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110. 

54. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám)  32. 
szakaszának 1. pontja és Zenta község statútumának (Zenta Község Hiv. Lapja, 1/2006. szám 
– egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 2/2007. szám) 85. szakasza alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete a 2008. 08.29-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

 
R E N D E L E T E T  

ZENTA KÖZSÉG STATÚTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 
rendelkezéseivel való összehangolás céljából  Zenta Község Képviselő-testülete ezzel a 
rendelettel módosításokat és kiegészítéseket eszközöl Zenta község statútumában (a 
továbbiakban: statútum). 
 

2. szakasz 
Zenta község statútuma a 11. szakasz 1. bekezdésének 36. pontja után az alábbi új pontokkal 
egészül ki: 
37. pont „megállapítja a községi forrásbevételek részarányát, valamint a helyi illetékek és 
térítmények mértékének meghatározásához szükséges mércéket és a meghatározás módját, 
38. pont „meghozza a helyi gazdaságfejlesztési programokat és végrehajtja a helyi 
gazdaságfejlesztési projektumokat, és gondoskodik a községi gazdálkodás általános 
kereteinek a fejlesztéséről, 
39. pont „szociális védelmi intézményeket alapít, és figyelemmel kíséri és biztosítja 
működésüket, engedélyt ad az egyéb természetes és jogi személyek által alapított szociális 
védelmi intézmények munkájának megkezdésére, megállapítja a szociális védelmi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges feltételek meglétét, az általa alapított intézmények 
tevékenységének ellátásához szabályzatokat és szabványokat állapít meg, előírásokat hoz a 
szociális védelmi jogosultságról, és ellátja az állami gondnokság teendőit” 
40. pont „támogatja az önsegélyezés és a különleges szükségletű személyekkel, továbbá a 
többi polgárhoz viszonyítva lényegében egyenlőtlen helyzetben levő személyekkel való 
szolidaritás különböző formáinak fejlesztését, és ösztönzi és támogatja a 
rokkantszervezeteket, továbbá a területén működő egyéb szociális-humanitárius 
szervezeteket” 
41. pont „gondoskodik a helyi jelentőségű tömegtájékoztatásról, és megteremti a szerb 
nyelvű és a község területén használt nemzeti kisebbségi nyelvű tömegtájékoztatás feltételeit, 
televízió- és rádióállomásokat alapít a községben hivatalos használatban levő nemzeti 
kisebbségi nyelven történő tájékoztatás céljából, illetve azon nemzeti kisebbségi nyelven 
történő tájékoztatás céljából, amely nincs hivatalos használatban, ha az effajta tájékoztatás a 
kisebbségi jogok elért szintjét képezi”. 
Az eddigi 37. pont 42. pont lesz. 
 

3. szakasz 
A 12. szakasz a mondat végén a következő szavakkal egészül ki: „és a Községi 
Közigazgatási Hivatal. 
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4. szakasz 
A 13. szakasz a 2. bekezdés után az alábbi 3. szakasszal egészül ki: „A Községi Képviselő-
testület a képviselő-testület elnökének megválasztásával és a képviselő-testület titkárának a 
kinevezésével tekintendő megalakítottnak”. 
 

5. szakasz 
A 19. szakasz az alábbi új, 3. ponttal egészül ki: „megállapítja a községi forrásbevételek 
részarányát, valamint a helyi illetékek és térítmények mértékének meghatározásához 
szükséges mércéket és a meghatározás módját”. Az eddigi 3. pont 4. pont lesz, a többi pont 
sorrendje pedig ezen módosításnak megfelelően módosul. 
A 9. pontban törölni kell a következő szavakat: „jóváhagyja a kinevezését és felmentését”.  
A 13. pont törlendő. 
 

6. szakasz 
A 20. szakasz 1. bekezdésében a „kéthavonként” szó helyébe a „háromhavonként” szó kerül. 
A 2. bekezdés az alábbiak szerint módosul: „A Községi Képviselő-testület elnöke köteles az 
ülést a polgármesternek, a Községi Tanácsnak vagy a képviselők egyharmadának a 
követelésére a követelés előterjesztésétől számított hét napon belül kitűzni oly módon, hogy 
az ülést a követelés benyújtásának napjától számított legkésőbb 15 napon belül meg kell 
tartani.” 
 

7. szakasz 
A 23. szakasz 1. bekezdésének 7., 9., és 11. fordulata törlendő. 
 

8. szakasz 
A 29. szakasz a 3. bekezdés után az alábbi 4. bekezdéssel egészül ki: „A képviselő-testület 
titkárának lehet helyettese, aki távolléte esetén helyettesíti. A képviselő-testületi 
titkárhelyettest a titkáréval azonos módon és azonos feltételekkel kell kinevezni és 
felmenteni. 
 

9. szakasz 
A 29. szakasz után az alcím az alábbiak szerint módosul: „A község végrehajtó szervei”. 
 

10. szakasz 
A 30. szakasz az alábbiak szerint módosul: „A község végrehajtó szervei a polgármester és a 
Községi Tanács. 
A polgármestert 4 éves időszakra, titkos szavazással, a teljes képviselőlétszám 
szótöbbségével a Községi Képviselő-testület választja meg a képviselők sorából. 
A polgármestert távollétében és tisztségének ellátásában való akadályoztatása esetén az 
alpolgármester helyettesíti. 
A polgármesterjelöltet a Községi Képviselő-testület elnöke javasolja. 
A polgármesterjelölt a képviselők sorából alpolgármesterjelöltet javasol, akit a a Községi 
Képviselő-testület választ meg ugyanolyan módon, mint ahogyan a polgármestert.  
A polgármesternek és az alpolgármesternek a községi képviselő-testületbeni képviselői 
mandátuma az e tisztségekre való megválasztásukkal megszűnik. 
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A polgármester és az alpolgármester állandó munkaviszonyban van a községben.” 
 

11. szakasz 
A 31. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja az alábbiak szerint módosul: „megoldási módot 
javasol azokra a kérdésekre, amelyekről a képviselő-testület dönt.” 
A 3. és a 4. pont törlendő, a következő pontok sorrendje pedig ennek megfelelően módosul. 
 

12. szakasz 
A 32. szakasz törlendő. 
 

13. szakasz 
A 33. szakasz az alábbiak szerint módosul: „A Községi Tanácsot a polgármester, az 
alpolgármester, valamint a Községi Tanács 7 tagja képezi, akiket a Községi Képviselő-
testület titkos szavazással, a teljes képviselőlétszám szótöbbségével 4 éves időszakra választ 
meg. 
A Községi Tanács tagjelöltjeit a polgármesterjelölt javasolja. 
A Községi Képviselő-testület a polgármester megválasztásakor egyidejűleg az 
alpolgármester és a Községi Tanács tagjainak a megválasztásáról is dönt. 
A Községi Tanácsnak a  polgármester az elnöke. 
Az alpolgármester tisztsége alapján tagja a Községi Tanácsnak. 
A Községi Tanács tagjai nem lehetnek egyidejűleg képviselők is, és egy vagy több 
meghatározott községi hatáskörű területtel lehetnek megbízva. 
A Községi Tanács tagjává megválasztott képviselőnek megszűnik a képviselői mandátuma.” 
 

14. szakasz 
A 34. szakasz az alábbiak szerint módosul: „A Községi Tanács: 
1 előterjeszti a statútumot, a költségvetést és a képviselő-testület által meghozandó egyéb 

rendeleteket és aktusokat 
2 közvetlenül végrehajtja a Községi Képviselő-testület rendeleteit és egyéb aktusait, és 

gondoskodik a végrehajtásukról 
3. meghozza az ideiglenes finanszírozásról szóló rendeletet abban az esetben, ha a Községi 

Képviselő-testtület nem hozza meg a költségvetést a fiskális év kezdete előtt 
4. felügyeletet gyakorol a Községi Közigazgatási Hivatal munkája felett, megsemmisíti 

vagy felfüggeszti a Községi Közigazgatási Hivatalnak azokat az aktusait, amelyek 
nincsenek összhangban a törvénnyel, a statútummal, illetve a Községi Képviselő-testület 
által meghozott egyéb általános aktussal vagy rendelettel 

5. közigazgatási eljárásban másodfokú határozatot hoz a polgárok, a vállalatok és 
intézmények jogairól és kötelezettségeiről a községi hatáskörbe tartozó közigazgatási 
ügyekben 

6. gondoskodik a köztársaság, illetve az autonóm tartomány jogai és kötelezettségei 
keretéből átruházott hatáskörök végrehajtásáról 

7. kinevezi és felmenti a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjét. 
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15. szakasz 
A statútum a 33. szakasz után az alábbi új, 33a, 33b, 33c, 33d és 33e szakaszokkal egészül ki: 

 
„33 a. szakasz 

A polgármester képviseli a Községi Tanácsot, összehívja és vezeti annak üléseit. 
A polgármester felelős a Községi Tanács munkájának törvényességéért. 
A polgármester köteles felfüggeszteni a Községi Tanács azon határozatainak az 
alkalmazását, amelyeket nem tart a törvénnyel összhangban levőnek. 
A Községi Tanács akkor határozatképes, ha a teljes taglétszámának a többsége jelen van az 
ülésen. 
A Községi Tanács munkájának és döntéshozatalának a módját a tanács ügyrendje 
szabályozza. 
 

33 b. szakasz 
A polgármester és a Községi Tanács saját kezdeményezésre vagy a Községi Képviselő-
testület követelésére rendszeresen tájékoztatják a képviselő-testületetet a rendeletek és az 
egyéb  képviselő-testületeti aktusok végrehajtásáról. 
 

33 c. szakasz 
A polgármester a képviselők legalább egyharmadának a megindokolt javaslatára  felmenthető 
azon idő letelte előtt, amelyre megválasztották, ugyanolyan módon, ahogyan 
megválasztották. 
A polgármester felmentésére vonatkozó javaslatot a polgármesternek való kézbesítése 
napjától számított 15 napon belül meg  kell tárgyalni, és határozni kell róla. 
Ha  a képviselő-testület nem menti fel a polgármestert, a felmentésre vonatkozó javaslatot 
benyújtó képviselők az előző javaslat elutasításától számított hathónapos határidő letelte előtt 
nem javasolhatják újból a polgármester felmentését. 
 

33 d. szakasz 
A polgármester felmentésével megszűnik az alpolgármester és a Községi Tanács mandátuma. 
Az alpolgármester, illetve a községi tanácstag a polgármester, illetve a képviselők legalább 
egyharmadának a javaslatára  felmenthető azon idő letelte előtt, amelyre megválasztották, 
ugyanolyan módon, ahogyan megválasztották. 
Az alpolgármester, illetve a községi tanácstag felmentésére vonatkozó javaslattal egyidőben 
a polgármester köteles előterjeszteni az új alpolgármester, illetve községi tanácstag 
megválasztására vonatkozó indítványát a községi képviselő-testületnek, amely egyszerre 
hozza meg a felmentésről és a megválasztásról szóló döntést. 
A felmentett vagy lemondását benyújtó polgármester, alpolgármester vagy községi tanácstag 
az új polgármester, alpolgármester vagy községi tanácstag megválasztásáig tisztségében 
marad, és végzi a folyó ügyeket. 
 

33e szakasz 
A Községi Képviselő-testület megbízatásának megszűnésével megszűnik a község végrehajtó 
szervének a megbízatása azzal, hogy az új polgármester és Községi Tanács tisztségbe 
lépéséig elvégzik a hatáskörükbe tartozó folyó teendőket.” 
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16. szakasz 
A 35. szakasz 1. bekezdésének 1., 2. és 6. pontja a „polgármester” szó után az „és a Községi 
Tanács” szavakkal egészül ki. 
 

17. szakasz 
A 38. szakasz az alábbiak szerint módosul: A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjét a 
Községi Tanács nyilvános hirdetés alapján nevezi ki 5 éves időszakra. 
A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének helyettese lehet, aki távollétében, illetve 
tisztségének végzésében való akadályoztatása esetén helyettesíti. 
A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének helyettesét a hivatalvezetőével azonos módon 
és feltételekkel kell kinevezni. 
A Községi Közigazgatási Hivatalban levő szervezeti egységek vezetőit a hivatalvezető osztja 
be. 
 

18. szakasz 
A 39. szakasz az alábbiak szerint módosul: „A hivatalvezető a saját munkájáért és a Községi 
Közigazgatási Hivatal munkájáért a jelen statútummal és a Községi Közigazgatási Hivatal 
szervezetéről szóló aktussal összhangban a Községi Képviselő-testületnek és a Községi 
Tanácsnak tartozik felelősséggel. 
 

19. szakasz 
A 40. szakasz törlendő. 
 

20. szakasz 
A 41. szakasz az alábbiak szerint módosul: „A Községi Közigazgatási Hivatalban az egyes 
területekre (gazdaságfejlesztés, városrendezés, elsődleges egészségvédelem, 
környezetvédelem, mezőgazdaság stb.) polgármesteri tanácsnokokat lehet kinevezni. 
A polgármesteri tanácsnokok kezdeményezéseket indítanak, projektumokat javasolnak és 
véleményezéseket készítenek az azon területek fejlődésére jelentős kérdésekkel 
kapcsolatban, amelyekre ki lettek nevezve, és egyéb, a Községi Közigazgatási Hivatal 
szervezetéről szóló aktusban megállapított teendőket is ellátnak. 
A polgármesteri tanácsnokokat a polgármester nevezi ki és menti fel. 
A Községi Közigazgatási Hivatalban legfeljebb 3 polgármesteri tanácsnok nevezhető ki. 
 

21. szakasz 
A 42. és a 43. szakasz törlendő. 
 

22. szakasz 
Az 50. szakasz 5. és 6. bekezdésében a „polgármester” szó helyébe a „Községi Tanács” 
szavak kerülnek. 
 

23. szakasz 
Az 51. szakasz 3. bekezdésében „a község polgármestere vagy legalább 2500 polgár 
javaslatára” szavak helyébe „a Községi Tanács és a teljes községi választási testület legalább 
10%-a” szavak kerülnek. 
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24. szakasz 
Az 55. szakasz  a mondat végén az alábbi szavakkal egészül ki: „a polgárok véleményének 
előzetes beszerzése mellett”. 
 

25. szakasz 
A 81. szakaszban „a meghozatal napjával” szavak helyébe  „a közzétételt követő  nappal” 
szavak kerülnek. 
 

26. szakasz 
A 82. szakaszban „a község polgármestere” szavak helyébe „a Községi Tanács” szavak 
kerülnek. 
 

27. szakasz 
A statútum többi rendelkezése nem változik. 
 

28. szakasz 
Ezt a rendeletet Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni, és a közzétételét követő 
nyolcadik  napon lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság AT 
Zenta Község Képviselő-testülete                                             Zsíros-Jankelić Anikó, s.k.  
Szám: 010-4/V-08                                                                          a Zentai KKT elnöke 
 
 
55. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 43. 
szakaszának 5. bekezdése és 45. szakaszának 8. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-
testülete 2008. 08.29-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
A KÉPVISELŐI MANDÁTUM MEGSZŰNÉSÉRŐL 

 
I. 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a törvény erejénél fogva megszűnik a képviselői 
mandátuma Zenta Község Képviselő-testületében: 

- Pék Zoltánnak, a Magyar Koalíció képviselőjének, polgármesterré való 
megválasztása miatt, 

- Širková Anikónak, a Demokrata Párt képviselőjének, alpolgármesterré való 
megválasztása miatt, 

- Bóbán Józsefnek, a Magyar Koalíció képviselőjének, a Községi Tanács tagjává való 
megválasztása miatt, 

- Kormányos Katona Gyöngyinek, a Magyar Koalíció képviselőjének, a Községi 
Tanács tagjává való megválasztása miatt, 
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- Suhajda Szabolcsnak, a Magyar Koalíció képviselőjének, a Községi Tanács tagjává 
való megválasztása miatt, 

- mgr. Domány Zoltánnak, a Magyar Koalíció képviselőjének, a Községi Tanács 
tagjává való megválasztása miatt. 

 
II. 

Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság AT – Zenta község  
Községi Képviselő-testület                                                           Zsíros-Jankelić Anikó, s.k.  
Szám:  02-14/V-08                                                                            a zentai KKT elnöke 
 
 
56. 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
ZENTA KÖZSÉG 
ZENTA KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 
SZÁM: 013-13-132/08-III. 
Kelt: 2008. augusztus 22-én 
ZENTA 
 

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

J E L E N T É S 
 
Zenta Község Képviselő-testületének a Zentai Községi Képviselő-testületi képviselői 
mandátumok megszűnéséről szóló végzése alapján, mely megállapítja a képviselői 
mandátumok törvény erejénél fogva történő megszűnését, valamint a helyhatósági 
választásokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 48. szakasza alapján, 
mely szakasz előírja, hogy abban az esetben, ha a képviselőnek azon idő előtt szűnik meg a 
mandátuma, amelyre megválasztották, a mandátum azon választási lista benyújtóját illeti, 
amely listáról meg voltak választva a megszűnt mandátumú képviselők, továbbá hogy ezeket 
a mandátumokat a Választási Bizottság a választási lista benyújtója által meghatározott 
jelölteknek ítéli oda, Zenta Község Választási Bizottsága 2008. 08. 22-én 
a Мађарска коалиција – Иштван Пастор, Magyar Koalíció – Pásztor István választási lista 
benyújtójának javaslatára kiadta a Zentai Községi Képviselő-testület képviselőjévé való 
megválasztásról szóló bizonylatot az alábbi személyek részére: 

1. Sóti Ferenc, kereskedő-vállalkozó, született 1950. 11. 26-án, lakhelye Zenta, 
Szerémségi utca 18., személyi száma 2611950820027 

2. Rácz Szabó Márta, közgazdász, született 1960. 07. 28-án, lakhelye Zenta, Március 8. 
utca 11., személyi száma 2807960825029 

3. Nagy Abonyi Zoltán, tanár, született 1967. 02. 02., lakhelye Zenta, Makszim Gorkij 
2/b, személyi száma: 0202967820085 
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4. Csetle Judit, óvónő, született 1974. 11. 24-én, lakhelye Felsőhegy, Nagy köz 87/a, 
személyi száma 241197827503 

5. Szekeres Péter, vegyésztechnikus, született 1944. 06. 08-án, lakhelye Zenta, Tornyosi 
út 106., személyi száma 0806944820013, és 

 
a Demokrata Párt – Boris Tadić választási lista benyújtójának javaslatára 

1. Aleksandar Knežević közgazdász, született 1968. 06. 16-án, lakhelye Zenta, Fő 
tér 7–9. személyi száma 1606968820019. 

 
                                                                                          Pásztor Mária, s.k.  

a Zentai Községi Választási Bizottság  
                                                                                          elnöke 

 
 
57. 
A  helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos  Közlönye, 129/2007. sz.) 
56.  szakasza alapján  a Zentai Községi Képviselő-testület   2008. 08.29-én tartott ülésén 
meghozta  az alábbi   
 

V É G Z É S T  
ZENTA KÖZSÉG VÁLASZTÁSI  BIZOTTSÁGÁNAK  A ZENTAI  KÖZSÉGI  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  TAGOK   2008.   MEGVÁLASZÁRÓL SZÓLÓ 
JELENTÉSÉNEK  ELFOGADÁSÁRÓL   

 
I.  
 

A KKT elfogadja Zenta község Választási Bizottságának a Zentai Községi Képviselő-
testületi tagoknak a helyhatósági választásokról szóló törvény 48. sz. értelmében lefolytatott 
megválasztásáról szóló jelentését.    
 

II.   
 

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.   
 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság AT-Zenta  község                                Zsíros-Jankelić Anikó, s.k. 
Községi Képviselő-testület    a  Zentai  Községi Képviselő-testület elnöke 
Szám: 02-17/V-08                                                   
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58. 
A helyhatósági választásokról szóló törvény   (az  SZK Hivatalos  Közlönye, 129/2007. sz.) 
56.  szakasza alapján   Zenta  Községi Képviselő-testülete  a  2008.08.29-én tartott  ülésén  
meghozta  az  alábbi  
 

V É G Z É S T  
A ZENTAI KÖZSÉGI  KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  TAGOK  MANDÁTUMÁNAK  

HITELESÍTÉSÉRŐL   
 

I.   
 

A képviselő-testületA helyhatósági választásokról szóló törvény 48.sz. értelmében 
megválasztott   Zentai  Községi Képviselő-testületi tagok mandátumát  az  alábbiak  szerint  
hitelesíti:   
 

6. 1.  Sóti Ferenc, kereskedő-vállalkozó, született 1950. 11. 26-án, lakhelye Zenta, 
Szerémségi utca 18., személyi száma 2611950820027 a Magyar Koalíció-Pásztor 
István választási listáról 

7. Rácz Szabó Márta, közgazdász, született 1960. 07. 28-án, lakhelye Zenta, Március 8. 
utca 11., személyi száma 2807960825029 a Magyar Koalíció-Pásztor István 
választási listáról 

8. Nagy Abonyi Zoltán, tanár, született 1967. 02. 02., lakhelye Zenta, Makszim Gorkij 
2/b, személyi száma: 0202967820085 a Magyar Koalíció-Pásztor István választási 
listáról 

9. Csetle Judit, óvónő, született 1974. 11. 24-én, lakhelye Felsőhegy, Nagy köz 87/a, 
személyi száma 241197827503 a Magyar Koalíció-Pásztor István választási listáról 

10. Szekeres Péter, vegyésztechnikus, született 1944. 06. 08-án, lakhelye Zenta,          
Tornyosi út 106., személyi száma 0806944820013 a Magyar Koalíció-Pásztor István 
választási listáról 

11. Knežević Aleksandar, közgazdász, született 1968.06.16-án, lakhelye Zenta, Fő tér 7-
9, személyi száma 1606968820019 a Demokrata párt – Boris Tadić választási listáról 

 
II.   

 
A  jelen végzést  közzé kell tenni   Zenta  Község Hivatalos  Lapjában.  
 
 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság AT-Zenta  község                             Zsíros-Jankelić Anikó, s.k. 
Községi Képviselő-testület                         a  zentai  Községi Képviselő-testület elnöke 
Szám:  02-18/V-08                                                   
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59. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007 szám) 32. 
szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hiv. 
Lapja, 1/2006 szám-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 2/2007). 19. szakasza 1. 
bekezdésének 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2008.08.29-én tartott 
ülésén meghozta az alábbi 
 
 

V É G Z É S T 
A ZENTAI KLKV 2008. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS 

KIEGÉSZÍTÉSÉNEK A JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 
I. Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyja a Zentai Kommunális 

Lakásgazdálkodási Közvállalat 2008. évi üzletviteli programjának módosítását és 
kiegészítését, amelyet a vállalat igazgatóbizottsága 2008.július 11- i ülésén fogadott 
el. 

 
II. Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT-ZENTA KÖZSÉG 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE          Zsíros-Jankelić Anikó, s.k. 
Szám:023-13/V-08        a zentai KKT elnöke 
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117. 

58 VÉGZÉS A ZENTAI KÖZSÉGI  KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  
TAGOK  MANDÁTUMÁNAK  HITELESÍTÉSÉRŐL 118. 
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119. 
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KIADÓ: A KKT, a polgármester és a KT teendőire illetékes osztály, Zenta, Fő tér 1. 
Telefon: 024/813-574 

FELELŐS 
SZERKESZTŐ: 

Pásztor Mária, 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 

EGYSZÁMLA- 
SZÁM: 

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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