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111. 
Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete 2009.09.07 -én   tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

R E N D E L E T E T  
A KÖZVITA LEBONYOLÍTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL 

 
1. szakasz 

A Községi Képviselő-testület a jelen rendelettel a közvita lebonyolításának módját és a nyilvánosság 
tájékoztatásának módját szabályozza a közvita megtartásáról. 
 

2. szakasz 
Közvitán a jelen rendelet értelmében a községi szervek képviselőinek és az érdekelt polgároknak és a 
polgári egyesületek, a jogi személyek és a tömegtájékoztatási eszközök képviselőinek a nyílt 
összejövetele értendő.  
 
A közvita megtartása előtt a közvita megtartásának a napjáról és időpontjáról szóló értesítéssel együtt a 
jelen rendelet 3. szakaszának 1. bekezdésében említett aktusokat a nyilvánosság tájékoztatása végett 
közzé kell tenni Zenta község hivatalos honlapján és a kábeltelevíziók információs csatornáján. 
 

3. szakasz 
Közvitát kell lefolytatni: 

1. a községi statútum elfogadásának folyamatában, 
2. a város területi terve és a településrendezési tervek elfogadásának folyamatában, 
3. a községi költségvetés elfogadásának folyamatában, 
4. a községi forrásbevételek kulcsainak megállapításáról, valamint a helyi illetékek és térítmények 

mértékének meghatározására szolgáló mércékről és a meghatározás módjáról szóló rendelet 
meghozatala előtt, 

5. a városfejlesztési program elfogadásának folyamatában, 
6. egyéb törvényben, statútumban vagy más községi általános aktusban előírt esetekben. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett aktusokról legalább egy közvitát kell lebonyolítani. 
 

4. szakasz 
A jelen rendeletben előirányzott esetekben a közvitát a Községi Képviselő-testület elnöke szervezi meg a 
községi szervek kezdeményezésére, illetve saját kezdeményezése alapján is. 
 

5. szakasz 
A községi szervek a jelen rendelet 3. szakaszában említett aktusokról szervezendő közvitára 
vonatkozóan a Községi Képviselő-testület elnökéhez megküldött kezdeményezéssel együtt kötelezően 
megküldik az alábbiakat: 
 

- a közvitára bocsátandó aktus tervezetét, és  csak kivételesen az aktus javaslatát, 
- a közvita résztvevőinek javaslatát azon résztvevők feltüntetésével, akiknek a közvita tárgyát 

képező aktust megküldik, 
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- azon személy feltüntetését, aki az aktustervezet, illetve aktusjavaslat közvitája eljárásában a 
községi szerv nevében indoklást ad, ha a közvitát a jelen rendelet 2. szakasza 1. bekezdésének 
értelmében bonyolítják le, és 

- az idő feltüntetését, amelyben a közvitát meg kell tartani. 
 

6. szakasz 
A jelen rendelet 5. szakaszában említett kezdeményezés alapján a Községi Képviselő-testület elnöke a 
közvitát a jelen rendelet 2. szakaszával összhangban, a közvita megszervezésére vonatkozó 
kezdeményezés kézhezvételének napjától számított 5 napon belül hívja össze. 
 
A közvita összehívásának napjától a közvita megtartásának napjáig nem telhet el 5 napnál kevesebb. 
 

7. szakasz 
A Községi Képviselő-testület elnökének a közvitát összehívó aktusa az alábbiakat tartalmazza:  
 

- a közvita megtartásának dátumát, időpontját és helyét, 
- azon aktus feltüntetését, amelyről a közvitát folytatják,  
- a közvitában való részvételre meghívott résztvevők feltüntetését, 
- azon személy feltüntetését, aki a községi szerv nevében indoklást ad az aktustervezet, illetve 

aktusjavaslat közvitájának eljárásában, ha a közvitát a jelen rendelet 2. szakaszának 1. bekezdése 
értelmében bonyolítják le, 

- annak feltüntetését, hogy a közvita tárgyát képező aktus közszemlére van helyezve a Községi 
Közigazgatási Hivatal helyiségeiben. 

 
8. szakasz 

A közvita összehívásáról a polgárokat a tömegtájékoztatási eszközök útján kell értesíteni, valamint a 
közvita összehívásáról szóló értesítéseknek a városháza épületében levő hirdetőtáblán és a helyi irodák 
hirdetőtábláin, azon településeken pedig, ahol nincsenek helyi irodák, a helyi közösségek, művelődési 
házak stb. hirdetőtábláin való kitűzésével. 
 
A jelen szakasz 1. bekezdése értelmében az értesítést a Községi Képviselő-testület elnöke írja alá, és a 
Képviselő-testület elnökének a közvitát összehívó aktusában foglalt elemeket tartalmazza. 
 
 

9. szakasz 
A jelen rendelet 3. szakaszában említett aktust, amelyről a közvita folyik, meg kell küldeni a 
kezdeményezés benyújtója által feltüntetett személyeknek, az aktust pedig közszemlére kell tenni a 
Községi Közigazgatási Hivatal helyiségeiben. 
 

10. szakasz 
A közvita nem tarthat 15 napnál tovább. 
 

11. szakasz 
A megtartott közvitáról jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 
 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 12. szám − 2009. szeptember 8. 

 

 - 364 -

A jegyzőkönyvbe kötelezően bekerül: 
 

- a közvita megtartásának időpontja és helye, 
- azon aktus megnevezése, amelyről a közvita folyik, 
- a közvita résztvevőinek feltüntetése, 
- azon községi szerv résztvevőinek feltüntetése, akik a közvitában megindokolják az 

aktustervezetet, illetve aktusjavaslatot, ha a közvitát a jelen rendelet 2. szakaszának 1. bekezdése 
értelmében folytatják le, 

- a közvita résztvevőinek észrevételei, javaslatai és sugallatai, 
- annak feltüntetése, hogy a községi szervek, közszolgálatok és vállalatok mely képviselői nem 

tettek eleget a közvitán való részvételre vonatkozó meghívónak. 
 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett jegyzőkönyvet a Községi Képviselő-testület elnöke és a 
jegyzőkönyvvezető írják alá. 
 

12. szakasz 
A megtartott közvitáról a jegyzőkönyvet legkésőbb a közvita megtartásának napjától számított 2 napon 
belül meg kell küldeni az aktus tervezetét, illetve javaslatát megküldő szervnek a közvitán adott 
észrevételekről és javaslatokról való nyilatkozatadás végett. 
 
A megtartott közvitáról felvett jegyzőkönyvbe a Községi Közigazgatási Hivatal azon helyiségeiben kell 
betekintést biztosítani, amelyekben a közvita tárgyát képező aktus közszemlére volt helyezve. 
 

13. szakasz 
A Községi Képviselő-testület elnöke a közvitát a jelen rendelet 2. szakaszának 1. bekezdése értelmében 
szabály szerint községi székhellyel szervezi meg, és csak kivételesen, a községi szerv javaslata alapján a 
közvita megszervezhető községi székhelyen kívül is. 
 

14. szakasz 
A jelen rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni abban az esetben is, amikor a Képviselő-testület elnöke 
saját kezdeményezésre szervezi meg a közvitát, vagy amikor a közvita megtartásáról szóló végzést a 
Képviselő-testület a képviselők teljes létszámának szótöbbségével hozza meg. 
 

15. szakasz 
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: 016-7/09-V                                                                             Zenta KKT elnöke 
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112. 
A törvények és egyéb jogszabályok és általános aktusok közzétételéről és a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyének kiadásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/91. szám és a JSZK Hiv. Lapja, 
11/93. sz. – a Szövetségi Alkotmánybíróság határozata) 1. szakaszának 2. bekezdése és Zenta község 
statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 
2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja alapján Zenta Község Képviselő-
testülete 2009.09.07-én   tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

R E N D E L E T E T  
AZ AKTUSOK ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁBAN VALÓ  KÖZZÉTÉTELÉRŐL  

 
1. szakasz 

A zentai községi szervek rendeleteit, egyéb előírásait és általános aktusait, valamint ezen szervek 
meghatározott egyedi aktusait a jelen rendeletben meghatározott módon Zenta Község Hivatalos 
Lapjában (a továbbiakban: Hivatalos Lap) kell közzétenni. 
 

2. szakasz 
A Hivatalos Lapban kerül közzétételre: 
 

1. a község statútuma; a község, illetve községi hatáskörű tevékenységek fejlesztési terve; a 
településrendezési tervek; a Községi Képviselő-testület által meghozott rendeletek és egyéb 
előírások és általános aktusok és ezen rendeletek és előírások hiteles magyarázata; a Községi 
Képviselő-testület ügyrendje; a községi alapítású közvállalatok és közszolgálatok és egyéb 
községi alapítású vállalatok alapító aktusai; a Községi Képviselő-testület elnöke és 
elnökhelyettese, a Községi Képviselő-testület titkára, a Községi Tanács tagjai megválasztásáról, 
illetve kinevezéséről  és felmentéséről szóló határozatok; a nyilvános elismerések odaítéléséről 
szóló aktusok és a Képviselő-testület egyéb azon aktusai, amelyekre vonatkozóan ezt községi 
előírás meghatározza, illetve amelyeket illetően a Községi Képviselő-testület a Hivatalos Lapban 
való közzétételről döntött; 

2. a község polgármestere és a Községi Tanács által a törvény és a községi előírások 
végrehajtásában meghozott utasítások, szabályzatok és egyéb aktusok, valamint egyéb olyan 
aktusok, amelyeket illetően ezen szervek a Hivatalos Lapban való közzétételükről döntött; 

3. a törvénnyel és a községi előírásokkal összhangban a Községi Közigazgatási Hivatal által 
meghozott általános aktusok; 

4. a községi képviselő-testületi képviselők választási eredményeiről szóló aktusok; 
5. a községi előírások és egyéb aktusok, valamint a Hivatalos Lapban közzétett egyéb előírások és 

általános aktusok alkotmányosságát és törvényességét mérlegelő alkotmánybírósági határozatok; 
6. a Hivatalos Lapban közzétett előírások és egyéb aktusok helyreigazításai; 
7. a törvénnyel és községi előírással meghatározott egyéb aktusok. 

 
3. szakasz 

A Hivatalos Lapban térítés ellenében közzé lehet tenni a közvállalatok és szervezetek aktusait, ha a 
szóban forgó vállalatok általános aktusai ezt ekként irányozzák elő. 
 
A Hivatalos Lapban térítés ellenében közzé lehet tenni olyan hirdetményeket és reklámokat is, amelyek 
tartalma megfelel a Hivatalos Lap jellegének. 
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4. szakasz 
Az előírások és egyéb aktusok a szóban forgó aktus meghozója által megállapított szövegben kerülnek 
közzétételre a Hivatalos Lapban. 
A közzétételre megküldött szöveg hitelességéért az előírás meghozójának általános aktusában 
meghatározott szerv, illetve szolgálat a felelős. 

5. szakasz 
A Községi Képviselő-testület általános aktusainak és egyéb előírásainak a közzétételéről a Zentai 
Községi Képviselő-testület titkára gondoskodik. 
A Községi Tanács előírásainak és egyéb aktusainak a közzétételéről a Zentai Községi Képviselő-testület 
titkára gondoskodik. 
Az egyéb szervek és szervezetek azon aktusainak a közzétételéről, amelyekre vonatkozóan jelen rendelet 
vagy egyéb előírás állapítja meg a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételi kötelezettséget, a 
szóban forgó szervek, illetve szervezetek gondoskodnak. 
 

6. szakasz 
A jelen rendelet 3. szakaszában említett szervek, szervezetek és személyek, főként pedig a Zenta község 
szervei által meghozásra kerülő általános aktusok és előírások elkészítői kötelesek az előírás közzétételét 
követően azonnal megállapítani, hogy a szóban forgó aktusokat hiteles szövegben tették-e közzé, és ha 
megállapítják, hogy a Zenta Község Hivatalos Lapjában közzétett szöveg nem felel meg az eredetei 
szövegnek, közzéteszik annak helyreigazítását. 
Ha az előírás vagy más jogszabály közzétételében technikai hibára kerül sor, a hiba kijavítását a 
Hivatalos Lap kiadója eszközli. 
 

7. szakasz 
Az általános aktusok és egyéb előírások Zenta Község Hivatalos Lapjában az alábbi sorrendben kerülnek 
közzétételre: 

1. a Községi Képviselő-testület által meghozott általános aktusok és egyéb előírások, 
− Zenta község statútuma, valamint a statútum módosításai és kiegészítései, 
− programok, 
− a területi tervezés területéhez tartozó tervdokumentumok, 
− egyéb általános aktusok, 
− a községi költségvetés és a költségvetés zárszámadása, 
− a Községi Képviselő-testület ügyrendje, 
− nyilatkozatok, rendeletek, ajánlások és végzések, 
− a statútum és egyéb általános aktusok hiteles tolmácsolásai, 
− a Községi Képviselő-testület és munkatestületeinek egyéb azon aktusai, amelyeket illetően a 

testület a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételről határoz; 
2. a Zentai Község Tanács által meghozott előírások és egyéb aktusok 

− szabályzatok, 
− utasítások, 
− a Községi Tanács ügyrendje, 
− a Községi Tanács utasításai, határozatai, végzései és egyéb azon aktusai, amelyeket illetően a 

Községi Tanács a Hivatalos Lapban való közzétételről határoz; 
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3. a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal és szervezeti egységeinek az előírásai és egyéb aktusai, 
amennyiben elő van írva a szóban forgó aktusok Hivatalos Lapban való közzétételének a 
kötelezettsége; 

4. a Községi Képviselő-testület, a község polgármestere és a Községi Tanács választásról, 
kinevezésről,  tisztségbe helyezésről és felmentésről szóló aktusai, szem előtt tartva a választás, 
kinevezés,  tisztségbe helyezés és felmentés rangsorát; 

5.  az általános aktussal megállapított elismerések odaítéléséről szóló aktusok, szem előtt tartva az 
elismerések rangsorát; 

6.  a közzétett aktusok helyreigazítása; 
7. egyéb szervek és szervezetek aktusai; 
8. hirdetmények.  

Ha a Zenta Község Hivatalos Lapjának ugyanabban a számában jelennek meg a Községi Képviselő-
testület és a Községi Tanács által meghozott általános aktusok, előbb az általános aktusok kerülnek 
közzétételre, majd a többi előírás következik a jelen szakasz 1. bekezdésében említett sorrendben. 

8. szakasz 
Az általános aktusok és egyéb előírások egy aláírt és az előírást meghozó szerv pecsétjével hitelesített 
példányát meg kell küldeni a Községi Képviselő-testület titkárának.  
Az előírásokat közzétételük végett legkésőbb a meghozataluk napjától számított 3 napon belül kell 
megküldeni. 

9. szakasz 
Zenta Község Hivatalos Lapjának nyomtatása szerb nyelven cirill betűs írásmóddal és magyar nyelven történik. 

10. szakasz 
A Hivatalos Lap szabály szerint havonta egyszer jelenik meg, de kiadható több szám is a hónap folyamán. 
A Hivatalos Lapban közzétett előírások tárgymutatóját évente egyszer, az utolsó hivatalos lapszám kiadását 
követően adják ki abban az évben, amelyre vonatkozóan az előírások tárgymutatója kiadásra kerül. 

11. szakasz 
Zenta Község Hivatalos Lapjának felelős szerkesztője a Községi Képviselő-testület titkára. 
 
A felelős szerkesztő gondoskodik a Hivatalos Lap rendszeres és időben való megjelenéséről, 
meghatározza minden hivatalos lapszám tartalmát és megjelenési dátumát, és ellenőrzi minden 
kinyomtatott szám tartalmát és minőségét az előfizetőknek való megküldés előtt. 
 
A felelős szerkesztő leállíthatja, illetve betilthatja a Hivatalos Lap számának terjesztését, ha a szóban 
forgó szám tördelése szabálytalanul történt, ha több olyan nyomdahibát tartalmaz, amelyek 
megváltoztatják a szöveg értelmét, vagy olyan aktus került közzétételre, amelynek a szóban forgó 
számban való megjelenését nem rendelte el. 

12. szakasz 
A Hivatalos Lap kiadója a jogi és képviselő-testületi ügyekben illetékes osztály (a továbbiakban: kiadó). 
A kiadó végzi a Hivatalos Lap műszaki feldolgozását, a Hivatalos Lap korrigálását és lektorálását, 
biztosítja minden szám nyomtatását és az előfizetőknek történő továbbítását, nyilvántartja az előfizetőket 
és gondoskodik az előfizetések, illetve az aktusok, reklámok és hirdetmények közzététele utáni 
térítmény rendszeres és időben való befizetéséről. 
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13. szakasz 
Zenta Község Hivatalos Lapját a Községi Közigazgatási Hivatal sokszorosítási teendőkben illetékes 
osztálya nyomtatja. 
 
A Hivatalos Lap nyomtatásával közbeszerzési eljárásban a szóban forgó tevékenységet ellátó más jogi 
személyt, illetve vállalkozót is meg lehet bízni. 
 

14. szakasz 
A Hivatalos Lap kiadására szolgáló eszközöket az alábbiakból kell biztosítani: 
- a községi költségvetésből, 
- a közvállalatok és más szervezetek aktusainak a közzététele utáni térítményből, 
- a reklámok és hirdetmények közzététele utáni térítményből, 
- előfizetésekből, 
- a Hivatalos Lap egyes számainak eladásából. 
 

15. szakasz 
A jelen rendelet 3. szakaszában említett térítmény mértékét a nyomtatási költségektől, a műszaki 
szerkesztés, a korrigálás, lektorálás és terjesztés költségeitől függően kell meghatározni. 
 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett térítmény mértékét, továbbá az éves előfizetés összegét a 
pénzügyi és gazdasági osztály előzetesen beszerzett véleménye alapján a Község Tanács állapítja meg. 
 
A hirdetmények és reklámok közzététele utáni térítmény mértékét és a Hivatalos Lap egyes számának 
árát a pénzügyi és gazdasági osztály előzetesen beszerzett véleménye alapján a Községi Tanács állapítja 
meg. 
 

16. szakasz 
A jelen rendelet hatályba lépésével a Zenta Község Hivatalos Lapjának kiadásáról szóló rendelet (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 1/66. és 20/78. szám) hatályát veszti. 
 

17. 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: 016-11/09-V                                                                                    Zenta KKT elnöke 
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113. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) 20. és 32. szakasza és 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 11. és 19. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 
2009.09.07-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

R E N D E L E T E T  
A ZENTA KÖZSÉG NYILVÁNOS ELISMERÉSEI MEGALAPÍTÁSÁRÓL ÉS 

ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
1. szakasz 

А Zenta község nyilvános elismerései megalapításáról és adományozásáról szóló rendeletet (Zenta 
Község 7/2009. számú Hivatalos Lapja) 5. szakaszának 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„Egy évben legfeljebb négy elismerés adományozható, éspedig: 

1. egyéneknek, 
2. vállalatoknak, intézményeknek vagy más jogi személyeknek.” 

2. szakasz 
Ez a rendelet Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétele napján lép hatályba. 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                             Zsíros-Jankelić Anikó, s.k., 
Szám: 17-3/2009-V.                                                                             Zenta KKT elnöke 
 

 
114. 
Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 82., 83. és 84. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 
2009.09.07-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T  
ZENTA KÖZSÉG STATÚTUMA KIDOLGOZÁSÁNAK MEGKEZDÉSÉRŐL 

1. Ezzel a végzéssel a Községi Képviselő-testület megkezdi Zenta község új statútumának a 
kidolgozását. 

2. A Községi Képviselő-testület Zenta község statútumának kidolgozására bizottságot (a 
továbbiakban: statútumot kidolgozó bizottság) alakít. 

3.  A statútumot kidolgozó bizottság legkésőbb 2009.11.1-jéig elkészíti Zenta község statútumának 
tervezetét. 

4. Zenta község statútumának tervezetét a Zentai Községi Képviselő-testület megerősíti és 
közvitára bocsátja. 

5. A közvita megtartása után a statútumot kidolgozó bizottság megerősíti Zenta község 
statútumának javaslatát, amit megvitatása és elfogadása végett a Zentai Községi Képviselő-
testülethez továbbít. 

6. Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.  
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                  Zsíros-Jankelić Anikó s.k.,  
SZÁM: 016-8/09-V                                                                                    Zenta KKT elnöke 
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115. 
Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 83. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009.09.07-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T  
A ZENTA KÖZSÉG STATÚTUMÁT KIDOLGOZÓ BIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 

A Községi képviselő-testület kinevezi a Zenta község statútumát kidolgozó bizottságot az alábbi összetételben: 
 
A bizottság elnöke: 
Kórodi Ilona okl. jogász 
 
A bizottság tagjai: 
1. Takács István okl. jogász 
2. Tevdenić Igor okl. jogász 
3. Jankovits Roland okl. јogász 
4. Deák István nyugalmazott okl. јogász 
5. Pásztor Mária okl. jogász, a Zentai KKT titkára mint állandó tag.  
 

II. 
A statútumot kidolgozó bizottság feladata Zenta község új satatútuma tervezetének elkészítése 
2009.11.1-jéig. 
A statútumot kidolgozó bizottságot a közvitán a bizottság elnöke képviseli. 
 
A szakmai vita befejezése után a statútumot kidolgozó bizottság köteles elkészíteni és megerősíteni 
Zenta község statútumának javaslatát, amit annak meghozatala végett a Községi Képviselő-testülethez 
kell továbbítania. 
 

III. 
A statútumot kidolgozó bizottság kinevezett tagjainak mandátuma a jelen határozatban megállapított 
feladatok befejeztével megszűnik. 
 

IV. 
A statútumot kidolgozó bizottság szükségleteire a szakmai és adminisztratív-technikai teendőket a Községi 
Képviselő-testület, a község polgármestere és a Községi Tanács teendőiben illetékes osztály látja el. 

V. 
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.  
 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                            Zsíros-Jankelić Anikó s.k., 
SZÁM:  016-10/09-V                                                                            Zenta KKT elnöke 
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116. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009.09.07 -én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 
 

H A T Á R O Z A T O T  
A SENĆANSKO MAĐARSKO KAMERNO POZORIŠTE – ZENTAI MAGYAR 

KAMARASZÍNHÁZ IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
A Községi Képviselő-testület VUKOSAVLJEV IVÁN zentai színészt 4 (négy) éves megbízatási időszakra 
kinevezi a Senćansko mađarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar Kamaraszínház igazgatójává. 
 

II. 
A határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                  Zsíros-Jankelić Anikó s.k.,  
Szám: 02-7/09-III                                                                                        Zenta KKT elnöke 
 
 
117. 
Az önkormányzatokról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye 129/2007. sz.) 20. szakasza 1. 
bekezdésének 19. pontja és Zenta község statútumának 11. szakasza 1. bekezdésének 16. pontja és 19. 
szakasza 1. bekezdésének 26. pontja (Zenta Község Hiv. Lapja, 1/2006. sz. − egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg, 1/2007 és 11/2008. szám), valamint a Községi Tűzvédelmi Alap megalakításáról szóló 
határozat 4. és 6. szakasza (Zenta Község Hiv. Lapja, 3/95. és 5/98. sz.) alapján és Zenta Község 
Tanácsának javaslata alapján  Zenta Község  Képviselő-testülete 2009.09.07-én tartott ülésén meghozta 
za alábbi  
 
 

H A T Á R O Z A T O T  
A ZENTAI TŰZVÉDELMI ALAP IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK 

KINEVEZÉSÉRŐL 
 
 

I. 
Ezzel a végzéssel kinevezzük a Tűzvédelmi Alap igazgatóbizottságának elnökét és tagjait, éspedig: 

1. Szeles Ambrus - elnököt 
2. Berta Attila  - tagot, a Novi Sad Biztosító Intézet küldöttét 
3. Rudics Sándor - tagot, a Községi Tűzoltó Szövetség és az Önkéntes Tűzoltó  Egyesület 

küldöttét  
4. Pósa Ilona  - tagot 
5. Rózsa Antal - tagot 

 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 12. szám − 2009. szeptember 8. 

 

 - 372 -

 
II. 

A Tűzvédelmi Alap igazgatóbizottsága elnökét és tagjait négyéves megbízatási időre nevezzük ki. 
 
 

III. 
Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

 
 
 ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                         Zsíros-Jankelić Anikó s.k., 
Szám: 020-40/2009-II.                                                                       Zenta KKT elnöke 
 
 
118. 
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 tervezés és reagálás a krízishelyzetekben és a gazdasági biztonság-megerősítő 
program keretében a Zenta község és az Amerikai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség (USAID) 
végrehajtó partnere, közötti együttműködési megállapodás 3. pontjának 3. 1. alpontja alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete 2009.09.07-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

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

MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
A képviselő-testület jelen rendelettel módosítja és kiegészíti a rendkívüli helyzetekben irányító községi 
törzskar megalakításáról szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/09. szám – a továbbiakban: 
rendelet). 

2. szakasz 
A rendelet 1. szakasza 1. bekezdésében a 9. szám az alábbiak szerint módosul: „– a 
Belügyminisztériummal való együttműködésben illetékes segédparancsnok”, a 14. pont az alábbiak 
szerint módosul: „Cvetković Srđan – közlekedés-védelmi segédparancsnok”, a szakasz a 18. pont után 
az alábbi új pontokkal egészül ki, éspedig: „19. Jajić Ratomir – a Védelmi Minisztériummal való 
együttműködésben illetékes segédparancsnok” és „20. Rudics Sándor – tűz- és robbanásvédelmi 
segédparancsnok”. 

3. szakasz 
A rendelet többi rendelkezése nem változik. 

4. szakasz 
Ezt a rendeletet Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni, és a közzétételének  napját követő 
nyolcadik napon lép hatályba. 

 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                          Zsíros-Jankelić Anikó s.k., 
Szám: 020-42/2009-V..                                                                       Zenta KKT elnöke 
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KIADÓ: A KKT, a KT és a község polgármestere teendőiben illetékes 
osztály, Zenta, Fő tér 1. Telefon: 024/813-574 

FELELŐS 
SZERKESZTŐ: Pásztor Mária, a Zentai KKT titkára 

ÉVI 
ELŐFIZETÉS: 

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

EGYSZÁMLA- 
SZÁM: 840-745151843-03 – községi szintű egyéb bevételek 

NYOMTATJA: A KKT, a KT és a község polgármestere teendőiben illetékes osztály 
PÉLDÁNYSZÁM 200 db 
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