
Javaslat 
A gazdasági társaságokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2011., 99/2011., 
83/2014. – más törv.,  5/2015. és 44/2018. sz.) 543. szakasza, az egészségvédelemről szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 25/2019. sz.) 34. és  262. szakasza, a közszolgálatokról 
szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  42/91., 71/94., 79/2005. – más törv., 81/2005. – 
más törv. kiig., 83/2005. – más törv. kiig. és 83/2014. sz. – más törv.) 27. szakasza, a helyi 
önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más 
törv., 101/2016. – más törv. és 47/2018. az.) 32. szakasza, valamint Zenta község statútuma 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 11. és 89. pontja 
alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2021. május 31-én tartott ülésén meghozta az 
alábbi  
 

R E N D E L E T E T  
a Zentai Gyógyszertár Intézmény megszüntetéséről   

 
A KKT megszünteti a Zentai Gyógyszertár Intézményt, székhelye  Zenta, Táncsics Mihály u. 
2/a, törzsszáma: 0892393, adóazonosító száma: 106888506, számlaszáma 840-
0000000803667-62 2021. május 31-ével.  
 
A jelen rendelet hatálybalépésével megszűnik a Zentai Gyógyszertár Intézményben minden 
foglalkoztatott munkaviszonya, valamint az egyéb személyeké, akik más alapon kerültek 
igénybevételre (ideiglenes és időszakos munkák, vállalkozói szerződések, szerződések a 
szakmai továbbképzésről és fejlesztésről, kiegészítő munka és egyéb).  
 
Ezen rendelet értelmében kötelezzük az intézmény igazgatóját hogy elvégezze a következő 
tevékenységeket:  
- hogy benyújtsa a regisztrációs bejelentőt a Zentai Gyógyszertár Intézmény 

megszüntetéséről a Gazdasági Cégjegyzékek Ügynöksége felé, 
- hogy átadja a hatásköri Adószervnek a bejelentést a nyereségadó előleges-végleges 

megállapítására a bejelentőt a gyógyszertár intézmény megszüntetésének napjával – PDP 
űrlap és adómérleg - PB 1 űrlap, 

- hogy benyújtsa a kérelmet az ÁFA kötelezettek nyilvántartásából való törlésre ZBPDV 
űrlap,  

- hogy az alapítónak átadja az intézmény pecsétjét és bélyegzőjét, 
- hogy meghozza minden foglalkoztatott munkaviszonyának a megszűnéséről szóló 

végzést és minden egyéb szükséges jogi aktust, 
- hogy foganatosítson minden szükséges jogi és más intézkedést a jelen rendelet 

megvalósítása céljából.  
 
A képviselő-testület felmenti tisztségéből és a Zentai Gyógyszertár Intézmény törvényes 
képviseletéből Đurić Živković Tamarát, zentai lakost, személyi száma 1802967825040. 
 
Elkészült a gyógyszertár intézmény rendkívüli pénzügyi jelentése az egészségügyi intézmény 
megszüntetésének napjával.  
 
A gyógyszertár intézmény által használt ingatlanok és eszközök Zenta község 
köztulajdonában maradnak, és az ingatlanokon és az eszközökön, illetve a gyógyszertár mint 
intézmény vagyona feletti használati jog átszáll Zenta községre.  
 
A Zenta Gyógyszertár Intézmény követelései átszállnak az alapítóra, azaz Zenta községre. 



 
A köztulajdonú gyógyszertár intézmény alapítója, Zenta község, mint egyetemleges adós, 
kötelezettséget vállal, hogy kiegyenlíti a Zenta Gyógyszertár Intézmény kiegyenlítetlen 
kötelezettségeit a hitelezőkkel szemben. Az eszközök biztosítottak Zenta község 
költségvetésében, és a kötelezettségek kiegyenlítésének módját és elsőbbségét külön aktussal 
kell megállapítani. Zenta község minden ismert hitelezőnek és adósnak írásos tájékoztatást ad 
a gyógyszertár intézmény megszüntetéséről, a jelen rendelet meghozatalától számított legtöbb 
15 napon belül.  
 
A gyógyszertár intézmény üzletviteli könyveit és dokumentációját őrizni kell, összhangban a 
jogszabályokkal, amelyek a levéltári anyagot rendezik, így a gyógyszertár intézmény 
alapítója meghozza a rendeletet, hogy a gyógyszertár intézmény teljes dokumentációját, 
amely megszűnt létezni a lefolytatott megszüntetési eljárást követően a zentai Történelmi 
Levéltárra, Zenta, Fő tér 1. sz., törzsszáma 08052115 bízza őrzésre.   
 
A jelen rendelet a meghozatalának napjával lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község 
Hivatalos Lapjában.   
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                                Szabó Dékány Zsófia s.k., 
Zenta Község                                            Zenta Község Képviselő-testülete elnökasszonya 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 510-3/2021-I 
Kelt: 2021. május 31-én 
Z e n t a 
 

Indokolás: 
 
A gyógyszertár intézmény alapítója meghozta a rendeletet ezen egészségügyi intézmény 
megszüntetéséről, azon objektív és szubjektív körülmények alapján, amelyek következtében 
megnehezült a gyógyszertár intézmény üzletvitele, és nem valósítják meg az elvárt 
eredményeket, így a felsoroltakkal összhangban meghoztuk az egészségügyi intézmény 
megszüntetéséről szóló rendeletet.  
 

  


