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1.
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. szám) 3. és 4. szakasza alapján, az
általános érdekű művelődési tevékenységekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 49/92. szám)
10. szakasza 1. bekezdésének 9. pontjával kapcsolatban és Zenta község statútuma (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 1/2006. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 2/2007. szám) 19. szakasza 1.
bekezdésének 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2008. 02.19-én tartott ülésén meghozta
az alábbi
RENDELETET
A SENĆANKO MAĐARSKO KAMERNO POZORIŠTE – ZENTAI MAGYAR
KAMARASZÍNHÁZ MEGALAPÍTÁSÁRÓL
1. szakasz
A Községi Képviselő-testület jelen rendelettel megalapítja a Senćansko Mađarsko kamerno pozorište –
Zentai Magyar Kamaraszínház művelődési intézményt.
2. szakasz
Az intézmény neve:
Senćansko Mađarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar Kamaraszínház (a továbbiakban: színház)
A színház székhelye: Zenta, Fő utca 15.
3. szakasz
A színház tevékenysége:
- 12034 művelődési-művészeti tevékenység
- 120341 művelődési-zenei tevékenység, drámai, opera, balett és hasonló művészeti
tevékenység. Zenekari, kamara-, szólista, hangszeres, alkotó és előadói
tevékenység.
- 22130 kiadói tevékenység
- 120349 egyéb művelődési-művészeti tevékenység.
4. szakasz
A színház alapításához és működésének megkezdéséhez szükséges eszközöket a képviselő-testület
1.000.000,00 (egymillió) dinár teljes összegben határozza meg, ez az összeg Zenta község költségvetésében
van biztosítva.
5. szakasz
A színház jogi személy, amely rendelkezik a törvény és jelen rendelet alapján őt megillető jogokkal,
kötelezettségekkel és felelősségekkel.
A színház kötelezettségeiért a színház alapítására és működésének megkezdésére biztosított eszközök
mértékéig az alapító felel.
Kötelezettségeiért a színház saját teljes vagyonával felel.
6. szakasz
A színház az alapításhoz és a tevékenységeinek ellátásához szükséges eszközöket Zenta község
költségvetéséből, közvetlenül a tevékenységvégzésből, adományokból és egyéb forrásokból szerzi a
törvénnyel összhangban.
7. szakasz
Tevékenységét a színház köteles oly módon ellátni, hogy az biztosítsa a jelen rendeletben megállapított
célok megvalósítását.
Zenta Község Képviselő-testülete a színház alapítójának meghatalmazásával élve jóváhagyja a színháznak
a tevékenységvégzés módjáról szóló általános aktusait, a polgármester jóváhagyja a színházi tevékenység
megvalósításában foglalkoztatottak számát és összetételét megállapító aktust.
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8. szakasz
A színház tevékenységének végzése fölötti ellenőrzés gyakorlásában az alapítónak jogában áll:
- a színház igazgatójának és igazgatóbizottságának intézkedéseket javasolni
annak érdekében, hogy a színház betöltse funkcióját
- a törvénnyel összhangban megtenni a szükséges intézkedéseket, amelyek
biztosítják a színház tevékenységének tartalmi és minőségi megvalósításához
szükséges feltételeket
- véleményezni a munkaprogramot
- a munkáról szóló éves jelentésen kívül egyéb jelentések beterjesztését kérni a színház
működéséről és gazdálkodásáról.
9. szakasz
Tevékenységének megvalósításában a színház köteles az alapító javaslatai szerint eljárni, éves
munkaprogramot, a munkáról és a tevékenység megvalósításáról szóló jelentést, kérésére pedig egyéb
jelentéseket is beterjeszteni.
10. szakasz
A színház szervei:
- az igazgató
- az igazgatóbizottság
- a felügyelőbizottság.
11. szakasz
A színház igazgatója megszervezi és vezeti a színház működését és gazdálkodását, harmadik személyekkel
szemben képviseli a színházat, és felel az intézmény működésének törvényességéért.
12. szakasz
A színház megbízott igazgatójának teendőit
a színház igazgatójának a színház alapszabálya
rendelkezéseivel összhangban lefolytatott pályázati eljárás alapján történő kinevezéséig, de legfeljebb egy
évig Vukosavljev Iván, Zenta,
Löwi testvérek utca, 76. szám, személyi szám:
2412970820039 fogja ellátni.
A megbízott igazgató köteles:
- megtenni az újonnan alapított színház bírósági bejegyzéséhez szükséges
intézkedéseket
- pénzügyi koncepciót készíteni a színház működésének megkezdéséhez és a későbbi zavartalan
tevékenységvégzéshez
- kapcsolatot létesíteni mindazokkal a színházi intézményekkel, amelyek a színháznak az
alapításban hatékony szakmai és műszaki segítséget nyújthatnak
- javaslatot tenni az első, bemutató előadásra vonatkozóan
- elkészíteni a szükséges művészeti-káderbeli koncepciót a művészeti káderek alkalmazására,
foglalkoztatására, valamint képzésükre a színház jövőbeni szükségleteire vonatkozóan
- egyéb teendőket ellátni az igazgatási szerv hatáskörében.
13. szakasz
A színház igazgatóbizottsága 5 (öt) tagból áll, éspedig 3 (három) az alapítónak, 2 (kettő) pedig a
színház foglalkoztatottainak a képviselője.
Az igazgatóbizottság:
- meghozza a színház alapszabályát
- dönt az intézmény gazdálkodásáról
- meghozza a munkaprogramot
- dönt az eszközöknek a törvénnyel összhangban történő felhasználásáról
- elfogadja a gazdálkodásról szóló jelentést és az éves elszámolást
pályázatot ír ki az igazgató kinevezésére
- ellátja az alapszabályban meghatározott egyéb teendőket is.
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14. szakasz
A felügyelőbizottság három tagból áll, kettő az alapítónak és egy a színház foglalkoztatottainak a
képviselője.
A felügyelőbizottság:
- felügyeletet gyakorol a színház gazdálkodása felett
- megerősítése előtt megvizsgálja az éves jelentést és az éves elszámolást
- az elvégzett felügyeletről írásban tájékoztatja az igazgatóbizottságot és az alapítót.
15. szakasz
Az igazgató, az igazgatóbizottság és a felügyelőbizottság kinevezéséről a Zentai Községi Képviselő-testület
hoz döntést.
Az igazgató, az igazgatóbizottsági és a felügyelőbizottsági tagok kinevezése négyéves megbízatási
időszakra szól, és lehetőség van ismételt megválasztásukra.
16. szakasz
Az igazgató- és a felügyelőbizottsági tagok kinevezéséről Zenta Község Képviselő-testülete a jelen rendelet
hatályba lépésétől számított 60 napon belül hoz végzést.
17. szakasz
Az igazgatóbizottság a megalakulásától számított 30 napon belül köteles meghozni a színház alapszabályát.
Az igazgatóbizottság a színház alapszabályának jóváhagyásától számított 10 napon belül köteles kiírni a
pályázatot az igazgató megválasztására és kinevezésére.
18. szakasz
Ez a rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.
Szerb Köztársaság
Vajdaság AT – Zenta község
Községi Képviselő-testület
Szám: 63-1/2008-V

Borbély Ferenc, s.k.
a KKT elnöke

2.
A gazdasági társaságokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 125/2004. szám) 104–
183. szakasza és Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám – egységes
szerkezetbe foglalt szöveg és 2/2007. szám) 78. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2008.
02. 19-én tartott ülésén meghozta az alábbi
RENDELETET
A POSLOVNI INKUBATOR d. o. o. – ÜZLETI INKUBÁTOR Kft. SENTA – ZENTA
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA CSATLAKOZÁSÁNAK
ELFOGADÁSÁRÓL
1. szakasz
A Zentai Községi Képviselő-testület jelen rendelettel szabályozza a Poslovni inkubator d. o. o. – Üzleti
Inkubátor Kft. Senta – Zenta Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaság – melynek Zenta község az
egyedüli alapítója – új alapítójának csatlakozását.
2. szakasz
Zenta község mint a jelen rendelet 1. szakaszában említett társaság egyedüli alapítója elfogadja az új
alapító: a Vajdasági Beruházás-támogatási Alap – Fond za podršku investicija u Vojvodini – Vojvodina
Investment Promotion – VIP, Újvidék, Zmaj Jovina 4. csatlakozását.
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3. szakasz
A jelen rendelet 1. szakaszában említett társaság eddigi egyedüli alapítója mint átruházó térítésmentesen
átruházza az új alapító, a Vajdasági Beruházás-támogatási Alap – Fond za podršku investicija u Vojvodini
– Vojvodina Investment Promotion – VIP mint átvevő részére a társasági törzstőke 35%-át kitevő társasági
részesedést, ami 175 eurót képez.
4. szakasz
Zenta község és a Vajdasági Beruházás-támogatási Alap – Fond za podršku investicija u Vojvodini –
Vojvodina Investment Promotion – VIP a jelen rendelet rendelkezéseinek megfelelően megkötik a
részesedés átruházásáról szóló szerződést.
Az 1. bekezdésben említett szerződés aláírására a Községi Képviselő-testület Juhász Attilát, Zenta község
polgármesterét hatalmazza meg.
5. szakasz
Ezt a rendeletet Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.
Szerb Köztársaság
Vajdaság AT – Zenta község
Községi Képviselő-testület
Szám: 023-4/2008-V

Borbély Ferenc, s.k.
a KKT elnöke

3.
A gazdasági társaságokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 125/2004. szám) 104–
183. szakasza és Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám – egységes
szerkezetbe foglalt szöveg és 2/2007. szám) 78. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete
2008.02.19-én tartott ülésén meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A POSLOVNI INKUBATOR d. o. o. – ÜZLETI INKUBÁTOR Kft. SENTA – ZENTA
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÓ AKTUSÁT MÓDOSÍTÓ
ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
I.
A Zentai Községi Képviselő-testület jóváhagyja a Poslovni inkubator d. o. o. – Üzleti Inkubátor Kft. Senta
– Zenta Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaság alapító aktusát módosító és kiegészítő szerződés
megkötését, mely szerződést Zenta község és a Vajdasági Beruházás-támogatási Alap – Fond za podršku
investicija u Vojvodini – Vojvodina Investment Promotion – VIP, Újvidék, Zmaj Jovina 4. köti egymással.
II.
A Zentai Községi Képviselő-testület a jelen végzés I. bekezdésében említett szerződés aláírására Juhász
Attilát, Zenta község polgármesterét hatalmazza meg.
III.
Ezt a határozatot és az I. bekezdésben említett szerződést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos
Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság AT – Zenta község
Községi Képviselő-testület
Szám: 023-5/2008-V

Borbély Ferenc, s.k.
a KKT elnöke
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A gazdasági társaságokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 125/2004. szám) 104–
183. szakasza alapján
Zenta község, amelyet Juhász Attila, a község polgármestere képvisel, Zenta, Fő tér 1., törzsszám:
08038490, adóazonosító szám (PIB-szám): 102692306 (a továbbiakban: Zenta község)
és
a Vajdasági Beruházás-támogatási Alap – Fond za podršku investicija u Vojvodini –Vojvodina Investment
Promotion – VIP, amelyet Branislav Bugarski igazgató képvisel, székhely: Újvidék, Zmaj Jovina 4.,
törzsszám: 08825360 (a továbbiakban: VIP)
2008. ________________-án/-én megkötik az alábbi
SZERZŐDÉST
A POSLOVNI INKUBATOR d. o. o. – ÜZLETI INKUBÁTOR Kft. SENTA – ZENTA
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÓ AKTUSÁNAK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
1.

szakasz

A jelen szerződéssel módosítjuk és kiegészítjük a Poslovni inkubator d. o. o. – Üzleti Inkubátor Kft. Senta
– Zenta Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaságnak a Zentai Községi Képviselő-testület által 2007. július
18-án 3-5/V-07. szám alatt meghozott alapító aktusát (a továbbiakban: alapító aktus).
2.

szakasz

Az alapító aktus 9. szakaszának 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A társaság alapítói az alábbiak:
Zenta község, székhely Zenta, Fő tér 1., törzsszám: 08038490, adóazonosító szám (PIB-szám): 102692306
és a Vajdasági Beruházás-támogatási Alap – Fond za podršku investicija u Vojvodini –Vojvodina
Investment Promotion – VIP, székhely: Újvidék, Zmaj Jovina 4., törzsszám: 08825360.” A Vajdasági
Beruházás-támogatási Alap – Fond za podršku investicija u Vojvodini – Vojvodina Investment Promotion
– VIP az eddigi egyedüli alapítónak 175 euró dinárellenérték mértékű törzsbetétrészt ruház át, ezzel úgy
tekintendő, hogy befizette saját törzsbetétrészét.
3. szakasz
Az alapító aktus 13. szakasza az alábbiak szerint módosul: „A társaság szervei: a társaság taggyűlése és
igazgatója.”
4. szakasz
Az alapító aktus a 13. szakasz után az alábbi új, 13/a szakasszal egészül ki:
„A taggyűlést a társaság tagjai képezik, akik a taggyűlésben a jelen szerződés 2. szakaszában megállapított
társasági tőkerészesedésükkel arányosan jogosultak szavazásra az alábbi százalékban:
-

Zenta község – 65%-ban
a Vajdasági Beruházás-támogatási Alap – Fond za podršku investicija u Vojvodini –
Vojvodina Investment Promotion – VIP – 35%-ban.

A taggyűlést az alapítók alkotják, éspedig két tag a község, és egy tag a Vajdasági Beruházás-támogatási
Alap – Fond za podršku investicija u Vojvodini – Vojvodina Investment Promotion – VIP részéről.
A társaság tagjait a taggyűlésben képviselőik is képviselhetik, a társaság meghatalmazott személye részéről
aláírt szabályos meghatalmazás alapján.
A taggyűlés jogait és kötelezettségeit a törvényi rendelkezésekkel összhangban gyakorolja.”
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5. szakasz
Az alapító aktus a 13/a szakasz után az alábbi új, 13/b szakasszal egészül ki:
„A társaság taggyűlése az alábbiakról határoz:
1. a társaságnak a cégbejegyzés előtt kötött, a társaság alapításával kapcsolatos
üzleteinek a jóváhagyásáról;
2. az igazgató megválasztásáról és felmentéséről és térítményeinek, illetve
keresetének megállapításáról;
3. a pénzügyi jelentések jóváhagyásáról, a társasági tagok kifizetéseinek
időpontjáról és összegéről szóló határozatok meghozataláról;
4. belső revizor vagy a társaság revizori bizottságának a kinevezéséről és
szakleleteiknek és szakvéleményeinek megerősítéséről, a térítmények vagy a
társasággal kötött szerződések egyéb feltételeiről;
5. a felszámoló biztos kinevezéséről és a felszámolási mérleg igazolásáról;
6. a társaság törzstőkéjének megemeléséről és leszállításáról, saját részesedés
megszerzéséről és a részesedések visszavonásáról, illetve megsemmisítéséről,
valamint az értékpapír-kibocsátásról;
7. cégjegyzési megbízás és üzleti meghatalmazás megadásáról a társaság
mindegyik ágazatára vonatkozóan;
8. a társaság tagjainak pótbetétjeiről való döntésről;
9. a társaság tagjának kizárásáról, új tag felvételéről és a részesedés harmadik
személyre való átruházásáról, ha szükség van a társaság jóváhagyására;
10. a státusbeli változásokról, a jogi forma változásáról és a társaság
megszűnéséről;
11. a társaság tagjai, illetve az igazgató és más személyek jogügyleteinek
jóváhagyásáról;
12. nagy értékű vagyon szerzéséről, eladásáról, bérbeadásáról, elzálogosításáról
vagy más rendelkezésről;
13. az alapítói okirat vagy a társasági tagok szerződésének módosításáról;
14. az ágazatok kialakításáról;
15. az ügyrend meghozataláról;
16. a társasági tagoknak a társaság törzstőkéjében való részvételi arányának a
megváltoztatásáról;
17. az igazgató megválasztására kiírt pályázat általános és külön feltételeiről
18. egyebekről.”
6. szakasz
Az alapító aktus a 13/b szakasz után az alábbi új, 13/c szakasszal egészül ki:
„A taggyűlés üléseit az igazgató hívja össze.
A taggyűlés helyét a taggyűlés igazgatója határozza meg az ülés meghívójában.”
7. szakasz
Az alapító aktus a 13/c szakasz után az alábbi új, 13/d szakasszal egészül ki:
„Az éves taggyűlést az üzleti év befejezését követő legfeljebb három hónapon belül kell megtartani.”
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8. szakasz
Az alapító aktus a 13/d szakasz után az alábbi új, 13/e szakasszal egészül ki:
„Ülés összehívása iránti kérelem az igazgatónak bármely tag részéről bármikor benyújtható.
A taggyűlés rendkívüli ülését kötelezően össze kell hívni, ha azt a társaság bármely tagja írásban kéri.
A rendkívüli ülés összehívása iránti kérelmet az igazgatóhoz kell intézni.
Ha az igazgató nem hívja össze a rendkívüli ülést a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül, a
kérelem benyújtói a napirend feltüntetésével maguk is összehívhatják a taggyűlést, ebben az esetben a
taggyűlés dönt arról, hogy ki viseli az ily módon összehívott taggyűlés költségeit.
A társasági tagok taggyűlési ülését mindegyik társasági tag részesedési könyvben vezetett címére
kézbesített írásos meghívóval kell összehívni, ami írásbeli jóváhagyással elektronikus formájú is lehet.
A meghívóval meg kell küldeni az ülés napirendi javaslatát.
A taggyűlés ülésmeghívóját az ülés megtartása előtt legalább 7, illetve legkorábban 15 nappal kell eljuttatni
mindegyik tagnak.
A taggyűlés határoz a napirendben felsorolt, valamint bármely társasági tag által javasolt kérdésekről,
amiről legalább 3 nappal az ülés megtartása előtt értesíti a többi tagot.
A meghívóhoz csatolt napirendben nem feltüntetett kérdést abban az esetben lehet a napirendbe sorolni, ha
egy tag sem ellenzi megtárgyalását és a róla való szavazást.
Az ülésen tapasztalt szabálytalanságokkal kapcsolatban a jelenlevő tagok az ülés folyamán, illetve az ülést
követően legfeljebb 3 napon belül írásban kifogást emelhetnek.
A társasági taggyűlés meghozza a taggyűlés működésének és döntéshozatalának a módját közelebbről
meghatározó ügyrendet.
A taggyűlésen a társaság tagjai közül választott elnöklő elnököl.
A taggyűlés elnöklője kinevezi a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő tagot.
Az igazgatónak jogában áll részt venni a taggyűlési ülésen.”
9. szakasz
Az alapító aktus a 13/e szakasz után az alábbi új, 13/f szakasszal egészül ki:
„A taggyűlés egyhangúlag határoz az alábbiakról:
-

az alapító aktus és a társasági tagok szerződéseinek módosításáról és kiegészítéséről;
a törzstőke emeléséről és leszállításáról;
a státusváltozásokról; a jogi forma változásáról és a társaság megszűnéséről;
a nagy értékű társasági vagyonnal való rendelkezésről;
a tagok társasági törzstőkében való részvétele arányának megváltoztatásáról;
az igazgatóválasztásról és felmentéséről
a társasági szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételek megállapításáról;
a nyereség újrabefektetéséről.
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Minden egyéb kérdésről a taggyűlés a jelen levő szavazásra jogosult tagok szótöbbségével határoz.
A taggyűlési határozatokat jegyzőkönyvbe kell foglalni.
A jegyzőkönyv főként a következő adatokat tartalmazza: az elnöklőt, a jelen levő személyeket, a
jegyzőkönyvvezetőt, a szavazás tárgyát képező kérdéseket, a határozat melletti, ellenző és a tartózkodó
szavazatok számát, a tagoknak az ülés vezetése ellen emelt kifogásait, az elkülönített véleményeket,
valamint az igazgatónak a határozatokkal szembeni kifogásait.
A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a jelen levő tagok jegyzékét és a taggyűlés összehívásának bizonyítékát.”
10. szakasz
Az alapító aktus 14. szakasza az alábbiak szerint módosul:
„Az igazgató hatásköre az alábbiakra vonatkozik:
1. képviseli a társaságot, és vezeti a társaság üzletvitelét a törvénnyel és
a jelen szerződéssel összhangban;
2. megállapítja az üzletviteli terv javaslatát;
3. a taggyűlési ülés összehívása és a napirendi javaslat megállapítása, továbbá a
taggyűlési határozatok érvényesítése;
4. kijelöli a tájékoztatásra jogosult tagok jegyzékének megállapítási napját, az osztalék
megállapításának és kifizetésének napját, határoz a szavazásról és egyéb kérdésekről;
5. hitelszerződést köt;
6. megállapítja a nyereségrészesedési jogosultság napját és a nyereségrészesedés
kifizetésének napját, valamint a szavazásra való jogosultság, illetve a társasági tagok
egyéb jogosultságai megszerzésének napját;
7. a cégjegyzési meghatalmazás megadása és megvonása;
8. saját részesedés szerzéséről, visszavonásáról és a részesedés megsemmisítéséről
szóló határozatok végrehajtása;
9. kötvények és más értékpapírok kiadása;
10. egyéb teendők.”
11. szakasz
Az alapító aktus többi rendelkezése nem változik
Ez a szerződés 5 (öt) példányban készült, ezekből mindegyik fél 2-2 (két-két) példányt, a szerv pedig
aláírás-hitelesítésre egyet tart meg.
Kelt: Zenta, 2008. _________________________-án/-én
Alapítók:

Zenta község
Juhász Attila, s.k.

VAJDASÁGI BERUHÁZÁS-TÁMOGATÁSI ALAP
FOND ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI –
VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP
Branislav Bugarski
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4.
A gazdasági társaságokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 125/2004. szám) 104–
183. szakasza és Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám – egységes
szerkezetbe foglalt szöveg és 2/2007. szám) 78. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete
2008.02.19-én tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A POSLOVNI INKUBATOR d. o. o. – ÜZLETI INKUBÁTOR Kft. SENTA – ZENTA
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁG TAGGYŰLÉSI TAGJAINAK
KINEVEZÉSÉRŐL
I.
A Zentai Községi Képviselő-testület Zenta község alapító részéről a Poslovni inkubator d. o. o. – Üzleti
Inkubátor Kft. Senta – Zenta Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaság taggyűlésébe az alábbi tagokat
nevezi ki:
-

a zentai illetőségű Berényi Lászlót
a zentai illetőségű Kovács Józsefet.
II.

Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság AT – Zenta község
Községi Képviselő-testület
Szám: 020-6/2008-V

Borbély Ferenc, s.k.
a KKT elnöke

5.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 20. szakasza 1.
bekezdésének 24. pontja, a szabálysértésekről szóló törvény (az SZKSZ Hivatalos Közlönye, 44/89. szám
és az SZK Hivatalos Közlönye, 21/90., 11/92., 20/93., 53/93., 28/94., 36/98., 44/98. és 55/04. szám) 33.
szakaszának 4. bekezdése, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/06. sz. –
egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 2/2007. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 17. pontja alapján
Zenta Község Képviselő-testülete 2008. 02.19-én tartott ülésén meghozta az alábbi
RENDELETET
A MEGHATÁROZOTT ZENTA KÖZSÉGBELI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS MUNKÁKRA
VONATKOZÓ NYITVATARTÁSI IDŐRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
1. szakasz
Jelen rendelet módosítja és kiegészíti a meghatározott Zenta községbeli tevékenységekre és munkákra
vonatkozó nyitvatartási időről szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 10/98., 2/99. és 7/99. szám).
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2. szakasz
A 18. szakasz az alábbiak szerint módosul:
„Szabálysértésért 5.000,00-től 500.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetendő a gazdasági társaság
vagy más jogi személy, ha a jelen rendelet 4. szakasza 1. bekezdésében és az 5. szakaszban foglalt
rendelkezésekkel ellentétesen jár el.
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett szabálysértésért a gazdasági társaság vagy más jogi személy
felelős személye 250,00-től 25.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetendő.
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett szabálysértésért 2.500,00-tól 250.000,00 dinárig terjedő
pénzbírsággal büntetendő a magánvállalkozó is.”
3. szakasz
A 19. szakasz az alábbiak szerint módosul:
„Szabálysértésért 5.000,00-től 500.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetendő a gazdasági társaság vagy
más jogi személy, ha a jelen rendelet 7., 8. és 10 szakaszában foglalt rendelkezésekkel ellentétesen jár el.
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett szabálysértésért a gazdasági társaság vagy más jogi személy
felelős személye 250,00-től 25.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetendő.
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett szabálysértésért 2.500,00-tól 250.000,00 dinárig terjedő
pénzbírsággal büntetendő a magánvállalkozó is.”
4. szakasz
Ez a rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.
Szerb Köztársaság
Vajdaság AT – Zenta község
Községi Képviselő-testület
Szám: 3-2/2007-VI

Borbély Ferenc, s.k.
a KKT elnöke

6.
Az energetikai tevékenységek végzésére vonatkozó engedély kiadásának és megvonásának módjára
vonatkozó, valamint a szakkádert illető feltételekről szóló szabályzat (az SZK Hiv. Közlönye, 117/05. és
40/06. szám) 13. szakasza, az energetikai tevékenység végzésére vonatkozó engedély kiadása után
fizetendő térítmény mértékének a meghatározásához szükséges kritériumok és mércék (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 8/07. szám), valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006.
szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 2/2007. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és 78.
szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2008. 02.19-én tartott ülésén meghozta az alábbi
RENDELETET
AZ ENERGETIKAI TEVÉKENYSÉG 2008. ÉVI VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ENGEDÉLY
UTÁNI TÉRÍTMÉNY MÉRTÉKÉNEK ELSZÁMOLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZORZÓSZÁM
ÉRTÉKÉRŐL
I.
Az energetikai tevékenység Zenta községben való végzésére vonatkozó engedély kiadása után fizetendő
térítmény mértékének meghatározásához szükséges kritériumok és mércék alapján az energetikai
tevékenység 2008. évi végzésére vonatkozó engedély utáni térítmény mértékének elszámoláshoz szükséges
szorzószám értéke 3.500,00 dinárt tesz ki.
II.
Ezt a rendeletet Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.
Szerb Köztársaság
Vajdaság AT – Zenta község
Községi Képviselő-testület
Szám: 3-3/2008-V

Borbély Ferenc, s.k.
a KKT elnöke
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7.
A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 14. szakasza és
Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám – egységes szerkezetbe foglalt
szöveg és 2/2007. szám) 78. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2008. 02.19-én tartott
ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A
KINEVEZÉSÉRŐL
I.
A zentai Községi Képviselő-testület kinevezi a Zentai Községi Választási Bizottságot az alábbi
összetételben:
1. Pásztor Mária – elnök, a Végre együtt Zentáért képviselői csoport javaslatára
Dr. Zsoldos Ferenc – elnökhelyettes, a Végre együtt Zentáért képviselői csoport
javaslatára
2. Báló Lívia – tag, a Végre együtt Zentáért képviselői csoport javaslatára
Tari László – taghelyettes, a Végre együtt Zentáért képviselői csoport javaslatára
3. Molnár Csikós József – tag, a Végre együtt Zentáért képviselői csoport javaslatára
Kis Bicskei Árpád – taghelyettes, a Végre együtt Zentáért képviselői csoport
javaslatára
4. Deák István – tag, a Magyar Polgári Szövetség képviselői csoport javaslatára
Martonosi Zoltán – taghelyettes, a Magyar Polgári Szövetség képviselői csoport
javaslatára
5. Rácz Szabó Ferenc – tag, a G17 Plusz javaslatára
Čolak Milivoj – taghelyettes, a G17 Plusz javaslatára
6. Király István – tag, a Vajdasági Párt javaslatára
Gombos József – taghelyettes, a Vajdasági Párt javaslatára
7. Vukanić Radomir – tag, a Demokrata Párt javaslatára
Mgr. Segedi Ksenija – taghelyettes, a Demokrata Párt javaslatára.
II.
A Zentai Községi Választási Bizottság elnökének, tagjainak és helyetteseiknek a kinevezésével a Zentai
Községi Választási Bizottságnak a Zentai Községi Képviselő-testület 2005. 07. 14-én kelt, 30/IV-05. számú
és a Zentai Községi Képviselő-testület 2007. 07. 18-án kelt, 020-55/V-07 számú határozatával kinevezett
elnökének tagjainak és helyetteseinek a megbízatása megszűnik.
III.
Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság AT – Zenta község
Községi Képviselő-testület
Szám: 020-5/2008-V

Borbély Ferenc, s.k.
a KKT elnöke
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8.
A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. szám) 14. szakasza, valamint
Zenta község statútumának (Zenta Község Hiv. Lapja, 1/2006 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és
2/07. szám) 78. szakasza alapján
Zenta Község Képviselő-testülete 2008. 02.19-én meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
ZENTA KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA TITKÁRÁNAK ÉS HELYETTESÉNEK
KINEVEZÉSÉRŐL
I.

Zenta Község Képviselő-testülete Göblös Kázmér zentai illetőségű okleveles jogászt kinevezi
Zenta község választási bizottsága titkárának

II.

Zenta Község Képviselő-testülete Kecskés Dezső zentai illetőségű okleveles jogászt kinevezi
Zenta község választási bizottsága titkárhelyettesének.

III.

Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság AT – Zenta község
Községi Képviselő-testület
Szám: 020-7/2008-V

Borbély Ferenc, s.k.
a KKT elnöke

9.
A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 47/2003. és 34/2006. szám) 34.
szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám – egységes
szerkezetbe foglalt szöveg és 2/2007. szám) 19. szakasza és 78. szakaszának 1. bekezdése alapján Zenta
Község Képviselő-testülete 2008.02.19-én tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A TERVBIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL

1. szakasz
A Községi Képviselő-testület KINEVEZI Zenta község tervbizottságát (a továbbiakban: bizottság), az
alábbi összetételben:
1. TOLMÁCSY GÉZA okl. építészmérnök – a bizottság elnöke
2. TUZA VALÉRIA okl. építészmérnök – bizottsági tag
3. TÓTH ELEONÓRA okl. építészmérnök – bizottsági tag
4. VALKAY ZOLTÁN okl. műépítész – bizottsági tag
5. MAJOROS NYILAS ERZSÉBET okl. táj- és kertépítő mérnök – bizottsági
tag.
A hatodik és a hetedik bizottsági tagot az Újvidéki Tartományi Műépítészeti, Településrendezési
és Építkezési Titkárság javaslatára kell kinevezni:
6. JOVAN ZORIĆ okl. műépítész – bizottsági tag
7. BISERKA ILIJAŠEV okl. műépítész – bizottsági tag.

oldal

- 12 -

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
− 1. szám −

2008. február 19.

2. szakasz
A bizottság feladata szakmai segítséget nyújtani Zenta község területi tervének kidolgozási
eljárása körüli teendők ellátását, a településrendezési tervek és a településrendezési projektumok
kidolgozását és végrehajtását illetően, továbbá a Községi Közigazgatási Hivatal kérésére szakvéleményt
adni a vázlattervekről.
3. szakasz
A bizottság ülésein kötelezően jelen kell lenni az összes tag többségének.
4. szakasz
A bizottság elnökének és tagjainak a megbízatása 4 (négy) évig tart, azzal, hogy ugyanaz a
személy kettőnél többször nem nevezhető ki.
5. szakasz
A bizottsági munkához szükséges pénzeszközöket az építtetőnek kell biztosítania.
6. szakasz
A KKT a Zentai Képviselő-testület által kinevezett személyek munkadíját ülésenként 1000,00
dinár nettóösszegben határozza meg. Az Újvidéki Tartományi, Műépítészeti, Településrendezési és
Építkezési Titkárság részéről kinevezett tagok ülésenként szintén 1000,00 din. nettó összegű térítményben,
a hatályos előirások által meghatározott napidíjban, valamint utazási költségtérítményben részesülnek”
7. szakasz
Egyes szakteendőknek a bizottság szükségleteire való ellátására a Községi Képviselő-testület más
jogi, természetes, hazai, illetve külföldi személyt alkalmazhat.
8 szakasz
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.
Szerb Köztársaság
Vajdaság AT – Zenta község
Községi Képviselő-testület
Szám: 020-8/2008-V

Borbély Ferenc, s.k.
a KKT elnöke

10.
Zenta község statútumának (Zenta Község Hiv. Lapja, 1/2006- egységes szerkezetbe foglalt szöveg és
2/2007 szám) 19. szakasza, valamint 78. szakaszának 1. bekezdése alapján
Zenta Község Képviselő-testülete 2008.02.19-én tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 2008.ÉVI TEVÉKENYSÉGI ÉS FEJLESZTÉSI
PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
I.
II.

Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyja a Zentai Történelmi Levéltár 2008. évi
tevékenységi és fejlesztési programját.
A záróhatározatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság AT – Zenta község
Községi Képviselő-testület
Szám: 63-2/2008-V

Borbély Ferenc, s.k.
a KKT elnöke

oldal
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RENDELET A SENĆANKO MAĐARSKO KAMERNO POZORIŠTE – ZENTAI MAGYAR
KAMARASZÍNHÁZ MEGALAPÍTÁSÁRÓL ................................................................................. - 1 2. RENDELET A POSLOVNI INKUBATOR d. o. o. – ÜZLETI INKUBÁTOR Kft. SENTA –
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AKTUSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL ....................................................... - 5 4. HATÁROZAT A POSLOVNI INKUBATOR d. o. o. – ÜZLETI INKUBÁTOR Kft. SENTA –
ZENTA
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁG TAGGYŰLÉSI
TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL ..................................................................................................... - 9 5. RENDELET A MEGHATÁROZOTT ZENTA KÖZSÉGBELI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS
MUNKÁKRA VONATKOZÓ NYITVATARTÁSI IDŐRŐL SZÓLÓ RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL................................................................................. - 9 6. RENDELET AZ ENERGETIKAI TEVÉKENYSÉG 2008. ÉVI VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ
ENGEDÉLY UTÁNI TÉRÍTMÉNY MÉRTÉKÉNEK ELSZÁMOLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
SZORZÓSZÁM ÉRTÉKÉRŐL ........................................................................................................ - 10 7. HATÁROZAT A ZENTAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÉS
TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL ............................................................................................... - 11 8. HATÁROZAT ZENTA KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA TITKÁRÁNAK ÉS
HELYETTESÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL ........................................................................................ - 12 9. HATÁROZAT A TERVBIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL ............................................................ - 12 10. HATÁROZAT A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGI ÉS
FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL........................................................... - 13 -

KIADÓ:

A KKT, a polgármester és a KT teendőire illetékes osztály, Zenta, Fő tér 1.
Telefon: 024/813-574

FELELŐS
SZERKESZTŐ:

Širková Anikó, a Zentai KKT titkára

ÉVI
ELŐFIZETÉS:

2.400,00 din. Az előleget háromhavonként vagy egy évre előre kell fizetni.
A hiredetés díjszabása 2.000,00 dinár, előfizetőknek 1.000,00 dinár. A
költségvetés használóinak a hirdetés díjmentes

EGYSZÁMLASZÁM:

840-745151843-03 – községi szintű egyéb bevételek

NYOMTATJA:

A KKT, a polgármester és a KT teendőire illetékes osztály

PÉLDÁNYSZÁM

200 db
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