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146. 
A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09. és 81/09. sz. – kiig.) 216. 
szakasza 2. bekezdése, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006 – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 11. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja 
és 19. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2009. 12.10-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi   
 

R E N D E L E T E T    
ZENTA  KÖZSÉG   TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK A  TERVEZÉSRŐL ÉS 

ÉPÍTÉSRŐL SZÓLÓ  TÖRVÉNNYEL VALÓ ÖSSZEHANGOLÁSÁRÓL   
 

1. szakasz  
A KKT megkezdi Zenta község területrendezési tervének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/08. sz.) az 
összehangolását a tervezésről és építésről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09. és 
81/09. sz. – kiig.) (a továbbiakban: a község területrendezési tervének az összehangolása).   
 

2. szakasz   
A község területrendezési tervének az összehangolását a tervezésről és építésről szóló törvény 
hatálybalépésétől számított 18 hónapon belül kell teljesíteni.  
 

3. szakasz   
A község területrendezési tervének az összehangolásához szükséges eszközöket Zenta község 
költségvetésében és más forrásokból, a törvénnyel összhangban kell biztosítani.  
 

4. szakasz   
A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép 
hatályba.    
 
Szerb Köztársaság       Zsíros-Jankelić Anikó, s.k.,  
Vajdaság Autonóm Tartomány    a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke 
Zenta község  
Zenta Község Képviselő-testülete  
Szám: 350-15/2009-V.   
 
 
147. 
A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09. és 81/09. sz. – kiig.) 46. 
szakaszának 1. bekezdése, a stratégiai környezetvédelmi hatástanulmányról szóló törvény (az  SZK 
Hivatalos Közlönye, 135/04. sz.) 9. szakaszának 5. bekezdése, valamint Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja,  1/2006 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg,  2/2007.  és 11/2008. sz.) 11. 
szakaszának 1. bekezdése 2. pontja és 19. szakaszának 1 bekezdése 4. pontja alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete  a 2009.12.10-én tartott ülésén meghozza  az alábbi   
 

R  E  N  D  E  L  E  T  E  T 
ZENTA  TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS   SZABÁLYOZÁSI  TERVÉNEK  A  

KIDOLGOZÁSÁRÓL     
 

1. szakasz   
A KKT megkezdi Zenta település általános szabályozási tervének a kidolgozását (a továbbiakban: 
terv). A terv kidolgozásának alapvető célja a település stratégiai fejlődésének és területrendezésének, 
valamint a rendezés és építés szabályainak a megállapítása.   
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2. szakasz   
A terv kidolgozásának a határideje a jelen rendelet hatálybalépésétől számított 15 (tizenöt) hónap.   
 

3. szakasz   
A terv kidolgozásához szükséges eszközöket Zenta község költségvetésében és más forrásokból, a 
törvénnyel összhangban kell biztosítani.  
 

4. szakasz   
A tervet a meghozatalában illetékes szervnek való benyújtása előtt szakmai ellenőrzésnek kell 
alávetni, és közszemlére kell bocsátani.     
 
A tervnek a közszemlére bocsátását meg kell hirdetni egy napilapban és egy helyi lapban, az 30 napig 
tart, miközben közzé kell tenni a terv közszemlére bocsátásának idejéről és helyéről szóló adatokat, a 
módot, ahogyan az érdekelt jogi és természetes személyek megküldhetik a tervre tett észrevételeiket, 
valamint egyéb információkat, amelyek jelentősek a közszemle szempontjából.  
 
A terv közszemléjére a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal hivatali helyiségeiben kerül sor.  
 

5. szakasz   
A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép 
hatályba.   
 
Szerb Köztársaság         Zsíros-Jankelić Anikó, s.k., 
Vajdaság Autonóm Tartomány   
Zenta község                         a Zentai  KKT elnöke  
Zenta Község Képviselő-testülete  
Szám:  350-16/2009-V. 
 
 
148. 
A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK Hiv. 
Közlönye, 25/2000., 25/2002., 107/2005., 108/2005. sz. – javítás) 4. szakaszának 3. bekezdése, a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény (az  SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 31. 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 8. 
pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009. 12.10-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

R  E  N  D  E  L  E  T  E  T 
A ZENTAI ELEKTRO-BAČKA ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZERELÉSEK ÉS BEFEJEZŐ 

MUNKÁLATOK  T. F. KIVITELEZŐ VEGYESTULAJDONÚ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK 
A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALATTÁ VALÓ SZERVEZŐDÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL  
 

1. szakasz 
 
Zenta Község Képviselő-testülete ezzel a rendelettel módosítja és kiegészíti a Zentai Elektro-Bačka 
Épületgépészeti Szerelések és Befejező Munkálatok t. f. Kivitelező Vegyestulajdonú 
Részvénytársaságnak a zentai ELGAS Közvállalattá való szerveződéséről szóló rendeletet (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 23/1992. és 3/1994. sz.)  (a továbbiakban: rendelet). 
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2. szakasz 

A rendelet 2. szakaszának 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul: „ELGAS  GÁZSZOLGÁLTATÓ 
ÉS VEZETÉKSZERELŐ KÖZVÁLLALAT”, rövidített cégjelzése pedig: ELGAS  KV ZENTA.  
 

3. szakasz 
А  rendelet 3. szakasza az alábbiak szerint módosul: „А közvállalat székhelye Zentán, a Mikszáth 
Kálmán utca 37. szám alatt van.” 
 

4. szakasz 
A rendelet 7. szakasza az alábbiak szerint módosul: „A közvállalat az energetikáról szóló törvényben  
(az SZK Hiv. Közlönye, 84/04. sz.), a közvállalatokról szóló törvényben (az SZK Hiv. Közlönye, 
25/00., 25/02., 17/05., 108/05. sz.), a tarifális vásárlók részére történő elszámolásához szükséges 
díjelemek meghatározásának metodológiájában (az SZK Hivatalos Közlönye, 68/06. és 01/07. szám), 
a Szerb Köztársaság Energetikai Ügynökségének véleményében előirányzott feltételekkel és a 
Bányászati és Energetikai Minisztérium jóváhagyása alapján köteles ellátni tevékenységét.” 
 

5. szakasz 
A rendelet 8. szakasza törlendő. 

6. szakasz 
A rendelet 10. szakasza az alábbiak szerint módosul: „A földgáz árát a tarifális vásárlók részére a 
földgáz árának a tarifális vásárlók részére történő elszámolásához szükséges díjelemek 
meghatározásának metodológiája (az SZK Hivatalos Közlönye, 68/06. és 01/07. szám) alapján, a 
Szerb Köztársaság Energetikai Ügynöksége részéről beszerzett jóváhagyás és a Bányászati és 
Energetikai Minisztérium jóváhagyása alapján kell megállapítani.” 
 

7. szakasz 
A 37. szakasz törlendő. 
 

8. szakasz 
Ez a rendelet meghozatalának napján lép hatályba, és Zenta Község Hivatalos Lapjában kerül 
közzétételre. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE            Zsíros-Jankelić Anikó, s.k. 
SZÁM: 023-17/2009-V.                                    a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke 
 
 
149. 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete 2009. 12.10-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 A ZENTAI ELGAS GÁZSZOLGÁLTATÓ ÉS VEZETÉKSZERELŐ KÖZVÁLLALAT 

ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 
HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyja a Zentai Elgas Gázszolgáltató és Vezetékszerelő 
Közvállalat alapszabályának módosításáról és kiegészítéséről szóló, a közvállalat igazgatóbizottsága 
által 2009. szeptember 17-én meghozott határozatot. 
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II. Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                Zsíros-Jankelić Anikó, s.k., 
Szám : 023-16/2009-V.                                               a Községi Képviselő-testület elnöke 
 
 
150. 
Zenta község statútumának (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. 12.10-én   tartott ülésén meghozta az alábbi 
 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR ALAPSZABÁLYÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. A Községi Képviselő-testület jóváhagyja a Zentai Történelmi Levéltárnak a Zentai Történelmi 
Levéltár igazgatóbizottsága által 2009. novmber 13-án 011-95/1. sz. alatt meghozott alapszabályát. 
 
II.A határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                    Zsíros-Jankelić Anikó s.k.,                                           
Szám: 63-11/09-III                                                                      Zenta KKT elnöke 
 
 
151. 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/06. sz.  – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg, 2/07. és 11/08.sz.) 19. szakasza 1.  bekezdésének 6. pontja  alapján Zenta Község Képviselő-
testülete  a 2009.12.10-én tartott  ülésén meghozta az alábbi  
 

SZABÁLYZATTERVEZETET  ZENTA  KÖZSÉG EGYETEMI HALLGATÓI 
ÖSZTÖNDÍJALAPJA ESZKÖZEINEK A FELOSZTÁSÁRÓL   

 
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK    

 
1. szakasz   

A KKT a jelen szabályzattal rendezi Zenta község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja (a 
továbbiakban: alap) eszközeinek a rendeltetését, valamint a Zenta községben lakóhellyel rendelkező 
hallgatóknak az ösztöndíjak odaítélésének feltételeit, módját és ismérveit.   

 
AZ  ALAP ESZKÖZEINEK A RENDELTETÉSE  

 
2. szakasz   

Az alap eszközeinek a rendeltetése az alapszintű egyetemi és szakegyetemi tanulmányokat folytató 
tehetséges, szociálisan veszélyeztetett hallgatók, valamint a posztgraduális egyetemi tanulmányokat – 
mesterképzést, specialista szaktanulmányokat és specialista akadémiai tanulmányokat folytató 
hallgatók ösztöndíjazása az egyetemi karokon és művészeti akadémiákon, amelyeknek az alapítója a 
Szerb Köztársaság és Vajdaság Autonóm Tartomány.  
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AZ ÖSZTÖNDÍJAKNAK A HALLGATÓKNAK VALÓ ODAÍTÉLÉSÉNEK MÓDJA, 
FELTÉTELEI ÉS ISMÉRVEI   

 
3. szakasz   

A község polgármestere (a továbbiakban: polgármester) az egyetemi hallgatók ösztöndíjazásában 
illetékes bizottság (a továbbiakban: bizottság) javaslatára minden tanévre vonatkozóan megállapítja a 
községi költségvetésben az erre a rendeltetésre előirányozott eszközök mértékétől függően az 
ösztöndíjak teljes számát és az ösztöndíj összegét, amelyre nem fizetendő adó.   

A Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal jelentése alapján a bizottság minden évben elkészíti és 
megállapítja az egyetemi karok listáját a hiányszakmák és egyéb szakmák irányzataival.  

A jelen szakasz 2. bekezdése szerinti listát kötelezően meg kell küldeni a Zenta község területén 
működő középiskoláknak a tanulók tájékoztatása céljából.   

A jelen szakasz 2. bekezdése szerinti listán az egyetemi karok számsorrendje függ a 
munkáltatóknak a hiányszakma káderei iránti bejelentőinek a számától és a nem hiányszakmában 
munkát kereső személyek számától.   

A jelen szakasz 2. bekezdése szerinti listán a karok irányzatai keresleti sorrendben vannak feltüntetve. 
A lista szerinti kari irányzatokon levő minden egyes egyetemi hallgatónak a bizottság a jelen 

szakasz 2. bekezdése szerinti lista számsorrendje szerint ítéli oda az ösztöndíjat.   
Az ösztöndíj hallgatónkénti havi összege azon összeg mértékéig kerül kifizetésre, amelyre a 

polgárok jövedelemadójáról szóló törvény rendelkezései szerint nem kell adót fizetni.  
Az ösztöndíjak mértékét a polgármester évente egyszer állapítja meg a Községi Közigazgatási 

Hivatal pénzügyi teendőiben hatáskörrel bíró osztály tájékoztatása alapján arról, hogy milyen mértékű 
az ösztöndíj összege, amelyre a polgárok jövedelemadójáról szóló törvény rendelkezései szerint nem 
fizetendő adó.  
 

4. szakasz   
Az ösztöndíj odaítélése pályázat alapján történik.  
A pályázatot a bizottság javaslatára a polgármester írja ki minden tanévre vonatkozóan, szabály 

szerint a folyó év októberében, de legkésőbb a naptári év végéig, éspedig összhangban a jelen 
szabályzattal és az erre a rendeltetésre előirányozott eszközökkel.  

A pályázat kiírásának és lefolytatásának a szakmai és adminisztrációs teendőit a Községi Közigazgatási 
Hivatal általános közigazgatási és társadalmi tevékenységek osztálya (a továbbiakban: osztály) végzi.  

A pályázatot közzé kell tenni a tömegtájékoztatási eszközökben: a kábeltévében, a község 
hivatalos honlapján, a Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján, Zenta Község Hivatalos 
Lapjában, a Magyar Szó és a Dnevnik napilapokban.  

A pályázatra a jelentkezéseket a bizottság vitatja meg.  
 

5. szakasz  
A pályázat tartalmazza:   
- az ösztöndíjak teljes számát,  
- az egyetemi kar nevét a hiány- és egyéb szakmák irányzatai karainak a listájáról, 
- az ösztöndíj mértékét,  
- az ösztöndíjazottak minden kategóriájára vonatkozó feltételeket,  
- a jelentkezés mellé csatolandó minden szükséges dokumentumot,  
- a pályázás módját,  
- a jelentkezések benyújtásának határidejét,  
- a szervet, amelynek a jelentkezéseket be kell nyújtani,  
- a határidőt, amelyig a jelölteket értesíteni kell a pályázat eredményéről,  
- a tömegtájékoztatási eszközök nevét, amelyekben a pályázat megjelenik.  
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6. szakasz  
Az ösztöndíj odaítélésére kiírt pályázatra a jelentkezést az első, második, harmadik és további éves 

hallgató az alábbi feltételek és ismérvek mellett nyújthatja  be:  
- a Szerb Köztársaság állampolgára,  
- a lakóhelye a jelen szabályzat hatálybalépésének, valamint az ösztöndíj odaítélését 

célzó jelentkezése benyújtásának idején Zenta község területén van,  
- nem töltötte be a 25. életévét – alapszintű egyetemi hallgató esetében, azaz 26. életévét 

mesterfokozaton levő hallgató esetében, azaz a 28. életévét orvostanhallgató esetében,  
- nem ismételt egy egyetemi évet sem,   
- első éves egyetemi hallgató és hiányszakmát tanul,  
- a tanulmányai végzéséhez a Szerb Köztársaságban levő karra iratkozott, amelynek az 

alapítója a Szerb Köztársaság,  
- hogy posztgraduális akadémiai tanulmányok - mesterképzés hallgatója (kivéve az 

elsőéves egyetemi hallgatót), aki a kar oktatási programja szerint legalább 10 
szemeszterig (300 ESPB) tartó tanulmányra iratkozott be az évek egymás utáni 
teljesítésével,  

- doktori akadémiai tanulmányok hallgatója, aki nincs munkaviszonyban, az évek 
egymás utáni teljesítésével,  

- nem szerzett abszolvensi státust,  
- hallgató, aki nem használója ösztöndíjnak vagy a Szerb Köztársaság vagy a Vajdaság 

Autonóm Tartomány költségvetésének. 
 

7. szakasz   
Az ösztöndíj használója nem lehet:   

- első éves egyetemi hallgató, kivéve, ha hiányszakmát tanul,   
- abszolvens,   
- munkaviszonyban levő hallgató,  
- évet ismétlő hallgató,  
- ösztöndíj vagy a Szerb Köztársaság vagy a Vajdaság Autonóm Tartomány 
  költségvetésének a használója.   
 

8. szakasz   
Bizonyos szakmák hiányának az ismérve szerint a pontozási módja  

- hiányszakma - 10 pont.  
A nem anyanyelvén tanuló hallgató - 10 pont.   
Az iskoláztatás során elért eredmény szerinti pontozás az alábbiak szerint történik:   
A hallgatók esetében, akik a hiányszakma 1. évére iratkoznak be:   
 
 

Eredmény Pontszám 
2,00-2,50-es  átlagosztályzat 20 pont   
2,51-3,00-as  átlagosztályzat   25 pont   
3,01-3,50-es  átlagosztályzat  30 pont  
3,51-4,00-es  átlagosztályzat  35 pont   
4,01-4,50-es  átlagosztályzat   40 pont  
4,51-5,00-ös  átlagosztályzat   45 pont   
Vuk-oklevél  50 pont   
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A 2., 3., 4. egyetemi  évre,  azaz  a mester- vagy doktorképzésre iratkozó   hallgatók esetében:   
 
 

Eredmény Pontszám 
6,00-6,50-es  átlagosztályzat 25 pont   
6,51-7,00-es  átlagosztályzat   30 pont   
7,01-7,50-es  átlagosztályzat  35 pont  
7,51-8,00-as  átlagosztályzat  40 pont  
8,01-8,50-es átlagosztályzat  45 pont   
8,51-9,00-es  átlagosztályzat  50 pont  
9,01-9,50-es átlagosztályzat  55 pont   
9,51-9,99-es  átlagosztályzat  60 pont   
10,00-es átlagosztályzat  65 pont   

 
Ezen szabályok értelmében az átlagosztályzat az előző évben megvalósított eredmény.   
 
 
A hallgató családi háztartásának anyagi helyzete  
A pontozás módja az alábbi  
 
 

A családi háztartás jövedelme Pontszám 
A családi háztartás tagjaként 8.000,00 
dinárig  terjedő átlagjövedelem  

60 pont   

A családi háztartás tagjaként 8.000-től  
12.000,0 dinárig terjedő  átlagjövedelem 

50 pont  

A családi háztartás tagjaként 12.000-től  
20.000,0 dinárig terjedő  átlagjövedelem 

40 pont  

A családi háztartás tagjaként 20.000-től  
28.000,0 dinárig terjedő  átlagjövedelem 

20 pont   

A családi háztartás tagjaként  28.000,00 
dinár  feletti átlagjövedelem  

0 pont  

 
9. szakasz  

Amennyiben a jelölteknek azonos pontszámot érnek el, az ösztöndíj odaítélésében előnyt az a jelölt 
élvez, akinek a családjában több iskoláztatáson levő gyermek van, aki nem szerzett jogosultságot más 
ösztöndíjra, és aki költségvetésből finanszírozott iskoláztatási státust szerzett.   

Amennyiben több jelölt is eleget tesz a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti feltételeknek, a 
bizottság dönt arról, hogy mely jelöltnek ítéli oda az ösztöndíjat.  

 
10. szakasz   

Az  ösztöndíj  odaítélésére kiírt  pályázatra a kitöltött jelentkezési űrlap mellett, amely alkotó része 
ezen szabályzatnak, a jelöltnek csatolnia kell:   

 
- a rövid életrajzát,  
- a megfelelő egyetemi évre való beiratkozásról szóló eredeti bizonylatot,  
- a másod- és következő éves hallgatók átlagosztályzatáról szóló bizonylatot,  
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- a letett vizsgákról szóló bizonylatot azon hallgatók esetében, akik számára az egyetem nem 
adja ki az átlagosztályzatról szóló bizonylatot,  

- a középiskola minden osztálya bizonyítványának hiteles fénymásolatát,  
- lakhelyigazolást a jelentkezés benyújtója és a háztartása fiatalkorú személyei számára,  
- bizonylatot, hogy a Szerb Köztársaság állampolgára,   
- a jelentkezés benyújtását megelőző három hónap jövedelméről szóló bizonylatot a családi 

háztartás minden jövedelmet megvalósító tagja számára (keresetről szóló bizonylatot a 
munkaadótól, és jövedelemről szóló bizonylatot az Adóigazgatóságtól vállalkozók 
esetében),  

- az előző év kataszteri jövedeleméről szóló bizonylatot a családi háztartás minden tagja számára,  
- a munkanélküliség bizonyítékát,   
- a családi háztartás minden tagja személyi igazolványának a fénymásolatát, kivéve a jelen 

szakasz 6. fordulata szerinti személyeket,  
- a közös háztartás iskoláztatáson levő tagjainak az iskolalátogatási igazolását,   
- a folyószámlakártya mindkét oldalának a fénymásolatát.  

 
11. szakasz  

A pályázati jelentkezések benyújtásának a határideje a pályázat közzétételétől számított 15 nap.  
A határidő, amelyig a jelölteket értesíteni kell a pályázati eredményekről a pályázat lezárulásától 

számított 30 nap.  
 

12. szakasz   
A hiányos pályázati jelentkezéseket az osztály visszaküldi kiegészítés céljából.  
A kiegészítési határidő a pályázat tartamának a vége.  
Ha a jelentkezés  benyújtója  a jelen szakasz 1. bekezdésében előirányozott  határidőn belül nem 

eszközli a kért kiegészítést, a jelentkezését a  bizottság figyelmen kívül hagyja.  
 

13. szakasz  
A pályázat lefolytatását követően az osztály megküldi a bizottságnak a pályázat megvalósulásáról 

szóló jelentést.   
A bizottság a jelen szabályzat ismérvei alapján kidolgozza a lehetséges ösztöndíjazottak 

ranglistáját, akik eleget tesznek az ösztöndíj odaítélése feltételeinek.  
A ranglista alapján, az ösztöndíjak odaítéléséről szóló rendeletet a polgármester hozza meg.   
A pályázati résztvevő, aki elégedetlen az ösztöndíj odaítéléséről szóló rendelettel, fellebbezést nyújthat be 

a polgármesternek az ösztöndíj odaítéléséről szóló rendelet kézhezvételétől számított 8 napon belül. 
A fellebbezésről szóló rendeletet a polgármester a fellebbezési határidő leteltét követő 8 napon 

belül hozza meg.  
 

14. szakasz  
Az ösztöndíjasok és az alap jogait és kötelezettségeit szerződés szabályozza.  
Az ösztöndíjasokkal az ösztöndíjazásról szóló szerződést a polgármester köti meg írásban, az 

ösztöndíj odaítéléséről szóló rendelet jogerősségétől számított 15 napon belül.  
 

15. szakasz   
A szerződés megállapítja:   

- az ösztöndíj mértékét,  
- az ösztöndíjas kötelezettségeit,  
- a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmaradásának következményeit,  
- a szerződő feleknek az ösztöndíjazással kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit.   
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16. szakasz  
A jelen szabályzat feltételei és ismérvei szerint odaítélt ösztöndíj kizárja a Szerb Köztársaság vagy 

a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből megvalósított  ösztöndíjak felvételét.   
 

17. szakasz   
Az ösztöndíjas elveszti az ösztöndíjra való jogosultságát:   

- ha évet ismétel,  
- ha megállapítást nyer, hogy az ösztöndíjra való jogosultság megszerzésének alapjaiként 
   feltüntetett adatok nem felelnek meg a tényállásnak,   
- ha nem küldi meg a jelen szabályzat 19. szakasza szerinti bizonyítékokat,  
- ha megszakítja a tanulmányait,  
- ha munkaviszonyt létesít,  
- ha megállapítást nyer, hogy egyidejűleg a jelen szabályzat 6. szakaszában megállapított ösztöndíjat 
vagy más forrásokból eredő hasonló juttatást vesz fel,  
- ha más község területére költözik.      

Az ösztöndíjazásról szóló szerződés felbontásáról a döntést a bizottság javaslatára a polgármester hozza meg. 
A hallgató, aki érvényesítette az ösztöndíjra való jogosultságát, ezt a jogosultságot megtartja a 

törvénnyel vagy az általa látogatott kar általános aktusával előirányozott, a tanulmányi 
kötelezettségeinek igazolt okokból történő szünetelése esetén is, azonban számára az ösztöndíj a 
szünetelés időszakában nem kerül kifizetésre.  
 

18. szakasz   
Az ösztöndíjasnak az ösztöndíj folyósítása a tanulmányai teljes időtartamára kerül jóváhagyásra, 

egészen az abszolvensi státus eléréséig, és kilenc havi részletben, havi összegben, a hónap 30-áig az 
előző hónapra vonatkozóan folyószámlára teljesül.  

Az ösztöndíj kifizetése a folyó év október hónapjától kezdődik és egészen a következő év júniusáig 
teljesül.    

Az ösztöndíjak júliusban, augusztusban és szeptemberben nem kerülnek kifizetésre.  
Az ösztöndíj eszközeit a hallgatók visszatérítési kötelezettség nélkül használják, kivéve, ha a 

használó elveszíti az ösztöndíjra való jogosultságát.   
Az ösztöndíjazott, aki nem szerez oklevelet az abszolvensi idő elteltéig, összhangban a jelen 

szabályzat 20. szakaszának 7. bekezdésével, köteles visszatéríteni az eszközöket,   
 

19. szakasz   
Az ösztöndíjas köteles minden tanév kezdetén, de legkésőbb október végéig megküldeni az 

osztálynak a következő egyetemi évre való beiratkozásáról szóló tanúsítványt, a kar bizonylatát az 
előző évi tanulmányainak átlagosztályzatáról, valamint a nyilatkozatot, hogy nem részesül a jelen 
szabályzat 6. szakasza szerinti ösztöndíjban vagy más forrásból származó hasonló formájú juttatásban.   

Az osztály a feltételek meglétének megerősítését követően a bizottság javaslatára megküldi a 
költségvetési és pénzügyi osztálynak az ösztöndíjasok listáját, akiknek a következő évre jóváhagyta az 
ösztöndíjak folyósítását.  

 
20. szakasz   

Az ösztöndíj használói kötelesek az iskoláztatás befejeztével munkaviszonyt létesíteni Zenta 
község területén üzletvitelt folytató munkáltatókkal, amennyiben a munkáltatóknál fennáll az 
ösztöndíjhasználó foglalkozása iránti szükséglet, és kötelesek munkaviszonyban tölteni legalább két 
évet.  

Az ösztöndíjas köteles a tanulmányai befejezését követően 6 hónapon keresztül a Nemzeti 
Foglalkoztatási Hivatalon keresztül munkát keresni Zenta község területén.   
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A jelen szakasz 2. bekezdése szerinti határidő leteltét követően az ösztöndíjas 8 napon belül 
megküldi az osztálynak a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal igazolását arról, hogy nem sikerült a jelen 
szakasz 1. bekezdése értelmében munkaviszonyt létesítenie.  

Az ösztöndíjas köteles az első munkaviszony létesítésének napjától számított 5 napon belül erről 
megküldeni a munkáltató igazolását és tájékoztatni az osztályt.  

Az  ezen szabályzat  alapján folyósított ösztöndíj összegét az ösztöndíjas törvényes  kamattal  
együtt téríti meg a  tanulmányok  befejezését  követően,  ha  saját akaratából nem  tesz  eleget  a  jelen 
szakasz  1. és  3.  bekezdése  szerinti feltételeknek.  

Az előző bekezdés szerinti kötelezettség a jelen szakasz 1. bekezdésének értelmében a 
munkaviszonynak más munkáltatónál való létesítésének és a kétéves határidő lejárta előtt a 
munkaviszony felbontásának a napjával válik esedékessé.  

Az ösztöndíjazott, aki elveszíti az alap ösztöndíjazottja státust a jelen szabályzat 17. szakaszában, 
valamint 18. szakaszának 5. bekezdésében felsorolt okokból kifolyólag, köteles az ösztöndíj felvett 
összegét, amelyet a jelen szabályzat alapján kapott, törvényes késedelmi kamattal visszatéríteni.    

Az előző bekezdés szerinti kötelezettség az ösztöndíjazásról szóló szerződés felbontásáról szóló 
rendelet kézhezvételétől számított 30 napon belül válik esedékessé.  

Az ösztöndíj címén felvett összeg törlesztése a jelen szakasz 4. és 6. bekezdése szerint havi 
részletekben teljesítendő, és a törlesztési időszak megfelel az ösztöndíj folyósítása időszakának.   

A tanulmányok megszakítása, az abszolvensi státus megszerzése vagy az ösztöndíjra való 
jogosultság megszerzésére kihatással bíró más körülmények fellépése esetén, az ösztöndíjas köteles a 
jelen szabályzat 17. szakaszában felsorolt körülmények beállásától számított 15 napon belül 
tájékoztatni az ösztöndíjazót.  

Az ösztöndíj visszatérítésének módját, a kötelmi viszonyokról szóló törvény rendelkezései szerint, 
szerződéssel kell szabályozni.  

 
AZ EGYETEMI HALLGATÓK ÖSZTÖNDÍJAZÁSÁBAN ILLETÉKES BIZOTTSÁG   

 
21. szakasz   

Az egyetemi hallgatók ösztöndíjazásában illetékes bizottságot a képviselő-testület nevezi ki 4 éves 
megbízatási időre.  

A bizottságnak elnöke és 6 tagja van, és az oktatás területének a szakemberei és a helyi 
önkormányzat képviselői alkotják.  

A bizottság működése nyilvános.  
 

22. szakasz  
  A bizottság számára a szakmai és adminisztrációs feladatokat a zentai Községi Közigazgatási 

Hivatal általános közigazgatási és társadalmi tevékenységek osztálya látja el.  
 

23. szakasz   
A bizottság feladata, hogy:  
- javasolja a hallgatók fejlődését serkentő intézkedéseket,  
- javasolja a jelen rendeletben megállapított jogosultságok feltételeit, ismérveit és 
   mércéit,  
- javasolja a község polgármesterének az ösztöndíj odaítélésére vonatkozó pályázat 
   kiírását,  
- a pályázat kiírását követően kidolgozza az ösztöndíjasok ranglistáját,   
- a pályázat kiírását követően, az ösztöndíjasok kidolgozott ranglistája alapján javasolja a 
   község polgármesterének  az ösztöndíjak odaítéléséről szóló  rendelet  meghozatalát.  
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24. szakasz   
A jelen szabályzat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 

hatályba.   
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE    Zsíros-Jankelić Anikó s.k.,  
SZÁM: 451-12/09-III                     Zenta KKT elnöke   
 
 
152. 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09. sz.) 54. 
szakaszának 3., 9. és 11. bekezdése és Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
1/06. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/07. és 11/08. szám) 19. és 78. szakasza alapján 
Zenta Község Képviselő-testülete 2009.12.10-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

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

 
I. 

A Községi Képviselő-testület felmenti a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának tisztsége alól az ezen 
tisztségre a Zentai Községi Képviselő-testület 2007. július 18-án kelt, 020-37/V-07 számú 
határozatával kinevezett: 
 

– Homolya Elvirát                                 – a szülők képviselőjét, 
– Sinkovics Erzsébetet                           – a szülők képviselőjét. 

 
II. 

Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
Zenta Község Képviselő-testülete                                       Zsíros-Jankelić Anikó s.k.,  
Szám: 020-54/2009                        a Községi Képviselő-testület elnöke  
 
 
153. 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09. sz.) 54. 
szakaszának 3., 9. és 11. bekezdése és Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
1/06. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/07. és 11/08. szám) 19. és 78. szakasza alapján 
Zenta Község Képviselő-testülete 2009. 12.10-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

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

 
I. 

A Községi Képviselő-testület kinevezi a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának: 
 
– a zentai illetőségű dr. Hegedűs-Szloboda  Gabriellát              – a szülők képviselőjét, 
– a zentai illetőségű Fajka Valériát                                             – a szülők képviselőjét. 
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II. 
A kinevezett iskolaszéktagok mandátuma a Zentai Gimnáziumnak a Zentai KKT 2007. július 18-án 
kelt, 020-37/V-07 számú határozatával kinevezett iskolaszéktagjai mandátumának leteltéig tart. 
 

III. 
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
 
Zenta Község Képviselő-testülete                                       Zsíros-Jankelić Anikó s. k., 
Szám: 020-54/2009-III                 a Községi Képviselő-testület elnöke 
 
 
 
Tartalom: 
 

146. 
RENDELET ZENTA KÖZSÉG TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK A  
TERVEZÉSRŐL ÉS ÉPÍTÉSRŐL SZÓLÓ  TÖRVÉNNYEL VALÓ 
ÖSSZEHANGOLÁSÁRÓL 

460. 

147. RENDELET ZENTA  TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS   SZABÁLYOZÁSI  
TERVÉNEK  A  KIDOLGOZÁSÁRÓL 460. 

148. 

RENDELET A ZENTAI ELEKTRO-BAČKA ÉPÜLETGÉPÉSZETI 
SZERELÉSEK ÉS BEFEJEZŐ MUNKÁLATOK  T. F. KIVITELEZŐ 
VEGYESTULAJDONÚ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK A ZENTAI ELGAS 
KÖZVÁLLALATTÁ VALÓ SZERVEZŐDÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

461. 

149. 

HATÁROZAT  A ZENTAI ELGAS GÁZSZOLGÁLTATÓ ÉS 
VEZETÉKSZERELŐ KÖZVÁLLALAT ALAPSZABÁLYÁNAK 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

462. 

150. HATÁROZAT A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 
ALAPSZABÁLYÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 463. 

151. SZABÁLYZATTERVEZET ZENTA KÖZSÉG EGYETEMI HALLGATÓI 
ÖSZTÖNDÍJALAPJA ESZKÖZEINEK A FELOSZTÁSÁRÓL 463. 

152. HATÁROZAT A ZENTAI GIMNÁZIUM ISKOLASZÉKTAGJÁNAK 
FELMENTÉSÉRŐL 470. 

153. HATÁROZAT A ZENTAI GIMNÁZIUM ISKOLASZÉKTAGJÁNAK 
KINEVEZÉSÉRŐL 470. 
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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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