnak,  

5) elfogadja  az éves és időszakos jelentéseket    a  Helyi Gyermekjóléti Akcióterv 
megvalósításáról és   benyújtja  azokat  a  községi képviselő-testületnek, a község 
polgármesterének és  a Községi Tanácsnak,  

6) kezdeményezi projektumok  előkészítését vagy a községnek  a gyermekekkel 
kapcsolatos  programokban   és  projektumokban való részvételét a gyermekek  
helyzetének   előmozdítása és  jogaik  megvalósításának  biztosítása érdekében, 
amelyek  a  község hatáskörébe tartoznak,   

7) pályázatot ír ki projektumok megvalósítására  és javaslatot terjeszt elő a község 
polgármesterének  az eszközöknek a  jelentkezőknek  való odaítélésére  a  községi   
költségvetés  keretében. 

 
Zenta község statútuma 59. szakaszának 1. bekezdése szerint   a gyermekjogi tanácsnak  9 
tagja van, azonban   ez  a rendelkezés   a tanács  tagjainak a számáról  a  község  
képviselőinek  első soron következő választásakor kerül alkalmazásra, így a gyermekjogi 
tanács  tagjainak a száma 15.  
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A Zentai Községi Képviselő-testület 2016. november 17-én a gyermekjogi tanácsa  
kinevezéséről szóló végzésével, száma 020-98/2016-I kinevezte  a  gyermekjogi tanácsot az 
alábbi összetételben:  

1. Kopasz Ildikó, zentai, Új sor 32-es sz. alatti lakost – elnöknek,  
2. Baráth Hajnal Anna, zentai, Svetozara Miletića 24a sz. alatti lakost – tagnak,  
3. Gyertyás  Mónika, zentai, Horti István  u. 14-es sz. alatti lakost – tagnak, 
4. Rác Magdolna, zentai, Földműves  u.  21-es sz. alatti lakost – tagnak,  
5. Molnár Gábor Ákos,  kevi, Sóti Sándor  u. 21-es sz. alatti lakost – tagnak,  
6. Palatinszki Ilonka, tornyosi, Bartók Béla u. 8-as sz. alatti lakost  - tagnak,  
7. Kopasz Károly, zenta, 4. reon 110-es sz. alatti lakost – tagnak,  
8. Szepesi Zoltán,  zentai, Szervó Mihály u. 25a alatti lakost – tagnak 
9. Urbán Zsuzsanna, felsőhegyi,  Ady Endre  sz. n. alatti lakost – tagnak,  
10. Gallusz Gabriella, zentai, Dózsa György 35-ös sz. alatti  lakost – tagnak,  
11. Segedi Ksenija, zentai, Dr. Zoran Đinđić sétány 2/3-as sz. alatti lakost – tagnak, 
12. Sztoján Ildikó,  zentai, Dr. Beér  Imre  49-es sz. alatti lakost – tagnak,  
13. Pejin Teréz, zentai, Matije Gubec 20-as sz. alatti lakost – tagnak,  
14. Dr. Muškinja Montányi Gabriella, zentai, Kurta  u. 4-es szám alatti lakost – tagnak,   
15. Sremčev  Veselin, mokrini, Žarka Zrenjanina  24-es  szám alatti lakost – tagnak.  

 
 
A gyermekjogi  tanács a  2018-as évben  5 ülést tartott. Ezeken az üléseken:  

1. Meghozta a gyermekjogi  tanács  2017-es évi   munkájáról szóló jelentést,   
2. Meghozta  a  pénzügyi tervet   az eszközök felosztására a Helyi Gyermekjóléti 

Akciótervre Zenta  község  költségvetési eszközei keretében a  2018-as évre és   az év 
folyamán eszközöltük  ezen terv  módosítását és  kiegészítését,    

3. Megvitattuk    az eszközhasználók  jelentéseit, amelyek projektumait   Zenta  község 
költségvetéséből társfinanszíroztunk a nyilvános pályázat kapcsán, amelyet Zenta  
község  gyermekjogi tanácsa írt  ki  a  2017-es évben.  

4. Kiírtuk a pályázatot  a  gyermekeknek szánt   projektumok finanszírozására és 
társfinanszírozsára Zenta község költségvetési eszközeiből a  2018-as évre,  

5. Megvitattuk a gyermekeknek szánt projektumok finanszírozására és  
társfinanszírozására Zenta község költségvetéséből a pályázatra való jelentkezéseket a  
2018-as évben és  javaslatot adtunk Zenta község polgármesterének  Zenta község  
költségvetésének eszközeiből a  gyermekeknek szánt projektumok    finanszírozására 
vagy társfinanszírozására az  2018-as évben,  

6. Javaslatokat adtunk  Zenta község polgármesterének   Zenta község  költségvetéséből   
szociális védelmi   térítmények adására,  

7. Javaslatot adtunk Zenta község polgármesterének szolgáltatások beszerzésére 
szerződés szerint Zenta község költségvetésének  terhére.  

 
A gyermekjogi  tanács  2017-es  évi  munkajelentését  a Zentai Községi Képviselő-testület  
elfogadta végzésével, száma  56-1/2018-I a  2018. június 19-én tartott  ülésén.  
 
A Helyi Gyermekjóléti Akcióterv Zenta község  2018-as évi  költségvetési eszközök 
keretében  a pénzügyi terv  az eszközök felosztásáról  2018. május 14-én került elfogadásra, 
és   módosult és kiegészült  2018. október  23-án.   
 
Ezen terv  szerint a  pénzeszközök, amelyek  Zenta község 2018-as évi költségvetéséről szóló 
rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/2017. és  8/2018. sz.) irányoztak elő, a 11-es 
programnál,   a  Szociális- és gyermekvédelem néven,  és  a 0901-P5-ös  
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programosztályozásnál, leírva, mint  a Helyi Gyermekjóléti Akcióterv, és mint  040-es 
funkció,   a  2018-as évben    az eszközöket  az alábbi összegekben   osztottuk fel (dinárban 
kifejezve):  

 
 A 360.000,00 dináros  pénzeszközöket,   amelyek   a  pályázat  megvalósítására   
irányoztunk elő az intézmények, szervezetek és kormányon kívüli szervezetek, illetve 
polgárok egyesületei  projektumai megvalósítására a projektum megvalósítására  az alábbi 
összegekben valósultak meg (dinárban kifejezve) 

 
Megvitattuk az eszközhasználók jelentéseit, amelyek  projektumait társfinanszíroztunk  Zenta 
község költségvetéséből a nyilvános pályázat kapcsán,  amelyet  Zenta község   gyermekjogi 
tanácsa  írt  ki a 2017-es évben.   Minden eszközhasználó jelentése (kivéve  egyet, aki nem 
küldte  meg  a  jelentését) elfogadásra került.  
 
A gyermekjogi tanács kiírta  Zenta község  2018-as évi költségvetési eszközeiből a  
gyermekeknek szánt projektumok finanszírozására  és  társfinanszírozására  a  pályázatot. A 
pályázaton jogosultak voltak részt venni az intézmények,  szervezetek, kormányon kívüli 
szervezetek, illetve polgárok egyesületei,  amelyek Zenta község területén regisztráltak vagy 
Zenta község területén tevékenykednek, mint községi, községközi vagy  köztársasági 
szervezetek. Zenta község 2018-as évi költségvetési eszközeiből agyermekeknek szánt 
projektumok finanszírozására  és  társfinanszírozására  az eszközök 360.000,00 dinárt tettek 
ki. A Zentai Községi Képviselő-testület  gyermekjogi  tanácsa    meghatározta,   mint  
elsőbbségi területeket  az alábbiakat: 2018-as évi Gyermekhét és   A kulturális-  és   sportélet 
és a gyermekek közötti kommunikáció előmozdítása.  
 

Közgazdasági  osztályozás     Leírás Összeg dinárban 
423 Szerződéses szolgáltatások     180.500,00 
472 Szociális védelmi térítmények 

a költségvetésből             
59.500,00 

423, 426, 4631  és 481 Pénzeszközök   az 
intézmények, szervezetek, 
kormányon kívüli szervezetek, 
illetve polgárok egyesületei 
projektumai   megvalósítására, 
amelyeket  a nyilvános 
pályázat alapján 
finanszíroztunk 

360.000,00     

 Összesen   600.000,00 

Közgazdasági osztályozás     Leírás Összeg dinárban 
423 Szerződéses 

szolgáltatások    
50.000,00 

426 Anyag  69.000,00 
4631 Folyó átutalások más 

hatalmi szinteknek    
138.500,00     

481 Kormányon kívüli 
szervezetek dotálása 

102.500,00 

 Összesen  360.000,00 
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A gyermekjogi   tanács megvitatta a  pályázatra beérkezett  jelentkezéseket Zenta község  
2018-as évi költségvetési eszközeiből a  gyermekeknek szánt projektumok finanszírozására  
és  társfinanszírozására,  valamint    javaslatokat  adtunk  Zenta község  polgármesterének   
Zenta község 2018-as évi költségvetéséből  a gyermekeknek szánt  projektumok   
finanszírozására és társfinanszírozására az alábbi gyermekprojektumokra:  
                                                                                                                                   
Sorszám  A pályázat 

résztvevője 
A program, illetve 
projektum neve   

A 
jóváhagyott 
pénzeszközö
l 

Értékeles 

1 Основна школа 
“Стеван Сремац” ИО 
“Турзо Лајош” Сента 
 
Stevan Sremac 
Általános Iskola, 
Turzó Lajos 
Kihelyezett Tagozata  
Zenta 

14. Јесењи сусрет  
 
14. Őszi találkozó 

41.500,00 
dinár 

Eleget tesz 

2 Српски  културни 
центар “Севан  
Сремац”  Сента 

Дечји фолк 
фестивал 

50.000,00 
динара 

Задовољава 

3 Културно друштво 
„Мора Иштван“ Кеви 
 
Móra István 
Művelődési Egyesűlet 
Kevi 

VI Дан талената- 
„Свако је 
талентовано за 
нешто” 
 
VI. Tehetségnap 
„Mindenki 
tehetséges 
valamiben“ 

 5.000,00 
dinár 

Eleget tesz 
 

4 Основна школа 
“Стеван Сремац” ИО 
“Спомен школа” 
Сента 
 
Stevan Sremac 
Általános Iskola, 
Emlékiskola 
Kihelyezett Tagozata  
Zenta 

Карневал за време 
дечје недеље  
 
Gyеrmekheti 
kavalkád 
 

 9.000,00 
dinár 

Eleget tesz 
 

5 Удружење пријатеља 
деце Сента 
 
Gyermekbarátok 
egyesülete Zenta 

Ђаци  прваци 2018 
 
Elsősök 2018 

20.000,00 
dinár 

Eleget tesz 
 

6 „Удружење 
младих”Волонтерски 
центар“ Горњи Брег 
 

"Јесењи  пејзаж на 
селу" такмичење у 
цртању 
 

 2.000,00 
dinár 

Eleget tesz 
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„Fiatalok Egyesülete”  
Önkéntes Központ 
Felsőhegy 

„Őszi táj a falun”  
rajzverseny 
 

7 Рукотворилачко  
удружење „Розета“ 
Сента 
 
Rozetta Kézműves 
Társaság Zenta 

Програми Розете за 
време дечје недеље 
 
Gyermekheti 
Rozetta programok 
 

15.000,00 
dinár 

Eleget tesz 
 

8 Дечји вртић 
”Снежана-Hófehérke“ 
Сента 

Здрава исхрана 
 
Egészséges 
táplálkozás 

39.000,00 
dinár 

Eleget tesz 
 

9 Удружење „Рука у 
Руци” друштво за 
помоћ и заштиту 
ментално и физички 
оштећених лица из 
Сенте    
     
„Kéz a kézben” 
Értelmi Foggyatékosok 
és Segítők Civil 
Szervezete Zenta 

Такмичење, 
играње, забава - 
спортски састанак 
 
Verseny, játék, 
móka – 
sporttalálkozó 
 

19.000,00 
dinár 

Eleget tesz 
 

10 Омладинско 
удружење 
„Интелектус“ Сента  
 
Intellektusz Ifjusági 
Civil Szervezet 
 

Природне науке за 
ученике основних 
школа  
 
Természettudományi 
foglalkozássorozat 
általános iskolás 
diákok számára 
 
 

18.000,00 
dinár 

Eleget tesz 
 

11 Основна школа 
“Стеван Сремац” ИО 
“11. Новембар” 
Сента 
 
Stevan Sremac 
Általános Iskola, 
November 11. 
Kihelyezett Tagozata 

Активности у 
школи поводом 
дечје недеље 
 
 
Gyermekheti 
aktivitások az 
iskolába 
 

0,00 
dinár 

A jelentkezés 
nem lett 
megvitatva, 
mert hiányzott  
a  külön 
jelentés   a  
2017-es évi 
projektumról 

12 Основна школа 
“Стеван Сремац” ИО 
“Tömörkény István” 
Tornjoš 
 
Stevan Sremac 
Általános Iskola, 

Tehetségnap – zentai 
csata 

 5.000,00 
dinár 

Eleget tesz 
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Tömörkény István 
Kihelyezett Tagozata  
Tornyos 

13 Основна школа 
“Стеван Сремац” ИО 
“Турзо Лајош” Сента 
 
Stevan Sremac 
Általános Iskola, 
Turzó Lajos 
Kihelyezett Tagozata  
Zenta 

Објављивање 
школског листа 
„Tavasz Jánoska“ (2 
броја) и 
организованје 
такмичења у 
рецитовању 
„Messzeringó“ 
 
A Tavasz Jánoska 
iskolaújág 
megjelentetése  (2 
szám) és a 
Messzeringó 
gyermekkorom 
világa 
szavalóverseny 
szervezése 

75.000,00 
dinár 

Eleget tesz 
 

14 Дечји 
вртић”Снежана-
Hófehérke“ Сента 
  

Учествујте у 
саобраћају и  
спорту сигурно! 
 
Közlekedj, sportolj 
biztonságosan! 

30.000,00 
dinár 

Eleget tesz 
 

15 Удружење Дарика 
Сента 
Dárika bábcsoport 
Zenta 
 

Рузжно паче 
 
Rút kiskacsa 
 

15.500,00 
dinár 

Eleget tesz 
 

16 Удружење педагога 
физичког васпитања 
и спорта општине 
Сента 
 

Придружи нам се 
 
Csatlakozz 
 

 8.000,00 
dinár 
 

Eleget tesz 
 

17 Основна школа 
“Стеван Сремац” ИО 
“Csokonai Vitéz 
Mihály” Горњи Брег  
 
Stevan Sremac 
Általános Iskola, 
Csokonai Vitéz Mihály 
Kihelyezett Tagozata  
Felsőhegy 

Активности  
поводом дечје 
недеље 2018 
 
 
Gyermekheti 
foglalkozások 2018 
 

 8.000,00 
dinár 

Eleget tesz 
 

             Összesen: 360.000,00 dinár 
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Minden program, illetve projektum megvalósult, azzal, hogy a kevi Móra István Művelődési 
Társaság  és   a  zentai   Intellektus  Ifjúsági Egyesület   a projektumait  más  forrásokból   
valósították meg.   
 
A gyermekjog tanács  javaslatot adott Zenta község polgármesterének:  
1. Zenta község költségvetéséből  a szociális védelmi  térítmény adására Zenta  község 
gyermekeinek,   összesen 59.500,00 dináros összegben,  
2. a szerződéses  szolgáltatások megrendelésére Zenta község költségvetésének terhére  
összesen 180.000,00 dináros összegben, éspedig:  
- öt  gyermekszínházi előadásra (négy előadás  magyar  nyelven a Jancsi és Juliska címen és  
egy  előadásra  szerb  nyelven a  Csipkerózsika előadásra  -  Дечјег позоришта – Dečjeg 
Kazališta  - Gyermekszínház Szabadka  előadására  110.000,00 dináros összegben,  
- a falusi gyermekek  autóbuszos szállítására a  színházi  előadásra  a Jancsi és Juliska   nevű 
előadásra, éspedig  három alkalommal Tornyos-Kevi-Bogaras-Felsőhegy-Zenta és vissza 
útvonalra,  a Severtrans  Kft. Zentától 60.000,00 dináros  összegben  és   
- vendéglátói  szolgáltatásra   a színházi előadással kapcsolatban, éspedig az Exklusiv Stil 
Kft. Zentától  10.000,00 dináros összegben.  
 
A pénzügyi jelentések táblázatos kimutatása:  
 
Sorsz. Leírás Tervezve  

din.  
Felhasznált 
din. 

1. 
 

Szerződéses szolgáltatások     180.500,00 180,000,01 

2. Szociális védelmi térítmény a költségvetésből             59.500,00 59.500,00 
3.  

Pénzeszközök    az intézmények, szervezetek, 
kormányon kívüli szervezetek, illetve polgárok 
egyesületei   projektumainak   a  megvalósítására  
amelyek a  nyilvános pályázatból lettek 
finanszírozva  

360.000,00     340.656,27 

 ÖSSZESEN   1-től 3-ig) 600.000,00 580.156,28 
 Felhasználatlan eszközök 

(A tervezett és felhasznált  eszközök különbözete ) 
19.843,72 

 
 

Az intézmények, szervezetek, kormányon kívüli szervezetek, illetve a  polgárok egyesületei  
projektumai  megvalósítására  a  pénzeszközök, amelyek  a nyilvános pályázat   szerint  
kerülnek finanszírozásra táblázatosan kerültek kimutatásra:  
 
 
Sorsz. Leírás Az alanyok, amelyeknek 

pénzeszközöket utaltunk a  
projektum megvalósítására 

Tervezve 
din.  

Felhasználva 
din. 

1. 
 

Szerződéses 
szolgáltatások   

A zentai Stevan Sremac 
Szerb Művelődési Központ 

50.000,00 50.000,00 

2. Anyag  A zentai „Снежана-
Hofehérke Óvoda  

69.000,00 68.167,59 

3. Átutalások más 
hatalmi szinteknek  

A zentai Stevan Sremac 
Általános Iskola 

138.500,00 137.988,68 

4. Kormányon  kívüli Polgárok egyesülete 102.500,00 79.500,00 
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szervezetek dotálása 
 ÖSSZESEN (1-től 3-ig) 360.000,00 335.656,27 
 Felhasználatlan eszközök 

(A tervezett és  felhasznált eszközök különbözete) 
 

24.343,73 
 
 A jelen jelentést a gyermekjogi tanács a  2019. március 7-én tartott  ülésén  fogadta  el.  
 
 

Kopasz Ildikó s. k. 
a gyermekjogi tanács elnök asszonya  
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Javaslat 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. 
– más törv. és  101/2016. sz.) 32. szakasza 1.  bekezdésének 20) pontja, Zenta község 
statútuma  (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 58) 
pontja alapján, kapcsolatban Szerbia Vöröskeresztjéről szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye,  107/2005. sz.) 13. szakaszának 4.  bekezdésével és  a  költségvetési rendszerről 
szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 
93/2012., 62/2013., 63/2013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 68/2015. sz. – más törv., 
103/2015., 99/2016., 113/2017. és 95/2018. sz.) 78. szakasza 1. bekezdésének 2) pontjának 
(1) alpontjával, a Zentai Községi Képviselő-testület a 2019. május 22-én tartott ülésén 
meghozta  az alábbi   
 

V É G Z É S T 
A ZENTAI  VÖRÖSKERESZT 2018-AS ÉVI  MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI 

JELENTÉSÉNEK  AZ ELFOGADÁSÁRÓL  
 
 

I. 
 
A KKT elfogadja a zentai Vöröskereszt 2018-as évi munka- és pénzügyi jelentését.  
 

II. 
 

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány                         Pataki Tibor s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület         a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
Szám: 51-1/2019-I  
Kelt: 2019. május 22-én 
Z e n t a  
 

Indoklás: 
 

A zentai Vöröskereszt 2019. február 19-én megküldte Zenta községnek a2018-as évi 
munkájáról szóló jelentést és  a  pénzügyi jelentését,  illetve  a  zentai Vöröskereszt   2018-as 
évi  pénzügyi tervének  a  végrehajtásáról szóló jelentést.  
 
Szerbia Vöröskeresztjéről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005. sz.) 13. 
szakasza előirányozza: „A közmeghatalmazások  gyakorlásában  a jelen törvény  6. és 7. 
szakasza szerint és a program megvalósításáról  a jelen törvény  9. szakaszának 7) pontja 
szerint az eszközöket  a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi önkormányzati  
egység költségvetésében kell biztosítani.  
A területi autonómia és a  helyi  önkormányzati egység szervei  biztosíthatnak  póteszközöket  
is   Szerbia Vöröskeresztje  programjának és tevékenységének  a  finanszírozására,  amelyek 
nincsenek felölelve a jelen szakasz 1. bekezdésével.  
A jelen szakasz 1. és 2. bekezdése szerinti eszközöket a törvénnyel összhangban kell 
biztosítani,  az  állami  szervek,  a  területi autonómia szervei és  a  helyi  önkormányzati 
egységnek az egészségügy és szociális védelem teendőiben illetékesei útján,  és  Szerbia 
Vöröskeresztjei szervezeteire  kell kiválasztani őket a jelen  törvény 3. szakasza szerint,  az 

16



éves  munkaprogramjaik és  pénzügyi terveik alapján,  amelyeket  megküldenek  a 
szerveknek, amelyek által   az eszközöket biztosítják.   
A Szerbia Vöröskeresztjének átutalt eszközök a köztársasági  költségvetésből,  az  autonóm 
tartomány költségvetéséből és  a  helyi  önkormányzati egység  költségvetéséből ellenőrzési  
rendszer  és könyvvizsgálat alá esnek,  oly módon, ahogyan ezt  a  köztársasági  költségvetési   
rendszert rendező törvény  állapítja meg.” 
 
A  költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 
101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 
68/2015. sz. – más törv., 103/2015., 99/2016. és 113/2017. sz.) 78. szakasza 1. bekezdésének 
2) pontjának (1) alpontja előirányozza: „A Szerb Köztársaság  költségvetése, a  helyi hatalom  
költségvetése és a kötelező  szociális biztosítási   szervezet költségvetése   elkészítésének,  
kidolgozásának  és  a  költségvetés zárszámadásának  az eljárása,  és  a költségvetési  
eszközhasználók   éves pénzügyi   jelentései  és a kötelező szociális biztosítás szervezetei 
eszközeinek  a  használói az alábbi  naptár  szerint  végzik, éspedig:  
2) a  helyi  hatalom  költségvetése zárszámadásának  a  naptára:  
(1) február 28. – a helyi hatalom közvetett költségvetési eszközhasználói  az éves  pénzügyi 
jelentéseiket   az előző költségvetési évre  készítik elő és  benyújtják  azt  a  helyi hatalom 
hatásköri  közvetlen költségvetési eszközhasználójának.”  
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. 
– más törv. és  101/2016. sz.) 32. szakasza 1.  bekezdésének 20) pontja előirányozza: „A 
Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel,  ellát  más  teendőket is, amelyeket a 
törvény  és a statútum állapítanak meg.”  
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 46. szakasza 1. 
bekezdésének 58) pontja előirányozza: „A Községi Képviselő-testület  a  törvénnyel és a 
jelen statútummal megállapított más teendőket is ellát.” 
 
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok  
meghatalmazott javaslattevője, végzésével megerősítette a  zentai Vöröskereszt  2018-as évi 
munka- és  pénzügyi jelentésének  elfogadásáról szóló végzésjavaslatot és  utalta azt a Zentai 
Községi Képviselő-testületnek  annak megvitatása és elfogadása céljából.  
 
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a  
javaslatát, meghozta  a  rendelkező rész szerinti végzést.  
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SZERBIA  VÖRÖSKERESZTJE   
VAJDASÁG VÖRÖSZKERESZTJE   
ZENTAI VÖRÖSKERSZT  
Szám: 2-2019-1/1 
Dátum: 2019. február  18.  
Z E N T A  
 

JEGYZŐKÖNYV-KIVONAT  
 

Napirend:  
 

…………………………………………Szükségtele kihagyva…………………………….. 
 
3. napirendi pont: A zentai Vöröskereszt   2018-as évi munkajelentése.  
 
A zentai Vöröskereszt elnöke, prim. dr. Ljubojević Bojana elfgadásra teszi a zentai Vöröskereszt  
2018-as évi  munkajelentését, mivel az csatolva lett  a meghívó mellett.   
 
Rövid  vitát  követően  egyhangúlag meghozták  az alábbi  
 

V é g z é s t  
 
  ELFOGADJUKA  a  2018-as évi munkajelentést megjegyzés  nélkül.   
 
…………………………………………Szükségtele kihagyva…………………………….. 
 
Jegyzőkönyvvezető    A zentai  Vöröskereszt igazgatóbizottságának az elnöke   
Zentai VK     Prim. dr. Ljubojević Bojana  
Đukić Teodóra  

Körbélyegző  
   

Hogy  a kivonat megegyezik  az  
Eredetijével,  állítja és hitelesíti   

a zentai VK titkára   
Muškinja Milan s. k.  
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A zentai Vöröskereszt levélpapírja  
 
Szám: 2-2019-3 
Dátum: 2019. február  18.  
 
 
A számvitelről és a számviteli   politikákról szóló szabályzat 41. szakasza  alapján, 
összhangban a  számvitelről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye  62/2013. És  
30/2018. sz.) és  leltár   módjáról és  határidejéről és könyvelőségi állás egyeztetésének a  
valós állással szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye  118/2013, 137/2014. sz.) a  
zentai Vöröskereszt  szervezet meghozta az alábbi   
 

H A T Á R O  Z A T O T   
 

1. Elfogadjuk  a  jegyzőkönyvet és a  jelentést  az állóeszközök,  a forráseszközök  és  a  
leltár összeírásáról, amelyet  a  bizottság a  2018. december 31-i állással  nyújtott be.   

2. Elfogadjuk  a felügyelő bizottság   jegyzőkönyvét,   amelyet  a tagok: Tevdenić Ana,  
Molnár Malvin és  Víg Eleonóra   nyújtottak be.  

3. Elfogadjuk  a  2018-as éve   éves  zárszámadást  minden kísérő dokumentummal,   
4. Elfogadjuk  a  2019-es évi   pénzügyi tervet.  

 
A SZERV VEZETŐJE  

A zentai  Vöröskereszt igazgatóbizottságának az elnöke   
Prim. dr. Ljubojević Bojana  

 
Körbélyegző  
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Javaslat 
A sportról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 10/2016. sz.) 46. szakaszának 1. 
bekezdése,  a  helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 
83/2014-más törv., 101/2016.-más törv. és  47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének   19. 
pontja, valamint  Zenta  község statútuma  (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. 
szakasza  1. bekezdésének 55. pontja  alapján, a Zentai Községi Képviselő-testület  a  2019. 
május 22-én tartott  ülésén meghozta az alábbi    
 

V É G Z É S T 
A  ZENTA  SZÓ  HASZNÁLATÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL   A  PLAVI KOŠ 

KOSÁRLABDA KLUB  ÚJ NEVÉBEN  
 

1. szakasz  
 

A KKT jóváhagyja   a Zenta  szó használatát  a  zentai Plavi Koš Kosárlabda  Klub  új 
nevében, amely úgy hangzik, hogy ZENTA Kosárlabda Klub   
 

2. szakasz  
 

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
 
Szerb Köztársaság   
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község        Pataki Tibor  s. k. 
Zentai Községi Képviselő-testület     a  Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
Szám: 010-1/2019-I        
Kelt: 2019. május 22-én      
Z e n t a 
 

Indoklás:  
 

A sportról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 10/2016. sz.) 46. szakaszának 1. 
Bekezdése szerint a  sportegyesület   neve   tartalmazhatja   a  Szerb Köztársaság, az autonóm 
tartomány  vagy a helyi önkormányzati egység   nevét,   a Szerb Köztársaság, az autonóm 
tartomány  vagy a helyi önkormányzati egység   hatásköri szervének előzetes  jóváhagyása 
alapján.  
 
A  helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 83/2014-
más törv., 101/2016.-más törv. és  47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének   19. pontja és  
Zenta  község statútuma  (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza  1. 
bekezdésének 55. pontja szerint a  Községi Képviselő-testület   összhangban a törvénnyel  
jóváhagyását adja   a  nevének, címerének és a község más  jelképének  a használatára.  
 
A zentai Plavi Koš Kosárlabda Klub 2019.02.14-én  a Zentai Községi Képviselő-testülethez 
fordult,  a kérelemmel, hogy hagyja jóvá   a  község nevének    a használatát.  A kérelem 
mellé  csatolták  a  klub nevének a  változtatásáról szóló határozatot, száma Sl./09,   amelyet 
a klub taggyűlése  hozott meg  2019.02.09-én,  amely szerint  módosul   a  klub neve, úgy, 
hogy a következőképpen hangzik: ZENTA Kosárlabda Klub, azzal, hogy  ezen határozat  
alapján benyújtják   a  kérelmüket a Zentai Községi Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá  
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a  község nevének használatát. A felsorolt  dokumentációhoz   csatolták   a  zentai BASKET-
STAR  Kosárlabda Klub   jóváhagyását  is.   
 
Zenta község Községi Tanácsa, mint  a  Zentai Községi Képviselő-testület által hozott 
aktusok meghatalmazott javaslattevője javasolta  a   Plavi Koš Kosárlabda Klub új nevében  a   
község    neve használatának jóváhagyásáról  szóló  végzés  meghozatalát.  
 
Zenta Község  Képviselő-testülete, miután megvitatta   Zenta község Községi Tanácsának  a 
javaslatátr  és  az oktatási és  sportügyi bizottság   véleményét a   Plavi Koš Kosárlabda Klub 
új nevében  a   község    neve használatának jóváhagyásáról  szóló  végzés  meghozatalát 
illetően, meghozta  a rendelkező rész szerinti végzést.  
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PLAVI KOŠ Kosárlabda Klub 
Törzsszám: 08722234 
Adóazonosító szám: 101102007 
Szám: Sl./2019 
Zenta 
 
Zenta Községi Képviselő-testülete  
Zenta 
 
Tárgy: Kérelem a község  neve használatának jóváhagyására   
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 83/2014., 
101/2016. és  47/2018. sz.) 32. szakaszának  19. pontja alapján, kapcsolatban a sportról szóló 
törvény  (az SZK Hivatalos Közlönye,  10/2016. sz.) 46. szakaszának 1. bekezdésével a 
PLAVI KOŠ Kosárlabda Klub, Zenta, Dositelj Obradović u. 9, ezúton  kérelmet nyújt be a 
címzettnek, hogy  hagyja jóvá a  község nevének használatát.   
A község nevét a sportklub teljes  elnevezésében  használnánk,   minden  férfi és női 
kategóriábanb.  
Tisztelettel,  
 
Zenta,  2019.02.14.   

A taggyűlés elnöke   
Senad Selimović, s. k.  

Körbélyegző 
 
 

Melléklet:  
- Határozat  a  klub nevének változtatásáról  
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PLAVI KOŠ Kosárlabda Klub  
Szám: Sl/09 
Z e n t a  
 
 Összhangban a  PLAVI KOŠ Kosárlabda Klub, Zenta, Dositelj Obradović u. 9, 
alapszabályának  34. szakaszával, a  klub taggyűlése  2019.02.09-én   meghozta az alábbi  
 

HATÁROZATOT  
A KLUB NEVÉNEK VÁLTOZTATÁSÁRÓL  

 
VÁLTOZIK a PLAVI KOŠ Kosárlabda Klub neve, oly módon, hogy most  úgy hangzik, 
hogy ZENTA Kosárlabda Klub.  
 
A jelen határozat  alapján    be kell nyújtani  a kérelmet  Zenta Község Képviselő-testületének   
a község neve használatának  a jóváhagyása céljából.  
 
A jelen határozat  alapján és a jóváhagyás megkapását  követően   a képviselő-testülettől,   
eszközölni kell  a bejegyzést  a Gazdasági Cégjegyzékek   Ügynökségének  az Egyesületek  
Regiszterébe.  
 

A taggyűlés elnöke   
Senad Selimović, s. k.  

Körbélyegző 
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Javaslat 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019) 49. szakasza, a Zentai 
Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
3/2018. sz.) 71-72. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2019. május 22-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

HATÁROZATOT  
ZENTA KÖZSÉG BIZTONSÁGI TANÁCSA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A 

FELMENTÉSÉRŐL  
 

I. 
 

A KKT felmenti Zenta község biztonsági tanácsának elnökét és tagjait, éspedig:  
1. Ceglédi Rudolfot, Zenta község polgármesterét – elnököt,  
2. Nikočev Vladimirt, a Zentai Rendőrállomás parancsnokát – elnökhelyettest 
3. Báló Tatjanát, a Zentai Községi Képviselő-testület elnökét – tagot  
4. Krebsz Zoltánt, a Zentai Alapfokú Ügyészség ügyész-helyettesét – tagot 
5. Marinković Alaksandart, a Zentai Rendőrállomás közlekedési parancsnokának a 

segédjét – tagot  
6. Dr. Vasas Mihályt, a Zentai Kórház igazgatóját, Zenta község területén az 

egészségügyi intézmények képviselőjét – tagot  
7. Nikolić Verikios Ljubicát, a zentai Szociális Védelmi Központ megbízott igazgatóját 

– tagot 
8. Nagy Józsefet, a zentai Kis Szent Teréz katolikus templom plébánosát – tagot 
9. Zarić Dalibort, a zentai Pravoszláv Egyházközség papját - tagot 
10. Urbán Zsuzsannát, a zentai Stevan Sremac ÁI igazgatóját, Zenta község területén az 

általános iskolák képviselőjét – tagot  
11. Újházi Évát, a Zentai Gimnázium igazgatóját, Zenta község területén a középiskolák 

képviselőjét – tagot 
12. Kopasz Ildikót, a „Снежана“ Hófehérke Óvoda képviselőjét – tagot,  
13. Bata Tamást, a városi helyi közösségek képviselőjét – tagot,  
14. Ágó Györgyöt, a falusi helyi közösségek képviselőjét – tagot, 
15. Rudics Sándort, a Tűzoltó Egység képviselőjét – tagot,  
16. Körmöci Károlyt, a Zentai Községi Képviselő-testölet titkárát – a tanács titkárát 

döntéshozatali jog nélkül. 
 

II. 
 

 A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány                         Pataki Tibor s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület         a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
Szám: 020-29/2019-I  
Kelt: 2019. május 22-én 
Z e n t a  
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Indokolás: 
 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 49. szakaszának 2. 
bekezdése előirányozza, hogy a Községi Képviselő-testület ügyrendjében állapítják meg a 
külön munkatestületek számát és feladatait, megválasztását, az állandó és külön 
munkatestületek elnökeinek és tagjainak a jogait és kötelezettségeit, valamint más, az állandó 
és külön munkatestületek munkájában jelentős kérdéseket. 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 3/2018. sz.) 71-72. szakasza megállapítja és előirányozza a biztonsági tanács 
megválasztásának szabályait és módját. az ügyrend 72. szakaszának 5. bekezdése 
előirányozza, hogy a tanács tagjait a Községi Képviselő-testület nevezi ki a község 
polgármesterének az indokolt javaslatára. 
 
Mivel a 2016-tól a 2019-ig terjedő időszakban jelentős változásokra került sor a 
tisztségviselők között, akik tagjai a biztonsági tanácsnak, és adottak a feltételek azok 
felmentésére, és emellett sor került az új ügyrend és az község új statútumának a 
kidolgozására, amellyel változtak a tanács tagjai kinevezésének feltételei.  
 
Zenta község polgármestere javasolja a tanács tagjainak a felmentését, és egyben annak új 
kinevezését. 
 
A fent felsoroltak alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti határozatot. 
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Szerb Köztársaság   
Vajdaság  Autonóm Tartomány  
Zenta község  
A község polgármestere   
Kelt: 2019. május 13-án 
 

A Zentai Községi Képviselő-testületnek  
a Községi Képviselő-testület  elnök asszonyának   

 
Tárgy: Javaslat   a  biztonsági tanács  elnökének és tagjainak   a  felmentésére és  
kinevezésére   
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 49. szakaszának 2. 
bekezdés és  a Zentai Községi Képviselő-testület   munkájáról szóló ügyrend (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 3/2018. sz.) 72. szakasza alapján JAVASLOM  a Zentai Községi 
Képviselő-testületnek Zenta Község Képviselő-testülete biztonsági tanácsának  a felmentését 
és kinevezését az alábbi összetételben:  

1. Ceglédi Rudolfot,  Zenta község polgármesterét – elnököt,  
2. Popović Željkót, a Zentai Rendőrállomás vezetőjét – elnökhelyettest 
3. Báló Tatjanát, a Zentai Községi Képviselő-testület elnökét – tagot  
4. Sarnyai Rózsa Editet, Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a vezetőjét - 

tagot 
5. Mirko Gašovićot, a Zentai Alapfokú Ügyészség ügyészéz– tagot 
6. Zavišić Veselint, a Zentai Rendőrállomás parancsnokát – tagot  
7. Dr. Csáki Beátát, Zenta község területén  az egészségügyi intézmények képviselőjét – 

tagot  
8. Nikolić Ljubicát  a zentai Szociális Védelmi Központ megbízott igazgatóját – tagot 
9. Nagy  Józsefet, a zentai Kis Szent Teréz katolikus templom plébánosát – tagot 
10. Zarić Dalibort,  a zentai Pravoszláv Egyházközség papját - tagot 
11. Urbán Zsuzsannát, a zentai Stevan Sremac ÁI igazgatóját,  Zenta község területén az  

általános iskolák képviselőjét – tagot  
12. Újházi Évát,  a Zentai Gimnázium igazgatóját,  Zenta község területén a  

középiskolák képviselőjét – tagot 
13. Kopasz Ildikót,  a  „Снежана“ Hófehérke Óvoda képviselőjét – tagot,  
14. Bata Tamást,  a  városi helyi közösségek képviselőjét – tagot,  
15. Gombos Tibort, a Tűzoltó Egység képviselőjét – tagot,  
16. Stojkov Igort, a Zentai Községi Képviselő-testölet titkárát – a tanács titkárát 

döntéshozatali jog nélkül. 
 

Indoklás  
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 49. szakaszának 2. 
Bekezdése  előirányozza, hogy  a  Községi Képviselő-testület  ügyrendjével meg kell 
állapítani   az állandó  és  külön munkatestületek   számát  és  feladatait,  az állandó   és  
külön munkatestületek  elnökének és tagjainak   a  jogait  és  kötelezettségeit, valamint  más  
kérdéseket, amelyek jelentősek  az állandó és külön munkatestületek  munkájában.   
 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület   munkájáról szóló ügyrend (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 3/2018. sz.) 72. szakasza előirányozza, hogy a biztonsági tanácsot  a község  
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polgármestere,   a  Községi Képviselő-testület elnöke és  13 tag (1. bekezdés) alkotják.   A 
tanács tagjainak a községi  közigazgatási  hivatal, a rendőrség, az igazságügyi szervek,   a  
szociális védelmi központ,  az egészségügyi intézmények, a vallási szervezetek, a  helyi 
közösségek és  más szervek és szervezetek   képviselői  alkotják (2. bekezdés). A tanács 
elnöke   a  község polgármestere (3. szakasz). A biztonsági tanácsnak   van titkára,  aki a  
tanács  munkájában döntéshozatali jog nélkül vesz részt (4. bekezdés). A tanács tagjait  a 
Községi Képviselő-testület   választja meg  a  község polgármesterének   az indokolt  
javaslatára (5. szakasz).  
 
Mivel a 2016-tól a 2019-es évig   jelentős változásokra került sor  a  tisztségviselők között,  
akik  a biztonsági tanács  tagjai, adottak a feltételek  azok felmentésére, és emellett   sor  
került az új ügyrend  és  a község új statútumának  a  kidolgozására,  amelyekkel   változtak  
a  kinevezésük feltételei.  
 
A fent felsoroltak  alapján Zenta község  polgármestere javasolja  a Községi Képviselő-
testületnek a  tanács  tagjainak a  felmentését és  azok újbóli kinevezését.  
 

Ceglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 
Zenta község polgármestere  
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Szerb Köztársaság  
BELÜGYMINISZTÉRIUM  
Rendőrségi Igazgatóság  
Területi Rendőrségi Igazgatóság Nagykikinda  
Zentai Rendőrállomás  
Szám: 03-22-10-876/19 
Kelt: 2019.03.19-én  
Zenta  
Fő tér 1  
Tel.: 024/815-113 
SV  
 
 

- ZENTA KÖZSÉG  
- Zentai Községi Képviselő-testület   
- Sarnyai Rózsa Editnek – a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének  

 
Tárgy: adatok megküldése   
 
 
Küldjük Önnek  a  javaslatainkat   a  biztonsági tanácsba,   az ifjúsági tanácsba  és  a 
gyermekjogi tanácsba,  amelyben  az alábbi   dolgozókat  javasoljuk:  
 
Biztonsági tanács 
- Popović Željko – a Zentai RÁ vezetője   
- Zavišić Veselin – a Zentai RÁ parancsnoka  
 
A közlekedésbiztonságot  koordináló tanács   
- Subotički Milan  - a Zentai RÁ  közlekedési szektorának vezetője   
 
Ifjúsági tanács:  
- Đurović Željko – a  Zentai RÁ parancsnokhelyettese  
 
Gyermekjogi tanács:  
- Sremčev Veselin – a Zentai RÁ tisztje  
 

A Zentai RÁ vezetője  
rendőrségi alezredes 
Popović Željko s. k.  

18



Javaslat 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019) 49. szakasza, a Zentai 
Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
3/2018. sz.) 71-72. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2019. május 22-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

HATÁROZATOT  
ZENTA KÖZSÉG BIZTONSÁGI TANÁCSA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A 

KINEVEZÉSÉRŐL  
 

I. 
 

A KKT kinevezi Zenta község biztonsági tanácsának elnökét és tagjait, éspedig:  
1. Ceglédi Rudolfot, Zenta község polgármesterét – elnököt,  
2. Popović Željkót, a Zentai Rendőrállomás vezetőjét – elnökhelyettest 
3. Báló Tatjanát, a Zentai Községi Képviselő-testület elnökét – tagot  
4. Sarnyai Rózsa Editet, Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a vezetőjét - 

tagot 
5. Mirko Gašovićot, a Zentai Alapfokú Ügyészség ügyészéz– tagot 
6. Zavišić Veselint, a Zentai Rendőrállomás parancsnokát – tagot  
7. Dr. Csáki Beátát, Zenta község területén ó az egészségügyi intézmények képviselőjét 

– tagot  
8. Nikolić Verikios Ljubicát, a zentai Szociális Védelmi Központ igazgatóját – tagot 
9. Nagy Józsefet, a zentai Kis Szent Teréz katolikus templom plébánosát – tagot 
10. Zarić Dalibort, a zentai Pravoszláv Egyházközség papját - tagot 
11. Urbán Zsuzsannát, a zentai Stevan Sremac ÁI igazgatóját, Zenta község területén az 

általános iskolák képviselőjét – tagot  
12. Újházi Évát, a Zentai Gimnázium igazgatóját, Zenta község területén a középiskolák 

képviselőjét – tagot 
13. Kopasz Ildikót, a „Снежана“ Hófehérke Óvoda igazgatóját – tagot,  
14. Bata Tamást, a városi helyi közösségek képviselőjét – tagot,  
15. Gombos Tibort, a Tűzoltó Egység képviselőjét – tagot,  
16. Stojkov Igort, a Zentai Községi Képviselő-testölet titkárát – a tanács titkárát 

döntéshozatali jog nélkül. 
 

II. 
 

 A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány                   Pataki Tibor s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület      a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
Szám: 020-30/2019-I  
Kelt: 2019. május 22-én 
Z e n t a  
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Indokolás: 
 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 49. szakaszának 2. 
bekezdése előirányozza, hogy a Községi Képviselő-testület ügyrendjében állapítják meg a 
külön munkatestületek számát és feladatait, megválasztását, az állandó és külön 
munkatestületek elnökeinek és tagjainak a jogait és kötelezettségeit, valamint más, az állandó 
és külön munkatestületek munkájában jelentős kérdéseket. 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 3/2018. sz.) 71-72. szakasza megállapítja és előirányozza a biztonsági tanács 
megválasztásának szabályait és módját. Az ügyrend 72. szakaszának 5. bekezdése 
előirányozza, hogy a tanács tagjait a Községi Képviselő-testület nevezi ki a község 
polgármesterének az  indokolt javaslatára. 
 
Mivel a 2016-tól a 2019-ig terjedő időszakban jelentős változásokra került sor a 
tisztségviselők között, akik tagjai a biztonsági tanácsnak, és adottak a feltételek azok 
felmentésére, és emellett sor került az új ügyrend és az község új statútumának a 
kidolgozására, amellyel változtak a tanács tagjai kinevezésének feltételei.  
 
Zenta község polgármestere javasolja a tanács tagjainak a felmentését, és egyben annak új 
kinevezését. 
 
A fent felsoroltak alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti határozatot.  
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Javaslat 
 Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 49. szakasza,  Zenta  
Község Képviselő-testületének a munkájáról szóló ügyrend (Zenta Község Hivatalos Lapja,  
3/2018. sz.) 76. szakasza  alapján a Zentai Községi Képviselő- testület  a  2019. május 22-én 
tartott ülésén meghozta  az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET  IFJÚSÁGI TANÁCSA  

TAGJÁNAK A  FELMENTÉSÉRŐL  
 

I.  
 
A KKT felmenti  a Községi Képviselő-testület ifjúsági tanács tagját:  
 

1. Zavišić Veselint,  a Zentai Rendőrállomás  parancsnokát  
 

 
II. 

 
A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány                         Pataki Tibor s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület         a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
Szám: 020-3/2019-I  
Kelt: 2019. május 22-én 
Z e n t a  
 

Indoklás: 
 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 49. szakaszának 2. 
bekezdése  előirányozza, hogy  a  Községi Képviselő-testület  ügyrendjével meg kell 
állapítani   az állandó  és  külön munkatestületek   számát  és  feladatait,  az állandó   és  
külön munkatestületek  elnökének és tagjainak   a  jogait  és  kötelezettségeit, valamint  más  
kérdéseket, amelyek jelentősek  az állandó és külön munkatestületek  munkájában.   
 
Zenta  Község Képviselő-testületének a munkájáról szóló ügyrend (Zenta Község Hivatalos 
Lapja,  3/2018. sz.) 76. szakasza előirányozza, hogy  az ifjúsági tanácsnak 9 tagja van (1. 
bekezdés). Az ifjúsági tanács  elnökét  és  tagjait a Községi Képviselő-testület  választja meg  
a  község  polgármesterének,   a  Községi Képviselő-testület  elnökének, a képviselői 
csoportoknak, a helyi közösségeknek,  a polgárok egyesületeinek,  az ifjúsági szervezeteknek  
és egyesületeknek, az iskolák és más   közszolgálatok javaslatára (2. bekezdés). A tanács 
tagjainak legalább a felét a 15-30 éves  korú fiatalok alkotják,  akik  az aktivitásaikkal és   
eljárásaikkal jelentősen affirmálták a  fiatalok pozitív  szerepét és  jelentőségét   a helyi  
közösségben, illetve  akik iskolai, egyetemi, tudományos, illetve  más díjak elnyerői, amelyek 
jelentősek a fiatalok  érdeklődésének   különféle  területein (3. bekezdés). Az  ifjúsági tanács  
többi tagját   a  Községi Képviselő-testület    nevezi  ki, a feltétellel, hogy  többéves 
tapasztalattal rendelkeznek a munkában a fiatalok problémáit illetően,   bizonyított 
szakértelmük van, illetve aktívan részt   vettek nagyobb számú aktivitásban, amely jelentős a 
fiatalok számára (4. bekezdés). 
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A Zentai Rendőrállomás  benyújtotta  a Zentai Községi Képviselő-testületnek a beadványát, 
amellyel  javasolja  Đurović Željkót  a Zentai Rendőrállomás  parancsnokhelyettesét a Zentai 
Községi Képviselő-testület   ifjúsági tanácsa  új tagjának. 
 
A fent  felsoroltak alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti  határozatot.  
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Szerb Köztársaság  
BELÜGYMINISZTÉRIUM  
Rendőrségi Igazgatóság  
Területi Rendőrségi Igazgatóság Nagykikinda  
Zentai Rendőrállomás  
Szám: 03-22-10-876/19 
Kelt: 2019.03.19-én  
Zenta  
Fő tér 1  
Tel.: 024/815-113 
SV  
 
 

- ZENTA KÖZSÉG  
- Zentai Községi Képviselő-testület   
- Sarnyai Rózsa Editnek – a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének  

 
Tárgy: adatok megküldése   
 
 
Küldjük Önnek  a  javaslatainkat   a  biztonsági tanácsba,   az ifjúsági tanácsba  és  a 
gyermekjogi tanácsba,  amelyben  az alábbi   dolgozókat  javasoljuk:  
 
Biztonsági tanács 
- Popović Željko – a Zentai RÁ vezetője   
- Zavišić Veselin – a Zentai RÁ parancsnoka  
 
A közlekedésbiztonságot  koordináló tanács   
- Subotički Milan  - a Zentai RÁ  közlekedési szektorának vezetője   
 
Ifjúsági tanács:  
- Đurović Željko – a  Zentai RÁ parancsnokhelyettese  
 
Gyermekjogi tanács:  
- Sremčev Veselin – a Zentai RÁ tisztje  
 

A Zentai RÁ vezetője  
rendőrségi alezredes 
Popović Željko s. k.  
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Javaslat 
 Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 49. szakasza,  Zenta  
Község Képviselő-testületének a munkájáról szóló ügyrend (Zenta Község Hivatalos Lapja,  
3/2018. sz.) 76. szakasza  alapján a Zentai Községi Képviselő- testület  a  2019. május 22-én 
tartott ülésén meghozta  az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET  IFJÚSÁGI TANÁCSA  

TAGJÁNAK A  KINEVEZÉSÉRŐL  
 

I.  
 
A KKT kinevezi  a Községi Képviselő-testület ifjúsági tanács tagját:  
 

1. Đurović Željkót,  a Zentai Rendőrállomás  parancsnokhelyettesét  
 

 
II. 

 
 

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány                         Pataki Tibor s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület         a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
Szám: 020-32/2019-I  
Kelt: 2019. május 22-én 
Z e n t a  
 

Indoklás: 
   

  
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 49. szakaszának 2. 
bekezdése  előirányozza, hogy  a  Községi Képviselő-testület  ügyrendjével meg kell 
állapítani   az állandó  és  külön munkatestületek   számát  és  feladatait,  az állandó   és  
külön munkatestületek  elnökének és tagjainak   a  jogait  és  kötelezettségeit, valamint  más  
kérdéseket, amelyek jelentősek  az állandó és külön munkatestületek  munkájában.   
 
Zenta  Község Képviselő-testületének a munkájáról szóló ügyrend (Zenta Község Hivatalos 
Lapja,  3/2018. sz.) 76. szakasza előirányozza, hogy  az ifjúsági tanácsnak 9 tagja van (1. 
bekezdés). Az ifjúsági tanács  elnökét  és  tagjait a Községi Képviselő-testület  választja meg  
a  község  polgármesterének,   a  Községi Képviselő-testület  elnökének, a képviselői 
csoportoknak, a helyi közösségeknek,  a polgárok egyesületeinek,  az ifjúsági szervezeteknek  
és egyesületeknek, az iskolák és más   közszolgálatok javaslatára (2. bekezdés). A tanács 
tagjainak legalább a felét a 15-30 éves  korú fiatalok alkotják,  akik  az aktivitásaikkal és   
eljárásaikkal jelentősen affirmálták a  fiatalok pozitív  szerepét és  jelentőségét   a helyi  
közösségben, illetve  akik iskolai, egyetemi, tudományos, illetve  más díjak elnyerői, amelyek 
jelentősek a fiatalok  érdeklődésének   különféle  területein (3. bekezdés). Az  ifjúsági tanács  
többi tagját   a  Községi Képviselő-testület    nevezi  ki, a feltétellel, hogy  többéves 
tapasztalattal rendelkeznek a munkában a fiatalok problémáit illetően,   bizonyított 
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szakértelmük van, illetve aktívan részt   vettek nagyobb számú aktivitásban, amely jelentős a 
fiatalok számára (4. bekezdés). 
 
A Zentai Rendőrállomás  benyújtotta  a Zentai Községi Képviselő-testületnek a beadványát, 
amellyel  javasolja  Đurović Željkót  a Zentai Rendőrállomás  parancsnokhelyettesét a Zentai 
Községi Képviselő-testület   ifjúsági tanácsa  új tagjának. 
 
A fent  felsoroltak alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti  határozatot.  
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Javaslat 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/91., 
79/2005. – más törv., 81/2005.  – kiigazítás, más törv.,  83/2005 – kiig. más törv. és 
83/2014 – más törv. s)  20. szakaszának  1.  bekezdése, az egészségvédelemről szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  25/2019.   sz.) 113. szakaszának  4.  bekezdése, a 
helyi önkormányzatról szóló törvény  (az  SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007.. 83/2014 
– más törv., 101/2016 – más törv. és  47/2018. sz.) 32.  szakasza 1.  bekezdésének 9) 
pontja, Zenta község statútuma  (Zenta Község Hivatalos  Lapja,  4/2019. sz.) 45. 
szakasza 1. bekezdésének  13) pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2019. 
május 22-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

HATÁROZATOT  
A ZENTAI GYÓGYSZERTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGA MANDÁTUMÁNAK 

A  MEGSZŰNÉSÉRŐL  
I. 

A KKT megállapítja, hogy a Zentai Gyógyszertár   igazgatóbizottságának megszűnt   a  
mandátuma  a  négyéves időszak lejárta miatt, amelyre  ki lettek nevezve,   illetve  
megszűnt  a mandátuma a következő személyeknek: 
 

1. Csábi Valéria – elnök,  
2. Kopasz  Danica – tag,  
3. Barsi Márta – tag,  
4. Kovács Ágnes – tag, és  
5. Szabó Zsuzsanna – tag.   

 
II.  

Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 

Indoklás:  
 

A Zentai Községi Képviselő-testület   a  20-25/2015-I-es számú,  2015. március  30-án 
kelt végzésével kinevezte  a  Zentai Gyógyszertár  igazgatóbizottságát, négyéves  
megbízatási időre.  
A Zentai Község Képviselő-testület  2016.  szeptember  29-én felmentette  és kinevezte  a 
Zentai  Gyógyszertár  igazgatóbizottságának  két  tagját  és  az elnökét,   a  mandátumig,  
amely  a Zentai  Gyógyszertár igazgatóbizottsága tagjainak   a  Zentai Községi 
Képviselő-testület  20-25/2015-I-es számú, 2015. március 30-án kelt végzésével  a  
mandátumuk leteltéig tart.   
A Zentai Községi  Képviselő-testület 2017. április  20-án  felmentette  és  kinevezte a 
Zentai  Gyógyszertár  igazgatóbizottságának  egy  tagját  a  mandátumig,  amely  a Zentai  
Gyógyszertár igazgatóbizottsága tagjainak   a  Zentai Községi Képviselő-testület  20-
25/2015-I-es számú, 2015. március 30-án kelt végzésével  a  mandátumuk leteltéig tart.   
 
A Zentai Községi  Képviselő-testület 2018. október  18-án  felmentette  és  kinevezte a 
Zentai  Gyógyszertár  igazgatóbizottságának  egy  tagját  a  mandátumig,  amely  a Zentai  
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Gyógyszertár igazgatóbizottsága tagjainak   a  Zentai Községi Képviselő-testület  20-
25/2015-I-es számú, 2015. március 30-án kelt végzésével  a  mandátumuk leteltéig tart.   
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/91. sz.) 20. 
szakaszának 1. bekezdése előirányozza:   „Az intézmény  igazgatóbizottságát az alapító 
nevezi ki és menti fel.”   
 
Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  107/2005., 72/2009. 
sz. – más törvény, 88/2010., 99/2010. sz.) 113. szakasza 4.  bekezdése előirányozza:  „Az 
intézmény igazgatóját, igazgatóhelyettesét,   az  igazgatóbizottság  elnökét és tagjait,  é  a 
felügyelő bizottság elnökét és tagjait az egészségügyi intézményben  az alapító nevezi ki 
és menti fel.”  
 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az  SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007.. 
83/2014 – más törv., 101/2016 – más törv. és  47/2018. sz.) 32.  szakasza 1.  
bekezdésének 9) pontja előirányozza:” A Községi Képviselő-testület a törvénnyel 
összhangban kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények, 
szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelő bizottságát, kinevezi és 
felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel összhangban.” 
 
  
Zenta község statútuma  (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza 1. 
bekezdésének   13) pontja előirányozza:   „A Községi  Képviselő-testület, összhangban a 
törvénnyel,  kinevezi  és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságot,  kinevezi  és  
felmenti  az  általa alapított  közvállalatok, intézmények és szervezetek igazgatóit, 
továbbá, a törvénnyel összhangban,  jóváhagyja azok  alapszabályát.” 
 
Zenta  község Községi Tanácsa, mint  a Községi Képviselő-testület által hozott  aktusok 
meghatalmazott javaslattevője megerősítette   a Zentai Gyógyszertár igazgatóbizottsága  
mandátuma megszűnéséről szóló határozatjavaslatot.   
   
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 
javaslatát a Zentai Gyógyszertár igazgatóbizottsága mandátuma megszűnésének 
megállapításáról, meghozta  a  rendelkező része szerinti határozatot.  

 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat 
ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi 
Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül 
közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány                         Pataki Tibor s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület     a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
Szám: 020-24/2019-I  
Kelt: 2019. május 22-én 
Z e n t a  
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Javaslat 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/91., 
79/2005. – más törv., 81/2005.  – kiigazítás, más törv.,  83/2005 – kiig. más törv. és 
83/2014 – más törv. s)  20. szakaszának  1.  bekezdése, az egészségvédelemről szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  25/2019.   sz.) 113. szakaszának  4.  bekezdése, a 
helyi önkormányzatról szóló törvény  (az  SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007.. 83/2014 
– más törv., 101/2016 – más törv. és  47/2018. sz.) 32.  szakasza 1.  bekezdésének 9) 
pontja, Zenta község statútuma  (Zenta Község Hivatalos  Lapja,  4/2019. sz.) 45. 
szakasza 1. bekezdésének  13) pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2019. 
május 22-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

HATÁROZATOT  
A ZENTAI GYÓGYSZERTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGA  TAGJÁNAK A 

KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I.  
A KKT  kinevezi a Zentai Gyógyszertár igazgatóbizottsága tagját, éspedig:  

- Pósa Ibolyát – elnöknek – az alapító  képviselőjének,   
- Barsi Mártát- tagnak – az alapító képviselőjének,   
- Szabó Zsuzsannát  - tagnak az egészségügyi intézményből. 

 
II. 

A Zentai Gyógyszertár igazgatóbizottsága  tagjainak a mandátuma négy évre  szól. 
 

III.  
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 

Indoklás:  
 

A Zentai Községi Képviselő-testület  a  20-25/2015-I-es számú,  2015. március  30-án 
kelt végzésével kinevezte  a  Zentai Gyógyszertár  igazgatóbizottságát, négyéves  
megbízatási időre.  
 
A Zentai Község Képviselő-testület  2016.  szeptember  29-én felmentette  és kinevezte  a 
Zentai  Gyógyszertár  igazgatóbizottságának  két  tagját  és  az elnökét,   a  mandátumig,  
amely  a Zentai  Gyógyszertár igazgatóbizottsága tagjainak   a  Zentai Községi 
Képviselő-testület  20-25/2015-I-es számú, 2015. március 30-án kelt végzésével  a  
mandátumuk leteltéig tart.   
 
A Zentai Községi  Képviselő-testület 2017. február  24-én  felmentette  és  kinevezte a 
Zentai  Gyógyszertár  igazgatóbizottságának  egy  tagját  a  mandátumig,  amely  a Zentai  
Gyógyszertár igazgatóbizottsága tagjainak   a  Zentai Községi Képviselő-testület  20-
25/2015-I-es számú, 2015. március 30-án kelt végzésével  a  mandátumuk leteltéig tart.   
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A Zentai Községi  Képviselő-testület 2017. április  20-án  felmentette  és  kinevezte a 
Zentai  Gyógyszertár  igazgatóbizottságának  egy  tagját  a  mandátumig,  amely  a Zentai  
Gyógyszertár igazgatóbizottsága tagjainak   a  Zentai Községi Képviselő-testület  20-
25/2015-I-es számú, 2015. március 30-án kelt végzésével  a  mandátumuk leteltéig tart.   
 
A Zentai Községi  Képviselő-testület 2018. október  18-án  felmentette  és  kinevezte a 
Zentai  Gyógyszertár  igazgatóbizottságának  egy  tagját  a  mandátumig,  amely  a Zentai  
Gyógyszertár igazgatóbizottsága tagjainak   a  Zentai Községi Képviselő-testület  20-
25/2015-I-es számú, 2015. március 30-án kelt végzésével  a  mandátumuk leteltéig tart.   
 
A Zentai Gyógyszertár 2019. május 19-én megküldte Zenta községnek, mint alapítónak a 
Zentai Gyógyszertár   szakmai tanácsának  az  üléséről szóló   jegyzőkönyv-kivonatot, 
amely kelt  2019. május 19-én,  amely ülésen   az egészségügyi intézmény 
igazgatóbizottságába   javasolták Szabó Zsuzsannát.  
 

 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/91. sz.) 20. 
szakaszának 1. bekezdése szerint,  az intézmény  igazgatóbizottságát az alapító nevezi ki 
és menti fel.  
 
Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  107/2005., 72/2009. 
sz. – más törvény, 88/2010., 99/2010. sz.) 113. szakasza 4.  bekezdése előirányozza:  „Az 
intézmény igazgatóját, igazgatóhelyettesét,   az  igazgatóbizottság  elnökét és tagjait,  é  a 
felügyelő bizottság elnökét és tagjait az egészségügyi intézményben  az alapító nevezi ki 
és menti fel.”  
 
Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  107/2005., 72/2009. 
sz. – más törvény, 88/2010., 99/2010. sz.) 120. szakasza 1.  bekezdése előirányozza:  „Az  
egészségházban,   a  poliklinikán,   a  gyógyszergyári intézményben,  az intézetben és  a  
kórházban az igazgatóbizottságnak három tagja van, akik  közül egy  az egészségügyi 
intézmény tagja, és  kettő az alapító képviselője.+  
 
Az egészségvédelemről szóló törvény 120. szakasza 3.  bekezdése előirányozza:  „Az 
egészségügyi intézmény igazgatóbizottságát négyéves megbízatási időre kell választani”. 
 
Az egészségvédelemről szóló törvény 123. szakaszának  1. és 2.  bekezdése előirányozza:  
 
„Az egészségügyi intézmény  igazgatóbizottságának a felügyelő bizottságának  a  tagjait   
az egészségügyi  intézmény szakmai tanácsa  javaslatára  kell  kinevezni,  a  reprezentatív 
szakszervezet  előzetes  véleménye alapján az adott  egészségügyi intézményben.  
 
Az igazgatóbizottságba és felügyelő bizottságba kinevezhető   a személy, aki:  

1) orvosdoktor, a dentális medicina  doktora,   a gyógyszerészet   magisztere, illetve   
a  gyógyszerészet-egészségügyi  biovegyésze vagy    magas fokú szakképzettsége 
van    a jogi, közgazdasági illetve  szervezői tudományok terén,   az akadémiai   
mesterképző   karokon, összhangban   a  törvénnyel, amelye  a  magas fokú  
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oktatást   rendezi  és  legalább öt év munkatapasztalata  van  az egészségügy,  a  
jog, a közgazdaság, illetve a szervezői tudományok terén,   

2) nem volt elítélve, illetve ellene  nem folyik vizsgálat a törvénnyel megállapított 
bűncselekmény miatt, amellyel   a szervezetben és a hatásköri állami szervben  a 
szervezett bűnözés, korrupció és  más   súlyos  bűncselekmény miatt, illetve  aki 
nem lett elítélve  jogerős   bírósági határozattal   előre megfontolt 
bűncselekményért hat  hónapig  tartó börtönbüntetésre vagy súlyosabb  
büntetésre,  és  bűncselekményért az emberek egészsége ellen, illetve   nem lett  
kimondva  jogerős   bírósági határozattal a biztonsági intézkedés   összhangban a 
büntetőtörvénykönyvvel, éspedig: kötelező pszichiátriai kezelés és  őrzés  az 
egészségügyi intézményben,   kötelező pszichiátriai kezelés szabadlábon,   
kötelező kábítószer elleni  kezelés, kötelező alkoholizmus elleni kezelés,  illetve  
a  hivatása, tevékenysége  és  kötelezettsége  végzésének tilalma,  ami miatt  nem  
végezheti az igazgatóbizottságban, illetve a felügyelő bizottságban   a  
kötelezettségét,  

3) nem  tagjai  a  politikai párt szervének,  
4) eleget  tesz  az egészségügyi intézmény alapszabályával előirányozott  más   

feltételeknek.”   
 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az  SZK Hivatalos Közlönye,  az  SZK 
Hivatalos Közlönye,  129/2007.. 83/2014 – más törv., 101/2016 – más törv. és  
47/2018.sz.) 32.  szakasza 1.  bekezdésének 9) pontja előirányozza: „A községi  
képviselő-testület, összhangban a törvénnyel,  kinevezi  és felmenti az igazgató- és 
felügyelő bizottságot,  kinevezi  és  felmenti  az  általa alapított  közvállalatok, 
intézmények és szervezetek igazgatóit, továbbá, a törvénnyel összhangban,  jóváhagyja 
azok  alapszabályát.”  
 
Zenta község statútuma  (Zenta Község Hivatalos  Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza 1. 
bekezdésének  13) pontja előirányozza: „A községi  képviselő-testület, összhangban a 
törvénnyel,  kinevezi  és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságot,  kinevezi  és  
felmenti  az  általa alapított  közvállalatok, intézmények és szervezetek igazgatóit, 
továbbá, a törvénnyel összhangban,  jóváhagyja azok  alapszabályát.”  
  
Zenta  község Községi Tanácsa, mint  a Községi Képviselő-testület által hozott  aktusok 
meghatalmazott javaslattevője javasolta,  a Zentai Gyógyszertár igazgatóbizottsága  
tagjainak  kinevezéséről szóló  határozat  meghozatalát.   
 
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 
javaslatát a Zentai Gyógyszertár igazgatóbizottsága   tagjainak a  kinevezését illetően, 
meghozta  a   rendelkező része szerinti határozatot.  

 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E 
határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja 
u. 9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától 
számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 
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Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány                         Pataki Tibor s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület     a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
Szám: 020-23/2019-I  
Kelt: 2019. május 22-én 
Z e n t a  
 
 

 
 

 

23



A Zentai Gyógyszertár levélpapírja  
 
Szám: 2-5 
Dátum: 2019.03.26. 
 

JEGYZŐKÖNYV-KIVONAT  
 

készült a Zentai Gyógyszertár   szakmai tanácsának a  2. ülésén,  amelynek megtartására  2019.03.26-
án került sor a Zentai Központi Gyógyszertárban 13.00 órai kezdettel. Az ülésen részt vett  mr.ph. 
Bata Simonyi Márta – tag (a szakmai tanács elnöke), mr.ph.  Pető Ágnes-tag,   Szabó Zsuzsanna, okl. 
mérnök-tag és  mint  jegyzőkönyvvezető. Távol maradt  dr. Véber Zita.   
 

Napirend   
 

1. Az igazgatóbizottság és a felügyelő bizottság  tagjainak a megválasztása  
2. Különféle  

 
1. pont 

 
Az igazgatóbizottság és a felügyelő bizottság tagjait  2015. 03. 30-án  választották meg, és  ezzel 
összhangban  a szakmai tanács  összeült,  és  a  Zentai Gyógyszertár   foglalkoztatottjainak a soraiból   
két  foglalkoztatottat választott meg az igazgatóbizottság  tagjává és  egy  tagot a felügyelő bizottság 
tagjává.   Az igazgatóbizottság tagjai: mr.ph. Pető Ágnes és  Szabó  Zsuzsanna, okl. mérnök.  A 
felügyelő bizottság  tagja Cakó Ildikó.   
 
A javaslatot szavazásra bocsátottuk, és   egyhangúlag elfogadásra került, hogy  a Zentai Gyógyszertár   
igazgatóbizottsága belső   tagjának  mr.ph. Pető Ágnest  és  Szabó Zsuzsanna  okl. mérnököt 
válasszuk meg,  és  a felügyelő bizottág   belső tagjának   Cakó Ildikó került megválasztásra.   
 
Az  ülés  véget ért  13.30 órakor   
 
Jegyzőkönyvvezető      mr. ph. Bata Simonyi Márta s. k.  
Szabó Zsuzsanna, okl. mérnök s. k.   a szakmai  tanács elnök asszonya  

Körbélyegző  
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A Zentai Gyógyszertár levélpapírja  
 
Szám: 2-6 
Dátum: 2019.05.15. 
 

JEGYZŐKÖNYV-KIVONAT  
 

készült a Zentai Gyógyszertár   szakmai tanácsának a  3. ülésén,  amelynek megtartására  2019.04.14-én 
került sor a Zentai Központi Gyógyszertárban 8.00 órai kezdettel. Az ülésen részt vett  mr.ph. Bata 
Simonyi Márta – tag (a szakmai tanács elnöke) és    Szabó Zsuzsanna, okl. mérnök-tag és  mint  
jegyzőkönyvvezető. Mr.ph Pető Ágnes  távolmaradt. Jelen van az igazgatónő  dr. Véber Zita.   
 

Napirend   
 

1. Az igazgatóbizottság tagjának a megválasztása  
2. Különféle  

 
1. pont 

 
A törvény módosítása  miatt,  amely szerint  az igazgatóbizottság tagságának száma  5-ről  3-ra  módosul 
a szakmai tanács  megtartotta   az ülését, miszerint  a  foglalkoztatottak soraiból  egy  tagot válasszon  az 
igazgatóbizottságba. Szabó Zsuzsanna   okl. mérnököt választották. 
 
A javaslatot szavazásra bocsátottuk, és   egyhangúlag elfogadásra került, hogy  a Zentai Gyógyszertár   
igazgatóbizottsága  belső   tagjának  Szabó Zsuzsanna  okl. mérnököt válasszuk meg.   
Az  ülés  véget ért  13.30 órakor   
 
Jegyzőkönyvvezető      mr. ph. Bata Simonyi Márta s. k.  
Szabó Zsuzsanna, okl. mérnök s. k.   a szakmai  tanács elnök asszonya  

Körbélyegző  
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Javaslat 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/91., 
79/2005. – más törv., 81/2005.  – kiigazítás, más törv.,  83/2005 – kiig. más törv. és 
83/2014 – más törv. sz.)  22. szakaszának  1.  bekezdése, az egészségvédelemről szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  25/2019.   sz.) 113. szakaszának  4.  bekezdése, a 
helyi önkormányzatról szóló törvény  (az  SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007.. 83/2014 
– más törv., 101/2016 – más törv. és  47/2018. sz.) 32.  szakasza 1.  bekezdésének 9) 
pontja, Zenta község statútuma  (Zenta Község Hivatalos  Lapja,  4/2019. sz.) 45. 
szakasza 1. bekezdésének  13) pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2019. 
május 22-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

HATÁROZATOT  
A ZENTAI GYÓGYSZERTÁR  FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA 

MANDÁTUMÁNAK A  MEGSZŰNÉSÉRŐL  
I. 
 

A KKT megállapítja, hogy a Zentai Gyógyszertár   felügyelő bizottságának megszűnt   a  
mandátuma  a  négyéves időszak lejárta miatt, amelyre  ki lettek nevezve,   illetve  
megszűnt  a mandátuma a következő személyeknek: 
 

1. Željko Vućinić – elnök,  
2. Lazić Erika – tag,  
3. Cakó Ildikó – tag, és  

 
II.  

Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 

Indoklás:  
 

A Zentai Községi Képviselő-testület   a  20-26/2015-I-es számú,  2015. március  30-án 
kelt végzésével kinevezte  a  Zentai Gyógyszertár  felügyelő bizottságát, négyéves  
megbízatási időre.  
 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/91., 
79/2005. – más törv., 81/2005.  – kiigazítás, más törv.,  83/2005 – kiig. más törv. és 
83/2014 – más törv. sz.) 22. szakaszának 1. bekezdése előirányozza:   „Az intézmény  
felügyelő bizottságát az alapító nevezi ki és menti fel.”   
 
Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  25/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
sz.) 113. szakasza 4.  bekezdése előirányozza:  „Az intézmény igazgatóját, 
igazgatóhelyettesét,   az  igazgatóbizottság  elnökét és tagjait,  é  a felügyelő bizottság 
elnökét és tagjait az egészségügyi intézményben  az alapító nevezi ki és menti fel.”  
 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az  SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007.. 
83/2014 – más törv., 101/2016 – más törv. és  47/2018. sz.) 32.  szakasza 1.  
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bekezdésének 9) pontja előirányozza:” A Községi Képviselő-testület a törvénnyel 
összhangban kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények, 
szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelő bizottságát, kinevezi és 
felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel összhangban.” 
 
  
Zenta község statútuma  (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza 1. 
bekezdésének   13) pontja előirányozza:   „A Községi  Képviselő-testület, összhangban a 
törvénnyel,  kinevezi  és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságot,  kinevezi  és  
felmenti  az  általa alapított  közvállalatok, intézmények és szervezetek igazgatóit, 
továbbá, a törvénnyel összhangban,  jóváhagyja azok  alapszabályát.” 
 
Zenta  község Községi Tanácsa, mint  a Községi Képviselő-testület által hozott  aktusok 
meghatalmazott javaslattevője megerősítette   a Zentai Gyógyszertár felügyelő bizottsága  
mandátuma megszűnéséről szóló határozatjavaslatot.   
   
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 
javaslatát a Zentai Gyógyszertár felügyelő bizottsága mandátuma megszűnésének 
megállapításáról, és meghozta  a  rendelkező része szerinti határozatot.  

 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E 
határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja 
u. 9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától 
számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány    Pataki Tibor   s. k.  
Zenta község 
Zentai Községi Képviselő-testület 
Szám: 020-22/2019-I                      a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
Kelt: 2019. május 22-én 
Z e n t a  
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Javslat 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/91., 
79/2005. – más törv., 81/2005.  – kiigazítás, más törv.,  83/2005 – kiig. más törv. és 
83/2014 – más törv. s)  20. szakaszának  1.  bekezdése, az egészségvédelemről szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  25/2019.   sz.) 113. szakaszának  4.  bekezdése, a 
helyi önkormányzatról szóló törvény  (az  SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007.. 83/2014 
– más törv., 101/2016 – más törv. és  47/2018. sz.) 32.  szakasza 1.  bekezdésének 9) 
pontja, Zenta község statútuma  (Zenta Község Hivatalos  Lapja,  4/2019. sz.) 45. 
szakasza 1. bekezdésének  13) pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2019. 
május 22-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

HATÁROZATOT  
A ZENTAI GYÓGYSZERTÁR FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA  TAGJÁNAK A 

KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I.  
A KKT  kinevezi a Zentai Gyógyszertár felügyelő bizottsága tagját, éspedig:  

- Vučinić Željkót – elnöknek – az alapító  képviselőjének,   
- Pásztor Máriát- tagnak – az alapító képviselőjének,   
- Cakó Ildikót  - tagnak az egészségügyi intézményből. 

 
II. 

A Zentai Gyógyszertár felügyelő bizottsága tagjainak a mandátuma négy évre  szól 
 

III.  
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 

Indoklás:  
 

A Zentai Községi Képviselő-testület  a  20-26/2015-I-es számú,  2015. március  30-án 
kelt végzésével kinevezte  a  Zentai Gyógyszertár  felügyelő bizottságát, négyéves  
megbízatási időre.  
 
A Zentai Gyógyszertár 2019. május 19-én megküldte Zenta községnek, mint alapítónak a 
Zentai Gyógyszertár  szakmai tanácsának  az  üléséről szóló   jegyzőkönyv-kivonatot, 
amely kelt  2019. május 19-én,  amely ülésen   az egészségügyi intézmény felügyelő 
bizottságába   javasolták Szabó Ildikót.  
 

 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/91. sz.) 22. 
szakaszának 1. bekezdése szerint,  az intézmény  felügyelő bizottságát az alapító nevezi 
ki és menti fel.  
 
Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  107/2005., 72/2009. 
sz. – más törvény, 88/2010., 99/2010. sz.) 113. szakasza 4.  bekezdése előirányozza:  „Az 
intézmény igazgatóját, igazgatóhelyettesét,   az  igazgatóbizottság  elnökét és tagjait,  é  a 
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felügyelő bizottság elnökét és tagjait az egészségügyi intézményben  az alapító nevezi ki 
és menti fel.”  
 
Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  107/2005., 72/2009. 
sz. – más törvény, 88/2010., 99/2010. sz.) 122. szakasza 1.  bekezdése előirányozza:  „Az  
egészségházban,   a  poliklinikán,   a  gyógyszergyári intézményben,  az intézetben és  a  
kórházban a felügyelő bizottságnak három tagja van, akik  közül egy  az egészségügyi 
intézmény tagja, és  kettő az alapító képviselője.  
 
Az egészségvédelemről szóló törvény 122. szakasza 3.  bekezdése előirányozza:  „Az 
egészségügyi intézmény felügyelő bizottságát négyéves megbízatási időre kell 
választani”. 
 
Az egészségvédelemről szóló törvény 123. szakaszának  1. és 2.  bekezdése előirányozza:  
 
„Az egészségügyi intézmény  igazgatóbizottságának a felügyelő bizottságának  a  tagjait   
az egészségügyi  intézmény szakmai tanácsa  javaslatára  kell  kinevezni,  a  reprezentatív 
szakszervezet  előzetes  véleménye alapján az adott  egészségügyi intézményben.  
 
Az igazgatóbizottságba és felügyelő bizottságba kinevezhető   a személy, aki:  

1) orvosdoktor, a dentális medicina  doktora,   a gyógyszerészet   magisztere, illetve   
a  gyógyszerészet-egészségügyi  biovegyésze vagy    magas fokú szakképzettsége 
van    a jogi, közgazdasági illetve  szervezői tudományok terén,   az akadémiai   
mesterképző   karokon, összhangban   a  törvénnyel, amelye  a  magas fokú  
oktatást   rendezi  és  legalább öt év munkatapasztalata  van  az egészségügy,  a  
jog, a közgazdaság, illetve a szervezői tudományok terén,   

2) nem volt elítélve, illetve ellene  nem folyik vizsgálat a törvénnyel megállapított 
bűncselekmény miatt, amellyel   a szervezetben és a hatásköri állami szervben  a 
szervezett bűnözés, korrupció és  más   súlyos  bűncselekmény miatt, illetve  aki 
nem lett elítélve  jogerős   bírósági határozattal   előre megfontolt 
bűncselekményért hat  hónapig  tartó börtönbüntetésre vagy súlyosabb  
büntetésre,  és  bűncselekményért az emberek egészsége ellen, illetve   nem lett  
kimondva  jogerős   bírósági határozattal a biztonsági intézkedés   összhangban a 
büntetőtörvénykönyvvel, éspedig: kötelező pszichiátriai kezelés és  őrzés  az 
egészségügyi intézményben,   kötelező pszichiátriai kezelés szabadlábon,   
kötelező kábítószer elleni  kezelés, kötelező alkoholizmus elleni kezelés,  illetve  
a  hivatása, tevékenysége  és  kötelezettsége  végzésének tilalma,  ami miatt  nem  
végezheti az igazgatóbizottságban, illetve a felügyelő bizottságban   a  
kötelezettségét,  

3) nem  tagjai  a  politikai párt szervének,  
4) eleget  tesz  az egészségügyi intézmény alapszabályával előirányozott  más   

feltételeknek.”   
 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az  SZK Hivatalos Közlönye,  az  SZK 
Hivatalos Közlönye,  129/2007.. 83/2014 – más törv., 101/2016 – más törv. és  
47/2018.sz.) 32.  szakasza 1.  bekezdésének 9) pontja előirányozza: „A községi  

25



képviselő-testület, összhangban a törvénnyel,  kinevezi  és felmenti az igazgató- és 
felügyelő bizottságot,  kinevezi  és  felmenti  az  általa alapított  közvállalatok, 
intézmények és szervezetek igazgatóit, továbbá, a törvénnyel összhangban,  jóváhagyja 
azok  alapszabályát.”  
 
Zenta község statútuma  (Zenta Község Hivatalos  Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza 1. 
bekezdésének  13) pontja előirányozza: „A községi  képviselő-testület, összhangban a 
törvénnyel,  kinevezi  és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságot,  kinevezi  és  
felmenti  az  általa alapított  közvállalatok, intézmények és szervezetek igazgatóit, 
továbbá, a törvénnyel összhangban,  jóváhagyja azok  alapszabályát.”  
  
Zenta  község Községi Tanácsa, mint  a Községi Képviselő-testület által hozott  aktusok 
meghatalmazott javaslattevője javasolta,  a Zentai Gyógyszertár felügyelő bizottsága  
tagjainak  kinevezéséről szóló  határozat  meghozatalát.   
 
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 
javaslatát a Zentai Gyógyszertár felügyelő bizottsága   tagjainak a  kinevezését illetően, 
meghozta  a   rendelkező rész szerinti határozatot.  

 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E 
határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja 
u. 9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától 
számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 
 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány                         Pataki Tibor s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület      a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
Szám: 020-25/2019-I  
Kelt: 2019. május 22-én 
Z e n t a  
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A Zentai Gyógyszertár levélpapírja  
 
Szám: 2-5 
Dátum: 2019.03.26. 
 

JEGYZŐKÖNYV-KIVONAT  
 

készült a Zentai Gyógyszertár   szakmai tanácsának a  2. ülésén,  amelynek megtartására  2019.03.26-
án került sor a Zentai Központi Gyógyszertárban 13.00 órai kezdettel. Az ülésen részt vett  mr.ph. 
Bata Simonyi Márta – tag (a szakmai tanács elnöke), mr.ph.  Pető Ágnes-tag,   Szabó Zsuzsanna, okl. 
mérnök-tag és  mint  jegyzőkönyvvezető. Távol maradt  dr. Véber Zita.   
 

Napirend   
 

1. Az igazgatóbizottság és a felügyelő bizottság  tagjainak a megválasztása  
2. Különféle  

 
1. pont 

 
Az igazgatóbizottság és a felügyelő bizottság tagjait  2015. 03. 30-án  választották meg, és  ezzel 
összhangban  a szakmai tanács  összeült,  és  a  Zentai Gyógyszertár   foglalkoztatottjainak a soraiból   
két  foglalkoztatottat választott meg az igazgatóbizottság  tagjává és  egy  tagot a felügyelő bizottság 
tagjává.   Az igazgatóbizottság tagjai: mr.ph. Pető Ágnes és  Szabó  Zsuzsanna, okl. mérnök.  A 
felügyelő bizottság  tagja Cakó Ildikó.   
 
A javaslatot szavazásra bocsátottuk, és   egyhangúlag elfogadásra került, hogy  a Zentai Gyógyszertár   
igazgatóbizottsága belső   tagjának  mr.ph. Pető Ágnest  és  Szabó Zsuzsanna  okl. mérnököt 
válasszuk meg,  és  a felügyelő bizottág   belső tagjának   Cakó Ildikó került megválasztásra.   
 
Az  ülés  véget ért  13.30 órakor   
 
Jegyzőkönyvvezető      mr. ph. Bata Simonyi Márta s. k.  
Szabó Zsuzsanna, okl. mérnök s. k.   a szakmai  tanács elnök asszonya  

Körbélyegző  
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Javaslat 
Zenta község területén az utcák, terek és a lakott település más  részeinek  a  megállapításáról 
és  megjelöléséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2018. sz.) 4. szakaszának 
3. bekezdése  alapján Zenta Község Képviselő-testülete  a  2019. május 22-én tartott ülésén 
meghozta  az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T  
AZ UTCÁK  ÉS TEREK  NEVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁBAN ILLETÉKES   

BIZOTTSÁG TAGJÁNAK  A FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
A KKT felmenti  Ramadanski Raškót az utcák és terek  nevének megállapításában  illetékes  
bizottság tagját a tisztsége  alól.   

 
II.  

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 

Indoklás: 
 

Zenta Község Képviselő-testülete   a  2018. április  27-én tartott ülésén meghozta  a  
rendeletet Zenta község területén   az utcák, terek és  a lakott település más   részeinek   a  
megállapításáról és  megjelöléséről (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2018. sz.)  
 
Zenta község területén  az utcák, terek és  a lakott település más   részeinek   a  
megállapításáról és  megjelöléséről szóló rendelet 4. szakaszának  3. bekezdésének 
rendelkezései  szerint, a Községi Képviselő-testület nevezi ki és  menti fel a bizottságot, 
amelyet  az elnök, az elnökhelyettes  és  három tag alkot.   
 
Az elnököt, az elnökhelyettest  és  egy  tagot   a képzőművészek  és  alkalmazott művészek,  
irodalmárok,  történészek,  művészettörténészek,  műépítészek,   képzőművészeti kritikusok 
és  más megfelelő  szakemberek soraiból kell megválasztani.  Két  tagot a  Községi 
Közigazgatási Hivatal  foglalkoztatottjainak a soraiból kell  megválasztani (2. bekezdés). 
 
Ramadanski Raško, az utcák és terek nevének megállapításában illetékes bizottság tagja 
2019.03.29-én benyújtotta lemondását személyes okokból .  
 
Az előterjesztettek alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti határozatot.  
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges  a  közigazgatási eljárásban. A 
határozat ellen   közigazgatási eljárás  indítható  a  Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, 
Nemanjina  u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz  a  fellebbezést  közvetlenül  vagy 
postai  úton kell  megküldeni  a  jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány           Pataki Tibor  s. k.  
Zenta község   
Zentai Községi Képviselő-testület     a Zentai Községi Képviselő-testület  elnökhelyettese 
Szám: 020-36/2019-I 
Kelt: 2019. május 22-én 
Z e n t a  
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AZ UTCÁK ÉS A TEREK  NEVÉNEK MEGHATÁROZÁSÁBAN ILLETÉKES 
BIZOTTSÁGNAK 
 
A bizottság elnökének Juhász Attilának  
 
2019. 03. 29.  
 
 

L E M O N D Á S  
 

Tisztelt Juhász Úr,  
 
Ez alkalommal tájékoztatom Önt a visszavonhatatlan döntésemről, hogy  kilépjek   az utcák 
és terek nevének meghatározásában illetékes  bizottságból, személyes okokból.   
 
Tisztelettel,  
 
Ramadanski Raško s. k.  
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Javaslat 
Zenta község területén az utcák, terek és a lakott település más  részeinek  a  megállapításáról 
és  megjelöléséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2018. sz.) 4. szakaszának 
3. bekezdése  alapján Zenta Község Képviselő-testülete  a  2019. május 22-én tartott ülésén 
meghozta  az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T  
AZ UTCÁK  ÉS TEREK  NEVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁBAN ILLETÉKES   

BIZOTTSÁG TAGJÁNAK  A KINEVEZÉSÉRŐL  
 

I.  
A KKT kinevezi  Đurović Željkót az utcák és terek  nevének megállapításában  illetékes  
bizottság tagjává.   
 

II.  
Az utcák és terek  nevének megállapításában  illetékes  bizottság tagjának  a mandátuma a 
Községi Képviselő-testület   képviselői mandátumának  a  leteltéig tart, amely  időszakra az 
utcák és terek  nevének megállapításában illetékes bizottság tagjai kinevezésre kerültek.  

 
 

III.  
A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 

Indoklás: 
 

Zenta Község Képviselő-testülete  a  2018. április  27-én tartott ülésén meghozta  a  
rendeletet Zenta község területén   az utcák, terek és  a lakott település más   részeinek   a  
megállapításáról és  megjelöléséről (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2018. sz.)  
 
Zenta község területén  az utcák, terek és  a lakott település más   részeinek   a  
megállapításáról és  megjelöléséről szóló rendelet 4. szakaszának  3. bekezdésének 
rendelkezései  szerint, a Községi Képviselő-testület nevezi ki és  menti fel a bizottságot, 
amelyet  az elnök, az elnökhelyettes  és  három tag alkot.   
 
Az elnököt, az elnökhelyettest  és  egy  tagot   a képzőművészek  és  alkalmazott művészek,  
irodalmárok,  történészek,  művészettörténészek,  műépítészek,   képzőművészeti kritikusok 
és  más megfelelő  szakemberek soraiból kell megválasztani.  Két  tagot a  Községi 
Közigazgatási Hivatal  foglalkoztatottjainak a soraiból kell  megválasztani (2. bekezdés). 
 
Ramadanski Raško, az utcák és terek nevének megállapításában illetékes bizottság tagja 
2019.03.29-én benyújtotta lemondását személyes okokból, és helyette  javasoljuk Đurović 
Željko, zentai lakos  kinevezését a bizottság új tagjának.   
 
Az előterjesztettek alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti határozatot.  
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges  a  közigazgatási eljárásban. A 
határozat ellen   közigazgatási eljárás  indítható  a  Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, 
Nemanjina  u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz  a  fellebbezést  közvetlenül  vagy 
postai  úton kell  megküldeni  a  jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül. 
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány           Pataki Tibor  s. k.  
Zenta község   
Zentai Községi Képviselő-testület     a Zentai Községi Képviselő-testület  elnökhelyettese 
Szám: 020-37/2019-I 
Kelt: 2019. május 22-én 
Z e n t a  
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