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44. 
A rendőrségről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye, 101/2005. sz.) 17. szakasz 1 bekezdésének 1. 
pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos lapja, 1/2006. sz. – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg) 19. szakasza alapján Zenta Községi Képviselő – testülete a 2009 05.18. –án 
tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V   É   G   Z   É   S   T 
 

I. 
A KKT tudomásul veszi a Zenta község területének 2008. évi biztonsági állapotáról szóló információt. 
 

II. 
Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatralos Lapjában. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE                                    A KKT elnöke 
Szám:214-1/2009-V.                                                                       Zsíros – Jankelić Anikó, s.k. 
 
 
45. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 13. szakaszának 2. 
és 3. bekezdése, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007 és 11/2008 szám) 8. szakaszának 2. bekezdése alapján 
Zenta Község Képviselő-testülete 2009.05.18 –án meghozta az alábbi 
 
 

R E N D E L E T E T 
ZENTA KÖZSÉG ÉS A FRANCIAORSZÁGI AMNÉVILLE HELYI ÖNKORMÁNYZATA 
KÖZÖTTI TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT FELVÉTELÉRŐL – EGYÜTT MŰKÖDÉS 

LÉTESÍTÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
A Községi Képviselő-testület a jelen rendelettel együttműködést, illetve testvérvárosi kapcsolatot létesít 
Zenta község és a  franciaországi Amnéville helyi önkormányzata között. 
 

2. szakasz 
Az együttműködés gazdasági, művelődési, sportbeli, nevelési-oktatási és minden egyéb olyan területen 
létesül, ahol erre lehetőség van, és ahol kölcsönös érdek áll fenn. 
 

3. szakasz 
A franciaországi Amnéville helyi önkormányzatával való együttműködés közelebbi formáit és tartalmát 
a testvérvárosi kapcsolat felvételéről szóló okirat fogja szabályozni. 
 

4. szakasz 
A Községi Képviselő-testület Pék Zoltánt, Zenta község polgármesterét hatalmazza meg a testvérvárosi 
kapcsolat felvételéről szóló okirat Zenta község nevében történő aláírására. 
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5. szakasz 
A nemzetközi együttműködés finanszírozásához szükséges eszközök Zenta község költségvetésében 
vannak biztosítva. 
 

6. szakasz 
A jelen rendeletet jóváhagyás végett meg kell küldeni a Szerb Köztársaság Kormányának. 
 

7. szakasz 
A jelen rendeletet Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni, és a Szerb Köztársaság Kormánya 
általi jóváhagyás megkapásának napjától kell alkalmazni. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT 
ZENTA KÖZSÉG                      Zsíros-Jankelić Anikó s.k. 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET           Zenta KKT elnöke 
SZÁM: 010-3/2009-V. 
 
 
46. 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

AMNÉVILLE ÉS ZENTA KÖZÖTT LÉTREJÖTT  
TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATRÓL 

 
Amnéville Önkormányzata és Zenta Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a két város közötti 
együttműködés elősegítése érdekében testvérvárosi kapcsolatot létesít és az alábbi 
 

M E G Á L L A P O D Á S 
 

értelmében fognak együttműködni: 
 
A testérvárosok kölcsönösen törekednek arra, hogy a két város lakossága megismerje egymás életét. 
Ennek érdekében elősegítik és támogatják  
 

- a kölcsönösen előnyös gazdasági kapcsolatok kialakítását  és a kedvező feltételek biztosítását a 
gazdasági társaságoknak és vállalkozóknak gazdasági és kereskedelmi jellegű tevékenységük 
végzéséhez 

- a közös kulturális és művészeti programok szervezését, az egyesületek, együttesek, intézmények, 
kulturális szervezetek közötti együttműködést, a két testvérváros kulturális hagyományainak 
kölcsönös megismerését 

- az oktatási intézmények közötti együttműködést, különösképpen pedig a tanulók cseréjét 
- közös sportprogramok szervezését és a sportolók cseréjét 
- tapasztalatcserék szervezését a helyi közigazgatás terén 
- a testvérvárosok turisztikai lehetőségeit kihasználva a testvérvárosok lakosainak közös 

kirándulásait 
- a társadalmi szervezetek együttműködését 
- a közös fellépést a támogatási programokban 
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Az együttműködési megállapodás megvalósítását a testvérvárosok testületei évente áttekintik és a 
tapasztalatokat értékelik. 
 
Ezen megállapodást Amnéville Önkormányzata nevében ___________ polgármester, Zenta 
Önkormányzata nevében Pék Zoltán polgármester írja alá. 
 
Zenta, 2009. _______ 
Név (Amnéville)                                                                            Pék Zoltán, s.k. 
 
 
47. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 59. szakaszának 
1. bekezdése és Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007 és 11/2008. szám) 34. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-
testülete a Községi Tanács javaslatára a 2009. 05. 18-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

R E N D E L E T E T 
A ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL SZERVEZETÉRŐL    

 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK   

 
1. szakasz   

Ez a rendelet a Községi Közigazgatási Hivatal szervezeti, hatásköri és munkamódbeli kérdéseit, 
valamint a munkájára jelentős egyéb kérdéseket szabályozza.   

2. szakasz   
A községi közigazgatás teendőit a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: 

Községi Közigazgatási Hivatal) látja el.  

3. szakasz  
A Községi Közigazgatási Hivatal teendőinek a finanszírozásához szükséges eszközöket Zenta 

község költségvetésében kell biztosítani.  

4. szakasz   
 A Községi Közigazgatási Hivatal:   
1) előkészíti a Községi Képviselő-testület, a község polgármestere és a Községi Tanács által 

meghozandó jogszabályok és egyéb aktusok tervezetét,  
2) végrehajtja a képviselő-testület, a község polgármestere és a Községi Tanács rendeleteit és egyéb 

aktusait,  
3) közigazgatási eljárásban első fokon eljár a polgárok, vállalatok, intézmények és egyéb szervezetek 

jogait és kötelezettségeit illetően a községi hatáskörbe tartozó közigazgatási ügyekben,  
4) közigazgatási felügyeleti teendőket gyakorol a képviselő-testület jogszabályainak és egyéb 

aktusainak végrehajtása felett,   
5) végrehajtja azokat a törvényeket és egyéb jogszabályokat, amelyeknek végrehajtásával a községet 

bízták meg,  
6) ellátja a törvény és a képviselő-testület rendeletei, a község polgármestere és a Községi Tanács által 

megállapított egyéb teendőket. 
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5. szakasz   
 A Községi Közigazgatási Hivatal a teendőit az alkotmány, a törvények, a község statútuma és 
egyéb községi aktusok alapján és kereteiben látja el.   
 A Községi Közigazgatási Hivatal munkája nyilvános, és a törvényben és a község statútumában 
megállapított módon hozzáférhető az állampolgárok általi ellenőrzés és bírálat számára.   
 

6. szakasz   
 A Községi Közigazgatási Hivatalnak saját, 48 mm átmérőjű bélyegzője van.  
 A bélyegző kör alakú, közepén a Szerb Köztársaság címere áll, és körülötte a következő felirat:   
 Република Србија – Szerb Köztársaság   
 Аутономна Покрајина  Војводина  – Vajdaság Autonóm Tartomány   
 ОПШТИНА СЕНТА – ZENTA  KÖZSÉG   
 Општинска управа  – Községi Közigazgatási Hivatal  
 СЕНТА – ZENTA   
 A szöveg szerb nyelven cirill betűvel, és magyar nyelven van kiírva.   
 

7. szakasz   
 A Községi Közigazgatási Hivatal foglalkoztatottjai és tisztségbe helyezett személyei teendőiket 
kötelesek szakszerűen ellátni, és teendőik ellátása  során nem vezérelheti őket  politikai  
meggyőződésük, annak nem adhatnak hangot, azt nem képviselhetik.   
 
 
II. A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL SZERVEZETE ÉS HATÁSKÖRE   

 
8. szakasz 

 A Községi Közigazgatási Hivatal egységes szervként alakul meg.   
 A Községi Közigazgatási Hivatal keretében az alábbi szervezeti egységek alakulnak: osztályok, 
részlegek vagy szolgálatok.  
 
SZERVEZÉS   

9. szakasz   
 A Községi Közigazgatási Hivatalban az alábbi osztályok alakulnak:  

1. Költségvetési és pénzügyi osztály 
2. Helyi adóigazgatási osztály  
3. Gazdasági osztály 
4. Közbeszerzési és közös ügyintéző osztály 

   5. Általános közigazgatásügyi és társadalmi tevékenységi osztály 
       - а polgárok szolgáltató központja  részleg 
   6. Városrendezési és lakásügyi-kommunális osztály 
       - felügyelőségi részleg 
   7. A Községi Képviselő-testület, a község polgármestere és a Községi Tanács 
       teendőiben illetékes osztály.  
 
 

10. szakasz   
 Az azonos vagy hasonló, egymással kapcsolatban álló teendők egységesítése, az osztályok és a 
közös szolgálat megállapított hatáskörébe tartozó teendők sikeresebb végrehajtása céljából a Községi 
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Közigazgatási Hivatal szervezeti alapegységei keretében belső szervezeti egységek – részlegek, helyi 
irodák és a polgárok szolgáltató központja is létesül.  
 A részleg legkevesebb 5 foglalkoztatottra alakul egy vagy több hasonló terület egymással 
kapcsolatban levő teendőinek ellátására.  
 
HATÁSKÖR 
 

11. szakasz   
 

 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY   
 
 A költségvetési és pénzügyi osztály a következőket végzi:   

− a költségvetés tervezetének tervezését és kidolgozását, a községi költségvetés és a zárszámadás 
alkalmazását és megvalósítását, trezori teendőket,  

− a költségvetés közbevételeinek, illetve a költségvetés közbevételei és közkiadásai mérlege 
megvalósulásának, valamint a makroökonómiai és fiskális elemzéseknek a figyelemmel 
kísérését,  

− a költségvetés pénzügyi és számviteli teendőinek megszervezését,  
− a költségvetési eszközök felhasználása feletti felügyeleti ellenőrzést,   
− kezeli a készpénzt, ellenőrzi a költségvetési kiadásokat, kezeli az adósságot,  
− kezeli a pénzügyi és információs rendszert,  
− átirányítja az egyes kiadások címén jóváhagyott appropriációkat,   
− vezeti a közvetlen költségvetés-használók pénzügyi-számviteli teendőit,  
− a költségvetés, az alapok és a külön rendeltetésű számlák pénz- és anyaggazdálkodási és 

könyvviteli teendőit, és a Községi Közigazgatási Hivatal szükségleteire a pénz- és 
anyaggazdálkodási ügyvitel területéhez tartozó egyéb teendőket, 

− a lakásvásárláshoz szükséges felértékelés elszámolását, 
− ellátja a vagyonjogi viszonyokkal kapcsolatos összes teendőt a községi ingatlanok védelme, 

megóvása és nyilvántartása céljából, 
− a község kezelésű üzlethelyiségek bérleti díja mértékének megállapítását,  
 

A költségvetési és pénzügyi osztály a pénzügyek terén a községre átruházott, valamint az ezen a 
területen jelentkező egyéb teendőket is ellátja.  
 
 

HELYI ADÓIGAZGATÁSI OSZTÁLY  
 A helyi adóigazgatási osztály végzi az adókivetést, valamint ellátja az alábbiakra vonatkozó 
teendőket:   

– a helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06. sz.) 
6. szakaszával összhangban a közbevételek megállapítását, behajtását és ellenőrzését,  

– a községi forrásbevétel-kötelezettek nyilvántartásának vezetését,  
– a község forrásbevételeinek a megállapítását,  
– a helyi közbevételeken alapuló adókötelezettségek törvényességének és teljesítése 

szabályosságának ellenőrzésére és megállapítására irányuló irodai és terepi ellenőrzést,  
– a helyi közbevételek behajtásának biztosítását,   
– a helyi közbevételek és mellékadó-juttatások beszedését és kényszerbehajtását,  
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– elsőfokú adó-szabálysértési eljárások indítását és lefolytatását, valamint az adószabálysértésekre 
bírságok és óvintézkedések kiszabását,  

– a helyi közbevételek adókönyvvitelét,   
– a forrásjövedelem-kötelezetteknek alapvető szakmai és jogi segély nyújtását,  
– a hivatalos nyilvántartásban szereplő tényekről bizonylatok és igazolások kiállítását,  
– a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője által rábízott egyéb ügyeket a törvénnyel, a 

statútummal és a  képviselő-testület rendeleteivel összhangban.  
 

GAZDASÁGI OSZTÁLY 
 
 A gazdasági osztály az alábbiakra vonatkozó teendőket látja el:  

- a község által vezetett beruházási programok kidolgozását és végrehajtását,  
- a nyilvános pályázatok figyelemmel kísérését és a nyilvános pályázatokra való jelentkezéshez 

szükséges dokumentumok előkészítését,  
- részt vesz a helyi gazdaságfejlesztési projektumok keretében a programok előterjesztésében és 

végrehajtásában, valamint a községbeli általános gazdálkodási keretek létrehozásában és 
előmozdításában,   

- stratégiák, üzleti tervek kidolgozása a köz- és magánszféra közötti partnerség koncepciójának 
megvalósítása céljából, megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása forgóeszköz alapú 
beruházási alapok létesítése céljából,  

- a törvénnyel összhangban ellátja a közvállalatok és a gazdasági társaságok feletti alapítói jogok 
gyakorlásával kapcsolatos teendőket,  

- figyelemmel kíséri a mezőgazdasági földterületek terén fennálló állapotokat, valamint a 
mezőgazdasági földterületek, erdők és vizek használatát és előmozdítását,  

- a mezőgazdasági földterületek védelme, használata és rendezése alapjainak a meghozatalát,   
− a legelők használatáról való gondoskodás és döntéshozatal a legelőknek más művelési ágba 

vonásáról,  
− a koncessziós térítményből (mezőőri tevékenység) származó bevétel megállapítását, 
− a vendéglátóipar, kisipar, kereskedelem és idegenforgalom fejlődéséről és előmozdításáról való 

gondoskodást,  
− az elemi és más nagyobb csapásoktól való védekezési rendszer működésével  kapcsolatos  

teendőket,  
- ellátja az állami tulajdonú ingatlanok szerzését, valamint   
- az ingatlanok állami tulajdonból való elidegenítését,  
- az ingatlanok használatba, illetve bérbeadását,  
- a községi vagyon kezelését, az állami tulajdonú eszközök használatát, és gondoskodik azok 

őrzéséről és gyarapításáról,  
- az ingatlanok és a velük kapcsolatos jogok köznyilvántartásokba való bejegyzését,    
- a község kezelésű üzleti és lakóterület használatát,  
- az üzlethelyiségek bérleti szerződéseinek megkötésével, valamint a lakásfelvásárlásokkal 

kapcsolatos teendőket,   
- a községi vagyon használata feletti felügyeletet, 
- lakások biztosítását a lakójog birtokosai részére a magántulajdonban levő lakásokból való 

kiköltöztetésre a szóban forgó lakásoknak a tulajdonosaik részére való visszaszármaztatása 
céljából a törvénnyel összhangban.  
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Az osztály a beruházás és fejlesztés  terén a  községre  átruházott  teendőket, illetve a községi szerv  
rendeleteiben  az ezen  területre  megállapított  egyéb teendőket is ellátja.   
 

ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSÜGYI ÉS TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGI 
OSZTÁLY – A POLGÁROK SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA 

 
Az általános közigazgatásügyi és társadalmi tevékenységi osztály kereteiben az alábbi részlegek 

alakulnak:   
I. Általános  közigazgatási ügyek és társadalmi tevékenységek részlege   
II. A polgárok szolgáltató központja  részleg  
 

Az általános  közigazgatásügyi és társadalmi tevékenységi részleg  az alábbi teendőket  látja el:    
- eljár az  állampolgárok státusát illető közigazgatási ügyekben (születési, házassági és halotti 

anyakönyvek, valamint a  község  anyakönyvi kerülete állampolgárok könyvének  vezetése, 
névváltoztatások stb.) 

- vezeti a választói névjegyzéket,  
- megalakítja  és biztosítja   a helyi önkormányzat   különböző  formáinak  működését és  

munkáját,  
− felügyeli  a helyi  irodák működését, az anyakönyveket, az állampolgársági könyveket 

 
 a) az  oktatás terén, éspedig:   

− a törvénnyel összhangban, az általános- és középiskolák működésének figyelemmel kísérése, 
− a gyermekek beiratkozása céljából az általános iskolák területeinek megállapítása (az általános 

iskolai hálózat megállapítása),   
− az iskoláskor előtti intézmények, általános és középiskolák felügyelőségi felügyelete, a 

törvénnyel összhangban, 
− az  általános iskola  első  osztályába  való beiratkozás, valamint  az  általános iskola rendszeres 

látogatásának kísérése, és szabálysértési  eljárás megindítása a be nem íratott, illetve az általános  
iskolai  oktatást rendszertelenül látogató tanuló  szülője – gyámja  ellen,  

− az oktatás terén díjak és elismerések odaítélése,   
− javaslatokat ad alapfokú oktatási intézmények és szervezetek magalapítására és működésük 

figyelemmel kísérésére, 
− eszközök biztosítása azon általános iskolai tanulók utaztatására, akiknek a lakóhelye az iskola 

székhelyétől a törvénnyel előirányozott távolságban van, a fejlődésben gátolt gyermekek 
esetében pedig tekintet nélkül a lakóhelynek az iskolától való távolságára, kedvezmények a 
középiskolai tanulók utaztatására a távolsági közlekedésben, a tanulók utaztatása köztársasági 
versenyekre,   

− a fejlődésben gátolt gyermekek fogyatékossága nemének és fokának a megállapítása, és azon 
iskola kijelölése, amelybe a gyermeket  be kell íratni,   

− iskolaépületek és létesítmények kiépítése és nagy értékű karbantartása, valamint az iskolák 
felszerelése és egyéb dologi jellegű kiadások, a törvénnyel összhangban,   

− együttműködés az általános és középiskolákkal, valamint az oktatás területét érintő 
programokban és projektumokban,   

− nemzetközi együttműködés az oktatás terén, diákokat és egyetemi hallgatókat érintő 
csereprogramok által.  
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b) művelődés és tájékoztatás, éspedig:  
− a művelődési intézmények és szervezetek működésének figyelemmel kísérése és biztosítása,  
− az alapítói jogok gyakorlása a művelődés terén működő intézmények és szervezetek, illetve a 

helyi tájékoztatásban tevékenykedő vállalatok felett, a működés törvényességének felügyelete, 
valamint a működésük figyelemmel kísérése és biztosítása,   

− nemzetközi együttműködés a művelődés terén,   
− a művelődési és a művészeti alkotás előremozdítása ösztönzésének teendőit végzi, 
− javaslatot ad a községbeli művelődési igényeket realizáló művelődési intézmények épületeinek 

kiépítésére, rekonstrukciójára és karbantartására, 
− a község számára jelentős művelődési rendezvények és jubileumok megszervezése, 
− a művelődési-művészeti amatörizmus fejlesztése,  
− javaslatot ad emlékművek és emlékhelyek emelésére és karbantartására,  
− javaslatot ad díjak és elismerések odaítélésére a művészetek terén,  
− a község ajándékairól és hagyatékairól való gondoskodás, és javaslatokat ad a Községi 

Tanácsnak ezzel kapcsolatban, 
− a művelődési és tájékoztatási tevékenység fejlesztésének tervezése, és javaslatokat ad a Községi 

Tanácsnak ezzel kapcsolatban, 
− a kulturális javak és előzetes védelmet élvező javak védelme,  
− együttműködés médiaházakkal és tájékoztatási ügynökségekkel a polgárok tájékozottsági szintjét 

emelő programokban és projektumokban,  
 
c) sport és ifjúság, éspedig:  
− fejlesztési programok előkészítése a sport terén, és azok megvalósítása, és javaslatokat ad a 

Községi Tanácsnak ezzel kapcsolatban, 
− a testnevelés és a sport területén működő szervezetek feletti alapítói jogok gyakorlása, a 

működésük törvényessége feletti felügyelet, valamint működésük figyelemmel kísérése és 
biztosítása,  

− javaslatokat ad a község részvételére a községi és községközi szinten szervezett iskolai 
sportversenyek megszervezésében,   

− javaslatot ad díjak és elismerések odaítélésére a sport terén,   
−  javaslatot ad a sport terén működő, a községi alapítású szervezetek, illetve egyesületek 

tevékenységének finanszírozására, 
− javaslatot ad a község által a polgárok sport területén jelentkező szükségleteinek kielégítésére 

biztosított eszközök tervezésére, biztosítására, nyilvántartására, figyelemmel kísérésére és 
ellenőrzésére, 

− egyéb olyan teendőket is ellát saját hatásköréből, amelyek a községre lettek átruházva, valamint 
az erre a területre vonatkozó községi hatáskörű egyéb teendőket is ellátja. 

 
     a) egészségügy, éspedig:   

− az egészségügyi tevékenység fejlesztésének tervezése, a községi alapítású egészségügyi 
intézmények szervezésének, munkájának és működésének figyelemmel kísérése, valamint 
intézkedések előterjesztése munkájuk minőségének előmozdítására,  

− az alapítói jogok gyakorlása az elsődleges egészségvédelmi intézmények felett, és működésük 
felügyelete a törvénnyel összhangban,   

− az önkéntes véradás tömegesítésére irányuló aktivitások serkentése,  
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− emberbaráti és szakmai szervezetekkel, szövetségekkel és egyesületekkel, valamint a 
magánszektor rendelőivel való együttműködés az egészségvédelem fejlesztésének teendőiben,  

− javaslatot ad intézkedési és aktivitási tervek megállapítására és a szükséges eszközök 
biztosítására elemi csapások és egyéb nagyobb csapások és rendkívüli helyzetek által okozott, a 
lakosság egészségét illető következmények elhárításához,   

− együttműködés emberbaráti és szakmai szervezetekkel, szövetségekkel és egyesületekkel az 
egészségvédelem fejlesztésének teendőiben,  

 
b) szociális politika és gyermekjólét, éspedig:  
− a községi szociális védelem előmozdítására vonatkozó program meghozatala, és  a  

végrehajtásáról való gondoskodás,  
− a szociálisan veszélyeztetett lakosságról való gondoskodásra irányuló programok javaslata,  
− javaslat intézmények és szervezetek alapítására a szociális- és gyermekvédelem terén, 

működésük figyelemmel kísérésére és biztosítására,   
− mércéket javasol a községi alapítású szociális védelmi intézmények, valamint más jogi és 

természetes személyek által alapított nappali tartózkodást és házi ápolást szolgáló intézmények 
működésének megkezdéséhez és tevékenységük ellátásához szükséges feltételek 
teljesítettségének megállapításához,   

− a más természetes és jogi személyek által alapított szociális védelmi intézmények működésének 
megkezdéséhez szükséges engedélyek megadása,  

− az állami gyámság teendői,  
− a községi alapítású szociális védelmi intézmények szolgáltatásai ismérveinek, mércéinek és a 

fizetendő díjaknak a megállapítása,   
− a gyermekes családok támogatásra való jogosultságának biztosítása, a gyermekek iskoláskor 

előtti intézményekben, szociális védelmi intézményekben való tartózkodásának és étkeztetésének 
kedvezményezése, valamint egyéb gyermek- és családvédelmi teendők,   

− a rokkantszervezetek, valamint a területén működő más szociális-emberbaráti szervezetek 
aktivitásainak serkentése és támogatása,  

− a rokkant- és szociális-emberbaráti szervezetek és polgári egyesületek    működésének  
figyelemmel  kísérése  és  koordinálása a  szociális  védelem terén, valamint  a   szervezetek és  
polgári  egyesületek azon programjai és  projektumai   megvalósításának figyelemmel kísérése,  
amelyekhez  a  község  költségvetésében vannak biztosítva az  eszközök,  

− gondoskodás az emberi jogok, valamint a nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok egyéni és 
kollektív jogainak megvalósításáról, védelméről és előmozdításáról,   

− a Szociális Védelmi Központ feletti községi alapítói jogok érvényesítése,  
− jogosultságok megállapítása: a családi pótlékra, a szülési szabadság idején járó 

keresettérítményre, a szülői pótlékra és más törvénnyel előirányozott jogokra, jogosultságok 
elismerése a harcos- és rokkantvédelem, a háború polgári rokkantjainak, valamint a kötelező 
katonai  szolgálatot teljesítők családjai védelme terén, 

− javaslatot ad az iskoláskor előtti intézmények nevelési-oktatási, megelőző egészségügyi és 
szociális funkciója megvalósításához szükséges eszközök, a gyermekek pihenésének és 
szabadidős aktivitásainak biztosítására,   

− a menekült, száműzött és kitelepített személyek befogadása, elhelyezése, róluk való 
gondoskodás, visszatelepítésük, az emberbaráti segélyként érkezett áru átvétele, raktározása és 
kiadása, együttműködés a kormányon kívüli szervezetekkel, valamint a kormányon kívüli 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 7.szám − Kelt: 2009. május 19. 

 

 - 188 -

szervezetek működésének a  koordinálása a községi szervekkel és más alanyokkal a község 
számára jelentőséggel bíró programokban és projektumokban, a szociális-emberbaráti 
szervezetek támogatása és  a  polgárokkal  való együttműködtetése az emberbaráti tevékenység  
ellátásában, a kormányon kívüli, emberbaráti és más egyesületek és szervezetek stb. jóváhagyott 
programjai megvalósításának és a megvalósításban felhasznált eszközök figyelemmel kísérése. 

 
A polgárok szolgáltató központja részleg az alábbi teendőket látja el:   

- az ügyfélszolgálati iroda – iktató és irattár, irodai ügyvitel - beadványok átvétele,  áttekintése, 
nyilvántartása és a családi pótlék, a szülői pótlék, a szülési szabadság, az építészet, 
városrendezés, felügyelőségi felügyelet, környezetvédelem, vendéglátóipar, önálló 
tevékenységvégzés területére tartozó ügyek komplettírozása, 

- a ki- és bejövő postával kapcsolatos irodai ügyvitel 
- a küldemények kézbesítő útján történő kézbesítése előtti adminisztrációs teendők, 
- kézbesítés (határozatok, végzések, idézések, képviselő-testületi anyagok stb.) 
- másolatok, aláírások és kéziratok hitelesítése,  
- az önálló tevékenységvégzési engedély kiadásával kapcsolatos teendők ellátása, az üzletek 

nyilvántartásának vezetése 
- a közigazgatási ügyekben való eljárás, amennyiben a jogszabályok nem állapítják meg, hogy 

mely közigazgatási szerv hatásköre a bizonyos közigazgatási ügyben való eljárás, és ez nem 
állapítható meg az  ügy természeténél  fogva  sem,   

- születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonatok kiadása,  
- halotti bizonyítványok és szabad családi állapotról szóló bizonyítványok,  
- állampolgársági bizonyítványok kiadása és az állampolgárok könyvének vezetése 
- munkakönyvek kitöltése és a munkakönyvekről nyilvántartás vezetése,   
- jogsegély nyújtása a polgároknak a jogaik megvalósításában, az igazságügyi szervek előtti 

képviselet nélkül,   
- az irodai ügyvitellel kapcsolatos közigazgatási előírások alkalmazása, 
- az iktató és az irattár munkájának megszervezése, 
- a foglalkoztatottak, a tisztségbe helyezett és kinevezett személyek ügyeinek intézése a helyi 

önkormányzati szervekben való munkaviszony és munka területével kapcsolatban, 
- jelentés kidolgozása a mezőgazdaság területéről és együttműködés a tartományi szervekkel, 
- adminisztrációs teendők a mezőgazdasági munkákat koordináló törzskar, a hím tenyészállatokat 

kiválasztó bizottság és a legelők bérbeadási eljárásában a nyilvános árverésben illetékes bizottság 
szükségleteire, 

- statisztikai jelentések kidolgozása és együttműködés a tartományi szervekkel. 
 
 
VÁROSRENDEZÉSI ÉS LAKÁSÜGYI-KOMMUNÁLIS OSZTÁLY   

 
I. Településrendezési és építésügyi részleg 
Javasolja a településrendezési tervekről szóló rendeletek meghozatalát, a városrendezési tervek 
végrehajtása,  tervkivonatok  kiadása, az  urbanisztikai  feltételekről szóló  aktus  vagy az elfogadott 
tervek kivonatainak    kiadása,  a felparcellázási (tagosítási) tervjavaslatok kidolgozása  építési 
engedélyek kiadása,  használati  engedélyek kiadása,  építési   felügyelet  gyakorlása,   a beruházások  a 
figyelemmel kísérése, valamint ezen teendők  feletti  felügyelet  gyakorlása. 
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Jóváhagyás kiadása a létesítmények kiépítésére és rekonstrukciójára és az engedély nélkül emelt 
létesítmények törvényesítésére. Bizonyítvány kiadása az építési munkák kivitelezése megkezdése, a 
folyó karbantartási munkálatok, a létesítmények adaptálása és szanálása bejelentésének igazolásáról és a 
létesítmény rendeltetésének építési munkák kivitelezése nélküli megváltoztatásáról. A létesítmények 
műszaki vizsgálatainak koordinálása, a létesítmény bontási engedélyének kiadása, a községi tulajdonban 
levő lakások állapotának felmérése és megállapítása. Statisztikai adatok gyűjtése és feldolgozása a 
kiadott építési engedélyekről és a kiadott használati engedélyekről, valamint a lebontott épületekről.  
 
 
Figyelemmel kíséri az alapvető kommunális funkciók realizálását, mint pl. a vízellátás, 
szennyvízelvezetés, közterületek takarítása, zöld közterületek karbantartása, engedély nélküli fakivágás 
(szabálysértési eljárás), engedély nélküli parkolás zöld közterületen (szabálysértési eljárás), építési 
anyag és mezőgazdasági gépek engedély nélküli tárolása zöld közterületen (szabálysértési 
eljárás)szélvédő sávok telepítése és gondozása, közvilágítás, a piacok fenntartása és használata, a 
temetők rendezése, ellátja a kommunális tevékenység ellátásához, a kommunális tevékenység ellátását 
szolgáló építmények karbantartásához és használatához szükséges egyéb szervezési, dologi és más 
teendőket. 
 
 
A kommunális infrastruktúra karbantartási programjának megvalósítása feletti felügyelet gyakorlása, a 
községi kommunális rendszerek működésének figyelemmel kísérése. 
 
Figyelemmel kíséri a telekrendezési program megvalósítását, biztosítja a műszaki ellenőrzést és a 
használati engedély kiadását azon közművekre vonatkozóan, amelyeket illetően a község ruházza át a 
városi építési telket, lakásépítés és a lakóépületek karbantartása, a jogtalanul beköltözöttek kilakoltatása. 
 
 
A munkaköri hatáskörébe tartozó, a KKT és a községi végrehajtó szervek által meghozott általános és 
egyedi aktusok tervezetének és javaslatának az előkészítése. 
Javasolja a helyi kommunális illetékek meghatározását közterület üzleti célú igénybevételére, közterület 
építőanyaggal való lefoglalására, szórakoztató játékokra, zenés műsorokra a vendéglátó-ipari 
létesítményekben, reklámpannók használatára, cégtábla - cégjelzés elhelyezésére az üzlethelyiségen 
vagy községi létesítményen (úttest, járda, zöldterület stb.), környezetvédelem, üzlethelyiségen kívüli 
vitrinek használatára. 
 
Javasolja az alábbiak meghatározását: 
1. tartózkodási illeték 
2. telekrendezési térítmény 
3. telekbér 
4. állami tulajdonú ingatlan bérbeadásából származó bevételek 
5. koncessziós térítményből (mezőőri tevékenység) származó bevételek stb. 
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II. Felügyelőségi részleg 
 
1.Közlekedési felügyelő 
Az autóbuszok – városi és peremjáratok menetrendjének és az autóbusz-megállók használatának 
szabályozása, hitelesítése és ellenőrzése 
Ellenőrzés gyakorlása és szabálysértési eljárás indítása az utcákról, a községi és az osztályozatlan 
utakról szóló rendelet rendelkezései alapján. 
A horizontális és vertikális útjelzések felújításán, az útpadka letakarításán, az úttest sózásán és a 
hóeltakarításon, az utak menti sáv rendezésén és fekvőrendőr elhelyezésén folyó munkálatok 
ellenőrzése. 
Engedély kiadása közterület felásására és reklámtábla elhelyezésére. 
Engedély kiadása teherjárműveknek a városközpontba való behajtására ellátási céllal és gabona 
szállítására, utcák lezárására stb. 
A taxi járművekre vonatkozó vizsgálatok és engedélyek kiadása az utasszállítás ellátására vonatkozó 
feltételek teljesítettségéről.  
 
2. Kommunális felügyelőség 
 
Felügyeletet gyakorol a kommunális szolgáltatások nyújtása és a kommunális infrastruktúra funkciójú 
kommunális létesítmények felett. 
Felügyeli a zöld közterületek, játszóterek és kerthelyiségek karbantartását és használatát, valamint a 
tiszai strand szezonális rendezése. 
A vendéglátó-ipari létesítmények nyitva tartásának ellenőrzése. 
Illetéket határoz meg a szórakoztató játékokra a törvénnyel összhangban. 
Megállapítja az engedély nélküli szemétlerakók meglétét, és interveniál megszüntetésük végett. 
Gondoskodik a közkutakról és a városi távfűtéssel kapcsolatos mérőberendezésekről. 
Figyelemmel kíséri a városi temető működését és a temetkezést. 
Ellenőrzi a közvilágítás működését. 
 
3. Egészséggel és környezetvédelemmel kapcsolatos felügyelőségi teendők 
 
Ellenőrzi a zaj- és légszennyezési szintet, környezeti hatások felmérésének eljárását végzi. Megállapítja 
a munkakezdéshez és a munkavégzés ellátásához előírt feltételeket. Felügyeletet gyakorol a tanulmány-
jóváhagyási rendeletben megállapított intézkedések végrehajtása felett. Felügyeletet gyakorol a 
háziállat-tartási feltételek, a szervezett kóborkutya-irtás és a kullancs- és szúnyogirtás felett. 
 
4. Építési felügyeleti teendők 
 
A jogi és természetes személyekre vonatkozóan az épülettervezésre és építésre előírt feltételek 
teljesítettségének ellenőrzése. Ellenőrzi a kiadott építési engedélyt és a létesítményépítés megkezdésének 
bejelentését, az elvégzett építési munkákat, illetve a beépített anyagot és a kiadott használati engedélyt. 
Ellenőrzi a biztonsági intézkedések végrehajtását az építmények építése alakalmával, az építési napló és 
a felügyeleti könyv vezetését. 
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A  KKT, A  KÖZSÉGI TANÁCS  ÉS  A  KÖZSÉG POLGÁRMESTERE  
TEENDŐIBEN ILLETÉKES OSZTÁLY   
 
 A Községi Képviselő-testület teendőiben illetékes osztály teendőket lát el a község 
polgármestere, a Községi Képviselő-testület, a Községi Tanács és azok munkatestületeinek a 
szükségleteire.  
Szakmai és szervezési teendőket lát el a következőkre vonatkozóan: 
ülések előkészítése és vezetése,  
az üléseken elfogadott aktusok feldolgozása,  
a község polgármestere, a képviselő-testület és a Községi Tanács munkájáról szóló dokumentumok és 
eredeti aktusok rendezése, nyilvántartása és őrzése,  
szakmai segítségnyújtás a képviselőcsoportoknak és a képviselőknek a Községi   Képviselő-testülethez  
és  annak   munkatestületeihez  benyújtandó javaslatok kidolgozásában,   
a képviselők által kért válaszok és tájékoztatások megszerzése,  
fordítási és lektorálási teendők, a községi szervek aktusainak közzététele,  
választások, kinevezések és tisztségbe helyezések,  
a megfelelő nyilvántartások vezetése,   
a község polgármestere, a képviselő-testület és a Községi Tanács által meghozott normatív aktusok 
(rendeletek, határozatok és végzések) és a törvények és egyéb jogszabályok közötti összhang 
ellenőrzése,  
nyilvántartást vezet a KKT aktusairól,  
anyagsokszorosítási teendők,  
közérdekű információk megadása,  
biztosítja a Községi Közigazgatási Hivatal egyéb munkafeltételeit, mint a község polgármesterének, a 
képviselő-testületnek és a Községi Tanácsnak a protokolláris teendői, 
a Községi Közigazgatási Hivatal információs rendszerének működését illetően a községi honlap 
rendszeres frissítése.  
A törvénnyel, a községi szervek rendeleteivel és más aktusokkal összhangban ellátja a hatáskörébe 
tartozó egyéb teendőket is.  
 
 KÖZÖS ÜGYINTÉZŐ ÉS KÖZBESZERZÉSI OSZTÁLY 
 
 A közös ügyintéző és közbeszerzési osztály a Községi Közigazgatási Hivatal zavartalan 
működésével kapcsolatos segéd-technikai és a községi szervek, szükség szerint pedig a községi alapítású 
jogi személyek szükségleteire a közbeszerzési  teendők ellátására  létesül.    
Az osztály az alábbi teendőket látja el:   

− javak beszerzésével kapcsolatos teendők megszervezése,  
− a közbeszerzésről szóló törvénnyel összhangban elvégzi a közbeszerzéseket,  
− ellátja a létesítmények, a vagyon, a javak és a foglalkoztatottak biztosítását,  
− az ügyviteli helyiségekben ellátja a folyó és beruházási higiéniai karbantartást,  
− ellátja az épületek és hivatali helyiségek biztosítását,  
− munkaegészségügyi védelem, 
− a járműpark karbantartására és a járműhasználatra vonatkozó teendők,   
− teakonyha,  
− az iratok kézbesítése és egyéb teendők a törvénnyel, a statútummal és a képviselő-testületi 

rendeletekkel összhangban.  
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HELYI IRODÁK 
 

12. szakasz   
 

 A Községi Közigazgatási Hivatal teendőinek a Községi Közigazgatási Hivatal székhelyén kívüli 
ellátására a Községi Közigazgatási Hivatal szervezeti formáiként helyi irodák létesülnek.  
 A helyi iroda egy vagy két helyi közösség területén létesülhet.  
 Két helyi iroda létesül, az alábbi területekre vonatkozóan:   
 1/ Felsőhegy - Bogaras  
 2/ Tornyos - Kevi.  
 

13. szakasz   
 A helyi irodák az alábbiakra vonatkozó teendőket látják el:   
az állampolgárok személyes státusa (anyakönyvek vezetése és anyakönyvi kivonatok, továbbá 
bizonylatok kiadása, halotti levél kiállítása stb.),  
kéziratok, másolatok és aláírások hitelesítése, 
tényállásokról szóló bizonylatok kiadása, ha azt a törvény előirányozza,   
az ügyfélszolgálati iroda teendőinek ellátása,  
szakmai segítségnyújtás a helyi közösségeknek.  
A helyi irodák egyéb teendőket is elláthatnak, amelyeket saját hatásköréből a Községi Közigazgatási 
Hivatal rájuk bíz.    
A helyi irodákban meghatározott teendőket el lehet végezni egyéb szervek, szervezetek és intézmények 
részére, térítéses szerződés alapján, amit a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője, illetve az általa 
meghatalmazott személy köt meg azon szerv, szervezet vagy intézmény képviselőjével, amelynek 
részére a munkákat elvégzik.  
A helyi irodákban a munkák ellátása feletti felügyeletet az általános közigazgatási ügyek és társadalmi 
tevékenységek osztályvezetője látja el.   

 
14. szakasz   

 
 A község polgármesterének bizonyos területekkel megbízott tanácsnokai   
 

A Községi Közigazgatási Hivatalban tisztségbe helyezhetők a község polgármesterének a tanácsnokai 
bizonyos területeket illetően. A község polgármesterének a tanácsnokai  kezdeményezéseket tesznek,  
projektumokat  javasolnak,  véleményt  alakítanak ki  azon területek   fejlődésében jelentőséggel bíró  
kérdésekkel kapcsolatban, amelyekre  tisztségbe  helyezték  őket,  utasításokat adnak a munkaköri 
hatáskörük  kérdéseinek megoldására,  együttműködnek  a  munkaköri  hatáskörüket  érintő  
intézményekkel, vállalatokkal és  más  alanyokkal, és a  község  polgármesterének   megbízására egyéb 
teendőket látnak el  azon  területet  illetően, amelyre  tisztségbe  helyezték őket.  
 
A község polgármesterének tanácsnokait a község polgármestere helyezi tisztségbe és menti fel.  
 
A területet, amelyre a község polgármestere a tanácsnokot tisztségbe helyezi, a hatáskört, a jogokat és a 
kötelezettségeket, valamint azok megvalósításának a módját a község polgármestere a tisztségbe 
helyezésről szóló aktusban állapítja meg.  
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A Községi Közigazgatási Hivatalban a község polgármesterének legfeljebb három tanácsnoka 
helyezhető tisztségbe.  
A község polgármesterének az egyes területekben illetékes tanácsnokait a Községi Közigazgatási 
Hivatalban kell tisztségbe helyezni, a szervezési egységeken kívül, külön referatúraként.   
A munkából eredő és a munka szerinti jogokat és kötelezettségeket a község  polgármesterének az  
egyes  területekben  illetékes  tanácsnoka a  helyi önkormányzat  szerveiben foglalkoztatottakra 
alkalmazott  törvényes  rendelkezésekkel  összhangban   valósítja  meg.  

 
III. A  KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI  HIVATAL IRÁNYÍTÁSA   

 
15. szakasz   

 
 A Községi Közigazgatási Hivatal munkáját a hivatal vezetője irányítja.  
      A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének helyettese van. 

A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjévé jogtudományi egyetemi végzettséggel, az 
államigazgatási szervekben való munkára jogosító szakvizsgával és legalább öt év munkatapasztalattal 
rendelkező személy helyezhető tisztségbe.   
A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének helyettesévé jogtudományi egyetemi végzettséggel, az 
államigazgatási szervekben való munkára jogosító szakvizsgával és legalább öt év munkatapasztalattal 
rendelkező személy helyezhető tisztségbe.  
A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjét, illetve helyettesét nyilvános hirdetés alapján öt évre a 
Községi Tanács helyezi tisztségbe. 
A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének, illetve helyettesének a tisztségére a nyilvános hirdetést a 
Községi Tanács írja ki és hirdeti meg.  
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti nyilvános hirdetést közzé kell tenni a tömegtájékoztatási 
eszközökben, éspedig legalább két nyomtatott médiumban, magyar és szerb nyelven, és a 
Foglalkoztatási Intézet   POSLOVI - MUNKÁK című lapjában.   
A  jelen rendelet  szerinti   nyilvános  hirdetésnek kötelezően tartalmaznia kell:  
a  szerv  nevét, amely a  nyilvános  hirdetést   kiírja,  
a megjelölést, hogy a nyilvános hirdetés a Községi Közigazgatási Hivatal   vezetőjének, illetve   
helyettesének a  tisztségére   vonatkozik,   
a közigazgatási hivatal pontos nevét, a feltételeket, amelyeket a személynek teljesítenie kell, hogy 
tisztségbe helyezzék, valamint a dokumentációt, amelyet csatolni kell a hirdetésre való jelentkezéshez a 
feltételek teljesítéséről szóló bizonyítékként,  
a határidőt, amelyen belül meg kell küldeni a jelentkezéseket a hirdetésre, a szerv nevét és címét, 
amelynek a jelentkezéseket meg kell küldeni.  
A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének tisztségére jelölteknek a jelentkezési határideje a 
nyilvános hirdetésnek a tömegtájékoztatási eszközökben való közzétételétől számított 15 nap.   
A Községi Tanács köteles a nyilvános hirdetés szerinti eljárás lefolytatását követően a nyilvános 
hirdetésben megszabott jelentkezési határidő lejártától számított 8 napon belül meghozni a hivatalvezető 
tisztségbe helyezéséről szóló aktust.  

16. szakasz   
A Községi Közigazgatási Hivatal belső szervezetét és a munkakörök besorolását a Községi 

Közigazgatási Hivatal  vezetője  által,  a  Községi Tanács jóváhagyásával meghozott aktus rendezi. 
Munkahelyek a szervezeti egységeken kívül is nyithatók.  
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A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője képviseli a közigazgatást, megszervezi és biztosítja a teendők 
törvényes és hatékony ellátását, valamint dönt a foglalkoztatottak jogairól, kötelességeiről és 
felelősségéről. 
A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője a kifogástalan működés biztosítása céljából és az elektronikus 
kommunikációs összeköttetési rendszerrel összhangban a foglalkoztatottakat a hivatal rendelkezésére 
álló irodákba osztja be.  
A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője munkájáért és a hivatal működéséért a Községi Képviselő-
testületnek és a Községi Tanácsnak tartozik felelősséggel.  
A hivatalvezető helyettese munkájáért és a Községi Közigazgatási Hivatal működéséért a Községi 
Közigazgatási Hivatal vezetőjének, a Községi Képviselő-testületnek és a Községi Tanácsnak tartozik 
felelősséggel. 
 

17. szakasz   
 A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője meghatalmazhatja a hivatalvezető-helyettest vagy 
annak távolléte esetén az osztályvezetők köréből egy személyt, hogy távolléte esetén folyó és 
halaszthatatlan munkák ellátásában őt helyettesítse.  
Minden esetben írásos meghatalmazást ad.  
 

18. szakasz   
 A Községi Közigazgatási Hivatal szervezeti alapegységeinek a munkáját, a rendes 
munkafeladataik mellett, a szervezési egységek vezetői irányítják.   
 

19. szakasz   
 A Községi Közigazgatási Hivatal szervezeti alapegységeinek az előző  szakaszban említett  
vezetői  megszervezik és   biztosítják az egységek  törvényes és  hatékony  munkáját, gondoskodnak a 
teendőknek az egyes belső   szervezeti   egységekre - amennyiben azok léteznek - való szabályszerű 
elosztásáról, valamint a  foglalkoztatottak  munkakötelezettségeinek a  teljesítéséről.  
 A vezető az előző szakaszban említett teendők teljesítése során köteles betartani a Községi 
Közigazgatási Hivatal vezetőjének megbízásait és utasításait.   
 Munkájáért és az általa irányított szervezeti egység törvényes és időben való munkájáért a 
szervezeti alapegység vezetője a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének személyes felelősséggel 
tartozik. 
 

20. szakasz   
 A szervezeti alapegységek – osztályok és részlegek vezetőit a Községi Közigazgatási Hivatal 
vezetője osztja be. 
  

21. szakasz   
 Az olyan legösszetettebb feladatok ellátására, amelyek különböző profilú foglalkoztatottak közös 
munkáját  követelik,  a  Községi Közigazgatási Hivatal  vezetője  szakbizottságokat  és  
munkacsoportokat hozhat létre.  
 

22. szakasz  
 Az osztályok munkájának figyelemmel kísérése, valamint munkájuk koordinálása céljából a 
Községi Közigazgatási Hivatal vezetője összehívhatja az osztályvezetők, szükség szerint pedig a 
részlegfőnökök kollégiumát.  
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23. szakasz  

 A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője, a helyettese és a szervezeti alapegységek vezetői nem 
láthatnak el semmiféle olyan köz- és egyéb tisztséget, amely   összeférhetetlen helyzetükkel és  
meghatalmazásaikkal.   
 
IV.  A  KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL   ÉS EGYÉB  SZERVEK  VISZONYA 

 
A község polgármesteréhez, a képviselő-testülethez és a Községi Tanácshoz való viszony    

 
24. szakasz   

 A Községi Közigazgatási Hivatal és a község polgármestere, a képviselő-testület és a Községi 
Tanács viszonya a törvényben, a község statútumában, a jelen rendeletben és egyéb aktusokban 
megállapított jogokon és kötelezettségeken alapul.  
 A Községi Közigazgatási Hivatal a község polgármesterét, a Községi Tanácsot és a képviselő-
testületet köteles tájékoztatni a hatáskörébe tartozó teendők ellátásáról, és a munkájukhoz szükséges 
hatásköri tájékoztatást, magyarázatot és adatokat megadni.   
 

25. szakasz  
 Ha a Községi Közigazgatási Hivatal munkája feletti felügyelet gyakorlásakor megállapítást nyer, 
hogy egyes  aktusok nincsenek összhangban  a törvénnyel, a  község  statútumával vagy  a  képviselő-
testület rendeletével, a Községi Tanács hatályon kívül  helyezheti vagy megsemmisítheti azokat annak 
meghagyásával, hogy a törvénnyel összhangban  álló új aktust kell  meghozni.   
  Amennyiben a  Községi Közigazgatási Hivatal   nem jár el  a  meghagyás szerint, és   nem hozza  
meg  az  új aktust,  a  Községi Tanács  megindíthatja  az aktus meghozatalán  közvetlenül   dolgozó 
alkalmazott,  illetve  a meghatározott  vezető beosztású dolgozó  felelősségre  vonásának   kérdését.  
 
Az állampolgárokhoz, vállalatokhoz és intézményekhez való viszony  

 
26. szakasz  

 A Községi Közigazgatási Hivatal   a  hatáskörébe tartozó meghatározott   teendők és  feladatok 
ellátását köteles  oly módon megszervezni, hogy az állampolgárok   számára lehetővé tegye, hogy  
jogaik  érvényesítése és kötelezettségeik  teljesítése  minél rövidebb  eljárásban kerüljön érvényesítésre, 
valamint hogy segítséget nyújtson az  állampolgároknak   ezen jogok és kötelezettségek  
érvényesítésében és  védelmében.   
 

27. szakasz 
 A Községi Közigazgatási Hivatal köteles megvizsgálni az állampolgárok beadványait, panaszait, 
petícióit és javaslatait, hogy eljárást folytasson azokkal kapcsolatban, és arról tájékoztassa az 
állampolgárokat.  
 

28. szakasz  
 Az előző szakasz szerinti esetekben, amennyiben a munkaegység  vezetője  úgy véli, az ügy 
megoldása  céljából  a   közigazgatási hivatal  vezetőjéhez, szükség szerint pedig  a Községi Tanácshoz 
fordulhat.  
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29. szakasz   
 A jelen rendeletnek a Községi Közigazgatási Hivatal és az állampolgárok kapcsolatára vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni a vállalatok, az intézmények és  egyéb  szervezetek iránti  kapcsolatot 
illetően is, amikor azok  jogairól és  érdekeiről  a törvény  és a  községi  előírások  alapján  döntenek.  
 
 
A Községi Közigazgatási Hivatal szervezeti alapegységeinek kölcsönös viszonya  

 
30. szakasz  

 A Községi Közigazgatási Hivatal szervezeti egységeinek kölcsönös viszonya a törvényben, a 
község statútumában és a jelen rendeletben megállapított jogokon és kötelezettségeken alapszik.  
 A Községi Közigazgatási Hivatal szervezeti egységei kötelesek kölcsönösen együttműködni, 
amikor azt a teendő természete megkívánja, kötelesek a működésükhöz szükséges adatokat és 
információkat kicserélni. 
 A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője a szervezeti egységek egymás közötti 
együttműködésének serkentése céljából eljárási szabályokat hoz.  
 
V.  A MUNKA NYILVÁNOSSÁGA   

 
31. szakasz   

 A Községi Közigazgatási Hivatal a tömegtájékoztatási eszközöknek nyújtott információkkal, 
hivatalos közleményekkel biztosítja a munka nyilvánosságát, továbbá feltételeket biztosít a nyilvánosság 
zavartalan tájékoztatására a hatáskörébe tartozó teendők ellátásáról és az összes változásról, amely a 
munka megszervezésével és hatáskörével, a munkaidő beosztásával stb. kapcsolatos.  
 

32. szakasz   
 A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője a tömegtájékoztatási eszközök    részére tájékoztatást  
nyújt  a Községi Közigazgatási Hivatal  munkájáról, illetve  felhatalmazhat   más foglalkoztatottat, hogy 
ezt a Községi Közigazgatási Hivatal   nevében megtegye.  
 A szervezeti egységek munkájáról azok vezetői adnak tájékoztatást.   
 A Községi Közigazgatási Hivatal megtagadhatja az információnyújtást, ha annak tartalma állami, 
katonai vagy hivatali titkot képez.   
 
VI.  JOGI AKTUSOK   

33. szakasz   
 A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője szabályzatokat, meghagyásokat, utasításokat, 
határozatokat és végzéseket hoz. A Községi Közigazgatási Hivatal belső szervezetéről és a munkakörök 
besorolásáról szóló szabályzatot a  Községi Közigazgatási Hivatal   vezetője  hozza meg  a  Községi 
Tanács  jóváhagyásával.  
 A Községi Közigazgatási Hivatal instrukciókat és szakmai utasításokat, valamint magyarázatokat 
adhat.  

34. szakasz  
 Szabályzattal a rendeletek és egyéb aktusok egyes rendelkezéseit kell részletezni azok 
végrehajtása céljából.  
 A rendeletek és más jogszabályok egyes rendelkezéseinek a végrehajtása céljából   a meghagyás   
elrendeli vagy   megtiltja  az általános  jelentőségű meghatározott   esetben  történő eljárást. 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 7.szám − Kelt: 2009. május 19. 

 

 - 197 -

 A Községi Közigazgatási Hivatal, valamint egyéb szervezetek munkamódját és bizonyos 
teendőinek ellátását a rendeletekkel és más aktusokkal összhangban utasítás írja elő.    
 Az egyes közigazgatási és egyéb egyedi ügyekben a törvénnyel és más jogszabályokkal 
összhangban, határozattal  kell dönteni.   
 A  Községi Közigazgatási  Hivatal munkamódjának és eljárásának  a  szabályait  a  
jogszabályokkal összhangban  végzéssel kell  rendezni.  
 A kötelező instrukció rendezi  a Községi Közigazgatási Hivatal, valamint más  szervezetek  és 
szervek  kötelező  munka- és eljárásmódját, amennyiben  a  Községi  Közigazgatási  Hivatal által  rájuk  
bízott  teendőket   látják el, amivel biztosítják   a teendők  sikeres  végrehajtását.    
 A szakmai utasítás szabályokat tartalmaz a Községi Közigazgatási Hivatal szervezeti 
egységeinek szakmai megszervezését, valamint a Községi Közigazgatási Hivatal,  illetve  egyéb,  
megbízott teendőket  ellátó szervezet  foglalkoztatottainak    szakmunkáját  illetően.   
 A magyarázat véleményezi a rendeletek, illetve egyéb előírások egyes rendelkezéseinek 
alkalmazását.   

 
35. szakasz   

 A határozatokat, végzéseket, szabályzatokat, meghagyásokat és utasításokat a Községi 
Közigazgatási Hivatal vezetője hozza meg, kivéve, ha rendelet, illetve egyéb  előírás  másként nem  
rendelkezik.  
 

VII. HATÁSKÖRI ÖSSZEÜTKÖZÉS   
 

36. szakasz   
 A Községi Közigazgatási Hivatal és más szervezetek közötti hatásköri összeütközés esetén - ha a 
képviselő-testületi rendelet alapján döntenek a polgárok, jogi  személyek, vagy  más ügyfelek  egyes  
jogairól - a  Községi Tanács   dönt.    
 A Községi Közigazgatási Hivatal szervezeti egységei közötti hatásköri összeütközés esetén a 
Községi Közigazgatási Hivatal vezetője dönt.  
 

VIII. FELLEBBEZÉSRŐL VALÓ DÖNTÉS   
 

37. szakasz   
 A Községi Közigazgatási Hivatal közigazgatási eljárásban a község eredeti hatáskörében hozott 
elsőfokú határozata elleni fellebbezés alapján a Községi Tanács dönt, amennyiben a törvény vagy  más  
jogszabály  másként nem rendelkezik.   
 A más szervezet elsőfokú végzése elleni fellebbezés esetén, amikor a közigazgatási eljárás 
folytatásában a község eredeti hatásköréből eredő egyes jogokról és kötelezettségekről döntenek, a 
Községi Tanács dönt, amennyiben a  törvény  vagy más  jogszabály  másként nem rendelkezik.  
 

IX.  HIVATALI SZEMÉLY KIZÁRÁSA   
 

38. szakasz  
 A Községi Közigazgatási Hivatalban a hivatali személy kizárásáról a Községi Közigazgatási  
Hivatal  vezetője dönt.  
 A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének a kizárásáról a Községi Tanács dönt.  
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X.  IRODAI ÜGYVITEL 
 

39. szakasz   
 A Községi Közigazgatási Hivatalra, valamint közmegbízatásban eljáró egyéb szervezetekre az 
államigazgatási szerv irodai ügyviteléről  szóló utasítás alkalmazandó.   
 

XI.  MUNKAVISZONY   
 

1.  Munkaviszony-létesítés 
 

40. szakasz  
 A Községi Közigazgatási Hivatalban az a személy létesíthet munkaviszonyt, aki a törvényben 
megszabott általános feltételeken kívül eleget tesz a törvényben és a munkakörök besorolásáról szóló 
aktusban a szakképzettség és munkaképesítés tekintetében előirányozott külön feltételeknek is.  
 A Községi Közigazgatási Hivatalban a munkaviszony-létesítés az alábbiak alapján történik:  
1. a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének végleges határozata a jelentkezett jelöltek közötti 

választásról,  
2. a foglalkoztatottnak más szervezetből megegyezés alapján történő átvétele, a törvénnyel 

összhangban 
41. szakasz   

 A Községi Közigazgatási Hivatalban  a munkaviszony-létesítés  a  törvénnyel   összhangban  
eszközölendő.  
 

42. szakasz  
 A községi felügyelőket a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője nevezi ki és menti fel.  
 

43. szakasz   
 A tisztségbe helyezett személyek jogairól, kötelezettségeiről és felelősségéről a Községi 
Közigazgatási Hivatal vezetője dönt.  

44. szakasz   
 A Községi Közigazgatási Hivatalba a meghatározott munkák gyakorlati munka általi végzésére 
való kiképzés céljából gyakornokot lehet alkalmazni a törvényben megszabott feltételekkel.  
 A gyakornokok számát a munkakörök besorolásáról szóló aktus határozza meg.  
 Gyakornokot foglalkoztatott minőségben meghatározott időre, szakmai kiképzés végett pedig 
volontőr minőségben lehet felvenni.   
 

2. A foglalkoztatottak beosztása    
 

45. szakasz  
 A Községi Közigazgatási Hivatal foglalkoztatottai a munka folyamán ugyanabban a szervben 
lehet munkára beosztani, szükség szerint megegyezéssel át lehet venni másik szervbe, másik szervbe 
utasítani, vagy  ideiglenesen  a szerv székhelyén  kívül beosztani,  a jogszabályokkal összhangban.   
 A foglalkoztatottnak az előbbi bekezdés szerinti beosztásáról szóló határozatot a Községi 
Közigazgatási Hivatal vezetője hozza meg.  
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3. A foglalkoztatottak egyéb juttatásai és keresete  
 

46. szakasz  
 A Községi Közigazgatási Hivatalban foglalkoztatottak a törvényben megállapított feltételekkel 
nyernek hivatali beosztást.  
 A hivatali beosztás kifejezésre juttatja a foglalkoztatott szakmai minőségét és alkalmasságát 
meghatározott összetettségi fokozatú teendőknek a Községi Közigazgatási Hivatalban való ellátására.  

47. szakasz  
 A Községi Közigazgatási Hivatalban foglalkoztatottak keresetét és egyéb járandóságait a 
törvénnyel és külön szabályzatokkal összhangban kell megállapítani.  
 

48. szakasz  
 Az állampolgárok jogainak és kötelezettségeinek érvényesítésével kapcsolatos, a Községi 
Közigazgatási Hivatal hatáskörébe tartozó teendőket a közigazgatási hivatalnak előirányozott iskolai 
végzettséggel, a közigazgatási szervekben való munkára jogosító szakvizsgával és megfelelő 
munkatapasztalattal, valamint – amennyiben ez előírással meg van határozva. –  a  község  területén 
hivatalos  használatban   levő  nyelvek ismeretével rendelkező foglalkoztatottai láthatják el. 
 

4. A foglalkoztatottak felelőssége 
   

49. szakasz   
 A Községi Közigazgatási Hivatalban foglalkoztatott és tisztségbe helyezett személyek 
munkájukért fegyelmi és anyagi szempontból felelnek a törvényben és a kollektív szerződésben 
megállapított módon és eljárás szerint.  
 A fegyelmi eljárást a közigazgatási hivatal vezetője folytatja  le, és ő rója  ki  az  intézkedéseket 
saját kezdeményezésére, illetve az osztályvezető kezdeményezése alapján.  
 

5.  A munkaviszony megszűnése  
 

50. szakasz 
 A Községi Közigazgatási Hivatal foglalkoztatottainak munkaviszonya a törvényben  és a  
törvény  alapján  meghozott aktusokban megállapított feltételekkel és  módon  szűnik meg.  
 

XII. A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL TEENDŐINEK FINANSZÍROZÁSÁHOZ  
SZÜKSÉGES   ESZKÖZÖK   

 
51. szakasz   

 A Községi Közigazgatási Hivatal teendőinek a finanszírozásához szükséges eszközöket a községi 
költségvetésben, illetve a köztársasági költségvetésben kell biztosítani a törvény általi megbízott teendők 
ellátásáért, és külön nyilván kell tartani a  községi költségvetésben.   
 

52. szakasz   
A Községi Közigazgatási Hivatal teendőinek a finanszírozásához szükséges eszközöket az alábbiak képezik: 
– a foglalkoztatottak és tisztségbe helyezett személyek kereseteinek, térítményeinek és jutalmainak a 

kifizetésére szolgáló eszközök,  
– a dologi kiadásokra vonatkozó eszközök,  
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– a külön rendeltetésre vonatkozó eszközök,  
– felszerelés beszerzésére és karbantartására vonatkozó eszközök, 
– a nyaralási pótlékok és más külön rendeltetésű járandóságok, mint a végkielégítések, szolidaritási 

támogatás, jubiláris díjak kifizetésére szolgáló eszközök.  
 
A foglalkoztatottak és tisztségbe helyezett személyek kereseteinek a kifizetésére szolgáló eszközöket az 
alábbiakra kell biztosítani:   
– a foglalkozatott és tisztségbe helyezett személyek keresete 
– azon beosztás nélküli személyek térítményeinek a kifizetését szolgáló eszközök, akiknek a  munkája  

iránt  megszűnt  a szükséglet.  
A dologi kiadásokra vonatkozó eszközöket az alábbiakra kell biztosítani:  
– szakmai kiadványok, szakirodalom beszerzésére és anyag nyomtatására, a felszerelés biztosítására és  

karbantartására, és egyéb  szerződött szolgáltatásokra,  a foglalkoztatottak  térítményeit képező úti- 
és egyéb  költségekre és a  Községi Közigazgatási  Hivatal teendőinek  ellátásához  szükséges  egyéb  
költségekre (útiköltségek, belföldi és  külföldi  szolgálati  kiküldetések stb.)  

 
A különleges rendeltetésű eszközöket az alábbiakra kell biztosítani:  
– a Községi Közigazgatási Hivatal teendőinek ellátásával kapcsolatos bizonyos költségekre (tanúk 

térítményei, eljárási költségek stb.),  
– a foglalkoztatottak szakmai képesítése és továbbképzése, a munka korszerűsítése és  egyéb 

szükségletek.   
 

A közigazgatási hivatal teendőinek ellátásához szükséges  eszközök  kifizetését illetően  a  
meghagyó  a Községi Közigazgatási Hivatal  vezetője  vagy az  általa  meghatalmazott személy.   
 

53. szakasz  
 Az eszközök költségelőirányzatát a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője állapítja meg  a  
község  polgármesterének  a  meghatalmazása alapján.  
 

54. szakasz  
 A Községi Közigazgatási Hivatal a tevékenységével bevételeket valósíthat meg, amikor az nem 
hat  ki a hatáskörébe  tartozó teendők  rendes  ellátására.  
 Az előző bekezdésben említett teendők ellátásával megvalósított bevételek  bekerülnek a  község  
költségvetésébe.   
 

55. szakasz   
 A felszerelési eszközöket a leltár és a Községi Közigazgatási Hivatal szükségleteire szolgáló  
egyéb szükséges  tárgyak képezik, amelyeknek tartama hosszabb  egy évnél, ha a  jogszabályokkal   
másként  nincs  meghatározva.  
 A felszerelési eszközöket képezik a felszerelés beszerzésére szolgáló pénzeszközök is.  
 

56. szakasz  
 A foglalkoztatottak, a megválasztott, a kinevezett és a tisztségbe  helyezett  személyek  
keresetére, a dologi  kiadásokra,  külön rendeltetésre,  a  felszerelés beszerzésére és a  külön  
rendeltetésre  szolgáló eszközök  törvényes  használatáért  a  Községi  Közigazgatási  Hivatal  vezetője  
felel.  
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 Az előző bekezdésben említett eszközök kifizetésére és használatára vonatkozó fizetési 
meghagyásokat és egyéb aktusokat a Községi  Közigazgatási Hivatal  vezetője írja  alá a  község 
polgármesterének a meghatalmazása  alapján.  
 

XIII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK   
 

57. szakasz   
 A Községi Közigazgatási Hivatal vezető dolgozói és egyéb foglalkoztatottai folytatják 
ugyanazon teendők ellátását a munkakörök besorolásáról és a belső szervezetről szóló új aktussal 
összhangban történő beosztásukig.   

58. szakasz  
 A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője a jelen rendelet hatályba lépésének napjától számított 
8 napon belül köteles meghozni a szervezetről  és a  munkakörök  besorolásáról szóló új aktust.   
 

59. szakasz   
 A dolgozókat az előző szakaszban említett aktus meghozatalának napjától számított 15 napon 
belül kell a munkahelyekre beosztani.    
 

60. szakasz   
 A jelen rendelet hatályba lépésének napjával hatályát veszti a Községi Közigazgatási Hivatalról 
szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 18/2004. és  6/2006. sz.).  

61. szakasz   
 A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba.     
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE              Zsíros-Jankelić Anikó, s. k.  
Szám:031-14/2009-V.                Zenta Község Képviselő-testületének elnöke 
 
 
 
48. 
A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 61/2005. 
szám – másik törvény, 66/2005., 101/2005. szám – másik törvény, 62/2006. szám – másik törvény, 
63/2006. szám – másik törvény javítása, 85/2006. és 86/2006. szám – javítás) 44–47. szakasza, a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 20. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009. március 18.  -án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

R E N D E L E T E T 
A ZENTA KÖZSÉGBELI MAGÁNVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉST ÖSZTÖNZŐ 

KÖLTSÉGVETÉSI ALAP LÉTREHOZÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 
A képviselő-testület a zentai községi költségvetés főkönyvi nyilvántartási számlájaként létrehozza a 
Zenta községbeli magánvállalkozás-fejlesztést ösztönző költségvetési alapot (a továbbiakban: alap). 
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2. szakasz 

Az alap a magánvállalkozás-fejlesztés ösztönzése céljából létesül hathavi rövid lejáratú kölcsön 
folyósítása által azon vállalkozók részére, akiknek Zenta község területén van a székhelyük, és akik 
termelői vagy szolgáltatási alaptevékenységet látnak el. 
 

3. szakasz 
Az alap pénzforrásai: 

- a zentai községi költségvetésben a folyó évre biztosított eszközök; 
- a kölcsöntörlesztésből befolyt eszközök; 
- a törvénnyel összhangban szerzett egyéb eszközök. 

4. szakasz 
Az alap határozatlan időre létesül. 
 

5. szakasz 
Az alapot mint közvetlen költségvetésieszköz-használót a község polgármestere kezeli. 
 

6. szakasz 
Az alap eszközeinek igénybevételéhez szükséges feltételek közelebbi megállapítása érdekében meg kell 
hozni a Zenta községbeli magánvállalkozás-fejlesztést ösztönző költségvetési alap felhasználásáról szóló 
szabályzatot. 
 

7. szakasz 
Az alap megszüntetése után az alap jogait és kötelezettségeit a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 
gazdasági osztálya veszi át. 
 

8. szakasz 
Az alap terhére történő fizetések az alap appropriációs keretében rendelkezésre álló eszközök szintjéig 
eszközlendők, a kötelezettségek átvállalása  pedig az alap reálisan tervezett bevételeinek keretében 
történik. 
 

9. szakasz 
A kölcsöntörlesztésből befolyt, valamint a törvénnyel összhangban szerzett egyéb felhasználatlan 
eszközöket a törvénnyel összhangban a folyó év végén át kell vinni a következő évre. 
 

10. szakasz 
Ez a rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napját követő nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                       Zsíros-Jankelić Anikó s. k., 
Szám: 415-1/2009-V.                                                                    Zenta KKT elnöke 
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49. 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete 2009. március 18-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

S Z A B Á L Y Z A T O T 
A ZENTA KÖZSÉGBELI MAGÁNVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉST ÖSZTÖNZŐ 

KÖLTSÉGVETÉSI ALAP ESZKÖZEINEK FELHАSZNÁLÁSÁRÓL 
 

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 
A Zenta községbeli magánvállalkozás-fejlesztést ösztönző költségvetési alap (a továbbiakban: 

alap) eszközeinek felhasználásáról szóló szabályzat megállapítja: 
– az alap eszközeinek rendeltetését, 
– az alap céljainak megvalósítását, 
– a magánvállalkozói célkölcsönök (a továbbiakban: kölcsön) odaítélésének ismérveit és mércéit,  
– az alap által folyósított, magánvállalkozás-ösztönzési célú kölcsön összegének megállapítási 

módját és a kölcsön odaítélésének a módját, 
– a kölcsön folyósításának és visszafizetésének módját és a visszafizetés biztosítékát. 

 
II. AZ ALAP ESZKÖZEINEK RENDELTETÉSE 
 

2. szakasz 
Az alap eszközeinek rendeltetése: kamatmentes kölcsön folyósítása a Zenta községbeli 

magánvállalkozók részére. 
 
III. AZ ALAP CÉLJAINAK MEGVALÓSÍTÁSA 
 

3. szakasz 
Az alap céljainak megvalósítására vonatkozó teendők ellátására meg kell alakítani a Zenta 

községbeli magánvállalkozás-fejlesztést ösztönző költségvetési alap eszközeinek folyósításában illetékes 
bizottságot (a továbbiakban: bizottság). 
 A bizottságnak 3 tagja van, beleértve az elnököt is. 
 A bizottság megbízatása 4 évre szól. 
 A bizottság elnökét és tagjait a Községi Tanács nevezi ki. 
 

4. szakasz 
A bizottság az alábbi teendőket végzi: 

1) az éves programot elfogadásra beterjeszti a Községi Tanácsnak, 
2) javasolja a pályázat kiírását, 
3) a jelen szabályzatban, az éves programban és a pályázatban előírt feltételekkel és ismérvekkel 
összhangban lebonyolítja az eszköz-odaítélési eljárást, 
4) javasolja a Községi Tanácsnak az alap eszközeinek odaítéléséről szóló döntés meghozatalát, 
5) a Községi Tanácsnak benyújtja a munkáról szóló éves beszámolót. 
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 A bizottság szakmai testület, tagjai: okleveles közgazdász, okleveles jogász és az Iparosegyesület 
képviselője. Az alap eszközeinek a megállapított feltételek és ismérvek szerinti felosztásáért a bizottság 
viseli a felelősséget.  
 Az eszközök odaítéléséről szóló döntés véglegessé válása után a bizottság elnöke az első 
elkövetkező községi képviselő-testületi ülésen beszámolót terjeszt elő arról, hogy mennyi eszköz lett 
odaítélve, és hogy hány vállalkozó kapott kölcsönt. 
 

5. szakasz 
A Községi Tanács: 

1) a bizottság javaslatára elfogadja az alap éves programját, 
2) a bizottság javaslatára dönt a pályázat kiírásáról,  
3) a bizottság javaslatára dönt az alap eszközeinek az odaítéléséről, 
4) dönt bizonyos teendők bankra vagy más szakmai szervezetre való átruházásáról, 
5) másodfokon dönt a vállalkozó kifogásáról, 
6) megvitatja a bizottság munkájáról szóló beszámolót. 

6. szakasz 
Az alap tevékenységének ellátása céljából az alap részére a szakmai és az adminisztratív 

teendőket a Községi Közigazgatási Hivatal gazdasági osztálya, a pénzügyi-technikai teendőket pedig a 
pénzügyi osztály keretében végzik. 

Az eszközök odaítélésre vonatkozó pályázat lebonyolításával kapcsolatos teendők ellátására az 
alap bizonyos teendőket bankra vagy más szakmai szervezetre ruházhat át. 
 
IV. A CÉLKÖLCSÖNÖK ODAÍTÉLÉSÉNEK ISMÉRVEI ÉS MÉRCÉI 
 

7. szakasz 
A kölcsön pályázat alapján kerül odaítélésre. 
Az alap bizottsága mérlegeli a pályázatra beérkezett jelentkezéseket, elvégzi az előre 

megállapított ismérvek szerinti rangsorolást, és döntést hoz a jelölt kiválasztásáról. 
A pályázatot a helyi szintű tömegtájékoztatási eszközökben és Zenta Község Hivatalos 

Honlapján kell közzétenni. 
A kölcsönnek a Zenta községbeli magánvállalkozók részére történő folyósításáról szóló 

szerződést a község polgármestere írja alá. 
 

8. szakasz 
 A pályázatnak főként az alábbi elemeket kell tartalmazni: 

- a kölcsön összegét, 
- a jelentkezési feltételeket, 
- a kérelemhez csatolandó dokumentációt, 
- a határidőt, amelyben a kérelmeket el lehet fogadni, és hogy kinek kell azokat benyújtani. 

 A hiányos és késve beérkező jelentkezéseket a bizottság nem veszi figyelembe.  
 

9. szakasz 
A kölcsön-odaítélési pályázatra való jelentkezést a jelölt az alábbi feltételekkel nyújthatja be: 
- ha a jelölt vállalkozó, akinek Zenta község területén van a székhelye, 
- ha alaptevékenysége termelői vagy szolgáltató tevékenység. 
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10. szakasz 
A kölcsön odaítélésének ismérvei: 
1. Általános ismérvek: 
- az alaptevékenység termelői vagy szolgáltató tevékenység, 
- az eszközök kizárólag a termelői vagy szolgáltató tevékenységben kerülnek felhasználásra, és 

hogy felszerelés, félkész termék, nyersanyag vagy segédanyag beszerzéséről van szó, 
- a jelölt eleget tett adókötelezettségének, 
- helyi kötelezettségeit térítmények és kommunális illetékek címén kifizette, 
- a naptári év folyamán a vállalkozó ezen az alapon nem kapott céleszközöket. 
2. Különleges ismérvek: 
- az elmúlt hat hónapban folyamatosan valós tevékenységet folytatott, 
- az elmúlt évben a vállalkozó gazdaságos üzletvitelt folytatott. 

 
 
 

11. szakasz 
A vállalkozó alaptevékenységét a túlnyomó részben végzett tevékenységről a Gazdasági 

Cégjegyzék Ügynökségnél vezetett nyilvántartás alapján kell megállapítani. Az alaptevékenység 
értékelése úgy történik, hogy a jelölt az alábbi pontokat kapja: 

- ha az alaptevékenység kódszáma a 15110–37200-as kódszámok között található – 20 pont, 
- ha az alaptevékenység kódszáma a 45110–45450-es, 52710–52740-es és a 93010–93050-es 

kódszámok között található – 9 pont. 
 

12. szakasz 
Nyersanyagon e szabályzat 10. szakaszának 1. pontja értelmében a további ipari feldolgozásra 

kerülő természetes anyag értendő. A félkész termék a késztermékbe beépítendő rész, ami a termelési 
folyamatban befejezésre kerül. A segédanyagra a termelési folyamatban van szükség, és bekerül a 
szolgáltatásnyújtás folyamatába. A céleszközök használatát előszámla dokumentálja. 
 
 

13. szakasz 
Az adó kifizetésének bizonyítékaként a hatásköri adószerv által az adók, járulékok és egyéb 

közbevételek utáni kötelezettségek kifizetéséről kiadott, 30 napnál nem régebbi tanúsítvány szolgál.  
  

14. szakasz 
A helyi kötelezettségek kifizetésének bizonyítékaként a helyi adóigazgatóság által a térítmények 

és illetékek utáni kötelezettségek kifizetéséről kiadott, 30 napnál nem régebbi tanúsítvány szolgál.  
 

15. szakasz 
Az üzletvitel bizonyítékaként az ügyviteli banknak az előző hathavi átlagos számlaállásról és -

forgalomról kiadott tanúsítványa szolgál. A forgalom értékelése úgy történik, hogy a jelölt az alábbi 
pontokat kapja: 

- ha a havi átlagforgalom 50.000,00 dinár alatt van – 20 pont; 50.000,00 dinár fölött – 10 pont. 
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16. szakasz 
A vállalkozó gazdaságos üzletvitelének bizonyítékaként az elmúlt évre vonatkozó 

eredménymérleg fénymásolata, illetve a folyó évre vonatkozó átalányadóztatásról szóló határozat 
szolgál.  

Az eredménymérleges vállalkozók esetében az értékelésnél a jelölt oly módon kapja a pontokat, 
hogy a B pont Adóztatás előtti nyereség alatt feltüntetett összeget  el kell osztani 10.000-rel (például ha 
az itt szereplő érték 245.000-t tesz ki – a kapott pontozási érték 24,50 stb.) 

Az adóhivatal által kiadott átalányadóztatásról szóló határozattal rendelkező vállalkozók esetében 
az értékelésnél a jelölt oly módon kapja a pontokat, hogy a határozatban feltüntetett összeg alapján ki 
kell számítani a teljes évi összeget, és azt elosztani 10.000-rel (pl. ha az éves érték 265.578-at tesz ki – a 
kapott pontozási érték 26,5578 stb.). 
 

17. szakasz 
 

A bizottság 8 napon belül meghozza a döntést az eszközök felosztásáról. 
A bizottság döntésével szemben a határozat kézbesítésének napjától számított 15  

napon belül kifogást lehet emelni a Községi Tanácshoz. 
V. A KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSÁNAK ÉS VISSZAFIZETÉSÉNEK MÓDJA, VALAMINT 
VISSZAFIZETÉSÉNEK BIZTOSÍTÉKA 
 

18. szakasz 
A kölcsön odaítéléséről szóló szerződéseket a kiválasztott jelöltekkel a község  

polgármestere köti meg írásos formában. 
 A szerződés megállapítja: 
- a célkölcsön összegét, 
- a használó kötelezettségét, 
- a szerződött kötelezettségek be nem tartásának következményeit, 
- a szerződő felek egyéb jogait és kötelezettségeit. 
 

19. szakasz 
 Az eszközök a szerződés aláírásának napján kerülnek folyósításra, valutazáradék alkalmazásával 
a vállalkozó üzleti zsírószámlájára való befizetés napján a Szerb Nemzeti Bank euró középárfolyama 
szerint. 
 A kölcsön használója egyetért azzal, hogy a kifizetés alkalmával a kölcsön adója a jóváhagyott 
kölcsön összegének 2,5 %-át megtartja feldolgozási költségek címén. 
 

20. szakasz 
 

A célkölcsön visszafizetése negyedévenként két egyenlő részletben történik valutazáradék 
alkalmazásával a befizetés napján a Szerb Nemzeti Bank euró középárfolyama szerint. 
 

21. szakasz 
A kölcsön használójának megszüntetik a jóváhagyott kölcsön folyósítását abban az esetben, ha a 

pályázáskor pontatlan adatokkal szolgált. 
 Az odaítélt kölcsön megszüntetéséről szóló döntést az alap bizottsága hozza meg. 
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22. szakasz 

A kölcsön rendszeres visszafizetésének biztosítása céljából a használó két saját  
biankó váltót ad át, amit a kölcsön használója és két kezese ír alá. A kölcsön használója egyetért azzal, 
hogy a váltójogosult kitöltheti a biztosítékként adott, „óvatolás nélkül” záradékkal ellátott biankó váltót, 
és abba bevezetheti a váltó lényeges elemeit, a kölcsön odaítéléséről szóló szerződésben előirányzott 
feltételekkel összhangban. 
 

23. szakasz 
Ez a szabályzat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napját  

követő nyolcadik napon láp hatályba. 
 
 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE   Zsíros-Jankelić Anikó 
Szám: 415-2/2009-V.                   Zenta KKT elnöke 
 
 
50. 
A mezőgazdasági területről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06. sz.) 14. szakaszának 4. 
bekezdése és Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. és 78. szakasza, alapján, a Mezőgazdasági, 
Erdészeti és Vízgazdasági Minisztérium 320-11-1513/2009-06-os számú, 2009. 04. 06-án kelt 
jóváhagyása alapján Zenta Község Képviselő-testülete ______________ tartott ülésén meghozta az 
alábbi   
 

VÉGZÉST  
A ZENTA KÖZSÉGI  MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET VÉDELMÉRE, RENDEZÉSÉRE ÉS 

HASZNÁLATÁRA  VONATKOZÓ 2009.  ÉVI ÉVES PROGRAM ELFOGADÁSÁRÓL    
 

I.   
 

A KKT elfogadja a Zenta községi mezőgazdasági terület védelmére, rendezésére és használatára 
vonatkozó 2009. évi éves programot.   
Az éves program realizálásának sorrendjéről, idejéről és üteméről a Községi Tanács dönt. 
 

II.   
Ezt a végzést és a végzés I. bekezdése szerinti éves programot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell 
közzétenni. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG   
VAJDASÁG AT – ZENTA KÖZSÉG         Zsíros-Jankelić Anikó, s.k 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET       a képviselő-testület elnöke   
Szám: :320-7/2009-V. 
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51. 
A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET VÉDELMÉNEK, RENDEZÉSÉNEK ÉS 

HASZNÁLATÁNAK 2009. ÉVI 
PROGRAMJAVASLATA 

 
ZENTA KÖZSÉG 

 
 

2009. március 27. 
I 
 

A PROGRAM ÁLTALÁNOS RÉSZE 
 

 
BEVEZETŐ 

1.  Zenta község földrajzi fekvése és domborzati jellemzői   
 
Zenta község fekvését az alábbiak jellemzik  

− jó összeköttetés a környezetével   
− fejlett úthálózat 
− Telecskai-fennsík  
− Tisza folyó   

Zenta község területén geomorfológiai tekintetben az alábbi egészek válnak ki:   
− alluviális síkság a Tisza folyó mentén   
− löszterasz  

A Tisza folyó alluviális síksága vízi erózióval és a folyó hordalékának felhalmozódásával keletkezett.   
A síkság homokból, a folyó üledékéből és agyagból áll.  
A löszterasz különböző vastagságú löszből áll.  
 

2. Talajtan 
 
A község  területén a  talajtani  takarót főként  az  alábbi  talajtípusok  teszik:   
 

−  karbonátos  és  nem karbonátos  csernozjom  
−  karbonátos réti fekete termőföld 
−  a szikes réti fekete  termőföld  
−  különböző  mechanikai  összetételű alluviális talaj,  
− nehéz  réti  fekete föld  és szurokföld 
-     szoloncsák 
− deluviális - alluviális hordalék.   

 
A legnagyobb területeket a csernozjom típusú talaj öleli fel. Ezen talajtípus  termelési   értéke   
nagyon  magas és  a  talajban  az  optimális  nedvesség  részvétele  mellett egyenletes   
mezőgazdasági  hozamot  ad.   
A szikes  talaj  hidromorf  struktúrájú,  a  csernozjom  típusú  talajhoz  viszonyítva gyengébb 
termelési jellegzetességekkel bír. Ezek a területek ki  vannak  téve  a  felszíni és  felszín  alatti  vizek  
kártékony hatásának.   
A Tisza folyó  mentén  található  a  különféle  mechanikai  összetételű   allúvium,  amely  a  Tisza  
folyó  vízrezsimjének  közvetlen  hatása  alatt  áll.   
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3. Éghajlat   
 
Zenta  községet   a  mérsékelten  kontinentális éghajlat  értékei jellemzik.  A kontinentális  éghajlat   
keletről  és   északkeletről  terjed, és  felöleli  a  belterjes   növénytermelés  területét.   A  
kontinentális  éghajlati   területen  négy  évszak jut  kifejezésre.   Az  évi  középhőmérséklet   kb. 
11oC-t  tesz  ki.   Jellemzőek  a  nyári  forróságok  és  a  téli  időszakban   a  nagyon  alacsony  
hőmérsékletek.   A fagymentes  időszak   tartama  150-től  180 nap.   
Az  évi borultsági  középérték 45%  körüli.    
Az  évi  csapadékmennyiség  az  550 és  650 mm  határain belül  mozog,   a  vegetáció  aktív   
részében   esik  a  teljes  csapadékmennyiség  mintegy  60%-a,  amely  a  májusi  és  júniusi  
hónapokban éri  el  a  maximumot.   
 

4. Hidrográfiai  és  hidrológiai  jellemzők   
 
Ebben a  térségben a  legnagyobb  természetes  vízfolyás  a  Tisza  folyó.   

 
1. táblázat:  A mezőgazdasági  területek  községenkénti   áttekintése    Község: Zenta            

 

Mezőgazdasági  földterület  hektárban 

Művelhető  mezőgazdasági földterület 
hektárban
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Kataszteri  
község 

1 2 3 4 5 6 
(1+2+3+4+5) 7 8 9 10 

(6+7+8+9)
1 Zenta 12841 18 280 92 246 13477 445 78  14000
2 Tornyos 12316 0 90 21 52 12479 19 51  12549
3 Bátka 211 0 5 54 0 270 0 0  270
 összesen 25368 18 375 167 298 26226 464 121  26819

 
2. sz.  táblázat A mezőgazdasági  földterületek áttekintése  a  tulajdonforma  szerint 
 

Mezőgazdasági  földterület  hektárban 
обрадиво пољопривредно земљиште 

h

Sz
án

tó
 

    összesen Le
ge

lő
 

H
al

as
tó

, 
ná

da
s é

s 
m

oc
sá

r 
Eg

yé
b 

 
fö

ld
te

rü
le

t 

összesen 

So
r s

z.
 

K
at

as
zt

er
i k

öz
sé

g 

Tulajdon-
forma 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9)
Magán-
tulajdon 9.505 18 266 86 158 10.033 160 7  10.2001 Zenta 

az  
SZKállami 
tulajdona 2922 

 
80 3002 44  3046
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a JSZK 
állami  
tulajdona     
társadalmi  
tulajdon     
szövetkezeti  
tulajdon     
vegyes  
tulajdon     
más 
tulajdonforma

414  14 6 8 442 285 27  754
Magán-
tulajdon 9565  81 21 18 9685 18 9  9712
az  
SZKállami  
.tulajdona 2211  2 34 2247 42  2289
a  
JSZKállami  
tulajdona     0
társadalmi  
tulajdon     
szövetkezeti  
tulajdon 1  1   1
vegyes  
tulajdon 540  7 547   547

2 Tornyos 

más 
tulajdonforma

    
Magán-
tulajdon 195  5 50 250   250
az SZK 
állami  
tulajdona 14  14   14
a JSZK 
állami  
tulajdona   0   0
társadalmi  
tulajdon     
szövetkezeti  
tulajdon   0   0
vegyes  
tulajdon   0   0

3 Bátka 

más 
tulajdonforma

2 0 0 4 0 6 0 0  6
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3. táblázat:  A mezőgazdasági  területek   osztályok  szerint 
 

Mezőgazdasági  földterület  hektárban   
osztály   kultúra I II III IV V VI VII VIII   

szántó 2565 5834 15489 1154 140 8 0 0  25190
kert 0 18 0 0 0 0 0 0  18
gyümölcsös 115 222 37 0 0 0 0 0  374
szőlő 75 67 25 0 0 0 0 0  167
rét 16 142 130 5 5 0 0 0  298
legelő 32 152 210 108 141 0 0 0  643
nádas - 
mocsár 47 80 2 0 0 0 0 0  129

összesen 2850 6515 15893 1267 281 8 0 0  26819
 
4. táblázat: Lecsapolás 

 
Csatornahálózat Alagcsövezés Összesen 

Kiépítve 
hektárban 

Működésben 
hektárban 

Kiépítve 
hektárban 

Működésben 
hektárban 

Kiépítve 
hektárban 

Működésben 
hektárban 

3200 3200 0 0 3200 3200
 
5. táblázat: Öntözés 
 

Széles  
átmérőjű 
gépek , 
hektárban 

Tifonok,  
hektárban 

Csöpögtető 
(miniszórófejes) 

öntözés,  
hektárban 

Billenőkaros  
öntözés,  

hektárban 

Egyéb, 
hektárban 

Összesen,  
hektárban 

2416 250 0 50 242 2958
 
6. táblázat:  A mezőgazdasági földterület minőségének  javítása  és  a  rétek  és  legelők  lecsapolása 
 

Fizikai  
melioráció,  
hektárban 

Vegyi  
melioráció,  
hektárban 

Biológiai 
melioráció, 
hektárban 

A rét- és  
legelő- 

melioráció 
hektárban 

Egyéb,  
hektárban 

Összesen, 
hektárban 

     0
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Табела 7. Корисници пољопривреног земљишта у државној својини 
 

  
Sor 

szám. 

A használó neve és 
címe  Az  általa használt 

terület 

Kataszteri községekként  
kimutatva 

A kat. közs.  neve (birtoklap) 
  ha ár m2  ha ár m2 

      Zenta (4566) 3 74 84
2680 52 80 Zenta (9501) 659 58 13

      Tornyos (328) 2017 04 691. 
Mezőgazdaság Rt 
Zenta, 
Posta utca 25. 

eszmei részben (4/8) Tornyos (1108)   15 14
Mezőgazdaság Rt               
Öntözőrendszer 1843 80 97 Zenta (15374) 1843 80 97
Zenta               2. 

Posta utca 25.               
 Tornyos 89 10 32
Z.Z."Agrosun" Zenta Zenta 652 91 193. 
 

756 01 51
Bátka 14 00 00

      Zenta 10 15 494. Zenta KKT 13 53 16 Tornyos 3 37 67
5. Terület összesen: 5293 88 44   5293 88 44

 
 
 

A mezőgazdasági terület védelme   
 
Le  kell  írni a  mezőgazdasági  földterületek   pillanatnyi állapotát,  hogy  milyen mértékben   van 
kitéve  a  mezőgazdasági   földterület eróziónak,  veszélyes  és  káros   anyagoknak,  peszticideknek 
és  másnak. 
Alkalmazzák-e  és  milyen  mértékben  a  mezőgazdasági földterületek védelmi intézkedéseit.  
 
A mezőgazdasági  terület  pillanatnyi  állapota  Zenta  községben 
 
-  Zenta  községben a  teljes mezőgazdasági terület       26819  ha mezőgazdasági  termelésre 
   alkalmas területet  tesz  ki,   
-  a szélvédő sávok hiánya miatt a mezőgazdasági terület ki van téve a szelek, illetve 
    az eolikus (szél  általi) erózió hatásának,  
-  a mezőgazdaságban a vegyi anyagok használata egyre belterjesebb és a környezetre a 
    legnagyobb veszélyt a veszélyes anyagok szakszerűtlen és  mértéktelen  használata  jelenti,   
-  a műtrágya használata előzőleges részletes vegyi és talajtani elemzés nélkül 
    potenciális veszélyt  jelent   a  környezetre nézve a  régiókban,  ahol   belterjes  a 
    konyhakerti termelés védett  területen  (fólia)  
-   a víznek öntözésre való felhasználása a víz vegyi összetételének elemzése nélkül,   
-   a gyárak környékén fennáll a földterületek veszélyes és káros anyagokkal való 
    szennyezettségének veszélye,   
-   illegális szeméttelepek létezése, amelyek a művelhető földterületek közvetlen közelében 
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    helyezkednek el.    
 
Jelen pillanatban nincsenek foganatosítva intézkedések a mezőgazdasági földterület   védelmét  
illetően,  kivéve   az  illegális  szeméttelepek  szanálását. 
 
 
 
 
A mezőgazdasági terület rendezése   
 
A mezőgazdasági terület tagosítására  a zentai kataszteri  községben  és  a  tornyosi  kataszteri  
községben  1965-ben  került  sor.  Az  új földmérést a zentai  kataszteri  községben  1961-től  1962-
ig,  míg  a  tornyosi  kataszteri községben  1963-ban végezték.   
Sem a  tagosítás,  sem  pedig a  mezőgazdasági  földterület új  felmérése  nem lett  elvégezve  a  
bátkai kataszteri  községben.   
Öntöző-  és  lecsapolócsatorna épült,  de   annak  működése  nem megfelelő.  A  csatornának   az  
öntözésre  való használását az  öntözési  rendszer  állapota  korlátozza.  A csatornahálózat  
állapotának problémája  a  magas  talajvizek  és a nagy mennyiségű  csapadékvizek időszakában jut 
kifejezésre,  így tehát  nagy   felületű   mezőgazdasági  földterületek   ezekben az  időszakokban   
vagy  víz alá kerülnek,  vagy  kiszáradnak, amikor  öntözni  kellene  őket.   Emiatt  szükséges  a  
meglévő  csatornahálózatnak   a  működésbe helyezése,  a  hiányzó  csatornák  kiépítése és  
rendszeres  karbantartása.    
A mezei  utak  jelentős  mértékben   rossz  állapotúak. A mezei  utak  nagy  felületeit  a  
mezőgazdasági   földterületek   tulajdonosai  és  használói  bitorolják.  Tekintettel  az  állapotra,  
jelentős  eszközök  befektetése  szükséges  a  mezei  utak  kiépítésébe,  rendezésébe  és  
karbantartásába.   

 
II 
 

A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET    
VÉDELMI ÉS RENDEZÉSI MUNKÁLATAI MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK  PROGRAMJA 

                       
  8. táblázat  BEVÉTELI TERV – SAJÁT RÉSZVÉTEL 

 
A jövedelm fajtája A község bevétele 40% 

A 2008-as program alapján átvitt 
eszközök     36.522.751,02 

A 2009. évi program (II. év) alapján várt
eszközök a bérbeadásból      26.387.863,72 

Ö s s z e s e n:     62.910.614,74 
 

Megjegyzés: Az összesen tervezett  62.910.614,74 dinárból Zenta község számlájára 2009. március 
3-áig összesen 8.997.969,21 dinár lett befizetve. 
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9. táblázat A MUNKÁLATOK PROGRAMJA 
 

A finanszírozás konstrukciója 
Sor 
sz.. A beruházás rendeltetése 

Terület 
mennyiség 

stb. 

A beruházás 
költség-

előirányzati 
értéke 

dinárban 

Saját részvétel 
%, din 

Saját részvétel 
%, din 

I. A mezőgazdasági föld rendezése 

1. A mezei utak rendezése 270.225 м² 26.556.190,25 26.556.190,25  

II. A mezőgazdasági föld védelme 

3. A művelhető mezőgazdasági 
föld termőképességének 
ellenőrzése 

4000 minta 7.552.000,00 7.552.000,00  

4. Szélvédő sávok telepítése és 
fenntartása 5615 db. 6.450.692,50 6.450.692,50  

5. A mezőőrszolgálat 
felszerelése 11 mezőőrre 2.784.266,99 2.784.266,99  

6. Öntözésre 4 program 11.100.000,00 11.100.000,00  

III Egyéb 

7.  Tanulmányi kutatás  8.467.465,00 8.467.465,00  

                                                            ÖSSZESEN: (I+II+III):           62.910.614,74                                               

 
10.а táblázat Jelentés a szerződésekről a 2007. (II. év) évi program  alapján 
 

Sz. 
A természetes, 

illetve jogi 
személy neve 

A szerződés száma 
A szerződés 

szerinti 
terület (hа) 

Bérleti idő 
 (-tól -ig) 

ár/hа 
(euró) 

Terület szerinti 
éves bérlet 

összesen (euró) 
1 Gyömrei Tibor 320-11-5254/1-2007- 77,3928 136,00 10525,96
2 Gyömrei Tibor 320-11-525/2-2007- 71,2503 268,34 19119,62
3 Tomić Milorad 320-11-5254/3-2007- 156,969 312,02 48965,66
4 Bukvić Dragoljub 320-11-5254/4-2007- 222,815 343,23 76496,47
5 Popov Nenad 320-11-5254/5-2007- 200,987 233,42 46905,89
6 Bilicki Imre 320-11-5254/6-2007- 87,1238 255,75 22282,00
7 Bilicki Imre 320-11-5254/7-2007- 57,3146 168,49 9657,24
8 Kecsenovity Szilvia 320-11-5254/8-2007- 81,4561 199,69 16266,64
9 Pósa Sándor 320-11-5254/9-2007- 93,6471 230,86 21619,70
10 Pósa Sándor 320-11-5254/10- 112,2843 336,99 37838,76
11 Mészáros Pál 320-11-5254/11- 143,4654 368,19 52823,03
12 Szorcsik László 320-11-5254/12- 53,4605 234,2 12520,90
13 Szorcsik László 320-11-5254/13- 91,1940 380,67 34715,25
14 Mezőgazdaság Rt. 320-11-5254/14- 2416,3715 94 227144,78
15 Divéki Katalin 320-11-5254/15- 66,231

01.11.2007. 
01.11.2010. 

126,32 8366,41
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16 Divéki Katalin 320-11-5254/16- 64,3181 200,73 12910,83
17 Gere László 320-11-5254/17- 44,4795 14,51 645,64
18 Tarapcsik Tibor 320-11-5254/18- 30,4237 124,81 3797,22
19 Tarapcsik Tibor 320-11-5254/19- 73,4529 129,25 9494,13
20 Tallós György 320-11-5254/20- 83,5688 47,55 3973,95
21 Tallós György 320-11-5254/21- 49,3164 137,99 6805,24
22 Tallós György            320-11-5254/22- 32,5360 156,01 5076,07
23 Pavlović Sava 320-11-5254/25- 55,2472 154,44 8532,46
24 Piri Bertalan 320-11-5254/26-2007-06 101,4014 13,67 1387,10

ÖSSZESEN::  4466,4702   697.870,95
 
10.b táblázat Jelentés a szerződésekről a 2007. (II. év) évi program  alapján 

 
A KÖZSÉGI ÁLLAMI MEZŐGAZDASÁGI FÖLD BÉRLETÉBŐL VÁRT 

ESZKÖZÖK (2008/2009) 
   

Sz
. Bérlő Bérleti idő 

(-tól -ig)* 

Szerző-
déses 
(euró) 

Letét 
(euró
)** 

Befize
-tett 

összeg

A be-
fizetés 
dátum

a 

Össze-
sen 

Várt 
községi 
bevétel 
- 40% 

Biztosíték 
eszk..*** 

1 
Gyömbér Tibor 

10525,96     4210,38 Szerződés 3 -ra 
3 év. 

2 Gyömbér Tibor 19119,62 7647,85 ,,
3 Tomić Milorad 48965,66 19586,26 ,,
4 Bukvić  76496,47 30598,58 ,,
5 Popov Nenad 46905,89 18762,36 ,,
6 Bilicki Imre 22282,00 8912,80 ,,
7 Bilicki Imre 9657,24 3862,89 ,,
8 Kecsenovity 16266,64 6506,66 ,,
9 Pósa Sándor 21619,70 8647,88 ,,

10 Pósa Sándor 37838,76 15135,50 ,,
11 Mészáros Lajos 52823,03 21129,21 ,,
12 Szorcsik László 12520,90 5008,36 ,,
13 Szorcsik László 34715,25 13886,10 ,,
14 Rt. 227144,78 90857,91 ,,
15 Divéki Katalin 8366,41 3346,56 ,,
16 Divéki Katalin 12910,83 5164,33 ,,
17 Gere László 645,64 258,25 ,,
18 Tarapcsik Tibor 3797,22 1518,88 ,,
19 Tarapcsik Tibor 9494,13 3797,65 ,,
20 Tallós György 3973,95 1589,58 ,,
21 Tallós György 6805,24 2722,09 ,,
22 Tallós György        5076,07 2030,43 ,,
23 Pavlović Sava 8532,46 3412,98 ,,

24 Piri Bertalan 

01.11.2007 
01.11.2010 

1387,10      554,84
Előre 

kifizetett 
bérlet 

ÖSSZESEN:  697.870,95     279.148,33  
 

Megjegyzés: A 2009.február 19-i elszámolás napján az euró hivatalos középárfolyama 94,5299 
dinár volt, így a 2009.évi (II év) program szerint a bérletekből várható eszközök  26.387.863,74 
dinárt tesznek ki..   
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III 
AZ ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ  

MEZŐGAZDASÁGI FÖLD HASZNÁLATÁNAK TERVE 
 
 
 
 

                        TÁBLÁZAT 12              Térítésmentes használat         Használó: Mezőgazdasági Szakszolgálat Zenta Kft. Zenta, Posta u. 25/1 
 
 
 
 
                                                                                                            

К.K. 
 

Birtoklap száma A kataszteri parcella 
száma 

Kultúra Osztály Terület (hа) 

Zenta 
 

17068 19943 њива 1 28,8129 

Zenta 17068 19944 
 

њива 1 28,9063 

Zenta 17068 19969 
 

њива 1 24,7508 

Zenta 17068 19969 
 

њива 5 4,1242 

ÖSSZESEN: 
 

    86,5942 
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13. táblázat  Kataszteri parcellák szerint csoportosított állami tulajdonú mezőgazdasági föld 

К.K. 
A nyilvános 

árverés 
száma 

A 
birtoklap 

száma 
(ingatlan
jegyzék) 

Kat. Parcella s Kultúraа Osytály Terület ha-ban Szín Megjegyzés 

Zenta 1 11313 18698 0 SZÁNTÓ  3 0.1115     
Zenta 1 11313 18698 0 SZÁNTÓ  6 0.1116     
Zenta 1 11313 18699 0 SZÁNTÓ  3 0.2782     
Zenta 1 11313 18699 0 SZÁNTÓ  6 0.2781     

ÖSSZESEN: 0.7794     
Zenta 2 17068 12958 0 LEGELŐ 2 0.8272     

ÖSSZESEN: 0.8272     
Zenta 3 17068 13866 0 LEGELŐ 1 5.2230     
Zenta 3 17068 13866 0 LEGELŐ 2 65.3836     

ÖSSZESEN: 70.6066     
Zenta 4 17068 15311 0 RÉT 3 0.1420     
Zenta 4 17068 15311 0 RÉT 3 0.1396     
Zenta 4 17068 15311 0 RÉT 3 0.7036     
Zenta 4 17068 15311 0 RÉT 3 0.0772     
Zenta 4 17068 15311 0 RÉT 3 0.7493     
Zenta 4 17068 15311 0 RÉT 3 0.4075     
Zenta 4 17068 15311 0 RÉT 3 0.6162     
Zenta 4 17068 15311 0 RÉT 3 3.0794     
Zenta 4 17068 15452 1 SZÁNTÓ  4 0.0426     

ÖSSZESEN: 5.9574     
Zenta 5 17068 15661 0 LEGELŐ  2 2.3649     

ÖSSZESEN: 2.3649     
Zenta 6 17068 16251 0 SZÁNTÓ  4 2.1285     
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Zenta 6 17068 16252 0 LEGELŐ  3 11.5123     
Zenta 6 17068 16253 0 SZÁNTÓ  4 1.9957     
Zenta 6 17068 16254 0 SZÁNTÓ  4 0.5300     
Zenta 6 17068 16255 0 SZÁNTÓ  4 2.4133     
Zenta 6 17068 16346 0 SZÁNTÓ  4 0.2245     
Zenta 6 17068 16347 0 LEGELŐ 3 6.7638     
Zenta 6 17068 16348 0 LEGELŐ 3 0.2095     
Zenta 6 17068 16351 0 SZÁNTÓ  3 0.3837     
Zenta 6 17068 16353 1 SZÁNTÓ  2 0.0635     
Zenta 6 17068 16353 2 SZÁNTÓ  2 0.0160     
Zenta 6 17068 16353 2 LEGELŐ 3 23.9001     
Zenta 6 17068 16354 0 SZÁNTÓ  4 0.1335     
Zenta 6 17068 16355 0 SZÁNTÓ  5 0.3865     
Zenta 6 17068 16356 0 SZÁNTÓ  4 0.2155     
Zenta 6 17068 16357 0 LEGELŐ 4 10.3794     
Zenta 6 17068 16408 0 SZÁNTÓ  5 0.3465     
Zenta 6 17068 16409 0 LEGELŐ 4 6.7487     

ÖSSZESEN: 68.3510     
Zenta 7 17068 16404 0 SZÁNTÓ  4 0.0575     
Zenta 7 17068 16405 0 LEGELŐ 4 0.1500     
Zenta 7 17068 16406 0 SZÁNTÓ  4 3.0204     
Zenta 7 17068 16407 0 LEGELŐ 4 1.1701     
Zenta 7 17068 16414 1 SZÁNTÓ  4 0.2652     
Zenta 7 17068 16414 2 LEGELŐ  4 0.0807     
Zenta 7 17068 16414 3 SZÁNTÓ  4 0.1270     

ÖSSZESEN: 4.8709     
Zenta 8 13524 16547 1 SZÁNTÓ  4 1.0000     
Zenta 8 17068 16546 2 LEGELŐ 3 7.7206     
Zenta 8 17068 16547 2 LEGELŐ 3 1.9001     
Zenta 8 17068 16547 3 SZÁNTÓ  4 0.2394     
Zenta 8 17068 16547 5 SZÁNTÓ  4 0.7454     



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 7 szám. − Kelt:: 2009. május 2009. 

 

 - 219 - 

Zenta 8 17068 16624 0 SZÁNTÓ  3 0.3927     
Zenta 8 17068 16625 0 LEGELŐ 2 0.8505     
Zenta 8 17068 16626 0 SZÁNTÓ  3 0.0271     

ÖSSZESEN: 12.8758     
Zenta 9 17068 16661 2 SZÁNTÓ  3 0.0740     

Zenta 9 17068 16662 0 
TERMÉKETLEN 
FÖLDTERÜLET  1.1958     

Zenta 9 17068 16663 0 SZÁNTÓ  3 0.2799     
Zenta 9 17068 16664 0 LEGELŐ 4 0.8878     
Zenta 9 17068 16702 0 SZÁNTÓ  3 1.4456     
Zenta 9 17068 16703 0 LEGELŐ 3 6.4293     
Zenta 9 17068 16707 0 ÚT 3 0.3940     
Zenta 9 17068 16708 2 LEGELŐ 4 0.7420     
Zenta 9 17068 16708 3 SZÁNTÓ  3 0.1640     

Zenta 9 17068 16709 0 
TERMÉKETLEN 
FÖLDTERÜLET  7.2785     

Zenta 9 17068 16710 0 LEGELŐ 4 4.3437     
Zenta 9 17068 16711 3 SZÁNTÓ  4 0.9060     
Zenta 9 17068 16717 0 LEGELŐ 3 8.9420     

ÖSSZESEN: 33.0826     
Zenta 10 17068 16741 0 SZÁNTÓ  4 0.2227     
Zenta 10 17068 16742 0 LEGELŐ  3 4.3947     
Zenta 10 17068 16743 1 SZÁNTÓ  5 1.7251     
Zenta 10 17068 16743 2 SZÁNTÓ  5 1.0016     

ÖSSZESEN: 7.3441     
Zenta 11 17068 16798 0 SZÁNTÓ  5 1.9486     
Zenta 11 17068 16799 0 LEGELŐ  3 2.3175     
Zenta 11 17068 16800 0 SZÁNTÓ  5 2.6703     
Zenta 11 17068 16805 0 SZÁNTÓ  5 0.9546     
Zenta 11 17068 16806 0 LEGELŐ 3 0.1930     
Zenta 11 17068 16807 0 LEGELŐ 3 0.5605     
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Zenta 11 17068 16808 0 LEGELŐ 3 0.1472     
Zenta 11 17068 16809 0 SZÁNTÓ  5 0.0779     
Zenta 11 17068 16810 0 SZÁNTÓ  5 0.4955     
Zenta 11 17068 16811 0 LEGELŐ 3 0.8593     
Zenta 11 17068 16812 0 SZÁNTÓ  5 0.1002     
Zenta 11 17068 16830 2 LEGELŐ  3 1.1915     

ÖSSZESEN: 11.5161     
Zenta 12 17068 16962 0 SZÁNTÓ  3 1.7184     
Zenta 12 17068 16963 0 LÁP  11.6985     
Zenta 12 17068 16964 0 LÁP  6.8083     
Zenta 12 17068 16981 1 LEGELŐ 4 4.5760     
Zenta 12 17068 16981 2 LEGELŐ 3 0.2411     
Zenta 12 17068 16982 0 LÁP  8.5219     
Zenta 12 17068 16983 1 SZÁNTÓ  4 5.4767     
Zenta 12 17068 16983 2 LEGELŐ  4 0.5754     

ÖSSZESEN: 39.6163     
Zenta 13 17068 17036 0 SZÁNTÓ  4 2.1291     
Zenta 13 17068 17037 0 LEGELŐ 3 0.3064     

ÖSSZESEN: 2.4355     
Zenta 14 17068 17040 0 SZÁNTÓ  4 1.7045     
Zenta 14 17068 17041 0 LEGELŐ 3 0.0319     
Zenta 14 17068 17042 1 SZÁNTÓ  3 0.5715     

ÖSSZESEN: 2.3079     
Zenta 15 17068 17155 0 LEGELŐ  3 4.9359     
Zenta 15 17068 17156 0 MOCSÁR  0.3198     
Zenta 15 17068 17157 0 GYÜMÖLCSÖS 3 0.1050     
Zenta 15 17068 17158 1 SZÁNTÓ  4 0.4200     

ÖSSZESEN: 5.7807     
Zenta 16 17068 17223 0 SZÁNTÓ  3 7.5197     

ÖSSZESEN: 7.5197     
Zenta 17 17068 17237 0 SZÁNTÓ  4 0.1148     
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Zenta 17 17068 17240 2 LEGELŐ 3 0.8920     
Zenta 17 17068 17241 0 LEGELŐ 3 1.5797     
Zenta 17 17068 17242 0 SZÁNTÓ  3 0.2032     
Zenta 17 17068 17243 1 SZÁNTÓ  3 0.1863     
Zenta 17 17068 17244 0 LEGELŐ 3 0.9021     
Zenta 17 17068 17245 0 SZÁNTÓ  3 0.4652     

ÖSSZESEN: 4.3433     
Zenta 18 17068 17298 0 LEGELŐ  3 1.7386     
Zenta 18 17068 17299 0 CSATORNA  0.0805     
Zenta 18 17068 17308 0 LEGELŐ 3 1.1675     
Zenta 18 17068 17309 0 CSATORNA  0.0430     
Zenta 18 17068 17310 2 LEGELŐ 2 0.8231     
Zenta 18 17068 17312 2 LEGELŐ 3 0.2456     
Zenta 18 17068 17313 2 CSATORNA  0.2308     
Zenta 18 17068 17314 2 LEGELŐ  2 0.6188     
Zenta 18 17068 17317 0 SZÁNTÓ  2 0.8576     
Zenta 18 17068 17317 0 SZÁNTÓ  4 0.1385     
Zenta 18 17068 17318 0 SZÁNTÓ  2 0.3090     
Zenta 18 17068 17318 0 SZÁNTÓ  4 0.0518     
Zenta 18 17068 17319 0 SZÁNTÓ  2 0.4911     
Zenta 18 17068 17319 0 SZÁNTÓ  4 0.0844     

ÖSSZESEN: 6.8803     
Zenta 19 17068 17326 0 LEGELŐ 3 0.3515     
Zenta 19 17068 17327 0 LEGELŐ 2 0.1973     

ÖSSZESEN: 0.5488     
Zenta 20 17068 17355 0 SZÁNTÓ  3 3.9350     
Zenta 20 17068 17378 0 SZÁNTÓ  3 0.4021     
Zenta 20 17068 17379 0 SZÁNTÓ  4 0.4077     
Zenta 20 17068 17380 0 SZÁNTÓ  4 2.7076     
Zenta 20 17068 17382 0 SZÁNTÓ  3 0.3743     
Zenta 20 17068 17385 2 LEGELŐ 3 0.7354     
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Zenta 20 17068 17386 2 LEGELŐ 3 0.0841     
Zenta 20 17068 17387 2 LEGELŐ 3 0.2135     
Zenta 20 17068 17434 1 LEGELŐ 3 0.0437     
Zenta 20 17068 17434 2 SZÁNTÓ  3 0.1846     
Zenta 20 17068 17434 2 SZÁNTÓ  4 0.6541     

ÖSSZESEN: 9.7421     
Zenta 21 17068 17527 2 SZÁNTÓ  3 0.1218     
Zenta 21 17068 17528 0 LEGELŐ 3 0.8139     
Zenta 21 17068 17529 0 SZÁNTÓ  4 1.4433     
Zenta 21 17068 17651 2 SZÁNTÓ  3 1.3309     
Zenta 21 17068 17652 0 LEGELŐ 3 1.2960     
Zenta 21 17068 17653 0 SZÁNTÓ  2 0.2892     
Zenta 21 17068 17792 1 SZÁNTÓ  2 0.1409     
Zenta 21 17068 17792 2 LEGELŐ  4 0.0677     
Zenta 21 17068 17792 3 SZÁNTÓ  2 0.1659     
Zenta 21 17068 17793 1 SZÁNTÓ  3 0.3168     
Zenta 21 17068 17793 2 LEGELŐ 4 0.1522     
Zenta 21 17068 17793 3 SZÁNTÓ  3 0.3726     

ÖSSZESEN: 6.5112     
Zenta 22 17068 17808 0 SZÁNTÓ  3 0.4265     
Zenta 22 17068 17809 0 LEGELŐ 4 0.1552     
Zenta 22 17068 17810 0 SZÁNTÓ  4 0.3014     
Zenta 22 17068 17820 0 LEGELŐ 4 0.1081     
Zenta 22 17068 17821 0 SZÁNTÓ  4 0.6853     
Zenta 22 17068 17824 0 SZÁNTÓ  4 0.8458     
Zenta 22 17068 17825 0 LEGELŐ 4 0.3804     
Zenta 22 17068 17826 0 SZÁNTÓ  4 0.4785     
Zenta 22 17068 17828 0 LEGELŐ 4 0.1486     
Zenta 22 17068 17829 0 SZÁNTÓ  4 0.3375     
Zenta 22 17068 17830 0 SZÁNTÓ  4 0.5129     
Zenta 22 17068 17831 0 LEGELŐ 4 0.2285     
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Zenta 22 17068 17832 0 SZÁNTÓ  4 0.2910     
Zenta 22 17068 17833 0 SZÁNTÓ  4 0.2119     
Zenta 22 17068 17834 0 LEGELŐ 4 0.1694     
Zenta 22 17068 17835 0 SZÁNTÓ  4 0.3783     
Zenta 22 17068 17842 1 SZÁNTÓ  4 0.2245     
Zenta 22 17068 17844 0 SZÁNTÓ  4 1.5855     
Zenta 22 17068 17868 6 SZÁNTÓ  5 1.7937     

ÖSSZESEN: 9.2630     
Zenta 23 17068 17905 0 SZÁNTÓ  5 4.4175     
Zenta 23 17068 17906 0 SZÁNTÓ  5 3.2249     
Zenta 23 17068 17907 0 LEGELŐ 3 5.0042     

ÖSSZESEN: 12.6466     
Zenta 24 17068 17960 0 LEGELŐ 3 0.0533     
Zenta 24 17068 17961 0 SZÁNTÓ  3 0.7086     
Zenta 24 17068 17995 0 SZÁNTÓ  4 0.7423     
Zenta 24 17068 17996 0 SZÁNTÓ  4 0.3302     
Zenta 24 17068 17996 0 LEGELŐ 4 0.0038     
Zenta 24 17068 18002 0 LEGELŐ 4 7.1032     

ÖSSZESEN: 8.9414     
Zenta 25 17068 18031 0 SZÁNTÓ  3 0.6446     
Zenta 25 17068 18031 0 SZÁNTÓ  5 0.1613     
Zenta 25 17068 18032 0 SZÁNTÓ  3 0.4773     
Zenta 25 17068 18032 0 SZÁNTÓ  5 0.1193     

ÖSSZESEN: 1.4025     
Zenta 26 17068 18130 0 SZÁNTÓ  4 0.8074     
Zenta 26 17068 18131 0 LEGELŐ 4 0.0646     
Zenta 26 17068 18132 0 LEGELŐ 4 0.0356     
Zenta 26 17068 18133 0 SZÁNTÓ  4 0.4095     
Zenta 26 17068 18134 0 SZÁNTÓ  4 0.6570     
Zenta 26 17068 18135 0 LEGELŐ 4 0.0618     
Zenta 26 17068 18136 0 LEGELŐ 4 0.0390     
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Zenta 26 17068 18137 0 SZÁNTÓ  4 0.3848     
Zenta 26 17068 18138 0 SZÁNTÓ  4 1.7309     
Zenta 26 17068 18139 0 LEGELŐ 4 0.2204     

ÖSSZESEN: 4.4110     
Zenta 27 17068 18229 0 LEGELŐ 4 0.4496     
Zenta 27 17068 18231 0 LEGELŐ 4 0.0125     
Zenta 27 17068 18232 0 LEGELŐ 4 0.0351     
Zenta 27 17068 18233 0 LEGELŐ 4 0.6204     

ÖSSZESEN: 1.1176     
Сента 28 17068 18273 0 SZÁNTÓ  5 2.3356     

ÖSSZESEN: 2.3356     
Zenta 29 17068 18564 0 SZÁNTÓ  4 0.4918     
Zenta 29 17068 18621 0 SZÁNTÓ  4 0.4213     
Zenta 29 17068 18621 0 SZÁNTÓ  5 0.2720     
Zenta 29 17068 18622 0 LEGELŐ 4 0.0512     
Zenta 29 17068 18623 0 SZÁNTÓ  3 0.5368     
Zenta 29 17068 18624 0 LEGELŐ 4 0.5168     
Zenta 29 17068 18625 0 SZÁNTÓ  4 0.4306     

ÖSSZESEN: 2.7205     
Zenta 30 17068 18669 0 LEGELŐ 4 0.5763     
Zenta 30 17068 18670 0 SZÁNTÓ  4 0.1906     
Zenta 30 17068 18671 0 SZÁNTÓ  4 0.1031     
Zenta 30 17068 18672 0 LEGELŐ 4 1.0699     
Zenta 30 17068 18673 0 SZÁNTÓ  4 0.5602     
Zenta 30 17068 18674 0 SZÁNTÓ  3 0.1505     
Zenta 30 17068 18675 0 LEGELŐ 4 0.0432     

ÖSSZESEN: 2.6938     
Zenta 31 17068 18700 2 SZÁNTÓ  6 0.7710     
Zenta 31 17068 18701 2 SZÁNTÓ  6 0.4103     
Zenta 31 17068 18702 2 SZÁNTÓ  6 0.2020     
Zenta 31 17068 18703 2 SZÁNTÓ  6 0.9655     
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Zenta 31 17068 18715 0 SZÁNTÓ  2 0.3004     
Zenta 31 17068 18715 0 SZÁNTÓ  6 0.1287     
Zenta 31 17068 18718 0 SZÁNTÓ  2 0.3143     
Zenta 31 17068 18718 0 SZÁNTÓ  6 0.1347     
Zenta 31 17068 18719 0 SZÁNTÓ  2 0.2942     
Zenta 31 17068 18719 0 SZÁNTÓ  6 0.1260     
Zenta 31 17068 18739 0 SZÁNTÓ  4 5.0101     

ÖSSZESEN: 8.6572     
Zenta 32 17068 18761 0 SZÁNTÓ  3 0.2487     
Zenta 32 17068 18761 0 SZÁNTÓ  4 0.1839     
Zenta 32 17068 18762 0 LEGELŐ 4 0.0257     
Zenta 32 17068 18771 0 LEGELŐ 4 0.3425     
Zenta 32 17068 18772 0 SZÁNTÓ  4 1.8095     
Zenta 32 17068 18773 0 SZÁNTÓ  1 1.2970     
Zenta 32 17068 18773 0 SZÁNTÓ  3 0.3242     

ÖSSZESEN: 4.2315     
Zenta 33 17068 18803 1 SZÁNTÓ  2 0.3820     
Zenta 33 17068 18803 1 SZÁNTÓ  5 0.1205     

ÖSSZESEN: 0.5025     
Zenta 34 17068 18963 0 SZÁNTÓ  5 6.2870     
Zenta 34 17068 18964 0 LEGELŐ 4 6.1408     
Zenta 34 17068 18965 0 SZÁNTÓ  5 2.9313     
Zenta 34 17068 18991 0 SZÁNTÓ  3 0.1462     
Zenta 34 17068 18992 0 LEGELŐ 3 0.2703     
Zenta 34 17068 18993 1 SZÁNTÓ  3 0.3518     
Zenta 34 17068 18996 0 SZÁNTÓ  3 0.1520     
Zenta 34 17068 18997 0 SZÁNTÓ  3 0.2066     
Zenta 34 17068 18998 0 LEGELŐ 3 0.1235     

ÖSSZESEN: 16.6095     
Zenta 35 17068 19042 2 SZÁNTÓ  3 0.1030     
Zenta 35 17068 19043 2 LEGELŐ 3 0.0640     
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Zenta 35 17068 19044 2 SZÁNTÓ  1 0.3738     
Zenta 35 17068 19120 1 LEGELŐ 3 0.6851     
Zenta 35 17068 19121 1 LEGELŐ 3 0.3285     
Zenta 35 17068 19190 2 LEGELŐ 4 0.3129     
Zenta 35 17068 19195 0 SZÁNTÓ  3 0.0765     

ÖSSZESEN: 1.9438     
Zenta 36 17068 19970 0 SZÁNTÓ  1 28.8276     
Zenta 36 2242 8150 0 SZÁNTÓ  1 1.4115     
Zenta 36 2242 8152 0 SZÁNTÓ  1 0.7667     
Zenta 36 2242 8153 0 SZÁNTÓ  1 15.5304     
Zenta 36 2242 8154 0 SZÁNTÓ  1 0.7808     
Zenta 36 2242 8156 0 SZÁNTÓ  1 0.3941     
Zenta 36 2242 8158 0 SZÁNTÓ  1 0.7554     
Zenta 36 2242 8160 0 SZÁNTÓ  1 0.3782     
Zenta 36 2242 8161 0 SZÁNTÓ  1 0.7399     
Zenta 36 2242 8162 0 SZÁNTÓ  1 0.8004     
Zenta 36 2242 8163 0 SZÁNTÓ  1 0.7932     
Zenta 36 2242 8164 0 SZÁNTÓ  1 0.8139     
Zenta 36 2242 8165 0 SZÁNTÓ  1 0.7849     
Zenta 36 2242 8166 0 SZÁNTÓ  1 0.8393     
Zenta 36 2242 8167 0 SZÁNTÓ  1 34.5993     
Zenta 36 2242 8170 1 SZÁNTÓ  1 23.6445     
Zenta 36 2242 8170 3 SZÁNTÓ  1 7.5274     
Zenta 36 2242 8170 4 SZÁNTÓ  1 0.6858     
Zenta 36 2242 8172 0 SZÁNTÓ  1 13.1243     
Zenta 36 2242 8173 0 SZÁNTÓ  1 8.1961     
Zenta 36 2242 8175 0 SZÁNTÓ  1 11.5029     
Zenta 36 2242 8179 0 SZÁNTÓ  1 0.0629     
Zenta 36 2242 8184 0 SZÁNTÓ  1 8.9226     

ÖSSZESEN: 161.8821     
Zenta 37 17068 20286 0 SZÁNTÓ  1 0.1766     
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ÖSSZESEN: 0.1766     
Zenta 38 2242 451 2 SZÁNTÓ  1 0.3651     
Zenta 38 2242 451 2 SZÁNTÓ  2 0.0510     

ÖSSZESEN: 0.4161     
Zenta 39 2242 453 0 SZÁNTÓ  1 3.2408     

ÖSSZESEN: 3.2408     
Zenta 40 2242 456 1 SZÁNTÓ  1 5.8962     
Zenta 40 2242 464 0 SZÁNTÓ  1 0.5077     

ÖSSZESEN: 6.4039     
Zenta 41 2242 483 1 SZÁNTÓ  1 0.1051     

ÖSSZESEN: 0.1051     
Zenta 42 2242 485 0 LEGELŐ 1 0.3824     
Zenta 42 2242 486 1 SZÁNTÓ  1 0.0048     

ÖSSZESEN: 0.3872     
Zenta 43 2242 486 2 SZÁNTÓ  2 0.0826     
Zenta 43 2242 490 1 SZÁNTÓ  1 5.1354     

ÖSSZESEN: 5.2180     
Zenta 44 2242 2921 2 SZÁNTÓ  2 0.3792     
Zenta 44 2242 2921 5 SZÁNTÓ  5 0.2667     
Zenta 44 2242 2921 6 SZÁNTÓ  1 1.0930     
Zenta 44 2242 2921 7 SZÁNTÓ  1 0.2183     
Zenta 44 2242 2921 8 SZÁNTÓ  1 0.3479     

ÖSSZESEN: 2.3051     
Zenta 45 2242 8144 0 GYÜMÖLCSÖS 1 0.4376     
Zenta 45 2242 8145 2 SZÁNTÓ  1 5.0069     

ÖSSZESEN: 5.4445     
Zenta 46 17220 8369 0 SZÁNTÓ  2 0.3854     
Zenta 46 17220 8370 2 SZÁNTÓ  3 0.0331     
Zenta 46 17220 8371 0 GYÜMÖLCSÖS 2 0.0943     
Zenta 46 17220 8372 2 SZÁNTÓ  2 0.4142     
Zenta 46 17220 8372 3 SZÁNTÓ  2 0.3549     
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ÖSSZESEN: 1.2819     
Zenta 47 17220 9570 1 SZÁNTÓ  4 0.5483     
Zenta 47 17220 9571 4 SZÁNTÓ  4 0.2959     
Zenta 47 17220 9571 6 SZÁNTÓ  4 0.0655     
Zenta 47 17220 9571 8 SZÁNTÓ  4 0.0185     

ÖSSZESEN: 0.9282     
Zenta 48 17220 13035 1 SZÁNTÓ  3 0.5755     

ÖSSZESEN: 0.5755     
Zenta 49 17220 13861 0 RÉT 2 0.0880     
Zenta 49 17220 13862 0 SZÁNTÓ  4 0.1949     

ÖSSZESEN: 0.2829     
Zenta 50 17220 16267 2 SZÁNTÓ  2 0.1770     
Zenta 50 17220 16267 2 SZÁNTÓ  3 0.0136     

ÖSSZESEN: 0.1906     
Zenta 51 17220 17842 3 SZÁNTÓ  4 0.2246     

ÖSSZESEN: 0.2246     
Zenta 52 17220 18763 0 LEGELŐ 4 0.0464     
Zenta 52 17220 18764 0 SZÁNTÓ  3 0.3708     
Zenta 52 17220 18764 0 SZÁNTÓ  4 0.2787     

ÖSSZESEN: 0.6959     
Zenta 53 17220 20114 0 SZÁNTÓ  3 0.7837     

ÖSSZESEN: 0.7837     
Zenta 54 13256 18479 0 SZÁNTÓ  1 1.2614     

ÖSSZESEN: 1.2614     
Zenta 55 17041 17087 1 SZÁNTÓ  3 0.1617     
Zenta 55 17041 17087 2 LEGELŐ 3 0.0263     
Zenta 55 17041 17087 3 SZÁNTÓ  3 0.0811     

ÖSSZESEN: 0.2691     
Zenta 56 17041 17790 0 SZÁNTÓ  2 1.1247     

ÖSSZESEN: 1.1247     
Zenta 57 15325 18075 0 SZÁNTÓ  2 1.5030     
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ÖSSZESEN: 1.5030     
Zenta 58 17912 18787 0 SZÁNTÓ  1 0.8507     

ÖSSZESEN: 0.8507     
Zenta 59 17041 20486 0 SZÁNTÓ  1 0.1827     

ÖSSZESEN: 0.1827     
Zenta 60 9501 14509   SZÁNTÓ  3 17.8303     

Zenta 60 9501 14510   SZÁNTÓ  3 1.5218     
Zenta 60 9501 14511   SZÁNTÓ  3 5.0178     

Zenta 60 9501 
14512/1

4   SZÁNTÓ  3 8.8840     
Zenta 60 9501 14513   SZÁNTÓ  3 0.4490     
Zenta 60 9501 14514   SZÁNTÓ  3 4.7289     

ÖSSZESEN:  38.4318     
Zenta 61 9501 14512/1   SZÁNTÓ  3 1.1509     
Zenta 61 9501 14512/2   SZÁNTÓ  3 0.7156     
Zenta 61 9501 14512/3   SZÁNTÓ  3 0.5754     
Zenta 61 9501 14512/4   SZÁNTÓ  3 0.5755     
Zenta 61 9501 14512/5   SZÁNTÓ  3 0.8366     
Zenta 61 9501 14512/6   SZÁNTÓ  3 0.5925     
Zenta 61 9501 14512/7   SZÁNTÓ  3 2.4997     
Zenta 61 9501 14512/8   SZÁNTÓ  3 0.5755     
Zenta 61 9501 14512/9   SZÁNTÓ  3 0.7915     

Zenta 61 9501 
14512/1

0   SZÁNTÓ  3 0.3881     

Zenta 61 9501 
14512/1

1   
LEGELŐ 

3 0.4525     

Zenta 61 9501 
14512/1

2   
LEGELŐ 

3 1.1509     
Zenta 61 9501 14564   SZÁNTÓ  4 1.4358     
Zenta 61 9501 14565   SZÁNTÓ  4 0.1510     
Zenta 61 9501 14566   SZÁNTÓ  4 1.3133     
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Zenta 61 9501 14567   SZÁNTÓ  4 0.0535     
Zenta 61 9501 14606/2   SZÁNTÓ  4 0.0983     
Zenta 61 9501 14607   SZÁNTÓ  4 0.2700     
Zenta 61 9501 14617/1   SZÁNTÓ  3 0.7260     
Zenta 61 9501 14617/2   SZÁNTÓ  3 0.8332     
Zenta 61 9501 14620   SZÁNTÓ  4 0.5755     
Zenta 61 9501 14621   SZÁNTÓ  4 0.4049     
Zenta 61 9501 14636/2   SZÁNTÓ  3 2.9822     
Zenta 61 9501 14638   RÉT 3 0.0750     
Zenta 61 4566 14585   SZÁNTÓ  3 0.2123     

ÖSSZESEN:  19.4357     
                                                        К.K. ZENTA                                            ÖSSZESEN: 634.3401     
Tornyos 62 3874 4487/1   ЊИВА 3.класе 3  87.3120     
ÖSSZESEN:  87.3120     
Tornyos 63 3874 7602   ЊИВА 3.класе 3  1.7912     
ÖSSZESEN:  1.7912     
Tornyos 64 1227 4016 1 ЊИВА 3.класе 3 1.4540     
ÖSSZESEN: 1.4540     
Tornyos 65 1227 7765 3 ЊИВА 2.класе 2 0.8950     
ÖSSZESEN: 0.8950     

Tornyos 66 1227 7844 1 ЊИВА 3.класе 3 0.5523     
Tornyos 66 1227 7844 2 ЊИВА 3.класе 3 0.4754     

ÖSSZESEN: 1.0277     
                                                      К.K. TORNYOS                                         ÖSSZESEN:               92.4799     
                                                                                                                         ÖSZESEN: 726.8200     
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14. táblázat Összesítő táblázat 
 

KK 

ÁLLAMI 
TULAJDONÚ 
MEZŐGAZDA

SÁGI FÖLD 
ÖSSZESEN  ha 

BÉRBE 
ADVA A 
2007. ÉVI 

PROG. 
ALAPJ. ha 

IDŐTART. 

2009. ÉVI 
BÉRBEADÁ

SI TERV 
ha 

A LEG-
NAGYOBB 

terület az 
árverés 
alapján 

A LEG-
KISEBB 
terület az 
árverés 
alapján 

ÁTLAG az 
árverés 
alapján 

(ha) 

ÁRVERÉS 
SZÁMA 

ÖSSZESEN 

Zenta KK 
 3046 2434,3435 634,3401 161,8821 0,1051 10,3990 61 

KK 
Торњош 2289 2032,1267 92,4799 87,3120 0,8950 18,4960  5 

Bátka KK 14 0,0000      

ÖSSZE-
SEN: 5349 4466,4702 

01.11.2007. 
01.11.2010.

726,8200  11,0124 66 

 
 
MEGJEGYZÉS: A zentai Mezőgazdasági Szakszolgálat Kft. Részére térítésmentesen lett odaítélve 
használatra mezőgazdasági földterület, éspedig  86,5942 hektár. 
 
 
15. táblázat Árverési földek nagysága 
 

Zenta község Árverés száma 
5 hektárig 41 

5-től 25 hektárig 18 
25-től 50 hektárig 3 

50-től 100 hektárig 3 
100-től 200 hektárig 1 
200-től 500 hektárig - 

500 hektár fölött - 
ÖSSZESEN 66 

 
 
Megjegyzés:  

− A programba az 1,00 hektárnál kisebb parcellák is be lettek véve, éspedig főként Zenta község 
birtoklapjáról, mivel ezeket a telkeket jogtalanul kertként használják, hogy ezen személyek 
részére lehetővé tegyük e kis állami telkek használata utáni fizetést. 

− Az összes állami földterület és a kiadott és a kiadandó terület közötti különbség áll pl. a nem 
felvett ipari útból és az építési övezetben levő területekből, amelyekre építve lett, de kataszteri 
szempontból nincs nyilvántartva, továbbá az erdei telepítés alatti területek, amelyek esetében a 
kultúraváltás nem lett végrehajtva, és ténylegesen erdők. Ezeket az erdőültetvényeket a Zentai 
Vadászegyesület telepítette, és a bizottság a program által szerzett eszközökből intézkedni fog 
annak érdekében, hogy a kultúraváltást végrehajtsák, és hogy rendezzék a kataszteri állapotot. 

− A kataszteri tervek kidolgozása folyamatban van (néhány nap alatt elkészül). 
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A Zenta községi mezőgazdasági terület védelmének, rendezésének és használatának éves programjában 
feltüntetett adatok pontosságát teljes körű anyagi és büntetőjogi felelősséggel a programot kidolgozó bizottság 
garantálja.    
 
 
 
           A programot az alábbi bizottsági tagok készítették: 
          
 
           Elnök_______________________________  
                                             Kovács József 
 
           tag______________________________________ 
                                             Bóbán József 
 
           tag______________________________________ 
                                             Barsi Csongor 
  
           tag _____________________________________ 
                                              Rózsa Károly 
 
          tag ______________________________________ 
                                            Lévai Zoltán 
         
           tag _____________________________________ 
                                          Borbély Ferenc 
 
          tag _____________________________________ 
                                            Ana Prijović 
 
           tag _____________________________________ 
                                           Nataša Ademi     
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52. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 128/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 31. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009. 05.18.–án artott ülésén meghozta az alábbi 
 

R E N D E L E T E T 
A BIOGEN KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS ÚJ TECHNOLÓGIÁKAT KÜLFÖLDI 

BEFEKTETÉS SEGÍTSÉGÉVEL BEVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÚTJÁN TÖRTÉNŐ MEGALAPÍTÁSÁRÓL 

 
I. 

Zenta Község Képviselő-testülete a Biogen Kutatási, Fejlesztési és Új Technológiákat Külföldi 
Befektetés Segítségével Bevezető Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról szóló szerződés 
megkötésével megalapítja a Biogen Kutatási, Fejlesztési és Új Technológiákat Külföldi Befektetés 
Segítségével Bevezető Korlátolt Felelősségű Társaságot, mely szerződés létrejön egyrészről Zenta 
község, Fő tér 1., másrészről  a Nova Scienta Ltd. Research & Development, Magyar Köztársaság, 
Soltvadkert, Kiss Ernő u. 75. szerződő felek között.  
A Biogen Kutatási, Fejlesztési és Új Technológiákat Külföldi Befektetés Segítségével Bevezető 
Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról szóló szerződés jelen rendelet csatolmányaként annak 
összetevő részét képezi. 
 

II. 
A Biogen Kutatási, Fejlesztési és Új Technológiákat Külföldi Befektetés Segítségével Bevezető 
Korlátolt Felelősségű Társaság igazgatójává a képviselő-testület Kiss Gábort nevezi ki, Magyar 
Köztársaság, útlevélszám: ZJ 177079. 
 

III. 
A képviselő-testület kinevezi a Biogen Kutatási, Fejlesztési és Új Technológiákat Külföldi Befektetés 
Segítségével Bevezető Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésének tagjait, éspedig: 

- Rózsa Pétert, a Nova Scienta Ltd. Research & Development, Magyar Köztársaság, Soltvadkert, 
Kiss Ernő u. 75. cég képviselőjét, 

- Domány Zoltánt, Zenta község helyi önkormányzatának képviselőjét, 
- Nedeljkov Gabrijelat, Zenta község helyi önkormányzatának képviselőjét. 
 

IV. 
Ez a rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napjától számított 8. napon lép 
hatályba.  
 
ZENTA KÖZSÉG  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                   Zsíros-Jankelić Anikó s. k.,                                         
Szám: 3-3/2009/V                                                                          Zenta KKT elnöke 
 

 
 
 
 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 7. szám − Kelt: 2009. május 19. 

 

 - 234 -

53. 
A gazdasági társaságokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 125/2004 száma – 
a továbbiakban: a törvény)  7. szakaszának (1) bek., valamint 106. szakasza alapján a 
„BIOGEN“fejlesztési és kutatási külföldi beruházásokat ösztönző kft. alapítói, egyrészről 
 

1). Zenta község, székhelye Zenta, Fő tér 1),  törzsszám: 08038490 , adóazonosító szám (PIB 
szám) 102692306  cégjegyzékszámmal került bejegyzésre, amelyet Pék Zoltán  polgármester, Zenta   
sz. alatti lakos, a  ______________ számú __________ útlevél birtokosa képviseli, mésrészről 

2). Nova Scienta Ltd.Research & Development Hungary, Soltvadkert, Kiss Ernő 75 melyet 
Rózsa Péter magyarországi  lakos, útlevél száma BA9910060,  
 
 ________________-én megkötik az alábbi 
 

S Z E R Z Ő D É S T 
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁRÓL 

 
I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

 
1. szakasz 

          A jelen okirat 2. szakaszában meghatározott alapítók ezzel a szerződéssel korlátolt felelősségű 
társaságot (a továbbiakban: társaság) alapítanak, közös érdekeikkel és céljaikkal összhangban 
szabályozzák a társaság alapításával és működtetésével kapcsolatos egymásközti viszonyaikat. 
          A felek a társaságot gazdasági tevékenységből származó nyereség szerzése céljából alapítják. 

 
II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓI - TAGJAI 

 
2. szakasz 

          A társaság alapítói – tagjai: 
          1.) Zenta község, székhelye Zenta, Fő tér 1), amely a (cégnyilvántartási hatóság elnevezése) 
törzsszám: 08038490 , adóazonosító szám (PIB szám) 102692306  cégjegyzékszámmal került 
bejegyzésre, amelyet Pék Zoltán  polgármester, Zenta   sz. alatti lakos, a  ______________ számú 
__________ útlevél birtokosa képviseli, 
          2.) Nova Scienta Ltd.Research & Development Hungary, Soltvadkert, Kiss Ernő 75 melyet 
Rózsa Péter, magyarországi  lakos, útlevél száma BA9910060, valamint 
          3.) ________________________, _____________ sz. a. lak., személyi száma 
____________________,  

 
III. A CÉG NEVE 

 
3. szakasz 

 
           A társaság  az alábbi cégnév alatt tevékenykedik: 
“BIOGEN“ za istraživanje, razvoj i uvođenje novih tehnologija pomoću inostranog   
„BIOGEN“fejlesztési és kutatási külföldi beruházásokat ösztönző kft. 
 
          A társaság rövidített cégneve: „BIOGEN“ 
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IV. SZÉKHELY 
 

4. szakasz 
 

          A Társaság székhelye: Zenta, Fő tér 1. 
 

V. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE 
 

5. szakasz 
 

          A társaság fő tevékenységi köre: 
           73101 természettudományi és matematikai kutatás és kísérleti fejlesztés 
 73102 műszaki és teechnológiatudományi kutatás és kísérleti fejlesztés 
 73103 biotechnikai kutatás és kísérleti fejlesztés 
 73105 multidiszciplináris tudományi kutatás és kísérleti fejlesztés 
 73109 nem említett természettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés 
 74203 mérnöki tevékenység 
 74204 egyéb architektonikai éd mérnöki tevékenység és műszaki tanácsadás 
 
 
          A Társaság más tevékenységet, továbbá külkereskedelmi tevékenységet is folytat. 

 
 

VI. A CÉGNÉV, A SZÉKHELY ÉS A TEVÉKENYSÉGI KÖR MÓDOSÍTÁSA 
 

6. szakasz 
 

           A cégnév, a székhely és a tevékenységi kör módosításáról a taggyűlés hoz határozatot. 
 

VII. A TÁRSASÁG TARTAMA 
 

7. szakasz 
 

            A társaság határozatlan időre alakul, és a fennállásához fűződő gazdasági és törvényes 
előfeltételek meglétéig marad fenn. 
 

VIII. AZ ALAPÍTÁS KÖLTSÉGEI 
 

8. szakasz 
             A társaság alapításával kapcsolatos összes költség 45.000,00 dinárt tesz ki. 
             A jelen szakasz (1) bekezdésében meghatározott költséget a társaság viseli, azokat az alapítók 
üzletrészeiknek megfelelő mértékben előlegezik meg. A társaság tagjai ezen költségeket utólag 
megfizettethetik a társaság vagyonából. 
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IX. A TÖRZSTŐKE ÉS A BETÉTEK 
 

9. szakasz 
          A társaság pénzbeni törzstőkével alakul. 
          A társaság pénzbeni törzstőkéje 500 (szavakkal: ötszáz) EUR-t tesz ki, amely összeg ellenértéke, a 
Szerb Nemzeti Banknak a befizetés napján érvényes középárfolyamán számítva _____________ dinárt 
tesz ki. 
          A társaság tagjai, annak jegyzékbevételét megelőzően, befizették a törzstőke teljes öszzegét. 
 

10. szakasz 
          A társaság egyes tagjainak betétei az alábbiakban kimutatandó összegű készpénzből állnak: 

1.) Zenta  betéte 245 (kétszéynegyvenöt) EUR-t, azaz. 49 %-ot tesz ki, 
 

2.) Nova Scienta betéte 255 (kétszázötvenöt) EUR-t, azaz. 51 %-ot tesz ki,  
 
             A tagokat, befizetett betéteik alapján, azokkal arányos mértékű üzletrész illeti meg a társaságból. 
A társaság mindegyik tagjának 1 (egy) üzletrésze van. 
 

X. PÓTBEFIZETÉSEK 
 

11. szakasz 
          A társaság taggyűlése pótlólagos betétek beadásának kötelezettségét rendelheti el a társaság tagjai 
számára. 
          Az egyes tagok pótlólagos betéteinek nem kell arányosnak lenniük az ő korábban bevitt 
betéteikkel. 
          Ha a társaság tagja teljesíti pótlólagos betétjét, a társaság többi tagja sem köteles azt teljesíteni. 
 

XI AZ ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSA 
 

12. szakasz 
          A társaság tagjait megillető üzletrészek, teljes egészében, vagy részlegesen, szabadon ruházhatók 
át a törvényben meghatározott személyekre. 
          A társaság tagja, azt megelőzően, hogy üzletrészét, vagy annak egy részét, felkínálná harmadik 
személynek, köteles ezt az üzletrészt, azaz annak részét felkínálni a társaságnak. 
          A taggyűlés a kínálat megtétélétől számított 15 napon belül köteles határozni a felkínált 
üzletrésszel, azaz annak részével kapcsolatos elővásárlási jogának érvényesítéséről. 
          Ha a taggyűlés nem jár el az ezen szakasz (3) bek-ben előírt módon, a társaság tagja üzletrészét, 
illetve annak részét, további 15 napon belül fel kell hogy kínálja  a társaság többi tagjának. 
          Ha a taggyűlés, illetve a tagok 15 napon belül belül nem értesíti az üzletrészét, illetve annak részét 
árusító tagot arról, hogy készek azokat a felkínálásban foglalt feltételekkel megvásárolni, a felkínálást 
elutasítottnak kell tekinteni. 
          A kínálat elutasítása esetén a társaság tagja a taggyűlésnek a felkínálás elutasításáról szóló 
határozata közlésétől, illetve az ezen szakasz 3 és 4 bekezdésében foglalt határidők lejártától számított 
60 napon belül harmadik személyre ruházhatja át saját üzletrészét, illetve annak részét. 
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13. szakasz 
 

         Az üzletrész, illetve részének átruházását olyan írásos szerződésben kell eszközölni, amelyen az 
átruházó és a szerző aláírása hitelesítésre kerül. 
         Az üzletrész átruházása nem vonja maga után ezen szerződés módosítását. 
          Üzletrész átruházása esetén az üzletrész korábbi tulajdonosát illető jogok és kötelezettségek 
átszállnak az üzletrész szerzőjére. 
          Ha a társaság tagja valamely másik tag üzletrészének átruházása folytán, saját üzletrésze mellé 
további üzletrészeket szerez, azok egy egységes üzletrészt alkotnak 
 

14. szakasz 
 

          A társaság tagja, hitel, vagy más kötelezttségének biztosítékaként, üzletrészét nem adhatja 
zálogba. 
 

XII. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS JEGYZÉSE 
 

1. Képviselő 
 

15. szakasz 
 

          A társaságot a bel- és külkereskedelmi forgalomban annak igazgatója képviseli, korlátlan 
felhatalmazással. 
          A társaság tagjai 4 éves megbízatási időre Dr. Kiss Gábort, magyarországi lakost, útlevél száma 
ZJ177079, nevezik ki igazgatónak. 
          A taggyűlés a képviseleti jogot egyes konkrét feladatok elvégzésére az igazgató mellett, más 
személyre is ráruházhatja. 
 

2. Meghatalmazottak 
 

16. szakasz 
 

           A társaság igazgatója, saját jogosítványainak keretén belül, meghatalmazást adhat más személy 
számára a társaság képviseletéhez fűződő tartós és általános jellegű ügyek ellátására (általános 
meghatalmazás), vagy meghatározott ügylet ellátására (eseti meghatalmazás). 
           A meghatalmazást írásban kell adni, és meg kell benne jelölni annak terjedelmét és lejártát. 
 

3. A társaság jegyzése 
 

17. szakasz 
 

           A társaságot a képviseltére jogosult személy (a képviselő) jegyzi. 
           A társaság képviselője az általa betöltött tisztség feltüntetésével jegyzi a társaságot. 
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XIII. A TÁRSASÁG SZERVEI  
 

18. szakasz 
           A társaság szervei: 
           1. a taggyűlés és 
           2. az igazgató 
 

1. A taggyűlés 
 

19. szakasz 
         A taggyűlést a társaság összes tagja alkotja. 
 

1.1. Jogkör 
 

20. szakasz 
        A taggyűlés határoz: 
1.) a társaság bejegyzését megelőzően kötött ügyletek jóváhagyásáról; 
2.) az igazgató kinevezéséről, felmentéséről és javadalmazásáról; 
3.) pénzügyi jelentések elfogadásáról, a tagot illető nyereség kifizetésének idejéről és összegéről; 
4.) felszámolási biztos kinevezéséről, és a felszámolási mérleg elfogadásáról; 
5.) a tözstőke növeléséről és csökkentéséről, saját üzletrész szerzéséről, üzletrészek bevonásáról és 
megsemmisítéséről, valamint értékpapírok kibocsátásáról; 
 
6) cégképviseleti meghatalmazás kibocsátásáról a cég részei számára, valamint annak megvonásáról. 
7.) a társag tagjainak pótlólagos betéteiről; 
8.) tagok kizárásának peresítéséről, új tag felvételéről és üzletrész átruházásáról, amennyiben ahhoz a 
taggyűlés hozzájárulása szükséges; 
9.) a társaság jogállásának módosításáról, jogi formájának megváltoztatásáról és megszüntetéséről; 
10.) a társaság tagjai, az igazgató és más személyek jogügyleteinek jóváhagyásáról, A gazdasági 
társaságokról szóló törvény 35. szakasza alapján; 
11.) nagyobb értékű vagyontárgy szerzéséről, elidegenítéséről, bérbeadásáról, zálogbaadásáról és 
felettük történő egyéb rendelkezésről; 
12.) ezen alapítói okirat módosításáról; 
13.) cégrész alapításáról; 
14.) a társaság cégnévének módosításáról; 
15.) az igazgató jogkörébe tartozóakon kívül, a társaság belső szabályzatainak meghozataláról; 
16.) ellát más, a törvényben, illetve ezen szerződésben előírt feladatokat. 
 

1.2. A taggyűlés működési rendje 
 

21. szakasz 
          A taggyűlést az igazgató, vagy a taggyűlés bármelyik két tagja hívja össze. A tagyűlésre szóló 
meghívót, a napirendi javaslattal és az értekezlet előkészített anyagával együtt, legkésőbb 8 nappal a 
gyűlés megtartása előtt kézbesíteni kell a társaság tagjainak. 
           A taggyűlés határozatképes, ha azon résztvesz a társaság összes tagja. A taggyűlés határozatait 
összes tagjának egyhangú szavazatával hozza meg. 
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           A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a társaság tagjai értekezlet megtartása nélkül is 
hozhatnak határozatokat postai levélküldemény, telefax és elektronikus posta (e-mail) útján, amennyiben 
az ilyen határozathozatalra a társaság egyik tagja sem tesz ellenvetést. 
 

2. Az igazgató 
 

2.1. A kinevezés módja 
 

22. szakasz 
           Az igazgatót a taggyűlés nevezi ki. 
 

23. szakasz 
           Igazgatónak nevezhető ki olyan személy, aki a törvényben előírt általános feltételeken túlmenően, 
teljesíti az alábbi különfeltételeket is: 
            - Egyetemi képesítéssel (VII. fokozat) rendelkezik, 
            - legalább 2 év munkagyakorlata van. 
 

2.2. Jogkör 
 

24. szakasz 
            Az igazgató: 
1.) szervezi és vezeti a társaság ügyvitelét; 
2.) képviseli a társaságot; 
3.) gondoskodik a társaság ügyvitelének törvényességéről és felel azért; 
4.) előterjeszti az üzleti tervet; 
5) összehívja a taggyűlést; 
6.) végrehajtja a taggyűlés határozatait; 
7.) meghatározza az osztalék megállapításának és kifizetésének idejét 
8.) hitelszerződéseket köt; 
9.) határoz az alkalmazottak személyi jogairól, kötelezettségeiről és felelősségéről 
10.) ellát más, a törvényben, jogszabályban, illetve ezen szerződésben előírt, és nem a taggyűlés 
jogkörébe tartozó feladatokat. 
 

25. szakasz 
           Az igazgató, munkája kapcsán a taggyűlésnek tartozik felelősséggel. 
 

XIV A NYERESÉG FELOSZTÁSA 
 

26. szakasz 
           A társaság tagjai, a társaság éves elszámolásával összhangban, saját betéteikkel arányosan 
részesednek a társaság nyereségéből. 
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XV. A KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE ÉS A KOCKÁZAT VÁLLALÁSA IRÁNTI 
FELELŐSSÉG  

 
27. szakasz 

            A társaság a jogforgalomban és harmadik személyek iránt saját nevében lép fel. 
          A társaság, teljes vagyonával felel kötelezettségeiért 
          A Társaság tagjai nem felelnek a Társaság kötelezettségeiért. 

XVI A TAG KILÉPÉSE ÉS KIZÁRÁSA A TÁRSASÁGBÓL 
 

1. A tag kilépése 
 

28. szakasz 
          A társaság tagja a törvényben foglalt alapos okból kiléphet a társaságból. 
          Az indok megalapozottságát a társaság tagjai értékelik taggyűlésen. 
          Ha a taggyűlés nem ért egyet a tagnak a társaságból való kilépésével, a kilépni szándékozó tag 
bírósági pert kezdeményezhet. 
          A társaságból kilépő tag a kilépés napjától, illetve a vonatkozó ítélet jogerőre emelkedésétől 
számított 90 napon belül jogosult üzletrésze forgalmi értékének kifizetésére, valamit kártérítésre. 
 

2. Tag kizárása 
 

29. szakasz 
          A társaság bármelyik tagja bíróságon eljárást indíthat valamely tag kizárása iránt, amennyiben az a 
tag: 
1.) szándékosan, vagy kirívó figyelmetlenséggel okoz kárt a társaságnak, vagy valamelyik tagjának; 
2.) szándékosan, vagy kirívó figyelmetlenséggel mulaszt eljárni ezen alapítói okiratban, vagy törvényben 
foglalt kötelezettségek kapcsán; 
3.) cselekedeteivel ellehetetleníti a társaság, valamint a társaság valamely tagjai közötti ügyletek 
lebonyolítását; 
4.) magatartásával akadályozza, vagy megnehezíti a társaság ügyvitelét. 
 

XVII A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 
 

30. szakasz 
         A Társaság megszűnik a törvényben előírt esetekbenés jogcímeken. 
 
 

XVIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

31. szakasz. 
 

          Az ezen szerződésben nem szabályozott minden egyéb kérdésre A gazdasági társaságokról szóló 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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32. szakasz 
           A társaság tagjai között ezen szerződés alapján, vagy azzal kapcsolatban felmerülő bármilyen 
jogvitát a felek megállapodás útján fogják rendezni. 
          A megállapodás útján nem rendezhető jogviták elbírálására a tagok a társaság székhelye szerinti 
bíróság illetékességét kötik ki. 
 

33. szakasz 
          A társaság alapítói ezt a szerződést szerb és magyar nyelven kötik, és mindkét szöveget 
egyenértékűnek fogadják el. Esetlegesen felmerülő szövegértelmezési vita esetén a magyar nyelvű 
szöveg a mérvadó 
 
Kelt _____________-án, __________________-én 
 
 
54. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye,128/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. 
szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 2/2007. és 11/2008 szám) 31. szakasza 1. bekezdésének 
7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009. 05. 18 – án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

R E N D E L E T E T 
AZ INTERSOLVER TEAM TERVEZÉSI, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Kft. ZENTA 
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÚTJÁN 

TÖRTÉNŐ MEGALAPÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
A Községi Képviselő-testület megalapítja az INTERSOLVER TEAM Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Zenta Korlátolt Felelősségű Társaságot a Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról szóló 
szerződés megkötésével, mely szerződés megkötésére egyrészről Zenta község szerződő fél, címe Fő tér 
1., melyet Pék Zoltán, Zenta község polgármestere képvisel, másrészről a Trident World Wide 
Tervezési, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Óbecse szerződő fél, székhelye Óbecse, Petar Drapšin utca 
3. szám, amelyet Gulyás József budapesti illetőségű lakos, lakcíme Nagy Lajos király útja 212. szerződő 
fél között kerül sor. 
A Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról szóló szerződés jelen rendelet csatolmánya, és a 
rendelet összetevő részét képezi. 
 

II. 
Ez a rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napját követő 8. napon lép 
hatályba. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                       Zsíros-Jankelić Anikó, s.k. 
Szám:3-4/2009-V.                                                                           Zenta KKT elnöke 
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55. 
A Társasági törvény 104.-183. szakasza alapján (a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja 125. szám, 2004. 
nov. 22.) az alapítók __________________ -án 
 
 

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉST 
kötöttek 

KORLÁTOLT FELEŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 
 
Ezen szerződés rendelkezik: 
 

- a főtevékenységről 
- a törzstőke értékéről, illetve az alapító üzletrészének értékéről 
- a pénzbeli törzstőke befizetésének módjáról és annak időpontjáról 
- a Társaság szerveiről és azok hatásköréről 
- a Társaság képviseletének a módjáról 
- a Társaságjogi formája megváltoztatásának a módjáról 
- a Társaság időtartamáról és megszűnésének módjáról 
- egyéb kérdésekről 

 
2. szakasz 

 
A Társaság teljes cégneve: 
- szerb nyelven: Društvo sa ograničenom odgovornošću „INTERSOLVER TEAM“ d.o.o. za 

projektovanje, usluge i trgovinu Senta. 
- magyar nyelven: INTERSOLVER TEAM Tervezési, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Zenta (a 

továbbiakban: Társaság). 
A Társaság rövidített neve: 
- szerb nyelven: INTERSOLVER TEAM d.o.o. 
- magyar nyelven: INTERSOLVER TEAM Kft. 
Zenta, Fő tér 1. 
 

3. szakasz 
 
A Társaság székhelye 
24400 Zenta, Fő tér 1. 
 

4. szakasz 
 
A Társaság tevékenysége: 
74203 Szakmai, tervezési tanácsadás 
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A Társaság egyéb tevékenységet is folytathat beleértve a külkereskedelmi tevékenységet is, amennyiben 
eleget tesz a törvényes feltételeknek. 
 
A Társaság az alábbiakkal is foglalkozik: 
 
45210 Építést előkészítő munkálatok és a mélyépítés specifikus munkálatai 
45310 Villamos vezetékek és berendezések szerelése 
45340 Egyéb szerelési munkálatok 51540 Vegyes cikk nagykereskedelem 
51650 Termelőgépek és – berendezések nagykereskedelme 
51700 Máshova nem sorolt nagykereskedelem 
74140 Üzletviteli tanácsadás 
0          Városkép tervezés 
1          Építőipari és más épületek tervezése 
71204 Egyéb építészeti, mérnöki tevékenység és ehhez kapcsolódó műszaki tanácsadás 
74300 Műszaki tesztelés és elemzés 
74600 Nyomozási és biztonsági tevékenység 
74700 Épülettisztítás 
 

5. szakasz 
 
A Társaság jegyzett pénzbeli törzstőkéje: 
500.- Euro (ötszáz euro) dinár ellenértéke a Szerb Nemzeti Bank szerinti a befizetés napján érvényes 
középárfolyamon. 
 
Abefizetett pénzbeli törzstőke: 
 
500.- Euro (ötszáz euro) dinár ellenértéke a Szerb Nemzeti Bank szerinti a befizetés napján érvényes 
középárfolyamon. 
 

6. szakasz 
 
A Társaság alapítói: 
1. Zenta köüzség, 24400 Zenta, Fő tér 1., törzsszám: 08038490, akik Pék Zoltán, Zenta   község 

polgármestere képvisel, 
2. Trident World Wide Tervezési, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Óbecse, 21220 Óbecse, Petra 

Drapšina 3., akit Gulyás József, 1149 Budapest, Nagy Lajos Király útja 212- szám alatti lakos képvisel 
törzsszám: 

 
7. szakasz 

 
Zenta község – alapítótag, a törzstőke 51% jegyzi és fizeti be, illetve 255,- Euro (kettőszázötvenöt euro) 
dinár ellenértékét a Szerb Nemzeti Bank szerinti a befizetés napján érvényes középárfolyamon. 
 
Trident World Wide Kft. – alapítótag, a törzstőke 49% jegyzi és fizeti be, illetve 245,- Euro 
(kettőszáznegyvenöt euro) dinár ellenértékét a Szerb Nemzeti Bank szerinti a befizetés napján érvényes 
középárfolyamon. 
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8. szakasz 
A Társaság alapítóinak joguk van a nyereség kifizetésére összhangban a törvény rendelkezéseivel. 
 

9. szakasz 
A Társaság a saját nevében lép fel a más személyekkel lebonyolított ügyletekben. 
 
A Társaság ügyvitelében a Társaság teljes vagyonával felel kötelezettségeiért. 
 
A Társaság alapítói az alapítás pillanatában jegyzett üzletrészeik értékéig felelnek a Társaság 
kötelezettségeiért és a törvénnyel előírt egyéb külön esetekben. 
 

10. szakasz 
 
A Társaságot a bel- és külkereskedelemben az igazgató önállóan, korlátlanul képviseli. 
 
A Társaság első igazgatójának 4 éves megbízatási időre: 
 
Farkas Tibor Norbertet, 6000 Kecskemét, Mezőszél sor 2., Magyar Köztársaság, útlevél száma: BA 
2497142  
nevezik ki. 
 
A TÁRSASÁG SZERVEI 
 

11. szakasz 
A Társaság szervei a taggyűlés és az igazgató. 
A Társaság szerveinek illetékességét és tevékenységi körét a Társasági törvény szabályozza. 
A Társaság tagjai a taggyűlésen választják meg az igazgatót, négy éves megbízatási időre. 
Kivételt ez alól az első igazgató megválasztása képezi, akit az alapító okirattal neveznek ki. 
A taggyűlést a Társaság tagjai képezik. 
 

12. szakasz 
A taggyűlés a következőkről határoz: 
 

1. a Társaság bejegyzése előtti ügyletek megkötésének jóváhagyásáról 
2. az igazgató kinevezéséről és visszahívásáról valamint keresetének összegéről 
3. a pénzügyi jelentések jóváhagyásáról, valamint a Társaság tagjainak történő kifizetések 

összegéről és időpontjáról 
4. a könyvvizsgáló személyéről, megerősíti annak véleményét és dönt a könyvvizsgáló 

járandóságának összegéről 
5. a felszámolási igazgató kinevezéséről és a felszámolási mérleg elfogadásáról 
6. a törzstőke növeléséről vagy csökkentéséről, üzletrész szerzéséről, valamint az üzletrészek 

visszavonásáról és megsemmisítéséről és értékpapírok kibocsátásáról 
7. teljes körű meghatalmazásokról és a Társaság részeiben az üzleti meghatalmazottakról 
8. a Társaság tagjainak pótbefizetéseiről 
9. a Társaság tagjának kizárásáról, új tag felvételéről és az üzletrész átruházásáról amennyiben a 

Társaság jóváhagyása szükséges 
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10. státuskérdésekről, a jogi forma megváltoztatásáról és a Társaság megszűnéséről 
11. az igazgató és a Társaság tagjainak és egyéb személyek jogi ügyletei lebonyolítására vonatkozó 

jóváhagyásáról 
12. a Társaság nagy értékű vagyonának megszerzéséről, eladásáról, bérbeadásáról, jelzálog alá való 

helyezéséről összhangban a Társasági törvénnyel 
13. az alapító okirat módosításáról 
14. leányvállalat létesítéséről 
15. a Társaság ügyrendjéről 

 
IGAZGATÓ 
 

13. szakasz 
 
Az igazgató a Társaság tagja vagy kívülálló személy. 
A Társaság tagjai a taggyűlésen választják meg az igazgatót az első igazgató kivételével, akit az alapító 
okirattal neveznek ki. 
 

14. szakasz 
A Társaság igazgatója illetékes: 
 

1. a Társaság képviseletére és ügyvezetésére összhangban a törvénnyel és ezen okirattal 
2. az üzleti tervjavaslat elkészítésében 
3. a taggyűlés összehívásában 
4. annak a napnak a megállapításában, amely napon megerősítik a Társaság tagjainak névsorát a 

tájékoztatásra való joggal, továbbá illetékes a jutalék kifizetése napjának és a kifizetés módjának, 
valamint a szavazás lebonyolításának a meghatározásában stb. 

5. hitelszerződések megkötésében 
6. a nyereség kifizetése napjának meghatározásában, valamint a szavazati jog és a tagok egyéb 

jogai érvényesítési idejének meghatározásában 
 
Az igazgató felelős az üzleti könyvek rendszeres vezetéséért és az ügyvitel belső ellenőrzéséért. 
 

15. szakasz 
A Társaság korlátlan időre alakul. 
 
A Társaság az alapítók határozatával és egyéb törvénnyel szabályozott esetekben szűnik meg. 
 

16. szakasz 
Ezen okiratban nem szabályozott kérdések esetében a Társasági törvény rendelkezései az irányadóak. 
 

17. szakasz 
Az okirat módosítása írásos formában történik. 
 
Ezen okirat négy példányban készült, ebből egy a Gazdasági Társaságok Regisztere, kettő a Társaság 
tagjai, egy pedig a Bíróság részére. 
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Az okirat az illetékes Bíróság előtti hitelesítés napján lép életbe. 
Zenta, ___________________ 
 

      A Társaság alapítói: 
Zenta község képviseletében 

Pék Zoltán, Zenta község polgármestere 
 

________________________________ 
     Gulyás József a Trident World Wide Kft. képviseletében 

 
 
56. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 1. pontja, a sportról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 52/96. és 101/2005. 
szám) 18. szakaszának 2. bekezdése és 20. szakaszának 1. bekezdése, a közszolgálatokról szóló törvény 
(az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/94. szám) 3. és 4. szakasza, valamint Zenta község statútuma 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. 
szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009. 05. 18 –án 
tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

R E N D E L E T E T 
A ZENTA KÖZSÉGI TESTNEVLÉSI, SPORT ÉS REKREÁCIÓS KÖZPONT 

MEGALAPÍTÁSÁRÓL 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 
Zenta község a Zenta Községi Testnevelési, Sport és rekreációs Központ megalapításáról szóló 
rendelettel (a továbbiakban: rendelet) a községbeli testnevelés, a sport és a rekreációs tevékenység 
népszerűsítése céljából megalapítja a Zenta Községi Testnevelési, Sport és Rekreációs Központ 
intézményt, és szabályozza helyzetét, alapításának céljait, tevékenységét, finanszírozási módját, az 
alapítóval való viszonyát és egyéb kérdéseket. 
 

2. szakasz 
A központ cégneve: Zenta Községi Testnevelési, Sport és Rekreációs Központ. 
A Zenta Községi Testnevelési, Sport és Rekreáéciós Központ (a továbbiakban: központ) cégnevének 
megváltoztatásáról a központ igazgatóbizottsága az alapító jóváhagyásával dönt. 
 

3. szakasz 
A központ székhelye Zentán, az Adai utca utca 7.szám alatt van. 
A központ székhelyének megváltoztatásáról a központ igazgatóbizottsága az alapító jóváhagyásával 
dönt. 

4. szakasz 
A Zenta Községi Testnevelési, Sportk és Rekreációs Központ jogi személy, amely a törvény, jelen 
rendelet és az alapszabály alapján őt megillető jogokkal, kötelezettségekkel és felelősségekkel 
rendelkezik. 
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Harmadik személlyel való jogforgalomban a központ a törvénnyel, jelen rendelettel és az alapszabállyal 
összhangban saját nevében és saját számlájára, önállóan gazdálkodik. 
A központ a jogforgalomban bejegyzett tevékenysége keretében és a szóban forgó tevékenységgel 
kapcsolatban  minden joggal és meghatalmazással rendelkezik, és saját jog- és cselekvőképessége 
keretében szerződéseket köt és egyéb jogügyleteket végez. 
A harmadik személyekkel való jogforgalomban a központ a kötelezettségeiért a törvénnyel összhangban 
teljes vagyonával felel. 
 

5. szakasz 
A központ határozatlan időre alakul. 
 

6. szakasz 
A központ a közszolgálatokról szóló jogszabályokkal összhangban gazdálkodik. 
 

7. szakasz  
A központ a kincstár-igazgatóságnál vezetett számlával rendelkezik, a számla feletti rendelkezés iránti 
jogosultságot pedig a központ alapszabályában kell megállapítani. 
A központ a törvénnyel összhangban a kincstár-igazgatóságnál vezetett számlával rendelkezik a 
közbevételi eszközökre, és alszámlával a saját bevételi eszközökre vonatkozóan.  
A központ számlája feletti rendelkezés iránti jogosultságot az alapszabályban kell szabályozni. 
 

8. szakasz 
A központot a törvényben, a jelen rendeletben és a központ alapszabályában megállapított jogai és 
kötelezettségei keretében a központ igazgatója képviseli, és ő jár el a központ nevében.  
A központ igazgatója korlátlan meghatalmazással, önállóan képviseli a központot. 
A központ igazgatója meghatalmazásai keretében írásbeli meghatalmazást adhat más személynek a 
központ képviseletére. 
 

9. szakasz 
A központ az alábbi alaptevékenységeket végzi: 
92610 – sportlétesítmények, stadionok működtetése, 
92622 – egyéb sporttevékenységek, 
92720 – máshova nem sorolt egyéb szabadidős tevékenységek. 
 
 

10. szakasz 
A jelen rendelet 9. szakaszában említett alaptevékenységek keretében a központ főként az alábbiakkal 
foglalkozik: 
 
- a testnevelés és a sport általános népszerűsítésével és előmozdításával, 
- a kezelése alá kerülő sportlétesítmények karbantartásával, kiépítésével, felszerelésével, használatával, 
kezelésével és a róluk való gondoskodással, 
- megszervezi az előző fordulatban említett sportlétesítményeknek a bejegyzett sportegyesületek, a 
tanulóifjúság és a polgárok szervezett csoportjai részéről edzés, sportelőkészületek és sportversenyek, 
továbbá testneveléssel való foglalkozás céljából történő használatát, és egyéb társadalmi-
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sportrendezvények megszervezésével foglalkozik, a törvényben, jelen rendeletben, az alapszabályban, 
továbbá a község és az intézmény egyéb aktusaiban meghatározott feltételekkel összhangban, 
- sportelőkészületek és -versenyek szervezésével, 
- szakmai felkészítéssel, továbbképzéssel és tájékoztatással, 
- kutató-fejlesztő munkával, 
 
- a sport fejlesztésének és előmozdításának érdekében álló egyéb teendőkkel. 
 

11. szakasz 
A központ vagyonát az ingóságokra és ingatlanokra, a pénzeszközökre és értékpapírokra, valamint 
egyéb vagyoni jogra vonatkozó állami tulajdonú vagyon feletti  igazgatási jog képezi. 
 
A központ vagyonát a Községi Képviselő – testület külön rendelettel határozza meg. 
 
A központ az állami tulajdonú vagyon feletti használat, igazgatás és rendelkezés tekintetében a 
törvényben megállapított kötelezettségekkel és felelősségekkel rendelkezik. 
 
A központ állami tulajdonban levő eszközökkel gazdálkodik. 
 
A központ eszközeit a törvénnyel összhangban egyéb tulajdonformákba lehet átalakítani. 
 

12. szakasz 
A központ joga és kötelessége az állami tulajdonú vagyont a sérüléstől megóvni és rendeltetésszerűen 
használni.  
 
A központ az állami tulajdonú vagyont a törvénnyel összhangban biztosíthatja. 
 

13. szakasz 
A központ a tevékenységének ellátásához szükséges eszközöket az alábbiakból szerzi:  
- Zenta község költségvetéséből, 
- az önállóan megvalósított bevételekből, 
- egyéb forrásokból, a törvénnyel összhangban. 
 

14. szakasz 
A központ alapításához és működésének megkezdéséhez szükséges eszközöket 100.000,00 
dinár.összegben Zenta község költségvetésében kell biztosítani. 
 

15. szakasz 
 
A központ működéséhez szükséges eszközök mértékéről az alapító dönt azon programok és igénylések 
alapján, amelyeket a központ az elkövetkező évre vonatkozóan legalább a folyó év november 15-éig 
köteles az alapítónak megküldeni. 
 

16. szakasz 
A központ eszközeit és használatukat a központ igazgatóbizottsága által az igazgató javaslatára 
meghozott munkaprogramban kell megállapítani. 
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17. szakasz 

A központ belső szervezetét a központ szervezetéről és a munkakörök besorolásáról szóló, a központ 
igazgatója által meghozott aktus szabályozza. 
A jelen szakasz első bekezdésében említett, belső szervezetről és munkakörök besorolásáról szóló 
aktusra az alapító adja meg a jóváhagyást. 
 

II. A KÖZPONT SZERVEI 
18. szakasz 

A központ szervei: 
1. az igazgató, 
2. az igazgatóbizottság, 
3. a felügyelőbizottság. 
A központ igazgatóját, igazgató- és felügyelőbizottságának elnökét és tagjait az alapító nevezi ki és menti fel. 

 
19. szakasz 

A központ igazgatója megszervezi a központ munkáját és irányítja a munkafolyamatot, képviseli a 
központot, és eljár annak nevében, továbbá felel a munka törvényességéért. 
 

20. szakasz 
A központ igazgatóbizottságának 11 tagja van, éspedig: 6 tag az alapító képviselője, 2 tag az 
alkamlazottak képviselője és 3 tag a sportklubok képviselője. 
A központ igazgatóbizottságának elnökét és tagjait az alapító nevezi ki és menti fel. 
A központ igazgatóbizottságának elnökét és tagjait négyéves időszakra nevezik ki. 
 

21. szakasz 
Az igazgatóbizottság a központ igazgatási szerve. 
A központ igazgatóbizottsága: 
1) az alapító jóváhagyásával meghozza a központ alapszabályát, 
2) meghozza az intézmény ügyrendjét és egyéb általános aktusait a törvénnyel  
    összhangban, 
3) dönt a központ gazdálkodásáról, 
4) meghozza az éves munkaprogramot és a fejlesztési programot, 
5) meghozza a központ pénzügyi tervét és éves elszámolását, a törvénnyel összhangban, 
6) elfogadja a központ munkájáról és gazdálkodásáról szóló éves beszámolót, 
7) kiírja a nyilvános pályázatot, és lebonyolítja az igazgatói tisztség ellátása jelöltjének  
    megválasztási eljárását, 
8) az alapító jóváhagyásával megállapítja a központ szolgáltatásainak díjszabását, 
9) döntést hoz a folyó gazdálkodással kapcsolatos hitelekről, 
10) meghozza a foglalkoztatottak szakmai továbbképzésének tervét, és biztosítja a  
    feltételeket azok végrehajtására, 
11) dönt a behajtatlan és elévült követelések leírásáról, 
12) az alapító jóváhagyásával dönt a létesítmények kiépítéséről és felújításáról, és biztosítja az 
állóeszközöket ezekhez a munkálatokhoz,  
13) megvizsgálja a szakmunka felett végzett felügyeletről szóló beszámolót, 
14) a törvénnyel összhangban dönt az állóeszközök beszerzéséről és elidegenítéséről, 
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15) a központ munkájának eredményeiről szóló éves beszámolót előterjeszti az alapítónak, 
16) a törvényben és az alapszabályban megállapított egyéb teendőket is ellátja. 
A jelen szakasz 1. bekezdésének 5. pontjában említett aktusok a költségvetésből szerzett eszközrészre 
vonatkozóan a köztársasági költségvetési rendszer szabályozásának módján és eljárása szerint kerülnek 
meghozatalra. 
 

22. szakasz 
A központ felügyelőbizottságának elnöke és két tagja van, akik közül egy tag a központból való, két tag 
pedig az alapító képviselője. 
A központ felügyelőbizottságának elnökét és tagjait az alapító nevezi ki. 
A központ felügyelőbizottságának elnökét és tagjait négyéves időszakra nevezik ki. 
 

23. szakasz 
A központ felügyelőbizottsága felügyeletet gyakorol a központ működése és gazdálkodása fölött. 
A felügyelőbizottság: 
1) felügyeletet gyakorol a gazdálkodás felett, megvizsgálja az intézmény pénzügyviteléről szóló éves 

beszámolót és a zárszámadást, valamint az intézmény gazdálkodására jelentőséggel bíró egyéb aktusokat, 
2) az elvégzett felügyeletről tájékoztatja az igazgatót, az igazgatóbizottságot és a Községi Képviselő-testületet. 
 

24. szakasz 
A központ alapszabályát a törvénnyel összhangban, az alapító jóváhagyásával az igazgatóbizottság hozza meg.  
 
A központ alapszabálya részletesen szabályozza a központ működésének hatáskörét és belső szervezetét, 
szerveinek hatáskörét és összetételét, a központ igazgatójának kinevezéséhez szükséges feltételeket, a 
központ képviseletét és a nevében való eljárást, a foglalkoztatottak jogait, kötelezettségeit és 
felelősségét, a teendők megszervezésének módját és központ munkájára nézve fontos egyéb kérdéseket. 
 

III. AZ ALAPÍTÓ ÉS A KÖZPONT KÖLCSÖNÖS VISZONYAI 
 

25. szakasz 
A központ tevékenységének végzése fölötti ellenőrzés gyakorlása során az alapítónak jogában áll: 
- a központ igazgatójának és igazgatóbizottságának intézkedéseket javasolni annak érdekében, hogy a 

központ betöltse funkcióját, 
- a törvénnyel összhangban megtenni a szükséges intézkedéseket, amelyek biztosítják a központ 

tevékenységének tartalmi és minőségi megvalósításához szükséges feltételeket, 
- a munkáról szóló éves beszámolón kívül egyéb jelentések benyújtását kérni a központ működéséről 

és gazdálkodásáról. 
 

26. szakasz 
Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyja: 

- a statútumot, 
- az éves munkaprogramot, 
- a pénzügyi tervet 
- az intézmény éves elszámolását. 

Az intézmény belső szervezetéről és az intézménybeli munkakörök besorolásáról szóló aktust Zenta 
község polgármestere hagyja jóvá. 
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27. szakasz 
Tevékenységének megvalósításában a központ köteles az alapító javaslatai szerint eljárni, éves 
munkaprogramot, a működésről és a tevékenység megvalósításáról szóló jelentést, kérésére pedig egyéb 
jelentéseket is beterjeszteni. 
 
A központ köteles az alapító jóváhagyását kérni: 
- a központ alapszabályára,  
- a belső szervezetről és a munkakörök besorolásáról szóló szabályzatra. 
 

IV. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
 

28. szakasz 
A központ igazgatójának kinevezéséig a központ igazgatójának teendőit és meghatalmazásait a központ 
megbízott igazgatója látja el.  
 
A központ megbízott igazgatóját a Községi Képviselő-testület külön végzéssel nevezi ki. 
 
A megbízott igazgató legfeljebb egy évig töltheti be tisztségét. 
 
A megbízott igazgató köteles elvégezni a központ munkájának megkezdéséhez nélkülözhetetlen 
előkészületeket, beszerezni a szükséges engedélyeket, és minden intézkedést megtenni a központ 
megfelelő cégjegyzékbe való bejegyeztetésével kapcsolatban. 
 

29. szakasz 
A központ igazgatóbizottságának kinevezéséig az igazgatási szerv teendőit az ideiglenes 
igazgatóbizottság látja el. 
Az ideiglenes igazgatóbizottság tagjait a Községi Képviselő – testület külön végzéssel nevzi ki. 
 

30. szakasz 
Az ideiglenes igazgatóbizottság 
 

1. megállapítja a központ alapszabály-javaslatát, 
2. megállapítja a központ munkaprogram-javaslatát, 
3. megállapítja a központ belső szervezetéről és a munkakörök besorolásáról szóló aktusjavaslatát. 
 

 
31. szakasz 

A központ működése a megfelelő cégjegyzékbe való bejegyzésének pillanatától veszi kezdetét. 
 

32. szakasz 
Ez a rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napjától számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 
 
ZENTA KÖZSÉG  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                   Zsíros- Jankelić Anikó s. k.,                                        
Szám: 66-1/2009-V.                                                                     Zenta KKT elnöke 
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57. 
 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 20. és 32. 
szakasza, valamint  Zenta község statútuma (Zenta  Község Hivatalos Lapja,  1/2006. sz.  – egységes  
szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007.  és 11/2008. sz.) 11. és 19. szakaszai alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete  a  2009. 05. 18 -án tartott  ülésén meghozta az  alábbi  
 

RENDELETET 
ZENTA KÖZSÉG NYILVÁNOS ELISMERÉSEI MEGALAPÍTÁSÁRÓL ÉS 

ADOMÁNYOZÁSÁRÓL  
 

1. szakasz   
A KKT a jelen rendelettel megalapítja  Zenta község nyilvános elismeréseit és rendezi  azok 
adományozásának feltételeit és módját.   
 

2. szakasz   
Zenta Község Képviselő-testülete megalapítja Zenta község fejlődésében, gazdasági, társadalmi, 
tudományos, kulturális és művészeti életében elért kimagasló eredményekért az alábbi elismeréseket: 
 

1. Zenta község Pro Urbe-díja   
2. Zenta község elismerése a fiatalok alkotótevékenységéért,  
3. Zenta község polgármesterének elismerő oklevele   
4. Zenta község díszpolgára címe  
5. Zenta község mecénása címe.  

 
1. Zenta  község  Pro  Urbe díja 
 

3. szakasz  
Zenta község a Pro Urbe-díj elismerést (a továbbiakban: elismerés) azoknak az egyéneknek, 
vállalatoknak, intézményeknek és más szervezeteknek és azokért az alkotásokért adományozza, amelyek 
a legértékesebb vívmányok Zenta község területén:  

- a demokratikus hagyományok ápolása és Zenta község polgárai egységének erősítése terén,  
- a gazdasági fejlődés terén,  
- a tudomány, a művészetek és az alkotói szellem egyéb formáinak terén,  
- az egészség- és szociális védelem, közművelődés, oktatás és nevelés, sport és más tevékenységek 

terén,  
- emberbaráti és jótékonysági aktivitások terén,  
- rendkívüli helyzetekben a bátorság kinyilvánítása, emberéletek megmentése és anyagi kár 

megakadályozása terén.  
 

4. szakasz   
Az elismerést minden évben, szeptember 11-éről - Zenta község napjáról való megemlékezés alkalmával 
kell adományozni.    
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5. szakasz   
Egy évben legtöbb két elismerés adományozható, éspedig:  

1. egy elismerés egyénnek,   
2. egy elismerés vállalatnak, intézménynek vagy más jogi személynek.  
Az egyénnek az elismerés posztumusz is adományozható.  

 
6. szakasz   

Az elismerést elnyerő személynek az elismerés az adományozása utáni 10 éves időszak eltelte után újból 
adományozható.  
A jelen szakasz 1. bekezdése alól kivételt képez, hogy az elismerés adományozható rövidebb időszakon 
belül is, külön, a vívmány vagy  teljesítmény jelentőségét illető indoklással ellátott javaslat alapján.   
 
2.  Zenta község elismerése a fiatalok alkotótevékenységéért 
 

7. szakasz   
Zenta község elismerése a fiatalok alkotótevékenységéért (a továbbiakban: elismerés) a tanulóknak vagy 
egyetemi hallgatóknak adományozható olyan alkotásért, amely   Zenta  községben   a  legértékesebb 
vívmányt képviseli az  alábbiak terén:  

- a demokratikus hagyományok ápolása és Zenta község polgárai egységének erősítése,  
- tudományok, művészetek és a fiatalok egyéb szellemi alkotásainak terén,  
- emberbaráti és jótékonysági aktivitások terén,  
- rendkívüli helyzetekben a bátorság kinyilvánítása, emberéletek megmentése és anyagi kár 

megakadályozása terén.  
 
 

8. szakasz   
Az elismerést minden évben, szeptember 11-éről - Zenta község napjáról való megemlékezés alkalmával 
kell adományozni.    
 

9. szakasz  
Az elismerés csak Zenta község területén lakóhellyel rendelkező tanulónak vagy egyetemi hallgatónak, 
vagy zentai iskola tanulójának adományozható.   
 

10. szakasz   
Egy évben csak egy elismerés adományozható.  
 

11. szakasz   
Az elismerés egyénnek vagy csoportnak adományozható, ha megállapítást nyer, hogy az eredmények 
csoportmunka által  lettek  elérve.  
Az elismerés nem osztható.  
Az elismerés ugyanazon személynek több ízben is adományozható.  
 
Döntéshozatal a  Zenta község Pro Urbe-díja  elismerésnek  és Zenta község elismerésének a 
fiatalok alkotótevékenységéért  odaítéléséről  
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12. szakasz   
A Zenta község Pro Urbe-díja elismerés és a  Zenta község elismerésének a fiatalok 
alkotótevékenységéért (a  továbbiakban: elismerés) adományozásáról  szóló döntést Zenta  község   
nyilvános elismerései adományozásában illetékes bizottság (a továbbiakban: bizottság)  hozza  meg.  
 

13. szakasz   
A bizottságnak egy elnöke és négy tagja van.  
A bizottság elnökét és tagjait Zenta Község Képviselő-testülete nevezi ki két éves megbízatási 
időszakra.  
 

14. szakasz   
Az elismerések adományozására a pályázatot a bizottság írja ki, minden, a díj adományozása évének 
április hónapjában.   
A pályázat kiírásáról szóló értesítést meg kell jelentetni legalább egy szerb nyelvű napilapban és a 
Magyar Szó napilapban legkésőbb minden, a díj adományozása évének április 30-áig.   
 

15. szakasz   
Az elismerés adományozására a javaslatokat beterjeszthetik természetes és jogi személyek, valamint a 
bizottság tagjai.   
A javaslatokat írásban, indoklással ellátva, a jelöltre, az alkotásra, a munkaleírásra és az elért 
eredményekre vonatkozó adatokkal kell megküldeni.  
A javaslattal megküldött munkát a bizottság az elismerésről szóló döntés meghozatalát követően 
visszajuttatja a javaslattevőnek.  
 

16. szakasz   
Az elismerés adományozására tett javaslatokat meg kell küldeni a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 
általános közigazgatási és társadalmi tevékenységek osztályának minden, a díj adományozása évének 
június 30-áig.  
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi tevékenységek osztálya 
ellátja a bizottság szükségleteire az összes szakmai és adminisztratív teendőt. 
 

17. szakasz   
A javaslatokat a bizottság a július 01-től 31-ig tartó időszakban vitatja meg, ezt követően dönt az  
elismerés odaítéléséről.   
 

18. szakasz   
A bizottság munkája nyilvános, a jelölt és a többi javaslattevő jogosult betekinteni a megküldött 
okiratokba, amelyek jelentőséggel bírnak az elismerés odaítélésében.  
A bizottság a döntéseit a bizottsági tagok teljes számának a szótöbbségével hozza meg.  
A bizottság meghozza a működésére vonatkozó ügyrendet.  
 

19. szakasz   
Zenta Község Képviselő-testülete a bizottságot a jelen rendelet meghozatalától számított 30 napon belül 
alakítja meg.  
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20. szakasz   
Az elismerések adományozása plakett formájában történik.  
A plakett mellett a bizottság pénzbeli elismerést is adományoz, a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében 
közzétett utolsó adatok szerinti, Zenta község területére megállapított egyhavi átlagos nettó kereset mértékéig.  
 

21. szakasz   
A plakett formáját és tartalmát az eszmei megoldásra kiírt pályázat alapján kell megállapítani, amelynek 
a lefolytatásáról Zenta Községi Közigazgatási Hivatalának általános közigazgatási és társadalmi 
tevékenységek osztálya gondoskodik.   
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti oklevél kinézetét külön döntés alapján a bizottság állapítja meg.  
 
3. Zenta község polgármesterének elismerő oklevele  
  

22. szakasz   
A község polgármestere adományozhat elismerő oklevelet (köszönőlevelet) az arra érdemes 
személyeknek és szervezeteknek, amelyet a  község  napjának ünnepén, de más alkalmakkor  is  átadhat.  
 

23. szakasz   
Az elismerést oklevél formájában kell adományozni.  
 

24. szakasz   
Az oklevél formáját és tartalmát az eszmei megoldásra kiírt pályázat alapján kell megállapítani, 
amelynek a lefolytatásáról a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi 
tevékenységek osztálya gondoskodik.  
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti oklevél kinézetét Zenta község nyilvános elismeréseinek 
adományozásában illetékes bizottság külön döntéssel határozza meg.  
 
4. Zenta község díszpolgára  cím  
  

25. szakasz   
A  Zenta község díszpolgára cím a Szerb Köztársaság állampolgárának, valamint külföldi 
állampolgárnak adományozható, aki a munkájával, tudományos, művészeti, politikai, emberbaráti és 
más tevékenységével hozzájárul Zenta község fejlődéséhez és tekintélyének növeléséhez.  
 

26. szakasz  
A  Zenta község díszpolgára cím adományozásáról Zenta község polgármesterének    javaslatára Zenta 
Község Képviselő-testülete dönt, de dönthet  Zenta Község Képviselő-testületének legalább 15  tagja  is.   
 

27. szakasz   
A személynek, akinek a KKT a Zenta község díszpolgára címet adományozza, annak egy a Zenta város 
címerével ellátott plakettet kell átadni.  
A plakett formáját és tartalmát az eszmei megoldásra kiírt pályázat alapján kell megállapítani, amelynek 
a lefolytatásáról a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi 
tevékenységek osztálya gondoskodik.   
A jelen szakasz  1. bekezdése  szerinti   okmány   kinézetét   Zenta  község   nyilvános  elismeréseinek 
odaítélésében illetékes  bizottság  állapítja  meg.  
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28. szakasz   
A plakettet Zenta Község Képviselő-testületének a község napjáról való megemlékezés és ünnepség 
alkalmából tartott díszülésén kell átadni.  
A jelen szakasz 1. bekezdése alól kivételt képez, hogy külföldi állampolgárnak a plakett átadható az év 
folyamán is, annak Zenta község területén való tartózkodása alkalmával.  
A plakettet Zenta község polgármestere adja át.   
 

29. szakasz   
A Zenta község díszpolgára cím adományozásával a személyt nem illetik meg külön jogok, sem 
kötelezettségek.   
 

30. szakasz   
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi tevékenységek osztálya 
nyilvántartást vezet a Zenta község díszpolgára cím  adományozásáról.   
 
4. Zenta  község mecénása  cím 
 
 

31. szakasz  
A Zenta község mecénása címet olyan természetes és jogi személyeknek kell adományozni, amelyek 
jelentős mértékben hozzájárultak a község  fejlődéshez.   
A Zenta község mecénása cím adományozásáról a község polgármesterének javaslatára Zenta Község 
Képviselő-testülete dönt.   
 

32. szakasz   
A személynek, akinek a KKT a Zenta község mecénása címet adományozza, egy a   Zenta város 
címerével ellátott plakettet kell átadni.  
A plakett formáját és tartalmát az eszmei megoldásra kiírt pályázat alapján kell megállapítani, amelynek 
a lefolytatásáról a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi 
tevékenységek osztálya gondoskodik.  
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti okmány   kinézetét   Zenta  község   nyilvános  elismeréseinek 
odaítélésében illetékes  bizottság  állapítja  meg.  
 
 

33. szakasz  
A plakettet Zenta Község Képviselő-testületének a község napjáról való megemlékezés és ünnepség 
alkalmából tartott díszülésén kell átadni.  
A jelen szakasz 1. bekezdése alól kivételt képez, hogy külföldi állampolgárnak a plakett átadható az év 
folyamán is, annak Zenta község területén való tartózkodása alkalmával.  
A plakettet Zenta község polgármestere adja át.   
 
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK    
 

34. szakasz  
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi tevékenységek osztálya 
nyilvántartást vezet a díjazottakról.   
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35. szakasz   
A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép 
hatályba.   
 

36. szakasz   
A jelen rendelet hatálybalépésével a KKT hatályon kívül helyezi a Zenta község emlékplakettje  községi 
díj alapításáról  szóló rendeletet  (Zenta  Község Hivatalos Lapja,   10/1998. sz.).   
 
ZENTA KÖZSÉG  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE     Zsíros-Jankelić  Anikó, s. k.   
Szám: 17-1/2009-V.               Zenta  KKT elnöke   
 
 
58. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. sz.) 20. szakasza 1. 
bekezdésének 24. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/06. sz. – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/07. és 11/08. sz.) 11. szakasza 1. bekezdésének 21. pontja alapján 
Zenta Község Képviselő-testülete a 2009.  05. 18-án tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

R E N D E L E T E T    
A ZENTA KÖZSÉGBELI VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS KISIPARI 

LÉTESÍTMÉNYEK NYITVATARTÁSI IDEJÉRŐL   
 

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK   
 
1. szakasz   
 

A jelen rendelettel a KKT megállapítja a vendéglátóipari, kereskedelmi és kisipari létesítmények 
nyitvatartási idejét Zenta község területén.  
 
A jelen rendelet értelmében nyitvatartási időn az az idő értendő, amely alatt a jelen szakasz 1. bekezdése 
szerinti létesítmények elláthatják tevékenységüket.  
 

2. szakasz   
 

A jelen rendelettel összhangban megállapított nyitvatartási időt ki kell tűzni a létesítmény bejáratára 
vagy a létesítményben levő más jól látható helyen.  
 

3. szakasz   
 

A tevékenységüket vendéglátóipari, kereskedelmi és kisipari létesítményekben ellátó gazdasági 
társaságok és vállalkozók kötelesek tiszteletben tartani a jelen rendelettel megállapított nyitvatartási időt.  
 
A vendéglátóipari, kereskedelmi vagy kisipari  tevékenységet ellátó létesítményekben  a  munkát úgy 
kell megszervezni, hogy az ezen területet szabályozó  jogszabályokkal összhangban,  ne bontsák meg a 
házi és kommunális rendet, valamint a közrendet és közbiztonságot.  
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II. KÜLÖN RENDELKEZÉSEK   
1. Vendéglátóipari létesítmények  

 
4. szakasz   

A jelen rendelet értelmében vendéglátóipari létesítménynek tekintendő az a létesítmény, helyiség, illetve 
terület, amely a vendéglátóipari létesítmények kategorizálásáról szóló jogszabály szerint elhelyezésre, 
étel- és italfogyasztásra szolgál.     
 

5. szakasz   
A jelen rendelet rendelkezései értelmében úgy kell tekinteni, hogy a vendéglátóipari létesítmény nem 
üzemel, ha zárva van, és ha a létesítményben nincsenek vendégek és más, a dolgozókon - személyzeten 
kívül személyek, és abban a zene (a zeneberendezések árammal való ellátása) ki van kapcsolva.  
 

6. szakasz 
Az elhelyezési és éjszakázási szolgáltatásokat nyújtó vendéglátóipari létesítmények (hotelek, motelek 
stb.) 00 órától 24 óráig tarthatnak nyitva.   
 

7. szakasz   
A vendéglátóipari létesítmények, amelyek étel- és italfogyasztási szolgáltatásokat nyújtanak (diszkók, 
bárok, éttermek, beleértve a jelen rendelet 6. szakasza szerinti vendéglátóipari létesítmények kereteiben 
működő éttermeket is, kávéházak, vendéglők, kocsmák, büfék, kávézók és cukrászdák stb.) 06 órától 24 
óráig tarthatnak nyitva.   
 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti létesítmények kivételesen a munkaszüneti napot megelőző napon 
nyitva tarthatnak a következő napon 02.00 óráig.  
 

8. szakasz 
Az  újévi ünnepek  idején (január 1-jén és  2-án),  a  pravoszláv újév  első  napján (január 14-én),  a 
munka ünnepén (május 1-jén) a pravoszláv  és a katolikus karácsony  első napján (január 7-én és  
december  25-én) és  húsvétkor,  valamint   a község, illetve  a  helyi  közösség   statútumával  
meghatározott a  község  és  a  lakott  település  napjának  ünnepén a  vendéglátóipari  létesítmények  
nyitva tarthatnak  06.00 órától  éjfél után   04.óráig.  
Az újévet és a pravoszláv  újévet   megelőző   napokon (december  31-én  és  január 13-án)  és  a  
pravoszláv  és a  katolikus  karácsonyt  megelőző  napokon (január  6-án és  december  24-én)  a  
vendéglátóipari  létesítmények  nyitvatartási  ideje nem korlátozott.     
 

9. szakasz   
A vendéglátóipari létesítmények kerthelyiségei minden nap a jelen rendelet 7. szakaszában megállapított 
időben tarthatnak nyitva.  
A jelen szakasz 1. bekezdése alól kivételt képeznek a kollektív lakóépületek kereteiben működő nyári 
kerthelyiségek, amelyekben a zenei program legtovább 22.00 óráig adható elő, éspedig összhangban  a 
zajvédelmi intézkedésekre vonatkozó  jogszabályokkal.  
 

10.    szakasz   
Az autóbusz- és vasúti pályaudvar épületeiben levő vendéglátóipari létesítmények nyitvatartási idejét a 
pályaudvarok munkaidejével összhangban kell megállapítani.  
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11.    szakasz  
Vendéglátóipari tevékenységet ellátó vállalat, más jogi személy, illetve vállalkozó indokolt  kérelmére a  
Községi Közigazgatási Hivatal  hatásköri osztálya  jóváhagyhatja  a  vendéglátóipari  létesítmény  
számára  a  hosszabb  nyitvatartási  időt esküvők szervezése, érettségik  megünneplése és  bankettek 
megrendezése céljából, azzal,  hogy  az  nem tarthat  tovább  éjfél  után  04.00 óránál,  azzal  a feltétellel,  
hogy a  kérelem benyújtója biztosítja a  közrendet és  közbiztonságot a vendéglátóipari objektumon 
belül.  
Amennyiben az ezen szakasz 1. bekezdésébe foglalt rendezvények résztvevői ismertek a szervezők 
számára, a vendéglátóipari tevékenységet ellátó vállalat, más jogi személy, illetve vállalkozó indokolt  
kérelmére a  Községi Közigazgatási Hivatal  hatásköri osztálya a munkaidő korlátozása nélkül hagyhatja 
jóvá  a  vendéglátóipari  létesítmény  számára  a  hosszabb  nyitvatartási  időt esküvők szervezése, 
érettségik  megünneplése és  bankettek megrendezése céljából, azzal  a feltétellel,  hogy a  kérelem 
benyújtója biztosítja a  közrendet és  közbiztonságot a vendéglátóipari objektumon belül. 
Az előző bekezdés szerinti kérelmet az igényelt hosszabbítás kelte előtt legalább nyolc nappal előbb kell 
benyújtani, azzal, hogy a zentai Községi Közigazgatási Hivatal köteles a kérelem kézhezvételétől  
számított  3  napon belül határozni a jelen bekezdés  szerint benyújtott kérelemről.  
 
 
A  jelen szakasz   1  bekezdése  szerinti    kérelemnek tartalmaznia  kell:   
- a  kérelem benyújtójának a  nevét,  
- az  ünnepség  szervezőjének a nevét,  
- az  ünnepség megtartásának  a  helyét, idejét és  célját.  
 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti kérelembenyújtónak nem lesz  jóváhagyva   a  hosszabbított  
nyitvatartási idő, amennyiben  a kérelem benyújtását megelőző  utolsó három hónapban ellene 
szabálysértési feljelentést tettek a jelen rendelet   rendelkezéseivel  ellentétesen való eljárás  miatt.  
 
 

12.   szakasz   
A KKT kötelezi a Biztonsági Tanácsot, hogy kísérje figyelemmel a jelen rendelet rendelkezéseinek az 
alkalmazását Zenta község területén a fiatalkorú bűnözésre, függőségi betegségekre és a közrendre és a 
közbiztonságra gyakorolt hatásának szempontjából, és a meghozott  végzésekről   tájékoztassa   a  
községi végrehajtó szervet,  értesítse a szakmai nyilvánosságot és összhangban a törvénnyel, 
kezdeményezze az intézkedések végrehajtását.    
 

2.  Kereskedelmi és kisipari létesítmények  
 

13.   szakasz   
Az élelmiszerboltok minden  nap   06 órától  21  óráig vagy két műszakban 06 órától  12  óráig és 17 
órától  21  óráig,  vasárnap 06 órától  12  óráig tarthatnak nyitva. 
 Az élelmiszerboltok minden  nap  00 órától  24  óráig  is nyitva tarthatnak, kivéve pénteken és 
szombaton, valamint  az  állami  ünnepeket  megelőző napokon, amikor  06.00 órától  21.00 óráig  
tarthatnak nyitva.  
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14.szakasz   
 

Az nem élelmiszereket árúsító boltok minden nap 08 órától 20 óráig vagy két műszakban 08 órától 12 
óráig és 16 órától 20 óráig tarthatnak nyitva.   
Szombaton a nem élelmiszereket árúsító boltok nyitva tarthatnak a jelen szakasz 1. bekezdésében 
megállapított időben vagy 08 órától 15 óráig.   
A jelen szakasz 1. és 2. bekezdésétől eltérően, a nem élelmiszerboltok a következők szerint kell  nyitva 
tartaniuk:   
- a városban levő benzin- és butángáz töltőállomások minden nap 06 órától 21 óráig, de tovább is nyitva 
tarthatnak,  
- a város be- és kijáratánál levő benzin- és butángáz töltőállomások 00 órától 24 óráig,  
- építő-, tüzelő- és hulladékanyag-boltok, illetve -lerakatok minden nap 07 órától 16 óráig, szombaton 
pedig 07 órától 14 óráig.  
Az előző bekezdés 1. és 2. fordulata szerinti benzin- és butángáz töltőállomásoknak tilos az alkoholos 
italok árusítása 21.00-től 6.00 óráig.   
 

15.   szakasz   
Az újság- és dohányárusoknak (bódék) nyitva kell tartaniuk minden nap 06 órától  21  óráig,  de  nyitva  
tarthatnak  00 órától 24  óráig is.  
Vegyes áru és alkoholos italok árusítását szolgáló létesítmények (bódék) nyitva tarthatnak minden  nap   
6.00 órától  21.00 óráig.  
 

16.   szakasz 
A kisipari létesítmények  00 órától 24 óráig  tarthatnak  nyitva.  
 

3.Játéktilalom  
17.   szakasz 

A jele rendelet  értelmében szórakoztató játékokat szolgáló létesítménynek  az  a  létesítmény, helyiség 
vagy terület tekintendő, amelyben  szórakoztató játékokat  rendeznek.  
 

18.   szakasz 
A létesítmények, amelyekben szórakoztató aktivitásokat rendeznek, mint a szórakoztató szalonok, 
játéktermek és fogadóirodák, tekintet nélkül arra, hogy ezekben  vendéglátóipari tevékenységet is 
folytatnak, 06 órától 24 óráig tarthatnak nyitva.  
Pénteken, szombaton és állami ünnepnapokon a nyitvatartási idő a következő napon 02.00 óráig  tarthat.   
A cirkuszok és a vidámparkok 09 órától 22 óráig tarthatnak nyitva.  
 

III. FELÜGYELET   
 

19.   szakasz 
A jelen rendelet végrehajtása feletti felügyeletet a Községi Közigazgatási Hivatal   kommunális   
felügyeleti   teendőiben   hatáskörrel bíró  szervezési egysége gyakorolja.   
A gazdasági társaságok és a vállalkozók, amelyek a  vendéglátóipari, kereskedelmi és  kisipari  
létesítményekben, valamint  szórakoztató  játékokat  szolgáló  létesítményekben     látják el  a  
tevékenységüket kötelesek  a  felügyelőnek lehetővé tenni  a  jelen rendelet    végrehajtása  feletti  
ellenőrzést.   
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20.   szakasz 

A Községi Közigazgatási Hivatal kommunális felügyeleti teendőiben hatáskörrel  bíró    szervezési 
egysége  kérelmet nyújt be szabálysértési eljárás megindítására, ha  úgy találja, hogy  a  gazdaság 
társaság,  intézmény, illetve  az  igazgató vagy vállalkozó a jelen rendelet  rendelkezéseinek   a 
megsértésével  szabálysértést  követett  el.  
 
IV BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK   

 
21.   szakasz 

A jogi személy 5.000-től   500.000 dinárig terjedő  pénzbírsággal  sújtható, ha:   
 
1.  nem  tűzi  ki  a  nyitvatartási   időt  a  létesítményen  vagy más  látható helyen  (2. szakasz),  
2. ha nem  tartja  tiszteletben  a  jelen   rendeletben megállapított  nyitvatartási  időt  (6., 7., 8.,  13., 14., 
15.,  16. és 18. szakasz),  
3. ha  zenei műsort rendez,  illetve  élő  zenét  ad  elő  és zeneberendezésekről zenét  sugároz a  
vendéglátóipari létesítmény kerthelységeiben, ellentétben a  jelen  rendelet    9. szakaszával,  
4.  ha  a  felügyelőnek  ellehetetleníti   a   felügyeleti ellenőrzést,  
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a felelős személy  2.500-től   25.000 dinárig  
terjedő pénzbírsággal  sújtandó.   
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a vállalkozó 2.500-tól  250.000 dinárig terjedő   
pénzbírsággal   sújtandó.   
 
 
V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK   

 
22.  szakasz 

A jelen rendelet 3. szakasza szerinti gazdasági társaságok, vállalkozók és intézmények kötelesek a jelen 
rendelet hatályba lépésétől számított 30 napon belül összehangolni a nyitvatartási idejüket  a  rendelet  
rendelkezéseivel.   
 

23.   szakasz 
A jelen rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a meghatározott Zenta községbeli tevékenységekre és 
munkára vonatkozó nyitvatartási időről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 10/98.,  2/99., 
4/99., 6/99. és  1/08. sz.).   
 

24.   szakasz 
A jelen határozat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép 
hatályba.  
 
 
Zenta Község Képviselő-testülete       Zsíros-Jankelić Anikó, s. k.  
Szám:352-98/2009-V.                a  képviselő-testület  elnöke   
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59. 
Az építésről és tervezésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 47/2003.  és 34/2006. sz.) 56. és 
57. szakasza, a községi, illetve városi közigazgatási hivatalok általi építési engedélyezés körébe tartozó 
létesítmények általános építési és parcellázási feltételeiről, valamint a városrendezési feltételekről szóló 
aktus tartalmáról,  kiadásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzat (az  SZK Hivatalos  Közlönye, 
75/2003. sz.) 18. szakasza, valamint  Zenta község  statútumának (Zenta Község Hivatalos  Lapja,  
1/2006. sz.  – egységes  szerkezetbe  foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 19. szakasza  1. 
bekezdésének 6. pontja  és  78. szakasza  alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2009. 05.18-án 
tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

RENDELETET   
a mobiltelefon bázisállomások és a bázisállomási antennák  

építési feltételeiről Zenta község területén 
 

1. szakasz   
A mobiltelefon bázisállomások és a bázisállomási antennák Zenta községbeli építési feltételeiről szóló 

rendelettel (a továbbiakban: rendelet) a KKT megállapítja a Zenta község területén levő építési övezetekben a 
mobiltelefon bázisállomások és a bázisállomási antennák Zenta községbeli kiépítésének feltételeit.   

 
2. szakasz   

Zenta község általános terve a lakóövezetekben, valamint a vegyes lakott övezetekben 12,00 méter 
magasságig terjedő létesítmények kiépítését szabályozza, és nem engedélyezett a magasabb létesítmények 
kiépítése, amelyek közé a mobiltelefon bázisállomások és a bázisállomási antennák tartoznak.   
      A szabadon álló mobiltelefon bázisállomások és a bázisállomási antennák Zenta város peremén 
építhetők, a Zenta település általános tervével előirányozott munkatartalmú övezetekben és a szabad 
munkaövezetekben, valamint az ipari komplexumokban. Ennek jogalapja a megfelelő városrendezési terv.   
 A szabadon álló mobiltelefon bázisállomások és a bázisállomási antennák az alábbi feltételek 
szerint építhetők:   
 - a mobiltelefon bázisállomásoknak és a bázisállomási antennáknak a lakó- vagy az üzletviteli-
lakóépülettől legalább a magasságáig terjedő távolságában, úgy, hogy a sugár átmérője (a bázisállomás 
és antenna magassága-sugara) ne érintsen a szomszédos telken levő egyetlen létesítményt sem,   
 - tilos a közintézmények (óvodák, iskolák, szociális védelmi intézmények, egészségügyi 
központok stb.), valamint idegenforgalmi létesítmények és fürdőhelyek határától 500 méternél közelebb 
építeni mobiltelefon bázisállomásokat és a bázisállomási antennákat.  
 

3. szakasz   
Tornyos, Bogaras, Felsőhegy és Kevi lakott településeken mobiltelefon bázisállomások és a 

bázisállomási antennák nem helyezhetők el a központi tartalmú övezetekben, az egyéb övezetekre a 
jelen rendelet 2. szakaszának 3. bekezdése szerinti szabályok érvényesek.   

 
4. szakasz   

A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba. 
Zenta község           Zsíros-Jankelić Anikó, s. k.  
Községi Képviselő-testület   a  Községi Képviselő-testület elnöke   
Szám:  350-4/2009-V. 
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60. 
A kommunális  tevékenységekről szóló törvény  (az  SZK Hivatalos  Közlönye,  16/97. és 42/98. sz.)  2. 
szakasza, a  energetikáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 84/04. sz.) 71. szakasza  2.  
bekezdése,  142. és  145. szakasza, valamint Zenta  község   statútuma  (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
1/2006. sz. – egységes  szerkezetbe  foglalt szöveg,  2/2007. és   11/2008. sz.)  19. szakasza  1.  
bekezdésének  6. pontja  és  78.  szakasza  alapján  Zenta  Község  Képviselő-testülete   a   2009. 05. 18 
án tartott  ülésén meghozta  az  alábbi   
 

R E N D E L E T E T  
A ZENTA VÁROS TÁVFŰTÉSI RENDSZERÉBŐL TÖRTÉNŐ HŐENERGIA-

TERMELÉSRŐL ÉS –ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

1. szakasz   
A Zenta város távfűtési rendszeréből történő hőenergia-termelésről és –ellátásról szóló rendelet (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 7/2007. sz.) 37. szakasza az alábbiak szerint módosul:   
„A használó-jogi személy havi előleget fizet a  jelen rendelettel összhangban, a  tervezett egységár  
alapján leszállított hőenergia  után.   
A fűtési idény végén végelszámolást kell eszközölni, a valós megállapított és mért  változó éves  
költségek szerint.    
2009.08.01-jétől kezdődően a  használók – természetes személyek  havi előleget   fizetnek  a  leszállított  
hőenergia  után,  amelyet  a 12  hónap folyamán  tervezett  egységár alapján számolnak el  a tervezett 
egységár 1/12-ed összegében, azzal,  hogy   a fűtési idény végén az  energetikai alany eszközli a 
hőenergia-költségek  végelszámolását a felhasznált  hőenergia és a  valósan  jóváhagyott és megállapított 
díj és mért változó éves  költsége szerint.   
Amennyiben a teljes összeg mértéke, amelyet a használók kötelesek lennének befizetni a fűtési idényben 
az elhasznált hőenergia előlege  címén alacsonyabb  a  jóváhagyott tervezett egységár és a fűtési idény 
végén a  valósan  elfogyasztott   hőenergia-mennyiség alapján megállapított összegnél, az energetikai 
alany a használók részére kiállítja  a  végső   elszámolás szerinti   számlát,  legkésőbb  a  folyó év  július  
31-éig  történő fizetési  kötelezettséggel.    
Amennyiben a teljes összeg mértéke, amelyet a használók kötelesek lennének befizetni a fűtési idényben 
az elhasznált hőenergia előlege címén magasabb a jóváhagyott tervezett egységár és a fűtési idény végén 
elfogyasztott hőenergia-mennyiség alapján megállapított összegnél, az energetikai alany a használók 
részére kiállítja a számlát - jóváhagyást a befizetett és a véglegesen elszámolt összeg közötti 
különbözetre, amit a folyó év májusi és júniusi számlájából kell levonni.    
Az új tervezett egységárra vonatkozó javaslat benyújtásakor az energetikai alany köteles a Községi 
Képviselő-testületnek benyújtani az előző fűtési idényre vonatkozó jelentést.   
Az energetikai alany köteles a 2009/2010-es fűtési idény kezdetéig szerződést kötni minden 
fogyasztójával. A természetes személyek szerződéskötéskor választhatnak a jelen szakasz 1. illetve 3 
bekezdése szerinti előfizetési mód között.” 
 

2. szakasz   
A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik  napon lép 
hatályba.  
 
KÖZSÉGI  KÉPVISELŐ-TESTÜLET   Zsíros-Jankelić  Anikó, s. k.  
Szám: 38-1/2009-VI                         Zenta  KKT  elnöke  
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61. 
A kommunális  tevékenységről szóló törvény (az SZK Hivatalos  Közlönye,   16/97. és  42/98. sz.) 2. 
szakasza és 4. szakasza 6. pontja, valamint Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 19. szakasza  1.  
bekezdésének 6. pontja  alapján  Zenta Község Képviselő-testülete    a  2009. 05. 18-án tartott ülésén 
meghozta az alábbi  
 

RENDELETET  
A ZÖLD KÖZTERÜLETEKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS  

KIEGÉSZÍTÉ.SÉRŐL   
 

1. szakasz   
A KKT a jelen rendelettel módosítást és kiegészítést eszközöl a zöld közterületekről szóló rendeletben 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 9/2000., 7/2005., 1/2006. és 1/2007. sz.).   
 

2. szakasz   
A 23. szakaszban az alábbi új, 2. bekezdés következik:  
„A zöld  közterületeken tilos emléktáblák és  más  jelzések elhelyezése.”   
 

3. szakasz   
A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép 
hatályba.  
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG  - VAJDASÁG AT     
ZENTA  KÖZSÉG    
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET      Zsíros-Jankelić Anikó, s. k.  
Szám:  352-87/2009-IV          Zenta  KKT  elnöke   
 
 
62. 
A Szerb Köztársaság tulajdonában levő eszközökről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 53/95., 
3/96. sz. – kiigazítás, 54/96., 32/97. 101/05. szám – egyéb törvények) 25. szakasza 1. bekezdésének 2. 
pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/06. szám – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg, 2/07. és 11/08.sz.) 19. szakasza 1. bekezdésének 23. pontja alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete a  2009. 05.18-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 
R E N D E L E T E T    

A ZENTA KÖZSÉG SZÜKSÉGLETEIRE VALÓ INGATLANSZERZÉS 2009. ÉVI 
PROGRAMJÁRÓL 

 
1. szakasz 

Zenta Község Képviselő-testülete a jelen rendelettel megállapítja a Zenta község szükségleteire való 
ingatlanszerzés 2009. évi programját és pénzügyi tervét. 
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2. szakasz 
Zenta község a Szerb Köztársaság Kormányának jóváhagyásával és az SZK Köztársasági 
Vagyonigazgatóságának engedélyével eszközli a biogáz-kogenerációs üzem megszerzését, amely 
Zentán,  a  zentai  kataszteri község 333-as  számú telekkönyvi betétjén a  8066/5-ös  és  8066/6-os  
helyrajzi számok részein lesz kiépítve, amely  helyrajzi  részek  a  parcellázási   projektummal  kerülnek 
meghatározásra.  
 

3. szakasz 
A jelen rendelet 2. szakasza  szerinti  ingatlan  teljes  tervezői   értéke áfával 120.000.000,00  dinárt  tesz  
ki.  
 

4. szakasz 
A jelen rendelet 2. szakaszában említett ingatlanszerzést Zenta község 2009. évi költségvetésében 
tervszerűen megállapított összegből kell finanszírozni.   

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett pénzeszközöket Zenta község költségvetésében kell biztosítani 
a Vajdaság AT Nagyberuházási Alapja által kiírt pályázaton elnyert eszközökből.   

 

 

4. szakasz 
A jelen rendelet  3. szakaszában említett  pénzeszközöket  az ezen rendelet  2. szakaszában  említett 
ingatlan kiépítésére  kell  fordítani, éspedig  az ingatlan építési   költségeinek   kifizetésére.  

 

5. szakasz 

A jelen rendelet 2. szakasza szerinti ingatlan kiépítéséről szóló rendeletet a képviselő-testület hozza meg, 
és az az SZK Kormánya felé intézett, az ingatlanszerzési rendelet meghozatalára irányuló javaslatnak 
tekintendő. 

Az ingatlanszerzési javaslatnak különösen az alábbiakat kell tartalmaznia: a kiépítés időtartamát, az 
ingatlan elhelyezkedését és rendeltetését, valamint a tervezési érték összegét áfával.  

6. szakasz 

A  Zenta község szükségleteire az ingatlanszerzésről szóló rendeletet az SZK Kormánya   hozza  meg.  
Az ingatlanszerzés  a Szerb Köztársaság tulajdonában levő eszközökről szóló törvénnyel összhangban 
eszközlendő. 

7. szakasz 

A jelen rendeletet a Szerb Köztársaság Kormánya hagyja jóvá,  a jóváhagyást követően közzé kell tenni 
Zenta Község Hivatalos Lapjában, és a közzétételét  követő napon  lép hatályba. 

Szerb Köztársaság-Vajdaság AT                       Zsíros-Jankelić Anikó s. k., 
Zenta  község                 a  képviselő-testület elnöke   
Községi Képviselő-testület    
Szám:46-4/2009-V.  
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63. 
A Szerb Köztársaság tulajdonában levő eszközökről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 53/95., 
3/96 – kiig.,  54/96., 32/97., 101/05-egyéb  törv.) 25. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, valamint Zenta 
község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/06. sz. – egységes  szerkezetbe foglalt  szöveg,  
2/07. és  11/08. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 23. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 
a 2009. 05. 18-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 
R E N D E L E T E T  

INGATLANSZERZÉS INDÍTVÁNYOZÁSÁRÓL   
 

1. szakasz   
A KKT a Szerb Köztársaság Kormányának indítványozza állami tulajdonú ingatlan megszerzését a 
biogáz-kogenerációs üzem kiépítése útján, amely Zentán, a zentai kataszteri község 333-as telekkönyvi 
betétjében, a 8066/5-ös és 8066/6-os helyrajzi számok részein lesz kiépítve, amely helyrajzi részek a 
parcellázási projektummal kerülnek meghatározásra.  

 
2. szakasz   

A jelen rendelet 1. szakasza szerinti ingatlant Zenta község beruházói szerepében, a  biogáz-
kongenerációs üzem  kiépítésével kell megszerezni.  

 
3. szakasz 

A jelen rendelet 1. szakasza szerinti ingatlan rendeltetése az ipari szennyvíztisztító-rendszerből származó 
biogáz feldolgozása útján történő energiatermelés.  

 
4. szakasz   

A jelen rendelet 1. szakasza szerinti ingatlan teljes tervezési értéke áfával 120.000.000,00  dinárt  tesz  
ki.  

 
5. szakasz   

A jelen rendelet 1. szakasza szerinti ingatlan megszerzése a 2009. évben építési szakaszonkénti 
kiépítéssel teljesül, összhangban a Szerb Köztársaság tulajdonában levő eszközökről szóló törvénnyel.     
 

6. szakasz   
A biogáz-kogenerációs üzem kiépítését követően Zenta Községi Képviselő-testülete rendeletet hoz az 
ingatlannak igazgatás céljából történő átruházásáról.   
 

7. szakasz   
A jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.   
 
Szerb Köztársaság                    Zsíros-Jankelić Anikó, s. k.   
Vajdaság AT – Zenta  község                  a  képviselő-testület elnöke    
Községi  Képviselő-testület   
Szám:46-5/2009-V.  
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64. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009.  05.18 -án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete alapításáról és a 2007. és 2008. évi munkaprogramja 
végrehajtásáról szólo összesítő jelentésének  elfogadásáról 

 
 

I. 
Zenta Község Képviselő-testülete elfogadja a Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete alapításáról és a 
2007. és 2008. évi munkaprogramja végrehajtásáról szóló összesítő jelentését. 
 

II. 
Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
ZENTA KÖZSÉG  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                   Zsíros-Jankelić Anikó s. k.,                                        
Szám:332-1/2009-V.                                                                Zenta KKT elnöke 
 
 
 
65. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009. 05. 18-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 2008. évi üzletviteléről szóló éves jelentés 

elfogadásáról 
 

I. 
Zenta Község Képviselő-testülete elfogadja a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 2008. 
évi üzletviteléről szóló éves jelentést. 
 

II. 
Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
ZENTA KÖZSÉG  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                   Zsíros-Jankelić Anikó s. k.,                                        
Szám:023-5/2009-V.                                                                 Zenta KKT elnöke s.k. 
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66. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009. 05. 18-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
a Zentai ELGAS KV 2008. évi üzletviteléről szóló éves jelentés elfogadásáról 

 
I. 
 

Zenta Község Képviselő-testülete elfogadja a Zentai ELGAS KV 2008. évi üzletviteléről szóló éves 
jelentést. 

II. 
 

Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
ZENTA KÖZSÉG  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                   Zsíros-Jankelić Anikó s. k.,                                         
Szám: 023-6/2009-V.                                                                   Zenta KKT elnöke 
 
 
67. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009. 05. 18-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
a Zentai Szociális Védelmi Központ 2008. évi munkájáról szóló jelentés elfogadásáról 

 
I. 

Zenta Község Képviselő-testülete elfogadja a Zentai Szociális Védelmi Központ 2008. évi munkájáról 
szóló jelentést. 
 

II. 
Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
ZENTA KÖZSÉG  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                   Zsíros-Jankelić Anikó s. k.,                                         
Szám:551-2/2009-V.                                                                     Zenta KKT elnöke 
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68. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009. 05. 18-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
a Zentai Szociális Védelmi Központ 2009. évi munkaprogramjának elfogadásáról 

 
I. 

Zenta Község Képviselő-testülete elfogadja a Zentai Szociális Védelmi Központ 2009. évi 
munkaprogramját. 
 

II. 
Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
ZENTA KÖZSÉG  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                   Zsíros-Jankelić Anikó s. k.,                                         
Szám:551-3/2009-V.                                                                    Zenta KKT elnöke 
 
69. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009. 05.18 -án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

a Zentai Stevan Sremac Szülőföld Alapítvány 2008. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

I. 
Zenta Község Képviselő-testülete elfogadja a Zentai Stevan Sremac Szülőföld Alapítvány 2008. évi 
munkájáról szóló beszámolót. 
 

II. 
Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
 
 
ZENTA KÖZSÉG  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                   Zsíros-Jankelić Anikó s. k.,                                        
Szám:415-4/2009-V.                                                                     Zenta KKT elnöke 
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70. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009. 05. 18-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

a Zentai Stevan Sremac Szülőföld Alapítvány 2009. évi munkatervének elfogadásáról 
 

I. 
Zenta Község Képviselő-testülete elfogadja a Zentai Stevan Sremac Szülőföld Alapítvány 2009. évi 
munkatervét. 
 

II. 
Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
ZENTA KÖZSÉG  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                   Zsíros-Jankelić Anikó s. k.,                                         
Szám:415-5/2009-V.                                                                     Zenta KKT elnöke 
 
 
71. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009. 05. 18                   -án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

a Zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ 2008. évi munkájáról szóló jelentés elfogadásáról 
 

I. 
Zenta Község Képviselő-testülete elfogadja a Zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ 2008. évi 
munkájáról szóló jelentést. 
 

II. 
Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
 
 
ZENTA KÖZSÉG  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                   Zsíros-Jankelić Anikó s. k.,                                         
Szám: 63-8/2009-V.                                                                       Zenta KKT elnöke 
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72. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009. 05. 18                   -án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
a Zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ  

2009. évi munkatervének elfogadásáról 
 

I. 
Zenta Község Képviselő-testülete elfogadja a Zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ 2009. évi 
munkatervét. 
 

II. 
Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                   Zsíros-Jankelić Anikó s. k.,                                          
Szám:63-9/2009-V.                                                                        Zenta KKT elnöke 
 
 
73. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009. 05. 18-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

a Zentai Üzleti Inkubátor 2008. 01. 01. és 2008. 12. 31. közötti időszakra vonatkozó 
munkajelentésének elfogadásáról 

 
 

I. 
Zenta Község Képviselő-testülete elfogadja a Zentai Üzleti Inkubátor 2008. 01. 01. és 2008. 12. 31. 
közötti időszakra vonatkozó munkajelentését. 
 

II. 
Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
ZENTA KÖZSÉG  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                   Zsíros-Jankelić Anikó s. k.,                                         
Szám:  023-7/2009-V.                                                                  Zenta KKT elnöke 
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74. 
Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja 1/2006 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 
2/2007 és 11/2008) 19. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja alapján és Zenta város polgármesterének 
javaslata alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2009. 05. 18-án megtartott ülésén meghozta az alábbi: 
 

Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T 
 

1. A Zenta-i Községi Tűzvédelmi Alap 2008. évi gazdálkodási eredményéről szóló jelentést elfogadjuk. 
 
2. A Zenta-i Községi Tűzvédelmi Alap 2009. évi pénzügyi tervét elfogadjuk. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                          Žiroš  Jankelić  Anikó, s.k. 
Szám:  415-3/2009-V.                                                                      a Zenta-i KKT elnöke 
 
 
75. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009. 05.18 -án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 

a zentai községi vagyonjogi ügyész  
2008. évi munkájáról szóló jelentés elfogadásáról 

 
I. 

Zenta Község Képviselő-testülete elfogadja a zentai községi vagyonjogi ügyész 2008. évi munkájáról 
szóló jelentést. 
 

II. 
Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
ZENTA KÖZSÉG  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                   Zsíros-Jankelić Anikó s. k.,                                        
Szám:016-2/2009-V.                                                                   Zenta KKT elnöke 
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76. 
A szociális védelemről és a polgárok szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 36/91., 79/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/01., 84/04., 101/05 
és 115/05. szám) 69.b szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009.  05. 18 -án tartott ülésén 
meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T OT 
A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 

Zenta Község Képviselő-testülete MILIJANA POPOVIĆ zentai illetőségű okl. defektológust négyéves 
megbízatási időszakra kinevezi a Zentai Szociális Védelmi Központ igazgatójának. 
 

II. 
Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG                                                   Zsíros-Jankelić Anikó s. k.,                                           
VAJDASÁG AT – ZENTA KÖZSÉG                                      Zenta KKT elnöke 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET                    
Szám: 020-25/2009-V.                                                                                          
 
 
77. 
A közvállalatokról  és az általános érdekű tevékenységek  ellátásáról  szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
25/2000., 25/2002., 107/2005. és 108/2005. szám – kiig.) 14. szakasza,  valamint  Zenta község statútumának 
(Zenta Község Hivatalos  Lapja, 1/2006.-egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. 
szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2009. 05. 18-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT  MEGBÍZOTT IGAZGATÓJÁNAK A  

KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I.  
A KKT a zentai Elgas Közvállalat megbízott igazgatójának a vállalat igazgatójának a kinevezését célzó 
pályázati eljárás lezárásáig, de legfeljebb egy évig terjedő időszakra kinevezi a zentai illetőségű Širka 
Mišo, szerszámkészítő specialistát.  

II.   
Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.   
 
Szerb Köztársaság       Zsíros-Jankelić Anikó, s. k.   
Vajdaság AT  - Zenta község     a  képviselő-testület  elnöke   
Községi Képviselő-testület  
Szám:  020-26/2009-V. 
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78. 
A vagyonjogi ügyészségről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 43/91. szám) 4. szakasza, Zenta 
község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 
2/2007 és 11/2008. szám)     szakasza és a vagyonjogi ügyészségről szóló rendelet (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 7/92. szám alapján  Zenta Község Képviselő-testülete 2009. 05. 18-án tartott ülésén 
meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T  
A ZENTAI KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ TISZTSÉGBE HELYEZÉSÉRŐL 

 
I. 

Zenta Község Képviselő-testülete Kecskés Basch Ágnes igazságügyi vizsgával rendelkező zentai 
illetőségű okleveles jogászt négyéves megbízatási időszakra a Zenta községi vagyonjogi ügyészi 
tisztségbe helyezi. 
 

II. 
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                    Zsíros-Jankelić Anikó s. k., 
Szám:    02-3/2009-V.                                                                  Zenta KKT elnöke 
 
 
79. 
Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg, 2/2007 és 11/2008. szám) 11. szakasza 1. bekezdésének 16. pontja és 78. szakaszának 1. 
bekezdése, továbbá a Zenta község és az Amerikai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség (USAID) 
végrehajtó partnere, a tervezés és reagálás a krízishelyzetekben és a gazdasági biztonság-megerősítő 
program partnere közötti együttműködési megállapodás 3. pontjának 3. 1. alpontja   alapján  Zenta 
Község Képviselő-testülete 2009.05. 18-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

R E N D E L E T E T 
A RENDKÍVÜLI HELYZETEKBEN IRÁNYÍTÓ KÖZSÉGI TÖRZSKAR 

MEGALAKÍTÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 
A Zenta községbeli lakosság és az anyagi javak rendkívüli helyzet, illetve elemi csapás és más nagyobb 
szerencsétlenség (a továbbiakban: elemi csapás) esetén való védelmére irányuló tevékenységek 
egységesítése és koordinálása céljából a képviselő-testület megalakítja a rendkívüli helyzetekben 
irányító községi törzskart az alábbi összetételben: 
 

1. Širková Anikó – parancsnok 
2. Petrović Vlatko – parancsnokhelyettes 
3. Jankovits Roland – közigazgatási teendőkben illetékes segédparancsnok 
4. Apró József – a Szerb Hadsereggel való koordinálásban illetékes segédparancsnok 
5.  Domány Zoltán – a helyi közösségekkel való koordinálásban illetékes segédparancsnok 
6. Todorović Milan – operatív teendőkben illetékes segédparancsnok 
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7. Bálint Zoltán – földrengésvédelmi segédparancsnok 
8. Terhes Endre – árvíz- és aszályvédelmi segédparancsnok 
9. Sremčev Veselin – tűz- és robbanásvédelmi segédparancsnok 
10. Kopasz Attila – hófúvás- és jegesedés-védelmi segédparancsnok 
11. dr. Jadranka Šarenac Ciganović – járványvédelmi segédparancsnok 
12. Wimmer Talpai Erzsébet – növényvédelmi segédparancsnok 
13.Babin Nestor – állatvédelmi segédparancsnok 
14.Ilić Branislav – közlekedés-védelmi segédparancsnok 
15.dr. Fehér Illés – a káros gáznemű, illetve szilárd vegyi és radioaktív anyagok ellenőrizetlen 
kiömlése és szétterjedése elleni védelemben illetékes segédparancsnok 
16.dr. Vasas Mihály – orvosi segítségnyújtásban illetékes segédparancsnok 
17.Fodor Verona – biztonságba helyezésben és evakuálásban illetékes segédparancsnok 
18.Korponai Tibor – a terep helyreállításában illetékes segédparancsnok. 
 

2. szakasz 
A Zenta községet érhető elemi csapásokon e rendelet értelmében az alábbiak értendőek: 
1. földrengés 
2. árvíz, felszíni és felszín alatti vizek 
3. tűz 
4. hófúvás és jegesedés 
5. káros gáznemű, illetve szilárd vegyi és radioaktív anyagok ellenőrizetlen felszabadulása, 

kiömlése és szétterjedése miatt bekövetkezett szerencsétlenségek 
6. fertőző betegségek és járványok 
7. aszály 
8. fel nem robbant lőszerek 
9.  növényi betegségek 
10. fertőző állatbetegségek stb. 

 
3. szakasz 

Az elemi csapások elleni védelemben illetékes községi törzskar a létrejött rendkívüli helyzet megelőzése 
és kiküszöbölése végett foganatosítandó szükséges intézkedések és feladatok előkészítésében, az észlelt, 
illetve keletkezett veszélyt követő összes tevékenység hatékony irányítása céljából az alábbi elvekből 
indul ki: 

– megelőzés: felöleli a lehetséges kockázati területet azonosító tevékenységeket és akciókat, és 
megállapítja a természeti és egyéb szerencsétlenség megakadályozására irányuló akciók és 
intézkedési (követelési) javaslatok foganatosítására vonatkozó megfelelő meghatalmazási 
fokozatra irányuló szükségletet 

– enyhítés: a személyeket, illetve anyagi javakat veszélyeztető okok csökkentésére, illetve 
kiküszöbölésére, és a szerencsétlenségek következményeinek csökkentésére tervezett 
aktivitásokra vonatkozik. Ezeket gyakran alkalmazzák az esemény bekövetkezte előtt, és a 
veszély elemzése alapján tervezik 

– készültség: a készültségi intézkedéseken az elemi csapásoktól való községi védelmi terv 
kidolgozottsága, frissítése és implementálása értendő azon vállalatokat, intézményeket és egyéb 
jogi személyeket és helyi közösségeket illetően, amelyek a létrejött elemi csapás feltételei között 
részt vesznek az elemi csapások elleni védelemben illetékes községi törzskar határozatainak a 
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végrehajtásában, továbbá a személyzet besorozása, a készletek azonosítása és a rendkívüli 
helyzetekben használható objektumok megjelölése 

– reagálás: a reagálás akkor kezdődik, amikor a rendkívüli helyzet, illetve elemi csapás láthatóvá 
válik, illetve közvetlenül az esemény után, amin a rendkívüli helyzetre, illetve elemi csapásra 
vonatkozó terv végrehajtása, illetve az életbeli és anyagi veszteségeket a lehető legkisebb 
mértékre csökkentő aktivitások értendők. Az intézkedéseken ebben az értelemben nagyobb 
biztonság, a keletkezett esemény kivizsgálása, a mezőgazdaság és az egészségügy biztosítása és 
felügyelete, az infrastruktúrának az előző működési helyzetbe való visszaállítása és a 
szolgálatnyújtás folyamatosságának biztosítása értendő. 

– szanálás: az alapvető cél a rendszereknek és a tevékenységeknek a normális helyzetbe való 
visszaállítása, ezzel kapcsolatban biztosítani a törzskar és a létrejött elemi csapás 
kiküszöbölésének feladatait ellátó egyéb alanyok teljes koordinálását a működőképes 
szolgáltatásnyújtás helyreállítása céljából (beleértve a kommunális szolgáltatásokat és az 
alapvető infrastruktúrát). 

 
4. szakasz 

Az elemi csapásoktól való védelemben illetékes zentai községi törzskart a törzskar parancsnoka 
vezeti. 
 

5. szakasz 
Az elemi csapásoktól való védelem tervét saját hatáskörében a Községi Közigazgatási Hivatal, 
valamint a veszélyeztetettség megítélése alapján a Zentai Községi Tanács által javasolt és kijelölt 
Zenta községbeli vállalatok, intézmények és helyi közösségek dolgozzák ki. 
A községi törzskar tagjai szakmai minősítésüknek és törzskarbeli kötelezettségüknek megfelelően 
egyénenként vesznek részt az elemi csapások elleni községi terv tervdokumentumainak a 
kidolgozásában. 
A parancsnok javaslatára a Községi Tanács külön munkacsoportokat, illetve szakembereket nevezhet 
ki a védelemben és mentésben illetékes egyes segédparancsnokok részére irányuló szakmai 
segítségnyújtás végett a szükséges tervdokumentumok kidolgozása céljából. 
A törzskar részére az adminisztratív és technikai teendőket a Községi Közigazgatási Hivatal látja el. 
 

6. szakasz 
E rendelet végrehajtására a törzskar cselekvési tervet hoz. 
A naptári év végén a törzskar kidolgozza a folyó évi munkáról szóló jelentést és a következő évi 
tevékenységi tervjavaslatot, amelyeket elfogadásra a Községi Képviselő-testület elé kell terjesztenie. 
 

7. szakasz 
A jelen rendelet rendelkezéseinek realizálásához szükséges eszközöket a zentai községi 
költségvetésben kell biztosítani. 
 

8. szakasz 
Jelen rendelet hatályba lépésével az árvízvédelmi operatív törzskar magalakításáról szóló  határozat 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 9/02. szám) és az árvízvédelmi operatív törzskar tagjainak 
kinevezéséről szóló határozat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 6/04. szám) hatályát veszti. 
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9. szakasz 
10.  

Ezt a rendeletet Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni, és a közzétételének  napját követő 
nyolcadik napon lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság                                                          Zsíros-Jankelić Anikó s. k., 
Vajdaság AT- Zenta község                                                      a KKT elnöke 
Községi Képviselő-testület 
Szám:020-27/2009-V. 

 
80. 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 70/2005. szám – másik 
törvény, 81/2005. szám – másik törvény javítása és 83/2005. szám – másik törvény javítása) 20. 
szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. 
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. és 28.  szakasza alapján  
Zenta Község Képviselő-testülete 2009. 05. 18-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI THURZÓ LAJOS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉNEK ÉS TAGJÁNK FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
 

A községi képviselő-testület mandátumuk letelte előtt felmenti tisztségéből: 
 

– RENKÓ ÁGNEST – az igazgatóbizottság elnökét – az alapító képviselőjét, és 
– BARSI CSONGORT, az igazgatóbizottság tagját, az alapító képviselőjét. 

 
II. 

 
Ez a határozat meghozatala naplán lép hatályba és meg kell jelentetni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
ZENTA KÖZSÉG  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                  Zsíros-Jankelić Anikó s. k.,                                          
Szám: 020-23/2009-V.                                                                   a KKT elnöke 
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81. 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 70/2005. szám – másik 
törvény, 81/2005. szám – másik törvény javítása és 83/2005. szám – másik törvény javítása) 20. 
szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. 
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. és 28.  szakasza alapján  
Zenta Község Képviselő-testülete 2009. 05.18 -án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI THURZÓ LAJOS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉNEK ÉS TAGJÁNK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
A községi képviselő-testület a zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ igazgatóbizottságának 
elnökévé és tagjává kinevezi: 

1. MOLNÁR GÁBOR KLÁRÁT, az alapító képviselőjét – az igazgatóbizottság elnökének, és 
2. VEREBES KRNÁCS ERIKÁT, az alapító képviselőjét – az igazgatóbizottság tagjának. 

 
II. 

A jelen határozat I. pontjában említett igazgatóbizottsági elnök és tag megbízatása a Zentai Községi 
Képviselő-testület 020-8/2009-V. számú, 2009. 02. 25-én kelt határozatával kinevezett elnök és tagok 
megbízatásának leteltéig tart. 
 

III. 
Ez a határozat meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
ZENTA KÖZSÉG  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                  Zsíros-Jankelić Anikó s. k.,                                         
Szám:020-24/2009-V.                                                                      a KKT elnöke 
 
 
82. 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 62/03., 64/03., 58/04., 
62/04., 101/05., 79/05., 81/05. és 83/05. szám) 54. szakasza 3. bekezdésének 4. és 5. pontja, valamint 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. és 78.  szakasza alapján  
Zenta Község Képviselő-testülete 2009. 05. 18. -án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI GIMNÁZIUM ISKOLASZÉKTAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL 

  
 

I. 
A képviselő-testület mandátumuk letelte előtt felmenti a Zentai Gimnázium iskolaszéke tagjának  
tisztsége alól: 

a. Petrović Vlatkót            - a tantestület képviselőjét, 
b. Radenković Oliverát     - a szülői tanács képviselőjét. 
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II. 
Ez a határozat közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság AT - Zenta község 
Községi Képviselő-testület                                                     Zsíros-Jankelić Anikó s. k., 
Szám: 61-23/09-III.                                                                        Zenta KKT elnöke 
 
 
83. 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 62/03., 64/03., 58/04., 
62/04., 101/05., 79/05., 81/05. és 83/05. szám) 53. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 
19. és 78.  szakasza alapján  
Zenta Község Képviselő-testülete 2009. 05. 18 -án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI GIMNÁZIUM ISKOLASZÉKTAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 

A képviselő-testület a Zentai Gimnázium iskolaszéke tagjának kinevezi: 
– Gašović Jovant            - a tantestület képviselőjét, 
– dr. Fajka Róbertet     - a szülői tanács képviselőjét. 

 
 

II. 
Az I. bekezdésben említett iskolaszéktagok megbízatása a Zentai Községi Képviselő-testület 020-
36/2006-III. számú, 2006. 05. 30-án kelt határozatával kinevezett tagok megbízatásának leteltéig tart. 
 

III. 
Ez a határozat közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság AT - Zenta község 
Községi Képviselő-testület                                                     Zsíros-Jankelić Anikó s. k., 
Szám: 61-24/09-III.                                                                        Zenta KKT elnöke 
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84. 
A helyi  önkormányzatokról szóló törvény  (az  SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.)  36. szakasza, 
valamint Zenta  község statútuma (Zenta  Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg, 2/07. és  11/2008. sz.)  25. szakasza  alapján   Zenta Község   Képviselő-testülete  a  
2009. 05. 18-án tartott  ülésen meghozta  az  alábbi   
 

H A T Á R O Z A T O T  
A STATÚTUM-  ÉS NORMATÍVÜGYI  BIZOTTSÁG TAGJÁNAK A   FELMENTÉSÉRŐL   

 
I.   

A KKT a megbízatási idő letelte előtt felmenti  tisztségéből:   
 BICSEI ÁKOST – az statútum- és normatívügyi bizottság tagját.  

 
II.   

A jelen határozat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép 
hatályba.   
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE    Zsíros-Jankelić  Anikó, s. k.  
Szám:020-21/2009-V.                 Zenta KKT  elnöke   
 
 
85. 
A helyi  önkormányzatokról szóló törvény  (az  SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.)  36. szakasza, 
valamint Zenta  község statútuma (Zenta  Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg, 2/07. és  11/2008. sz.)  25. szakasza  alapján   Zenta Község  Képviselő-testülete  a  2009. 
05.18-án tartott ülésen meghozta az alábbi   
 

H A T Á R O Z A T O T  
AZ  STATÚTUM- ÉS NORMATÍVÜGYI  BIZOTTSÁG TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL  

 
I.   

A KKT a statútum- és normatívügyi bizottság tagjának kinevezi:   
 JOVANOVIĆ GORANT, zentai ipari menedzsert. 

 
II.   

A jelen határozat 1. pontjában említett statútum- és normatívügyi bizottság tagjának  a  megbízatási ideje 
a Zenta Község Képviselő-testülete 020-23/V-08-as számú 2009.09.09-én kelt  végzésével  kinevezett 
statútum- és normatívügyi bizottsági tagok megbízatási  idejének  a lejártáig  tart.  
 

III.   
A jelen határozat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép 
hatályba.  
  
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE    Zsíros-Jankelić Anikó, s. k.  
Szám:020-22/2009-V.                           Zenta KKT  elnöke   
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86. 
A helyi  önkormányzatokról szóló törvény  (az  SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.)  36. szakasza, 
valamint Zenta  község statútuma (Zenta  Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg, 2/07. és  11/2008. sz.)  25. szakasza  alapján   Zenta Község   Képviselő-testülete  a  
2009.05. 18-án tartott  ülésen meghozta  az  alábbi   
 

H A T Á R O Z A T O T  
AZ  OKTATÁSI BIZOTTSÁG TAGJAINAK A   FELMENTÉSÉRŐL   

 
I.   

A KKT a megbízatási idő letelte előtt felmenti  tisztségéből:   
– LISTYEVITY LUJZÁT – az oktatási bizottság tagját és 
– KÁPLÁR KATÁT - – az oktatási bizottság tagját.   

 
II.   

A jelen határozat meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.   
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE    Zsíros-Jankelić  Anikó, s. k.  
Szám:020-19/2009-V.             Zenta KKT  elnöke   
 
 
87. 
A helyi  önkormányzatokról szóló törvény  (az  SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.)  36. szakasza, 
valamint Zenta  község statútuma (Zenta  Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg, 2/07. és  11/2008. sz.)  25. szakasza  alapján   Zenta Község  Képviselő-testülete  a  2009. 
05. 18-án tartott ülésen meghozta az alábbi   
 

H A T Á R O Z A T O T  
AZ  OKTATÁSI BIZOTTSÁG TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL  

 
I.   

A KKT az oktatási bizottság tagjának kinevezi:   
– SÁROSI GABRIELLÁT, a zentai Stevan Sremac Általános Iskola igazgatóját és  
– GEDOŠEVIĆ VALÉRIÁT, a zentai „Snežana – Hófehérke” Óvoda igazgatóját. 

 
II.   

A jelen határozat 1. pontjában említett oktatási bizottság tagjának  a  megbízatási ideje    a Zenta Község 
Képviselő-testülete 020-23/V-08-as számú 2009.09.09-én kelt  végzésével  kinevezett  oktatási 
bizottsági tagok megbízatási  idejének  a lejártáig  tart.  
 

III.   
A jelen határozat meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE    Zsíros-Jankelić Anikó, s. k.  
Szám:020-20/2009-V.                           Zenta KKT  elnöke   
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88. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 36. szakasza, 
valamint Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 25. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 
2009.05. 18-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A KÁDER-, VÁLASZTÁS- ÉS KINEVEZÉSÜGYI BIZOTTSÁG TAGJÁNK 

FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
A községi képviselő-testület mandátumának letelte előtt felmenti tisztségéből: 

– TÓTH HORTI GÁBORT –  a káder-, választás- és kinevezésügyi bizottság tagját. 
 

II. 
Ez a határozat meghozatalának napján lép hatályba, és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos 
Lapjában.  
 
ZENTA KÖZSÉG  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                  Zsíros-Jankelić Anikó s. k.,                                          
Szám: 020-17/2009-V.                                                                    a KKT elnöke 
 
89. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 36. szakasza, 
valamint Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 25. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 
2009.05.18 -án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A KÁDER-, VÁLASZTÁS- ÉS KINEVEZÉSÜGYI BIZOTTSÁG TAGJÁNK 

KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
A községi képviselő-testület a káder-, választás- és kinevezésügyi bizottság tagjává kinevezi: 

– RENKÓ ÁGNEST – tagnak. 
II. 

A jelen határozat I. pontjában említett káder-, választás- és kinevezésügyi bizottsági tag megbízatása a 
Zentai Községi Képviselő-testület 020-26/2008-V. számú, 2008. 09. 09-én kelt határozatával kinevezett 
tagok megbízatásának leteltéig tart. 

III. 
Ez a határozat meghozatalának napján lép hatályba, és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos 
Lapjában.  
 
ZENTA KÖZSÉG  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                  Zsíros-Jankelić Anikó s. k.,                                          
Szám:020-18/2009-V.                                                                     a KKT elnöke 
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