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154. 
A költségvetési  rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  9/2002., 87/2002., 66/2005. 
és  85/2006. sz.) 25. szakasza,  a  közbevételekről és  közkiadásokról szóló  törvény (az SZK Hivatalos  
Közlönye,  76/91., 18/93., 22/93., 37/93., 67/93., 45/94., 54/99., 22/2001. és  33/2004. sz.)  47. 
szaksza,  a  helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/07. sz.) 32. 
szakasza  1.  bekezdésének  2.  pontja,  valamint  Zenta  község statútuma  (Zenta  Község  Hivatalos 
Lapja, 1/2006. sz.  – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 11. szakasza  1.   
bekezdésének 3. pontja  és  78.  szakasza  alapján  Zenta  Község Képviselő-testülete  a  2009. 10.20-
án tartott  ülésén  meghozta  az  alábbi  

R E N D E L E T E T  
ZENTA KÖZSÉG 2009.  ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS  

KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL    
1. szakasz   

Zenta község 2009. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) a teljes bevételét 
619.275.140,00 összegben állapítjuk meg.  

2. szakasz  
A 2009. évi  költségvetés  az  alábbiakból tevődik  össze: 
1.A költségvetés teljes  bevétele  540.616.000,00 dinár,  
2. A használók   más   forrásokból származó  bevétele  78.659.140,00 dinár.  
 

3. szakasz  
A költségvetés forrásonkénti bevételeit és jövedelmeit az  alábbi összegekben  tervezzük: 

Csoport Közgazdasági 
osztályozás Bevételek Terv  2009 

1 2 3 4 
I  ADÓK   
    
 321 BEVÉTELTÖBBLET 9 254 000 
 321121 Bevételtöbblet – előző  év 9 254 000 
    

 711 
JÖVEDELEM-,  NYERESÉG- ÉS  
TŐKENYERESÉGADÓK 167 067 000 

 711110 Keresetadók 123 587 000 
 711120 Önálló tevékenységekből  eredő bevételek  utáni adó 10 100 000 
 711140 Vagyonból  eredő bevételek  utáni  adó 12 500 000 

 711180 
Hozzájárulás az önálló   tevék. ellátó  személyek  bevétele 
után 1 380 000 

 711190 Egyéb  bevételek utáni adó 19 500 000 
    
    
 712 KERESETALAP-ADÓ  500 000 
 712110  Keresetalap-adó  500 000 
     
 713 VAGYONADÓ 44 800 000 
 713120 Vagyonadó 26 500 000 
 713310 Örökösödési  és  ajándékozási adó 1 500 000 
 713420 Tőkeátutalás  utáni  adó 16 600 000 
 713610 Névre  szóló részvények utáni  és  részesedési adó 200 000 
    
 714 JAVAK  ÉS  SZOLGÁLTATÁSOK  UTÁNI  ADÓK   23 700 000 
 714400 Egyes  szolgáltatások  utáni  adók 1 300 000 

 714500 
A javak  használata  és  a  javak használati engedélye  után 
adók 22 400 000 
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1 2 3 4 
    
 716 EGYÉB ADÓK 6 150 000 
 716110 Cégtábla  utáni  kommunális  illetékek 6 150 000 
 730  ADOMÁNYOK  ÉS  ÁTUTALÁSOK   98 000 000 
 733150 Más  hatalmi  szintek folyó  átutalásai 81 000 000 
 733250 Más hatalmi szintek tőkeátutalásai 17 000 000 
 731 ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI ÁLLAMOKTÓL   874  000 
 731151 Folyó adományok külföldi államoktól a község számára 874 000 
 732 ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL 484 000 

 732100 
Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint 
javára 358 000 

 732251 Tőkeadományok nemzetközi szervezetektől 126 000 
   I. ÖSSZESEN : 350 829 000 

II  EGYÉB  BEVÉTELEK  
 741 VAGYONI  BEVÉTELEK 104 421 000 
 741150 A községi költségvetési eszközök utáni kamatok 5 000 000 
 741510 Az  ásványi  eredetű nyersanyag  használata  utáni  térítmény 2 000 000 
 741520 Erdők és  mezőgazdasági telkek használata utáni térítmény 62 911 000 
 741530 Terület- és telekhasználat  utáni térítmény 33 510 000 

 741550 
Közs.érdekű javak használata utáni térítmény a kőolaj és 
gázkiterm.   1 000 000 

 742 JAVAK  ÉS  SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA 31 000 000 

 742150 
Javak és  szolgáltatások  eladásából  vagy bérbeadásából 
származó bevételek a  községi szint  javára   18 500 000 

 742250 Illetékek a  községi szint javára  12 480 000 

 742350 
A községi szervek bevételei javak és  аz  állami piacon kívüli 
egységek  szolgáltatásai  mellékes eladásából 20 000 

    
 743  PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON  1 000 000 

 743350 
Szabálysértési pénzbírságokból  eredő bevételek a  községi szint  
javára  1 000 000 

    

 744 
TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL  
SZÁRMAZÓ  ÖNKÉNTES  ÁTUTALÁSOK 3 000 000 

 744150 
Természetes és  jogi  személyektől származó folyó  önkéntes 
átutalások 3 000 000 

    
 745 VEGYES  ÉS  HATÁROZATLAN  BEVÉTELEK 29 856 000 
 745150 Vegyes  és  határozatlan bevételek a  községi szint  javára   29 856 000 
    
 770 REFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK 2 000 000 
 771111 Költségrefundációs memorandumtételek  2 000 000 

 911 
HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ  
JÖVEDELEM 13 510 000 

 911451 Hazai adósságvállalásból eredő  jövedelem 13 510 000 

 921 
HAZAI  PÉNZÜGYI  VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ  
JÖVEDELEM 5 000 000 

 921950 
Belföldi  részvények és egyéb  tőke  eladásából  származó 
jövedelemek a  községi szint  javára  5 000 000 

    II. ÖSSZESEN :  189 787 000 

  
A  KÖLTSÉGVETÉS  
FOLYÓ BEVÉTELEI 540 616 000  

  

A  HASZNÁLÓK 
EGYÉB   
BEVÉTELFORRÁSAI 78 659 140  

  ÖSSZESEN: 619 275 140  
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A költségvetési kiadások alaprendeltetések szerint az alábbi összegekben vannak megállapítva: 
Közgazd.   Költsévet. A költségv.-   

osztá- Leírás terv használók  Összesen 
lyozás   2009 terve   

1 2 3 4 3 
41 A  FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI 184 604 500 14 646 910  199 251 410
411 A foglalkoztatottak keresete és  pótlékai 143 303 900 7 705 100 151 009 000
412 A munkaadót terhelő szociális  járulékok 25 317 200 3 777 810 29 095 010
413 Természetbeni juttatások   300 000 300 000
414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 6 797 500 1 560 000 8 357 500
415 A foglalkoztatottak térítései 8 906 900 1 304 000 10 210 900
416 Díjak, jutalmak és  más üzleti kiadások 279 000  279 000
42 SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT 63 477 900 15 710 640 79 188 540
421 Állandó kiadások 29 081 000 6 147 300 35 228 300
422 Ingázási költségek 1 889 800 318 450 2 208 250
423 Szerződéses szolgáltatások 18 050 900 1 984 000 20 034 900
424 Szakosított szolgáltatások 3 013 000 1 946 000 4 959 000
425 Folyó javítások és  karbantartás 2 080 500 1 383 270 3 463 770
426 Anyag 9 362 700 3 931 620 13 294 320
43 ÁLLÓESZKÖZ-HASZNÁLAT 0 382 590 382 590 
431 Az  állóeszközök használata  382 590 382 590
44 KAMATTÖRLESZTÉS 16 482 000 21 000 16 503 000
441 Hazai kamatok törlesztése 16 482 000  16 482 000
444 Az adósságvállalás  járulékos költségei 21 000 21 000
45 SZUBVENCIÓK 103 285 000 0 103 285 000

451 
Közérdekű, nem  pénzügyi vállalatoknak 
nyújtott  szubvenció 103 285 000  103 285 000

46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 62 843 000 4 658 000 67 501 000

463 
Adományok és átutalások egyéb hatatlami 
szinteknek 25 787 000  25 787 000

465 Egyéb adományok, dotációk és  átutalások 37 056 000 4 658 000 41 714 000
47 SZOC.  BIZTOSÍTÁSBÓL EREDŐ JOGOK 11 886 000 0 11 886 000
472 Szociális védelmi térítés 11 886 000  11 886 000

     
48 EGYÉB KIADÁSOK 28 596 100 80 000 28 676 100
481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 25 102 100  25 102 100  
482 Adók, kötelező illetékek 3 433 000 80 000 3 513 000
483 Pénzbírságok és  kötbérek 61 000  61 000
49 TARTALÉKOK 2 000 000 0 2 000 000
499 Tartalékeszközök  2 000 000  2 000 000

     
51 ÁLLÓESZKÖZÖK 51 441 500 43 160 000 94 601 500
511 Épületek és építési létesítmények 49 648 100 42 560 000 92 208 100
512 Gépek és  felszerelés 1 744 400 600 000 2 344 400
515 Nem anyagi  jellegű vagyon 49 000  49 000

   
61 ALAPTŐKETÖRLESZTÉS 16 000 000 0 16 000 000
611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek 16 000 000  16 000 000

  ÖSSZESEN: 540 616 000 78 659 140 619 275 140
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KÜLÖN RÉSZ 
5. szakasz  

A költségvetés  540.616.000,00 dináros  eszközeit, valamint a  költségvetés  közvetett és  közvetlen  
használóinak  póttevékenységből származó  pótbevételeit  78.659.140,00 dinár  értékben, amelyek  
összesen 619.275.140,00 dinárt tesznek ki, használók szerint  az  alábbiaknak megfelelően osztjuk  fel:  
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L e í r á s  Költségvet 
terv  2009.  

A saját  
bevételek 
kiadásai 

Összesen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1     KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIV.    

 1.1    KKT,  ELNÖK,  ELNÖKHELYETTES, 
KÖZSÉGI TANÁCS    

  110   Végrehajtó és  törvényalkotási szervek    
   1 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 13 313 000 13 313 000
   2 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok  2 399 000  2 399 000
   216 414 A foglalkoztatottak szociális  juttatásai 121 000 121 000
   3 415 A foglalkoztatottak  térítései   384 000 384 000
   4 421 Állandó kiadások 1 245 000 1 245 000
   5 422 Ingázási költségek  731 000 731 000
   6 423 Szerződéses  szolgáltatások  7 094 000  7 094 000
   7 425 Folyó  javítások  és  karbantartás 491 000 491 000
   8 426 Anyag 1 825 000 1 825 000

          A 110. funkció  finanszírozási forrásai:    
    .01 Költségvetési bevételek  27 603 000 27 603 000
         A 110.  funkcióra  összesen: 27 603 000 27 603 000
         A 110. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   26 839 000 26 839 000
          Az 1.1.  fejezet  összesen: 26 839 000 26 839 000
 1.2    KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZS.    
  330   Bíróságok    
   9 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 1 677 000 1 677 000
   10 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 300 200 300 200
   11 414 A foglalkoztatottak  szociális  juttatásai 20 000 20 000
   12 415 A foglalkoztatottak  térítései  80 000 80 000
   13 416 Díjak, jutalmak és  más üzleti kiadások
   14 421 Állandó kiadások 107 200 107 200
   15 422 Ingázási költségek 45 000 45 000
   16 423 Szerződéses  szolgáltatások 23 000 23 000
   17 426 Anyag 50 000 50 000
          A 330. funkció  finanszírozási forrásai:
    .01 Költségvetési bevételek 2 302 400 2 302 400
          A 330.  funkcióra  összesen: 2 302 400  2 302 400
          Az 1.2. funkció  finanszírozási forrásai:
        .01 Költségvetési bevételek  2 302 400 2 302 400
          Az 1.2. fejezet  összesen: 2 302 400 2 302 400
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1.3    TISZAPART-ALVÉG H. K.    
  110  Végrehajtó és  törvényalkotási szervek       
   18 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 724 800 97 200 822 000
   19 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 130 400 17 410 147 810
   20 415 A foglalkoztatottak  térítései   100 500 100 500
   21 416 Díjak, jutalmak és  más üzleti kiadások 

22 421 Állandó kiadások 142 500 142 500
   23 422 Ingázási költségek 53 450 53 450

24 423 Szerződéses szolgáltatások 51 000 279 000 330 000
25 425 Folyó javítások és karbantartás 66 270 66 270

   26 426 Anyag 40 620 40 620 
   27 431 Állóeszköz-használat 117 590 117 590
   28 511 Gépek  és  felszerelés 16 660 000 16 660 000
          A 110. funkció  finanszírozási forrásai:    
    .01 Költségvetési bevételek    1 149 200   1 149 200
        .04 Saját  bevételek  17 331 540 17 331 540
          A 110.  funkcióra  összesen: 1 149 200 17 331 540 18 480 740
          Az 1.3. funkció  finanszírozási forrásai:   
    .01 Költségvetési bevételek   1 149 200 1 149 200
        .04 Saját  bevételek  17 331 540 17 331 540 
          Az 1.3. fejezet  összesen: 1 149 200 17 331 540 18 480 740
 1.4    H. K.  CENTA -TÓPART   
  110  Végrehajtó és  törvényalkotási szervek     
   29 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 719 300 719 300
   30 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 128 500 128 500
   31 415 A foglalkoztatottak  térítései   69 000 69 000
   32 416 Díjak, jutalmak és  más üzleti kiadások  
   33 421 Állandó kiadások 143 000 143 000
   34 423 Szerződéses  szolgáltatások 51 000 51 000
   35 511 Épületek és építési létesítmények 15 000 000 15 000 000
          A 110. funkció  finanszírozási forrásai:  
    .01 Költségvetési bevételek   1 110 800 1 110 800
        .04 Saját  bevételek 15 000 000 15 000 000
          A 110.  funkcióra  összesen: 1 110 800 15 000 000 16 110 800 
          Az 1.4. funkció  finanszírozási forrásai:  
    .01 Költségvetési bevételek   1 110 800 1 110 800
        .04 Saját  bevételek 15 000 000 15 000 000
          Az 1.4. fejezet  összesen: 1 110 800 15 000 000 16 110 800
 1.5    KERTEK  H. K.     
  110  Végrehajtó és  törvényalkotási szervek     
   36 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 679 400 679 400
   37 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 121 500 121 500
   38 415 A foglalkoztatottak  térítései   69 000 69 000
   39 416 Díjak, jutalmak és  más üzleti kiadások  
   40 421 Állandó kiadások 143 000 143 000
   41 422 Ingázási költségek 80 000 80 000
   42 423 Szerződéses  szolgáltatások 51 000 30 000 81 000
   43 425 Folyó  javítások  és  karbantartás 40 000 40 000
   44 426 Anyag  20 000 20 000
   45 482 Adók, kötlező  illetékek  10 000 10 000
   46 511 Épületek és  építési létesítmények   10 800 000 10 800 000
          A 110. funkció  finanszírozási forrásai:   
    .01 Költségvetési bevételek   1 063 900 1 063 900
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
        .04 Saját  bevételek  10 980 000 10 980 000
          A 110. funkcióra összesen: 1 063 900 10 980 000 12 043 900
          Az 1.5. funkció  finanszírozási forrásai:   
    .01 Költségvetési bevételek   1 063 900 1 063 900
        .04 Saját  bevételek 10 980 000 10 980 000
          Az 1.5. fejezet  összesen: 1 063 900 10 980 000 12 043 900
 1.6    FELSŐHEGY H. K.     
  110  Végrehajtó és  törvényalkotási szervek      
   47 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 273 300 273 300
   48 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 48 500 48 500
   49 415 A foglalkoztatottak  térítései   35 000 35 000
   50 416 Díjak, jutalmak és  más üzleti kiadások 
   51 421 Állandó kiadások 135 000 128 000 263 000
   52 422 Ingázási költségek 35 000 35 000
   53 423 Szerződéses  szolgáltatások 51 000 456 000 507 000
   54 424 Szakosított szolgáltatások  700 000 700 000
   55 425 Folyó  javítások  és  karbantartás 612 000 612 000
   56 426 Anyag 165 000 165 000
   218 511 Épületek és építési  létesítmények   1 168 000 1 168 000
          A 110. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   1 710 800  1 710 800
        .04 Saját  bevételek 2 096 000 2 096 000
          A 110.  funkcióra  összesen: 1 710 800 2 096 000 3 806 800
          Az 1.6. funkció  finanszírozási forrásai:   
    .01 Költségvetési bevételek    1 710 800 1 710 800
        .04 Saját  bevételek 2 096 000 2 096 000
          Az 1.6. fejezet  összesen: 1 710 800 2 096 000 3 806 800
 1.7    H. K. BÁCSKA – BOGARAS     
  110  Végrehajtó és  törvényalkotási szervek     
   57 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 358 600 358 600
   58 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 64 200 64 200
   59 415 A foglalkoztatottak  térítései   35 000 35 000
   60  416 Díjak, jutalmak és  más üzleti kiadások  
   61 421 Állandó kiadások 145 100 15 000 160 100
   62 422 Ingázási költségek 20 000 20 000
   63 423 Szerződéses  szolgáltatások 48 900 10 000 58 900
   64 424 Szakosított szolgáltatások 20 000 20 000
   65 425 Folyó  javítások  és  karbantartás 130 000 130 000
   66 426 Anyag  20 000  20 000
   67 431 Az  állóeszközök használata 265 000 265 000
          A 110. funkció  finanszírozási forrásai:   
    .01 Költségvetési bevételek   651 800 651 800
    .04 Saját  bevételek 480 000 480 000
          A 110.  funkcióra  összesen: 651 800 480 000 1 131 800
          Az 1.7. funkció  finanszírozási forrásai:   
    .01 Költségvetési bevételek   651 800 651 800
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
        .04 Saját  bevételek 480 000 480 000
          Az 1.7. fejezet  összesen: 651 800 480 000 1 131 800
 1.8    TORNYOS H. K.   
  110  Végrehajtó és  törvényalkotási szervek      
   68 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 644 700 559 700 1 204 400
   69 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 114 700 100 200 214 900
   70 415 A foglalkoztatottak  térítései   69 000 69 000 138 000
   71 416 Díjak, jutalmak és  más üzleti kiadások 
   72 421 Állandó kiadások 143 000 327 000 470 000
   73 423 Szerződéses  szolgáltatások 51 000 69 000 120 000
   74 424 Szakosított szolgáltatások 33 000 33 000
   75 425 Folyó  javítások  és  karbantartás 160 000 160 000
   76 426 Anyag 60 000 60 000
          A 110. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   1 022 400 1 022 400
        .04 Saját  bevételek 1 377 900 1 377 900
          A 110.  funkcióra  összesen: 1 022 400 1 377 900 2  400 300
          Az 1.8. funkció  finanszírozási forrásai:   
    .01 Költségvetési bevételek   1 022 400 1 022 400
        .04 Saját  bevételek 1 377 900 1 377 900
          Az 1.8. fejezet  összesen: 1 022 400 1 377 900 2 400 300
 1.9    KEVI H. K.     
  110  Végrehajtó és  törvényalkotási szervek        
   77 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 284 200 284 200
   78 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 51 300 51 300
   79 415 A foglalkoztatottak  térítései   35 000 35 000
   80 416 Díjak, jutalmak és  más üzleti kiadások  
   81 421 Állandó kiadások 143 000 143 000
   82 423 Szerződéses  szolgáltatások 51 000 51 000
          A 110. funkció  finanszírozási forrásai:  
    .01 Költségvetési bevételek   564 500 564 500
          A 110.  funkcióra  összesen: 564 500 564 500
          Az 1.9. funkció  finanszírozási forrásai:  
    .01 Költségvetési bevételek   564 500 564 500
          Az 1.9. fejezet  összesen: 564 500 564 500

 1.10    KÖZSÉGI  KÖZIGAZGATÁSI SZERV  
  130   Végrehajtó és  törvényalkotási szervek    
     Községi Közigazgatási Hivatal  
   83 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 50 195 000 50 195 000
   84 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 8 956 200 8 956 200
   85 414 A foglalkoztatottak szociális  juttatásai 5 295 000 5 295 000 
   86 415 A foglalkoztatottak  térítései    5 541 000  5 541 000
   87 416 Díjak, jutalmak és  egyéb  külön kiadások 
   88 421 Állandó  kiadások 8 137 000 8 137 000
   89 422 Ingázási költségek  597 000  597 000
   90 423 Szerződéses  szolgáltatások 3 310 000 3 310 000
   91 425 Folyó  javítások  és  karbantartás 999 000 999 000
   92 426 Anyag 2 772 000 2 772 000
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   93 482 Adók,  kötelező  illetékek 12 000 12 000
   94 512 Gépek és  felszerelés 1 149 000 1 149 000
   95 515 Nem anyagi jellegű vagyon   
     A 130. funkció  finanszírozási forrásai: 
     Költségvetési bevételek   
     A 130.  funkcióra  összesen: 
         A 130. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   86 963 200 86 963 200
          A 130.  funkcióra  összesen: 86 963 200 86 963 200

    130     Általános  szoláltatások 
          Mezőőrszolgálat  
      96 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 4 189 000 4 189 000
      97 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 750 500 750 500
      98 415 A foglalkoztatottak  térítései   539 000 539 000
   99 416 Díjak, jutalmak és  egyéb  külön kiadások 
   100 421 Állandó  költségek 32 000 32 000
   101 422 Ingázási  költségek 
      102 425 Folyó  javítások  és  karbantartás 138 000 138 000
      103 426 Anyag 267 000 267 000

          A 130. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek        5 915 500       5 915 500
          A 130.  funkcióra  összesen: 5 915 500 5 915 500

  130   Általános  szolgáltatások   
   104 421 Állandó  kiadások 8 699 000 8 699 000
   105 423 Szerződéses  szolgáltatások 5 275 000 5 275 000
   106 441 Hazai  kamattörlesztés 82 000 82 000
   107 482 Adók,  kötelező  illetékek 3 408 000 3 408 000
   215 483 Pénzbírságok és  kötbérek 61 000 61 000
   108 512 Gépek és  felszerelés 552 000 552 000
   109 515 Nem anyagi jellegű vagyon  49 000 49 000
          A 130. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   18 126 000 18 126 000
          A 130.  funkcióra  összesen: 18 126 000 18 126 000

     
POLITIKAI PÁRTOK 
FINANSZÍROZÁSA 

  111   Végrehajtó és  törvényalkotási szervek      
   110 481 Nem kormányzati szervezetek  dotálása 500 000 500 000
          A 111. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   500 000 500 000
          A 111.  funkcióra  összesen: 500 000 500 000
      

     
FORRÁSOK A HELYI  
KÖZÖSSÉGEKBEN   

  160   Máshová nem sorolt közszolgáltatások  
   219 415 A foglalkoztatottak térítései        279 000         279 000 
   220 426 Anyag         116 000          116 000
     A 160. funkció  finanszírozási forrásai:  
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    01 Költségvetési bevételek           395 000     395 000
     A 160.  funkcióra  összesen:         395 000         395 000
  912   Alapfokú  oktatás-  
     Stevan Sremac Általános  Iskola  
   111 465 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint. 20 848 000 20 848 000
          A 912. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   20 848 000 20 848 000
    .04 Saját  bevételek 
          A 912.  funkcióra  összesen: 20 848 000 20 848 000
      
  912   Alapfokú  oktatás-  
     Stevan Mokranjac Általános  Zeneiskola  
   112 465 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint. 1 941 000 350 000  2 291 000
          A 912. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   1 941 000 1 941 000
    .04 Saját  bevételek 350 000 350 000
          A 912.  funkcióra  összesen: 1 941 000 350 000 2 291 000
      
  920   Középfokú oktatás-    
     Zentai Gimnázium  
   113 465 Adományok és átutalások egyéb hatat.szint. 4 225 000 220 000 4 445 000
          A 920. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   4 225 000 4 225 000
    .04 Saját  bevételek 220 000 220 000
          A 920.  funkcióra  összesen: 4 225 000 220 000 4 445 000
      
  920   Középfokú oktatás-  
     Tehetséggondozó Gimnázium  
   114 465 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint. 2 130 000 2 888 000 5 018 000
          A 920. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   2 130 000 2 130 000
    .04 Saját  bevételek 2 888 000 2 888 000
          A 920.  funkcióra  összesen: 2 130 000 2 888 000 5 018 000
  920   Középfokú oktatás-  
     Közgazdasági-kereskedelmi Iskola  
   115 465 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint. 4 225 000 600 000 4 825 000
          A 920. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   4 225 000   4 225 000
    .04 Saját bevételek 600 000 600 000
     A 920.  funkcióra  összesen: 4 225 000 600 000 4 825 000
  920   Középfokú oktatás- 
          Egészségügyi  Középiskola 
   116 465 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint 2 892 000 600 000 3 492 000
         A 920. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   2 892 000 2 892 000
    .04 Saját bevételek 600 000 600 000
          A 920.  funkcióra  összesen: 2 892 000 600 000 3 492 000
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  980   Máshová nem sorolt  oktatás    
   117 472 Szoc.védelmi térítés a  költségvetésből 10 360 000 10 360 000
     `- Tanulók  utaztatása                    7 500 000 
     `- Egyetemistál ösztöndíjazása      2 600 000 
     `- Szakmai  továbbképzés                 260 000 
          A 980. funkció  finanszírozási forrásai:  
        .01 Költségvetési bevételek   10 360 000 10 360 000
          A 980.  funkcióra  összesen: 10 360 000 10 360 000

  110   Tartalékok    
   118 499 Tartalékeszközök                   2 000 000 2 000 000
     `- Állandó  tartalékok                    2 000 000 
     `- Folyó  tartalékok                        
          A 110. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   2 000 000 2 000 000 
          A 110.  funkcióra  összesen: 2 000 000 2 000 000 
  620   Közösségfejlesztés  
     Lakás- kommunálisügy  
   119 441 Hazai kamatok törlesztése 16 400 000 16 400 000 
   120 451 Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak       103 285 000 103 285 000
     `-Szemafórok karbantartása              300 000
     `-Közvilágítás                              11 674 000 
     `-Utcák takarítása                          4 100 000 
     `-Zöldterületek                              6 300 000  
     `-Fűnyírás  a Népkertben                 700 000 
     `-Üzlethelys. és közs.vagy.költ.   3 700 000
     `-Ültetv.és védett övez. karbant.     900 000
     `-Fák szakszerű metszése               100 000   
     `-Szúnyogirtás és környezetvéd.  6 000 000
     `-Helyi utak karbantartása            3 500 000  
     `-Vertikális szignalizáció                 423 000
     `-Horizontális  szignalizáció            789 000  
     `-A városi strand urbanizálása         510 000  
     `-Emlékművek karbantartása           221 000
     `-Templomok külső megvilágítása   154 000 
     `-Utak  téli  karbantartása                 790 000
     `-Játszóterek karbantartása               212 500
     `-Nagyértékű mezőgaz. szub.      62 911 000
   121 463 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint. 25 100 000 25 100 000
     `-Oktatási létes. és felszerel.         4 000 000  
     `-Zenta mezőgazd. fejlesztése       4 000 000
     `-Zenta kisip.és iparos.fejleszt.     4 100 000
     `-Projektumokban való részvétel  2 000 000
     `-A Művelődési Otthon adapt.      2 650 000
     `-Történelmi Levéltár                       500 000
     `-Inkubátor Kft.                             1 500 000
     `-Kamaraszínház                           1 350 000
     `-Az egészség. intézm. szükség.   3 500 000
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     `-Region. szemétlerakó                 1 500 000
   122 511 Épületek és  építési  létesítmények 48 480 100 48 480 100
     `-Zenta   tervei                               5 000 000
     `-Kisaj. Kiskompet és Keceli tel.  1 500 000
     `-Projektumok és önrész              16 980 100  
     `-Sportközpont                               2 000 000
     ‘-Épületek és létesítmények vás. 23 000 000 
   123 611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek 16 000 000 16 000 000
         A 620. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   209 265 100 209 265 100
         A 620.  funkcióra  összesen: 209 265 100 209 265 100

  110   Végrehajtó és  törvényalkotási szervek    
     Egyéb  kormányon kívüli szervezetek  
   124 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 7 206 000 7 206 000
     `-Helyi Gyermekjóléti Akcióterv  1 060 000   
     `-Helyi Ifjúságjóléti Akcióterv      1 060 000   
     `-Helyi Roma Akcióterv                  400 000   
     `-Szociális stratégia                          400 000   
     `-Részvétel civ.szerv.projektum.   2 000 000   
     `-Egyéb                                          2 246 000   
     ‘-Roma  koordinátor                           40 000 
          A 110. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   7 206 000 7 206 000
          A 110.  funkcióra  összesen: 7 206 000 7 206 000
          Az 1.10. funkció finanszírozási  forrásai:    
    .01 Költségvetési  bevételek  376 991 800  376 991 800
    .04 Saját  bevételek 4 658 000 4 658 000 
          Az 1.10. fejezet összesen 376 991 800 4 658 000 381 649 800
      
 1.11       IDEGENFORGALMI SZERVEZET  
     125 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 1 118 000 400 000 1 518 000
     126 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 200 000 73 000 273 000
     127 415 A foglalkoztatottak  térítései   69 000 35 000 104 000
   128 416 Díjak, jutalmak és  egyéb  üzleti  kiadások 
     129 421 Állandó  kiadások 214 000 152 000 366 000
     130 422 Ingázási költségek 80 000 110 000 196 000
     131 423 Szerződéses  szolgáltatások 200 000 900 000  1 100 000
   132 424 Szakosított szolgáltatások 225 000 225 000
   133 425 Folyó  javítások  és  karbantartás 1 600 125 000 126 600
     134 426 Anyag 104 000 290 000 394 000
   135 463 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint. 687 000 687 000
   217 472 Szociális védelmi térítmények 311 000 311 000
   136 482 Adók, kötelező illetékek 30 000 30 000
     137 511 Épületek és  építési  létesítmények 100 000 100 000 
   138 512 Gépek és  felszerelés 43 400 600 000 643 400
          A 620. funkció  finanszírozási forrásai: 
        .01 Költségvetési bevételek   3 028 000 3 028 000
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    .04 Saját  bevételek 3 040 000 3 040 000
          A 620.  funkcióra  összesen: 3 028 000 3 040 000 6 068 000
          Az 1.11. fejezet finanszírozási  forrásai:   
       .01 Költségvetési  bevételek 3 028 000 3 028 000
    .04 Saját  bevételek 3 040 000  3 040 000
          Az 1.11. fejezet összesen 3 028 000 3 040 000 6 068 000
 1.13    ISKOLÁSKOR ELŐTTI  OKTATÁS    
     Hófehérke Óvoda 
  911   Iskoláskor előtti oktatás 
   139 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 40 759 000 4 074 200 44 833 200
   140 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 6 957 000 3 122 000 10 079 000
   141 413 Természetbeni juttatások 300 000 300 000
   142 414 A foglalkoztatottak szociális  juttatásai 450 000 1 560 000 2 010 000
   143 415 A foglalkoztatottak térítései  275 000 1 200 000 1 475 000
   144 416 Díjak, jutalmak és  egyéb  üzleti kiadások 
   145 421 Állandó  kiadások 1 500 000 5 525 300 7 025 300
   146 422 Ingázási költségek 20 000 20 000
   147 423 Szerződéses  szolgáltatások 380 000 185 000 565 000
   148 424 Szakosított szolgáltatások 24 000 24 000
   149 425 Folyó javítások és karbantartás 150 000 150 000
   150 426 Anyag 3 284 000 2 986 000 6 270 000
   151 444 Az adósságvállalás járulékos  költségei 21 000 21 000
   152 482 Adók,  kötelező illetékek 40 000 40 000
      A 911. funkció  finanszírozási forrásai:    
    .01 Költségvetési bevételek   53 605 000 53 605 000
    .04 Saját  bevételek  19 207 500 19 207 500
      A 911.  funkcióra  összesen: 53 605 000 19 207 500 72 812 500
      Az 1.13. fejezet finanszírozási  forrásai:     
    .01 Költségvetési  bevételek 53 605 000 53 605 000
    .04 Saját  bevételek  19 207 500 19 207 500
      Az 1.13. fejezet összesen 53 605 000 19 207 500 72 812 500
      
 1.14    THURZÓ  LAJOS  KMK 
  820   Kulturális  szolgáltatások   
   153 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 11 746 000 986 000 12 786 000
   154 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 2 098 000 181 000 2 289 000
   155 414 A foglalkoztatottak szociális  juttatásai 600 000 600 000
   156 415 A foglalkoztatottak térítései 589 000 589 000
   157 416 Díjak, jutalmak és  egyéb  üzleti  kiadások 
   158 421 Állandó  kiadások 4 830 000 4 830 000
   159 422 Ingázási költségek 220 000 220 000
   160 423 Szerződéses  szolgáltatások 800 000 800 000
   161 424 Szakosított szolgáltatások 2 833 000 944 000 3 777 000
   162 425 Folyó javítások és karbantartás         240 000 240 000
   163 426 Anyag 550 000 550 000
   164 482 Adók,  kötelező illetékek 10 000 10 000
        A 820. funkció  finanszírozási forrásai: 
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    .01 Költségvetési bevételek   24 516 000 24 516 000
    .04 Saját  bevételek 2 111 000 2 111 000
        A 820.  funkcióra  összesen: 24 516 000 2 111 000 26 627 000
  820   Művelődési szervezetek    

   165 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 6 030 000 6 030 000
     `-Egyéb  művelődési szervezetek  1 500 000  
     `-Zenta város ünnepe                    1 720 000  

     
`-VIII. Nemzetközi  Kárpát-medencei      
    Aratóünnepség                             150 000   

     
`-VIII. Nemzetközi Birkanyíró és  Pörkölt-
    főző Verseny                              200 000   

     `-X. Nyári Ifjúsági Játékok             850 000  
     `-Zyntharew  Vitézi Torna                  60 000  
     `-Miroslav A. Kamaraszínház         500 000  
     `-Barkóca Pitypang                           150 000  
     `-Zeneakadémiai Mesteriskola        900 000  
        A 820. funkció  finanszírozási forrásai:  
    .01 Költségvetési bevételek  6 030 000 6 030 000
        A 820.  funkcióra  összesen: 6 030 000 6 030 000
        Az 1.14. fejezet finanszírozási  forrásai:  
    .01 Költségvetési  bevételek 30 546 000 30 546 000
      .04 Saját  bevételek 2 111 000     2 111 000
        Az 1.14. fejezet összesen 30 546 000 2 111 000 32 657 000
 1.15    STEVAN SREMAC ALAPÍTVÁNY
  820    Művelődéi   szolgáltatások  
   166 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 400 000 400 000 
   167 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 73 000 73 000
   168 421 Állandó  kiadások 210 000 210 000
   169 422 Ingázási költségek 150 000 150 000
   170 423 Szerződéses  szolgáltatások 350 000 350 000
   171 424 Szakosított szolgáltatások 180 000 180 000
   172 425 Folyó javítások és karbantartás 15 000 15 000
   173 426 Anyag 70 000 70 000
   174 481 Nem kormányzati szervezetek dotálása 700 000 700 000
       `-Művelődési rendezvények szerv.   500 000
        A 820. funkció  finanszírozási forrásai:
    .01 Költségvetési bevételek  2 148 000 2 148 000
        A 820.  funkcióra  összesen: 2 148 000 2 148 000
        Az 1.15. fejezet finanszírozási  forrásai:  
    .01 Költségvetési  bevételek 2 148 000 2 148 000
        Az 1.15. fejezet összesen 2 148 000 2 148 000

 1.16    TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR  
  820   Kulturális  szolgáltatások  
   175 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 8 024 000 1 050 000 9 074 000
   176 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 1 457 700 188 000 1 645 700
   177 415 A foglalkoztatottak térítései 392 000 392 000
   178 416 Díjak, jutalmak és  egyéb üzleti kiadások
   179 421 Állandó  kiadások 70 100 70 100
   180 425 Ingázási költségek 39 900 39 900
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   181 426 Anyag 20 000 20 000
        A 820. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   10 003 700 10 003 700
    .04 Saját bevételek 1 238 000 1 238 000
        A 820.  funkcióra  összesen: 10 003 700 1 238 000 11 241 700
        Az 1.16. fejezet finanszírozási  forrásai 
    .01 Költségvetési  bevételek 10 003 700 10 003 700
      .04 Saját bevételek 1 238 000 1 238 000
        Az 1.16. fejezet összesen 10 003 700 1 238 000 11 241 700
 1.17    SPORTKULTÚRA  
     Sportszövetség 
  810   Rekreációs  és  sportszolgáltatás    
   182 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 5 584 000 5  584 000
   183 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 996 700 996 700
   184 415 A foglalkoztatottak térítései 453 400 453 400
   185 416 Díjak, jutalmak és  egyéb üzleti kiadások  
   186 421 Állandó  kiadások      2 101 000 2 101 000
   187 422 Ingázási költségek 7 800 7 800
   188 423 Szerződéses szolgáltatások 88 500 88 500
   189 425 Folyó javítások és karbantartás 15 000 15 000
   190 426 Anyag 97 200 97 200
     A 810. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési  bevételek 9 343 600 9 343 600
     A 810.  funkcióra  összesen: 9 343 600 9 343 600
     Sportszervezetek    
  810   Rekreációs  és  sportszolgáltatás    
   191 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 5 095 280 5 095 280
     `-Hagyományos sportrendezv.      1 017 000  
     `-Az  élsport dotálása                    1 058 280  
     `-Sportstratégia                                400 000  
     `-Egyéb sportszervezetek             2 620 000   
        A 810. funkció  finanszírozási forrásai:  
    .01 Költségvetési bevételek   5 095 280 5 095 280
        A 810.  funkcióra  összesen: 5 095 280 5 095 280
        Az 1.17. fejezet finanszírozási  forrásai  
    .01 Költségvetési  bevételek 14 438 880 14 438 880
        Az 1.17. fejezet összesen 14 438 880 14 438 880
 1.18    SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT 
  090   Szociális  védelem   
   192 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 2 365 000 38 000 2 403 000
   193 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 423 000 6 700 429 700
   194 414 A foglalkoztatottak szociális  juttatásai 311 500 311 500
   195 415 A foglalkoztatottak térítései 172 000 172 000
   196 416 Díjak, jutalmak és  egyéb üzleti kiadások 
   197 421 Állandó  kiadások 902 000 902 000
   198 422 Ingázási költségek 50 000 50 000
   199 423 Szerződéses  szolgáltatások 130 000 130 000
   200 425 Folyó javítások és karbantartás 100 000 100 000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   201 426 Anyag 128 500 128 500
   202 472 Szociális védelmi térítés 1 215 000 1 215 000
   203 482 Adók,  kötelező illetékek 3 000 3 000
      A 090. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   5 800 000 5 800 000
    .04 Saját bevételek 44 700 44 700
        A 090.  funkcióra  összesen: 5 800 000 44 700 5 844 700
  090   Máshová  nem sorolt szociális védelem   
     Egyéb kormányon kívüli szervezetek   
   204 481 Nem kormányzati szervezetek dotálása 5 570 820 5 570 820
     `-Vöröskereszt                              1 000 000  
     `-Halláskárosultak  Szövetsége       530 000   
     `-Öregségi nyugdíjasok                   175 000   
     `-Rokkantnyugdíjasok                     178 000   
     `-ZENDE                                         859 000   
     `-Háziápolás – Caritas                     150 000   
     `-Népkonyha                                1 590 000   
     `-Napraforgó Civil Szervezet          292 000   
     `-Tincse                                              90 000   
     `-Disztrófiások Egyesülete                22 000   
     `-Vakok és Gyengénl.Községk.Szer. 78 000   
     `-Szklerózis-multiplex Betegek Egy. 34 000   
     `-Nemek egyenjog. fogl. bizottság     45 000   
     `-Kéz a kézben-Fej.Gát.Gyerm.       146 000   
     `-Harcosszövetség                              27 000   
     `-Egyéb                                            358 820   
        A 090. funkció  finanszírozási forrásai:   
    .01 Költségvetési bevételek   5 570 820  5 570 820
    .04 Saját bevételek  44 700 44 700
        A 090.  funkcióra  összesen: 5 570 820 44 700  5 615 520
        Az 1.18. fejezet finanszírozási  forrásai  
    .01 Költségvetési  bevételek 11 370 820 11 370 820
    .04 Saját bevételek  44 700 44 700
        Az 1.18. fejezet összesen 11 370 820 44 700 11 415 520

1.19 TŰZVÉDELMI ALAP
  320   Tűzvédelmi szolgáltatások      
   205 465 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint 231 000 231 000 
        A 320. funkció  finanszírozási forrásai:    
    .01 Költségvetési bevételek   231 000 231 000
        A 320.  funkcióra  összesen: 231 000 231 000
  320   Tűzv.szolg. – Községi Tűzoltó Szövets.    
   206 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 249 600 500 000 749 600
   207 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 46 800 89 500 136 300
   208 421 Állandó  kiadások 39 100 39 100
   209 422 Ingázási költségek 9 000 9 000
   210 423 Szerződéses  szolgáltatások 45 500 55 000 100 500
   211 425 Folyó javítások és karbantartás 41 000 100 000 141 000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   212 426 Anyag 79 000 350 000 429 000
        A 320. funkció  finanszírozási forrásai:    
    .01 Költségvetési bevételek   510 000 510 000
      .04 Saját  bevételek  1 094 500 1 094 500
        A 320.  funkcióra  összesen: 510 000 1 094 500 1 604 500
  320   Tűzv.szolg. –Önkéntes Tűzoltó  Egyes.    
   213 465 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint. 314 000 314 000
       A 320. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   314 000 314 000

       A 320.  funkcióra  összesen: 314 000 314 000
  320   Tűzv.szolg. – Tisza menti fúvószenekar    
   214 465 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint 250 000 250 000
        A 320. funkció  finanszírozási forrásai:    
    .01 Költségvetési bevételek   250 000 250 000
        A 320.  funkcióra  összesen: 250 000 250 000
     Az 1.19. fejezet finanszírozási  forrásai    
    .01 Költségvetési  bevételek 1 305 000 1 305 000
    .04 Saját bevételek  1 094 500 1 094 500
        Az 1.19. fejezet összesen 1 305 000 1 094 500 2 399 500
        ÖSSZESEN: 540 616 000 78 659 140 619 275 140

 
III. A KÖLTSÉGVETÉS  VÉGREHAJTÁSA   

 
6. szakasz 

A költségvetésben tervezzük az állandó költségvetési tartalékok eszközeit.  Az állandó 
költségvetési tartalékokba az eszközöket a 2009. év teljes bevételének 0,5%-áig határozzuk  meg. 

Az állandó költségvetési tartalékok eszközeinek a költségvetési rendszerről szóló törvény 49. 
szakaszában megállapított célokra való felhasználásáról a község polgármestere dönt. Az állandó 
költségvetési tartalékok felhasználásáról szóló jelentést a költségvetésről szóló zárszámadással meg 
kell küldeni a helyi képviselő-testületnek.   

 
7. szakasz   

A folyó költségvetési tartalékokba 1.547.000,00 dinár  értékű  eszközöket tervezünk.   
A folyó költségvetési tartalékeszközöket nem tervezett célokra lehet használni, olyanokra, 

amelyekre  nem lett  appropriáció eszközölve, vagy amelyekről év közben megmutatkozik, hogy az 
appropriációk nem voltak  elegendő  mértékűek.  A folyó költségvetési tartalékok felhasználásáról 
szóló rendeletet a község polgármestere hozza meg. 

 
8. szakasz 

A költségvetésről szóló rendelet végrehajtásáért a község polgármestere felel.  A költségvetés 
végrehajtására vonatkozó meghagyást a község polgármestere adja.  A költségvetéssel felosztott 
eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a polgármester felel.    

 
9. szakasz  

A költségvetéssel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a Községi 
Közigazgatási Hivatal vezetője felel.   
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10. szakasz  
A megvalósított eszközök felosztására háromhavi tervekkel kerül sor. A költségvetés-

használók programjainak finanszírozására besorolt eszközök a használóknak kérelem alapján kerülnek 
átutalásra, összhangban a háromhavi költségvetési tervekben jóváhagyott kvótákkal (arányos 
részekkel). A kérelem mellett a használók kötelesek megküldeni a komplett dokumentációt 
(másolatban) kifizetés céljából.   

11. szakasz   
A költségvetési eszközhasználók a jelen rendelettel felosztott eszközöket csak arra a célra 

használhatják, amelyre a kérelmük alapján azok az eszközök jóvá lettek hagyva és át  lettek utalva.  A 
költségvetési eszközök terhére a használó csak a jelen rendelettel megállapított appropriáció összegéig 
vállalhat át kötelezettségeket. A község polgármestere hozhat rendeletet az appropriációk 
módosításáról, összhangban a költségvetési rendszerről szóló törvény 41. szakaszával. 

12. szakasz  
A község polgármestere évente legalább egyszer a képviselő-testület elé terjeszti a 

költségvetésről szóló rendelet megvalósításáról szóló  jelentést, illetve a költségvetés zárszámadását. 
13. szakasz  

A jelen rendelettel felosztott eszközök a használók felé a megvalósított költségvetési 
bevételekkel részarányosan kerülnek teljesítésre. Amennyiben a költségvetési jövedelmek az év 
folyamán csökkennek, a költségvetési kiadások az alábbi prioritás szerint kerülnek végrehajtásra: a 
költségvetés-használók foglalkoztatottjai keresetének kifizetési kötelezettségei és a költségvetési 
eszközhasználók zavartalan működéséhez szükséges minimális állandó költségek.    

14. szakasz 
A 121. pozíció 04. tétele (projektumokban való részvétel) eszközeinek felosztása a megfelelő 

általános aktussal összhangban történik.    
15. szakasz   

A 124. pozíció 06. tétele és a 165. pozíció 01. tétele Egyéb pont alatti eszközeinek a felosztása  
pályázat  útján történik.   

16. szakasz   
A beruházási programokra szánt eszközök (a vízvezeték újjáépítése, a törpevízvezetékek 

rákapcsolása, a B1-es villámhárítóval ellátott kút újjáépítése, az ipari komplexum víz- és 
csatornavezeték-infrastruktúrájának projektuma) a község polgármesterének határozata alapján a 
KLKV kísérő dokumentumokkal ellátott eszközhasználati kérelme szerint kerülnek átutalásra.  A 
közvállalat igazgatója felel a költségvetéssel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű 
felhasználásáért, és közvetetten felel a munkájáért Zenta község polgármesterének.   

 
17. szakasz   

Ha a  költségvetési eszközhasználók nem valósítanak meg pótjövedelmet a tervezett  
összegben, az ezen bevételekből megállapított  appropriácók  nem  lesznek  végrehajtva a  költségvetés  
eszközeinek  terhére.  

 
18. szakasz   

A költségvetési eszközhasználók, amelyek megtakarításokat valósítanak meg a költségvetési 
eszközök fogyasztásában, a foglalkoztatottak kiadásaiban és a szolgáltatások és áru használatában, a 
megvalósított megtakarított összeget a foglalkoztatottak különös munkaeredményei díjazásának 
kifizetésére fordíthatják.    

A jelen szakasz 1. bekezdése szerint megvalósult megtakarított eszközök nem fizethetők ki 
nagyobb összegben, mint amennyi szükséges a költségvetési eszközhasználók egyhavi 
keresetalapjának kifizetésére, éspedig a költségvetési év végén.   
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19. szakasz   
A közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók, amelyeknek tevékenységét teljes 

egészében vagy túlsúlyban a költségvetésből finanszírozzák, a költségvetésből biztosított eszközök 
részével arányosan csökkenteni fogják a 2009-es évben elszámolt munkaeszköz-amortizációt.   

 
20. szakasz 

A közbeszerzési eljárás a közbeszerzésről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban folyik.  
Kis értékű közbeszerzésnek a törvény értelmében az a beszerzés tekinthető, amelynek becsült értéke 
270.000,00-től  2.700.000 dinárig  terjed.   

 
21. szakasz  

A nagyberuházások címén történő adósságvállalásáról szóló rendeletet, összhangban a 
közadósságról szóló törvénnyel, a község polgármesterének javaslatára Zenta Község Képviselő-
testülete hozza meg.   

22. szakasz  
A községi trezor konszolidált számláján ideiglenesen rendelkezésre álló eszközök a 

polgármester által aláírt szerződés megkötésével rövidtávon elhelyezhetők az üzletviteli bankoknál 
vagy más pénzügyi szervezeteknél. 

 
23. szakasz   

A jelen rendelet a közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba, és a 2009. 
költségvetési év kezdetétől kerül alkalmazásra. A jelen rendeletet Zenta Község Hivatalos Lapjában 
kell közzétenni.   
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 401-6/2009-V 

                          Zsíros-Jankelić Anikó, s.k.   
                           Zenta  KKT elnöke  

 
 
155. 
A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09. és 81/2009. szám – 
kiigazítás) 92., 96. és 97. szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, 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 alapján  Zenta Község Képviselő-testülete a 2009.12.30-án 
tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

R E N D E L E T E T  
AZ ÉPÍTÉSI TELEKRŐL 

 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. szakasz 
Ez a rendelet a törvénnyel összhangban közelebbről szabályozza Zenta község területén a 
köztulajdonban levő építési telek elidegenítésének vagy bérbeadásának a módját, feltételeit és 
eljárását, főként pedig: a nyilvános árverés eljárását, az ajánlatok begyűjtésével vagy közvetlen alku 
útján történő eljárást, az eljárás lebonyolításának határidőit, a község területén levő köztulajdonban 
levő építési telek elidegenítését, illetve bérbeadását, a köztulajdonban levő építési telek elidegenítési, 
illetve bérbeadási eljárását lebonyolító szerveket és hatáskörüket, valamint az építési telkek területére 
vonatkozó előírások alkalmazásában jelentős egyéb kérdéseket. 
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2. szakasz 
 

A köztulajdonban levő építési telek építési célú elidegenítése, illetve bérbeadása csak abban az esetben 
eszközölhető, amennyiben arra vonatkozóan meg lettek hozva azok a megfelelő tervdokumentumok, 
amelyek alapján ki lehet adni a lokációs engedélyt. 
 

3. szakasz 
 

A köztulajdonban levő építési telek elidegenítése vagy bérbeadása nyilvános árverés eljárásában vagy 
ajánlatok nyilvános hirdetés útján való begyűjtésével történik a jelen rendeletben megszabott módon. 
A köztulajdonban levő építési telek a törvényben megállapított esetekben közvetlen alku útján 
idegeníthető el vagy adható bérbe. 
A jelen rendelet értelmében az építési telek a Szerb Köztársaság Kormányának előzetes 
jóváhagyásával kivételesen a piaci árnál alacsonyabb áron, illetve alacsonyabb bérleti díjért, illetve 
díjmentesen kerülhet elidegenítésre, illetve bérbeadásra. 

 
4. szakasz 

 
A köztulajdonban levő építési telek elidegenítése vagy bérbeadása piaci feltételek között, a törvénnyel 
és a jelen rendelettel összhangban eszközlendő. 

 
5. szakasz 

  
A köztulajdonban levő építési telket mint beépítetlen és rendezett, illetve mint beépítetlen és 
rendezetlen telekként  kell bérbe adni a törvénnyel és a jelen rendelettel összhangban.  

 
II. A KÖZTULAJDONBAN LEVŐ ÉPÍTÉSI TELEK ELIDEGENÍTÉSÉNEK VAGY 

BÉRBEADÁSÁNAK ELJÁRÁSA 
 

6. szakasz 
 

A köztulajdonban levő építési telek elidegenítése vagy bérbeadása végett a nyilvános árverésre 
vagy ajánlatbegyűjtésre vonatkozó nyilvános hirdetés kiírásáról szóló rendeletet a község 
polgármestere hozza meg. 
 
1. A nyilvános hirdetés kiírásának eljárása 

 
7. szakasz 

 
Az eljárást a nyilvános árverés eljárását, illetve az ajánlat-begyűjtési eljárást nyilvános hirdetés 
útján lebonyolító bizottság folytatja le, amelyet a jelen rendelettel összhangban a község 
polgármestere nevez ki. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett bizottságnak elnöke és négy tagja van, akiket 4 (négy) 
évre neveznek ki. 
A bizottság szükségleteire az adminisztrációs, szakmai és technikai teendőket, valamint a nyilvános 
hirdetés kiírásáról szóló rendelet előkészületeit a vagyonjogi teendőkben illetékes községi szerv 
végzi. 
A bizottság teljes jogkörű munkájához az elnök és legalább két tag jelenléte kötelező. 
A bizottság elnöke és tagjai nem lehetnek résztvevők a nyilvános árverés és az ajánlatbegyűjtés 
eljárásában. 
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8. szakasz 
A jelen rendeletben említett nyilvános hirdetést a Dnevnik és a Magyar Szó napilapokban és a 
Zentai Községi Képviselő-testület hirdetőtábláján kell közzétenni. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett nyilvános hirdetés az alábbiakat tartalmazza: 
1. az elidegenítésre kerülő, illetve bérbe adandó telekről szó nyilvánkönyvi adatokat, 
2. a telekről és a rajta építhető építményekről szóló településrendezési, illetve tervdokumentációs 
adatokat, 
3. a telek rendezettségéről szóló adatokat, 
4. ha rendezetlen telek kerül elidegenítésre, illetve adnak bérbe, arra vonatkozó értesítést, hogy a 
bérbevevő saját költségén és mely feltételekkel köteles meghatározott telekrendezési munkálatokat 
eszközölni,  
5. az adásvételi ár, illetve a bérleti díj kezdőösszegét, 
6. a bérlet időtartamát (ha bérbe adják), 
7. az ár kifizetésének határidejét elidegenítés vagy bérlet esetén, 
8. a bejelentkezések benyújtásának határidejére vonatkozó értesítést, 
9. értesítést a bejelentkezésről kötelezően csatolandó dokumentációról, 
10. a nyilvános árverés vagy az írásbeli ajánlatbegyűjtés eljárásában részt vevők figyelmeztetését 
azon esetekről, amelyekben elveszítik jogukat a nyilvános árverés vagy az írásbeli ajánlatbegyűjtés 
eljárásában való részvételre befizetett letét visszatérítésére, 
11. a nyilvános árverés megtartásának, illetve a beérkezett ajánlatok kibontásának helyét és 
időpontját. 
A jelen szakasz 2. bekezdésében említett nyilvános hirdetés tartalmazza az eljárásban való részvétel 
végetti letétfizetési kötelezettséget az elidegenítendő, illetve bérbe adandó lokalitástól függően, 
valamint a határidőt, amelyen belül a letétet vissza kell téríteni azoknak a résztvevőknek, akik nem 
kapják meg a telket a nyilvános árverés vagy az írásbeli ajánlatbegyűjtés eljárásában. 
A nyilvános árverés vagy az ajánlatbegyűjtés eljárásában részt vevő külföldi jogi vagy természetes 
személyeknek a jelen szakasz 2. bekezdésének 9. pontjában említett bizonyítékokat az 
anyaországbeli törvényhozással és a Szerb Köztársaság jogszabályaival összhangban kell 
benyújtani. 
 
2. Nyilvános árverés 

 
9. szakasz 

 
A nyilvános árverésen való részvételre vonatkozó bejelentkezésnek (a továbbiakban: bejelentkezés) 
tartalmaznia kell: 
1. a bejelentkező természetes személy vezeték- és utónevét, lakcímét, valamint személyi számát, 
vállalkozók esetében pedig az üzletnek az egységes üzletjegyzékből vett törzsszámát, valamint az 
adóazonosító számot, 
2. a jogi személy esetében a megnevezést, illetve cégnevet, valamint a székhelyet, illetve a 
gazdasági alanyok cégjegyzékébe való bejegyzés bizonyítékát, valamint az adóazonosító számot, 
3. szabályos képviseleti meghatalmazást, 
4. a letét befizetéséről szóló bizonyítékot. 
 

10. szakasz 
 
A bejelentkezést a vagyonjogi ügyekben illetékes községi szerv útján a bizottsághoz kell eljuttatni. 
A hiányos és késve beérkező bejelentkezéseket nem lehet figyelembe venni. 
A bejelentkezett résztvevőkre vonatkozó adatok a nyilvános árverés megtartásáig üzleti titoknak 
számítanak. 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 17. szám − 2009. december 31. 

 

 - 493 -

11. szakasz 
A nyilvános árverés eljárása úgy kezdődik, hogy a bizottság először ellenőrzi a szabályosan 
bejelentkezettek vagy meghatalmazott képviselőik személyazonosságát, megállapítja, közülük ki 
szerezte meg a résztvevő jogállását, és megállapítja a nyilvános árverésen részt vevők listáját. 
 

12. szakasz 
A nyilvános árverés eljárásának lebonyolításához szükséges feltételek akkor vannak adva, ha 
legalább két személy megszerezte a nyilvános árverés résztvevőjének státusát, és ha az adott 
személyek, illetve meghatalmazott képviselőik jelen vannak a nyilvános árverésen. 
A nyilvános árverés megtartottnak tekintendő abban az esetben is, ha azon csak egy résztvevő van 
jelen, azzal, hogy az adásvételi árat vagy a bérleti díjat a kezdőösszegben kell megállapítani. 
Ha a nyilvános árverésen nem jelenik meg egy résztvevő sem, vagy ha a nyilvános árverés nem 
sikerül, a meghirdetés eljárását legalább 30 napos határidő elteltét követően meg kell ismételni. 
 

13. szakasz 
A bizottság elnöke kihirdeti a nyilvános árverés megkezdését, és megnevezi a nyilvános árverés 
tárgyául szolgáló telket és a kezdőösszeget. 
A bizottság elnöke megkérdi, van-e érdeklődő résztvevő a nyilvános árverés tárgyát képező telek 
iránt, és ki ajánlja meg a kezdőösszeget, illetve ki ajánl annál nagyobb összeget. 
Az eljárás addig ismétlődik, amíg a nyilvános árverésnek van olyan résztvevője, aki a közvetlenül 
utolsóként adott ajánlatnál nagyobb összeget kínál. 
Ha a bizottság elnökének harmadik felszólítására a jelen levő résztvevők közül senki sem kínál az 
utolsóként adott ajánlatnál nagyobb összeget, a bizottság jegyzőkönyvileg megállapítja, melyik volt 
a legkedvezőbb ajánlat, majd a bizottság elnöke kihirdeti, hogy az adott telekre vonatkozóan a 
nyilvános árverés befejeződött. 
A bizottság elnöke abban az esetben is kihirdeti, hogy az adott telekre vonatkozóan a nyilvános 
árverés befejeződött, ha a harmadik felszólítását követően a jelenlevő résztvevők közül senki sem 
ajánlja fel még a bérleti díj kezdőösszegét sem. 
 

14. szakasz 
A nyilvános árverés eljárásának lefolyásáról jegyzőkönyvet kell vezetni, amelybe kötelezően be 
kell foglalni az alábbi adatokat: 
1. a nyilvános árverés megtartásának napját és óráját, 
2. a bizottság összetételét, 
3. a bejelentkezett résztvevők számát és adataikat, 
4. a kezdőösszeget külön-külön minden telekre vonatkozóan, 
5. a résztvevők listáját a megajánlott összeggel, 
6. a nyilvános árverési eljárás befejezésének időpontját, 
7. a bizottság munkája szempontjából és a nyilvános árverés folyamatát illetően fontos egyéb 
adatokat.  
A jegyzőkönyvet aláírja a bizottság valamennyi tagja, beleértve az elnököt is, valamint a 
jegyzőkönyvvezető. 
 
 

15. szakasz 
A bizottság a jegyzőkönyvön kívül jelentést is készít a nyilvános árverés folyamatáról, amelybe 
kötelezően be kell foglalni az alábbi adatokat: 
1. a nyilvános hirdetésről szóló adatokat, 
2. a nyilvános árverés tárgyául szolgáló telek adatait, 
3. a bejelentkezett résztvevők számát, 
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4. a nyilvános árverésen részt vevők listáját a megajánlott összegekkel, 
5. a javaslatot mindegyik meghatározott telekre vonatkozóan a meghatározott résztvevő általi 
legkedvezőbb ajánlat megállapítására. 
A lebonyolított nyilvános árverési eljárás alapján a község polgármestere meghozza az építési telek 
elidegenítéséről, illetve bérbeadásáról szóló határozatot. 
 

16. szakasz 
A jelen rendelet 15. szakaszában említett határozat alapján a telket tulajdonul kapó vagy bérbevevő 
személy és a község megkötik a vásárlási vagy a bérleti szerződést, amelyben kölcsönös jogaikat és 
kötelezettségeiket szabályozzák a telekrendezési térítményt illetően. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett szerződést a jelen rendelet 15. szakaszában említett aktus 
jogerőre emelkedésének napjától számított 30 napon belül kell megkötni. 
Ha az a személy, akinek a részére a telket elidegenítették, illetve aki azt bérbe vette nem lát hozzá a 
szerződés megkötéséhez a jelen szakasz 2. bekezdésével összhangban, a telek elidegenítéséről, 
illetve bérbe adásáról szóló határozat semmissé válik. 
 
3. Az ajánlatok nyilvános hirdetés útján történő begyűjtésének eljárása 

 
17. szakasz 

A beépítetlen építési telek elidegenítésére, illetve bérbeadására vonatkozó ajánlatok begyűjtésére 
kiírt nyilvános hirdetésnek tartalmaznia kell: 
1. az elidegenítendő, illetve bérbe adandó telek nyilvánkönyvi adatait, 
2. a telekre és a rajta építhető építményekre vonatkozó rendezési, illetve tervdokumentáció adatait, 
3. a telek rendezettségének adatait, 
4. ha rendezetlen telket idegenítenek el, illetve adnak bérbe, arra vonatkozó értesítést, hogy az a 
személy, akinek a részére a telket elidegenítik, illetve aki azt bérbe veszi saját költségén köteles 
elvégezni bizonyos munkálatokat a telek rendezése céljából, milyen feltételekkel és milyen áron, 
5. az adásvételi ár, illetve a bérleti díj kezdőösszegét, a telekrendezési költségek összegével együtt, 
6. a bérlet időtartamát (ha bérbe adják), 
7. arra vonatkozó értesítést, hogy a résztvevő elveszíti a letét visszatérítésére való jogát, ha 
ajánlatától eláll, valamint ha megkapja a telket, de nem köti meg a vásárlási vagy a bérleti 
szerződést a községgel a jelen rendeletben előírt határidőben, 
8. az ajánlat kötelező tartalmára vonatkozó adatokat, 
9. az ajánlatok benyújtásának módját és határidejét, 
10. az ajánlatok nyilvános fölnyitásának helyét és idejét, 
11. a letét mértékét, 
12. az arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy a késve beérkező és szabálytalan ajánlatokat elvetik, 
13. a címet, amelyre az ajánlatokat meg kell küldeni, 
14. a nyilvános hirdetés tartalmát illetően lényeges egyéb elemeket. 
 

18. szakasz 
A jelen rendelet 17. szakasza 1. bekezdésének 8. pontjában említett ajánlatnak kötelezően 
tartalmaznia kell: 
1. a természetes személy vezeték- és utónevét, lakcímét, valamint személyi számát, vállalkozók esetében 
pedig az üzletnek az egységes üzletjegyzékből vett törzsszámát, valamint az adóazonosító számot, 
2. a jogi személy esetében a megnevezést, illetve cégnevet és a székhelyet, illetve a gazdasági 
alanyok cégjegyzékébe való bejegyzés bizonyítékát, valamint az adóazonosító számot, 
3. szabályos képviseleti meghatalmazást, 
4. a megajánlott ár- vagy bérleti összeget, és  
5. a letét befizetéséről szóló bizonyítékot. 
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19. szakasz 
 
Az ajánlatot zárt borítékban kell eljuttatni a jelen rendelet 7. szakaszában említett bizottsághoz, 
feltüntetve, melyik lokalitásra vonatkozik, valamint a telek számát, és külön feltüntetve: NEM 
FELBONTANDÓ. 
Az elkésett vagy szabálytalan ajánlatot elvetik. 
Elkésettnek tekintendő az az ajánlat, amelyet a hirdetésben az ajánlatok benyújtására kitűzött 
határidő letelte után nyújtottak be. 
Szabálytalannak tekintendő az az ajánlat, amelyet nyitott borítékban nyújtottak be, vagy a borítékon 
nincs láthatóan feltüntetve, hogy az ajánlat melyik telekre vonatkozik, illetve amelyik nem 
tartalmazza a jelen rendelet 18. szakasza szerinti szükséges adatokat és megkövetelt 
dokumentumokat, illetve az az ajánlat, amelyben a megajánlott bérletidíj-összeg, illetve az 
adásvételi ár összege százalékban van kifejezve, vagy alacsonyabb a kezdőösszegnél. 
 

20. szakasz 
 
Az ajánlatok nyilvános fölbontásának eljárásáról jegyzőkönyvet kell vezetni. 
Az ajánlatok nyilvános fölnyitásának eljárása azzal kezdődik, hogy jegyzőkönyvbe foglalják az 
ajánlatok nyilvános felbontásának helyét és idejét, a bizottság elnökének és a bizottsági tagoknak az 
adatait és a nyilvános hirdetés tárgyát képező telkek adatait. 
 
Az elkésett vagy szabálytalan ajánlatokat a bizottság különválasztja, és megvitatás nélkül elveti, 
amit jegyzőkönyvbe foglal. 
Az ajánlatokat telkenként kell csoportosítani. 
Az ajánlatokat a bizottság elnöke bontja fel, majd betekintésre átadja a többi bizottsági tagnak. 
A bizottság elnöke nyilvánosan közli és jegyzőkönyvbe diktálja valamennyi ajánlat tartalmát, a 
bizottság pedig megállapítja, hogy az ajánlatok szabályosak-e. 
A bizottság jegyzőkönyvileg megállapítja, ha valamely telekre egyetlen ajánlat sem érkezett. 
 

21. szakasz 
 
Az ajánlatok nyilvános hirdetés útján történő begyűjtésének eljárása sikeresnek tekintendő, ha 
legalább egy szabályos ajánlat érkezett. 
Ha az ajánlatok nyilvános hirdetés útján történő begyűjtésének eljárása nem sikerül, azt legfeljebb 
30 napos határidőben meg kell ismételni. 
 

22. szakasz 
 
Az ajánlatok nyilvános hirdetés útján történő begyűjtésének eljárása az összes beérkezett ajánlat 
fölnyitása és megvitatása után fejeződik be. 
Az ajánlatok nyilvános fölbontásának eljárásában minden érdekelt személy részt vehet. 
 

23. szakasz 
 
A jegyzőkönyvet aláírja a bizottság elnöke és minden tagja, a jegyzőkönyvvezető és a jelen levő 
ajánlattevők, illetve meghatalmazott képviselőik.  
A jegyzőkönyv aláírása előtt a jelen levő ajánlattevők, illetve meghatalmazott képviselőik 
követelhetik, hogy jegyzőkönyvbe foglalják az ajánlatok nyilvános fölbontásának eljárására 
vonatkozó esetleges észrevételeiket. 
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24. szakasz 
Az ajánlatok nyilvános fölbontásának lebonyolított eljárásáról a bizottság jelentést készít, ami az 
alábbiakat tartalmazza: 
1. a nyilvános hirdetésről szóló adatokat, 
2. a lebonyolított ajánlat-begyűjtési eljárás tárgyát képező telekre vonatkozó adatokat, 
3. a telkenként beérkezett összes ajánlatok számát, 
4. annak megállapítását, hogy mely ajánlatok lettek elkésettként vagy szabálytalanként elvetve, 

megindokolással, 
5. az ajánlattevők sorrendjét a minden telekre külön-külön megajánlott összeg nagysága szerint, 
6. a legkedvezőbb ajánlattevő javaslatát külön-külön minden telekre vonatkozóan. 

 
25. szakasz 

Az ajánlatok nyilvános fölbontásának lebonyolított eljárásáról szóló jelentés és a bizottság 
jegyzőkönyve alapján a község polgármestere megállapítja, hogy az ajánlatok nyilvános hirdetés 
útján történő begyűjtésének eljárása a törvénnyel és a jelen rendelettel összhangban lett lefolytatva, 
és ha szabálytalanságot állapít meg a lefolytatott eljárásban, elrendeli annak kiküszöbölését, illetve 
döntést hozhat arról, hogy az eljárást részben vagy teljes egészében meg kell ismételni. 
 

26. szakasz 
Ha megállapítja, hogy az eljárás a törvénnyel és a jelen rendelettel összhangban lett lefolytatva, a 
község polgármestere határozatot hoz arról, hogy mely ajánlat tekintendő a legmegfelelőbbnek, 
illetve hogy mely ajánlattevővel köti meg a telek elidegenítéséről, illetve bérbeadásáról szóló 
szerződést. 
A nyilvános árverés, illetve ajánlatbegyűjtés azon résztvevője, aki úgy véli, hogy a nyilvános 
árverés, illetve ajánlatbegyűjtés eljárásában jogsérelem érte, a jelen szakasz 1. bekezdésében 
említett határozattal szemben, a szóban forgó határozat kézhezvételének napjától számított 30 
napon belül közigazgatási pert indíthat. 
 

27. szakasz 
Az építési telek elidegenítéséről, illetve bérbe adásáról szóló határozatnak kötelezően tartalmaznia 
kell: 
1. a vásárlóra, illetve a bérlőre vonatkozó adatokat, 
2. az építési telekről szóló adatokat, 
3. az építendő építményre vonatkozó adatokat, 
4. az adásvételi ár, illetve a bérleti díj mértékét, 
5. a telekvásárlási, illetve -bérleti szerződés megkötésének határidejét, 
6. az ajánlattevő azon kötelezettségét, hogy a telek elidegenítéséről, illetve bérbe adásáról szóló 

határozat jogerőre emelkedésének napjától számított 30 napon belül a Községi Közigazgatási 
Hivatallal kötendő szerződéssel szabályozza a telekrendezési térítmény fizetését, 

7. a bérlet időtartamát, ha bérletről van szó, 
8. a telek rendeltetés alá vonásának határidejét, 
9. a kötendő szerződés tartalmára jelentős egyéb elemeket, 
10. jogorvoslati utasítást. 

 
28. szakasz 

A vagyonjogi teendőkben illetékes szervnek a jelen rendelet 27. szakaszában említett határozatot 
meg kell küldeni a nyilvános árverés, illetve az ajánlatok nyilvános hirdetés útján történő begyűjtési 
eljárása összes résztvevőjének. 
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29. szakasz 
 

Ha az az ajánlattevő, akinek a részére a telket elidegenítik, illetve aki azt bérbe veszi, nem lát hozzá 
a vásárlási, illetve bérleti szerződés megkötéséhez a jelen rendelet 27. szakaszában említett jogerős 
határozatban megszabott határidőben, vagy ha a szerződést a nyilvánkönyvi bejegyzés előtt 
felbontja, a község polgármesterének  a telek elidegenítéséről, illetve bérbe adásáról szóló 
határozata semmissé válik. 
 
4. Az építési telek elidegenítéséről, illetve bérbeadásáról szóló szerződés megkötése 

 
30. szakasz 

 
Az építési telek elidegenítéséről, illetve bérbeadásáról szóló szerződés megkötése előtt a községi 
vagyonjogi ügyésznek meg kell küldeni a telek elidegenítéséről, illetve bérbe adásáról szóló 
határozatot. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett határozatot a vagyonjogi ügyekben illetékes községi szerv 
küldi meg. 
 

31. szakasz 
 
A határozatnak a községi vagyonjogi ügyészhez való megküldése napját követő 30 napos határidő 
elteltével, amennyiben az nem indított keresetet a hatásköri bíróság előtt annak megsemmisítésére, 
és a határozat jogerőre emelkedése után, a vagyonjogi teendőkben illetékes községi szerv előkészíti 
az építési telek elidegenítéséről vagy bérbe adásáról szóló szerződés szövegét, és azt – miután 
előzőleg az építési telek vásárlója vagy bérlője aláírta – aláírásra megküldi a község 
polgármesterének. 
 
5. A szerződés tartalma 

32. szakasz 
 
Az építési telek elidegenítéséről vagy bérbe adásáról szóló szerződés a törvényben előírt tartalmon 
kívül megállapítja a bérleti díj összegének a szerb köztársaságbeli kiskereskedelmi árak 
növekedésével való összehangolásának a módját a statisztikai ügyekben illetékes szervezet adatai 
alapján (ha a bérleti szerződés több részletben való fizetést irányoz elő). A szerződés a szerződés 
felbontásának a feltételeit és az okait, a tulajdonjogi és a bérleti változások nyilvánkönyvi 
bejegyzésének engedélyezésére vonatkozó megfelelő záradékot is tartalmazza, a szerződésben 
foglalt terhek – mint a jelzálog, az elidegenítésnek az ár teljes kifizetéséig történő letiltása, továbbá 
az építési telek elidegenítéséről, illetve bérbe adásáról szóló szerződésben megállapított egyéb 
terhek – megfelelő bejegyzésével. 

33. szakasz 
 
Az építési telek elidegenítéséről vagy bérbeadásáról szóló megkötött szerződésekről a vagyonjogi 
viszonyokban illetékes községi szerv vezet nyilvántartást. 
 

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

34. szakasz 
 
A jelen rendelet hatálybalépésével az építési telekről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
3/2004. és 6/2005. szám) hatályát veszti. 
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35. szakasz 
A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                 Zsíros Jankelić Anikó, s.k.,  
Szám: 418-7/2009-VI                                                               a Zentai KKT elnöke 
 
 
156. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 
1. bekezdésének 3. pontja, a Szerb Köztársaság tulajdonában levő eszközökről szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye 53/95., 3/96. – kiigazítás, 54/96., 32/97., 101/2005. sz. – egyéb törvény) 8. 
szakasza, a helyi önkormányzatok finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
62/2006. szám) 6. szakasza 1. bekezdésének 10. pontjával kapcsolatban, 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 alapján 
Zenta Község Képviselő-testülete a 2009.12.30 -án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

R E N D E L E T E T 
AZ ÜZLET- ÉS RAKTÁRHELYISÉGEKRŐL, VALAMINT A GARÁZSOKRÓL 

 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. szakasz 

Ez a rendelet megállapítja a Zenta község által használt állami tulajdonú üzlet- és raktárhelyiségek, 
valamint garázsok használatának feltételeit, bérbeadásának módját és eljárását, a bérlői státus 
megszerzése feltételeként fizetendő egyszeri térítés összegét (a továbbiakban: egyszeri összeg), a 
bérleti díj mértékét, valamint a használatukkal kapcsolatos többi kérdést szabályozza. 
 

2. szakasz 
A jelen rendelet 1. szakaszában említett üzlet- és raktárhelyiségek, valamint garázsok kezelését a 
Zentai Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyi osztálya (a továbbiakban: osztály) végzi. 
Az osztály van meghatalmazva az üzlet- és raktárhelyiségek, valamint garázsok nyilvántartására, 
továbbá ellátja az üzlet- és raktárhelyiségek, valamint garázsok beszerzésére, elidegenítésére, 
bérbeadására és a bérleti szerződés felbontására, valamint a kezelésükre (folyó és beruházási 
karbantartás és felszerelés, felújítás és fejlesztés) vonatkozó teendőket, gondoskodik a bérleti díjak 
behajtásáról, végrehajtja a bérletből eredő törvényes és egyéb kötelezettségeket, bírósági és egyéb 
eljárást indít a bérbeadási viszonnyal kapcsolatban a tulajdonjogi perek kivételével, valamint egyéb 
teendőket és jogi cselekményeket végez az üzlet- és raktárhelyiségekkel, valamint garázsokkal 
kapcsolatban a törvénnyel, a község statútumával és a jelen rendelettel összhangban. 

 
3. szakasz 

E rendelet értelmében üzleti területnek tekintendő az az üzleti tevékenységvégzésre szolgáló egy vagy 
több helyiség, amely szabály szerint építészeti egységet képez, és külön bejárata van, és lakó-, üzleti 
vagy lakó-üzleti épületben található. 
Raktárterületnek tekintendő e rendelet értelmében az áru elhelyezésére és romlástól és szennyezéstől 
való védelmére használt terület. 
Garázsnak tekintendő e rendelet értelmében a járművek lakóövezetben való parkolására szánt 
építmény vagy helyiség. 
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4. szakasz 
Az üzleti és raktárterületet, valamint garázsokat a szerződéskötés napjától számított legfeljebb 10 évig 
terjedő időszakra, meghatározott időre kell bérbe adni. 
 

5. szakasz 
A község polgármestere az üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó hirdetés kiírásakor az áruforgalom 
ellátásához és az áruforgalmi szolgáltatás végzéséhez szükséges minimális műszaki feltételekről szóló 
előírásokkal, a környezetvédelmi előírásokkal és a zajvédelmi intézkedésekről szóló községi 
rendelettel összhangban meghatározza az üzlethelyiségben ellátandó tevékenységet. 
 
 

II. AZ ÜZLETHELYISÉGEK BÉRBEADÁSI ELJÁRÁSA 
 

6. szakasz 
Az üzleti és raktárterületek, valamint garázsok  

- nyilvános árverés útján kerülnek bérbeadásra. 
 

7. szakasz 
Az üzleti és raktárterületek, valamint garázsok bérbeadása céljából a Dnevnik és a Magyar Szó 
napilapokban, valamint a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján hirdetést kell 
közzétenni. 
 

8. szakasz 
A személyektől és dolgoktól kiürített üzleti és raktárterületek, valamint garázsok bérbeadására 
vonatkozó hirdetés kiírásáról a község polgármestere hoz rendeletet. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett rendeletnek tartalmaznia kell a hirdetés teljes szövegét. 
 

9. szakasz 
A hirdetésnek főként az alábbiakat kell tartalmaznia: 
1. az üzlet- és raktárhelyiségről, illetve garázsról szóló adatokat (terület, üzleti övezet, cím és a terület 
szerkezete), 
2. az üzlet- és raktárhelyiség, illetve garázs bérletének időtartamát, 
3. annak feltüntetését, hogy a hirdetésben előirányzott feltételeknek eleget tevő minden jogi és 
természetes személy részt vehet az eljárásban, 
4. a jelen rendelet 5. szakaszával összhangban folytatható üzleti tevékenység fajtáját, 
5. a nyilvános árverés tárgyát képező adó nélküli egyszeri kezdőösszeg mértékét, 
6. annak feltüntetését, hogy a megajánlott legmagasabb egyszeri összeg után adó fizetendő, 
7. azt a rendelkezést, hogy minden résztvevő köteles a hirdetésen való részvétel céljából szavatossági 
összeget befizetni, a szavatossági összeg mértékét és a folyószámlaszámot, amelyre be kell fizetni, 
8. a megjegyzést, hogy a legkedvezőbb ajánlattevő részére a befizetett szavatossági összeget 
beszámítják a bérleti díjba, és ugyanezt visszatérítik a nyilvános árverésen nem eredményes 
ajánlattevőknek, 
9. azon rendelkezést, hogy az üzleti és raktárterület és a garázs látott állapotban kerül bérbeadásra, 
10. a rendelkezést, mely szerint a Zenta község irányában bármely alapon adóssággal rendelkező 
ajánlattevő ajánlatát nem veszik figyelembe, 
11. azokat az adatokat és csatolmányokat egyenként felsorolva, amelyeket a jelentkezéseknek 
kötelezően tartalmazni kell,   
12. a címet és a jelentkezés benyújtásának a módját, azzal a megjegyzéssel, hogy a benyújtónak zárt 
borítékban kell a jelentkezést megküldeni az alábbiak feltüntetésével: JELENTKEZÉS A 
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HIRDETÉSBEN ….  SORSZÁM ALATT SZEREPLŐ ÜZLETI-RAKTÁRTERÜLETRE – NEM 
FELBONTANDÓ – és a hirdetésre bejelentkező személy címét, illetve székhelyét, 
13. a jelentkezések benyújtásának határidejét, 
14. az arra vonatkozó rendelkezést, hogy a hiányos, késve beérkező és szabálytalan jelentkezéseket 
nem veszik figyelembe, 
15. az arra vonatkozó rendelkezést, hogy ha a hirdetésre egy érdekelt személy jelentkezik, a nyilvános 
árverést nem tartják meg,  
16. a nyilvános árverés megtartásának időpontját és helyét, 
17. az arra vonatkozó rendelkezést, hogy a bérleti díj összege a rendelet 36. és 37. szakaszával 
összhangban korrigálandó, 
18. az arra vonatkozó rendelkezést, hogy a község polgármestere aktusának meghozatalát követően 
határozott időre – a Köztársasági Vagyonigazgatóság általi jóváhagyásig, de legfeljebb tízéves 
időszakra kell megkötni a bérleti szerződést, a jóváhagyás megszerzése után pedig meg kell kötni a 
határozott idejű bérleti szerződést oly módon, hogy az ezen   szerződés szerinti bérlet tartama a kapott 
jóváhagyás előtti bérlet időtartamával csökkentendő, 
19. azon rendelkezést, hogy kötelező a résztvevő személyi igazolványának a bemutatása, valamint a 
bíróság által hitelesített szabályos meghatalmazás bemutatása. 
A jelen szakasz 1. bekezdésének 5. pontjában említett adó nélküli egyszeri kezdőösszeg mértéke 6 
havi bérleti díjat tesz ki (a terület felülete szorozva a m2-enkénti árral azon övezetre vonatkozóan, 
amelyben a terület található). 
A jelen szakasz 1. bekezdésének 7. pontjában említett szavatossági összeg mértéke 3 havi bérleti díjat 
tesz ki. 
A havi bérleti díjat a jelen rendelet 29., 30. és 31. szakaszával összhangban kerül megállapításra. 
 

10. szakasz 
Az üzlet- és raktárhelyiségek, valamint garázsok bérbeadási eljárását az üzleti terület bérbeadására 
vonatkozó legkedvezőbb ajánlattevőt megválasztó bizottság folytatja le (a továbbiakban: bizottság). 
A bizottságot négyéves időszakra a község polgármestere alakítja meg. 
A bizottságot elnök, négy tag és a helyetteseik alkotják. 
 

11. szakasz 
A bizottság elnöke, tagjai és helyetteseik ajánlattevőként nem vehetnek részt a nyilvános árverés 
eljárásában.  
 

12. szakasz 
A bizottság munkája nyilvános. 
A bizottság munkájáról a nyilvános árverés eljárása folyamán jegyzőkönyvet kell vezetni, amit az 
elnök és a jelenlevő bizottsági tagok aláírnak. 
A bizottság jogerős munkájához kötelező az elnök vagy az elnökhelyettes és két tag vagy a 
helyetteseiknek a jelenléte.  
 

1. NYILVÁNOS ÁRVERÉS 
 

13. szakasz 
A jelen rendelet 7. szakaszában kiírt hirdetés alapján az üzleti vagy raktárterület, illetve garázs 
odaítélése végetti nyilvános árverés eljárásában az érdekelt személyeknek jelentkezéseket kell 
benyújtani. 
Egy személy több üzleti és raktárterületre, illetve garázsra vonatkozóan nyújthat be jelentkezést azzal, 
hogy köteles minden területre teljes jelentkezést benyújtani és kifizetni a kért szavatossági összeget. 
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14. szakasz 
A jelentkezés kötelezően tartalmazza: 
- a jelentkezés benyújtójáról szóló adatokat, éspedig: 
A) természetes személyekre vonatkozóan – a személy vezeték- és utónevét, személyi számát és a 
lakcímét, és kötelezően a személyi igazolvány fénymásolatát, 
B) vállalkozók – a hatásköri közigazgatási szerv jegyzékébe való bejegyzésről szóló határozat 
másolatát, lakcímet és a személyi igazolvány fénymásolatát, 
C) jogi személyekre vonatkozóan – a cégnevet és kötelezően a bírósági nyilvántartásba vételről szóló 
kivonat fénymásolatát, a képviseletre meghatalmazott személyről szóló adatokat és a 
folyószámlaszámot, 
- azon üzleti vagy raktárterületről, illetve garázsról szóló adatokat, amelyre vonatkozóan a jelentkezést 
benyújtják, 
- az ellátandó tevékenységet, 
- a kijelentést, hogy az üzleti területet látott állapotban kerül átvételre, 
- a hirdetésben előirányzott szavatossági összeg befizetésének bizonyítékát. 
 

15. szakasz 
A nyilvános árverés eljárása nem kerül megtartásra, ha arra egy résztvevő jelentkezik. 
Ha a nyilvános árverés megismételt eljárásában csak egy résztvevő jelentkezik, az ő ajánlatát fogják 
elfogadni. 
 

16. szakasz 
A nyilvános árverés eljárásának megnyitását a bizottság elnöke vagy elnökhelyettese hirdeti meg azon 
felhívással, hogy az összes érdekelt jelentkezésbenyújtó csatlakozzon a nyilvános árveréshez. 
 

17. szakasz 
A nyilvános árverési eljárás megnyitása után a bizottság megkezdi a benyújtott jelentkezések 
számának a megállapítását, és konstatálja, hogy a jelentkezésbenyújtók közül ki van személyesen 
jelen, illetve hogy a jelentkezésbenyújtók meghatalmazottja rendelkezik-e szabályos 
meghatalmazással – a nyilvános árverési eljárásban való részvételre való meghatalmazással. 
A jelentkezésbenyújtók személyazonosságának megállapítása után a bizottság megállapítja, hogy a 
benyújtott jelentkezések időben érkeztek-e, és hogy teljesek, illetve szabályosak-e. 
A késve beérkezett, hiányos és szabálytalan jelentkezéseket a bizottság nem veszi figyelembe, amit 
jegyzőkönyvileg konstatál. 
 

18. szakasz 
A bizottság elnöke vagy elnökhelyettese kihirdeti az üzleti, illetve raktárterületre vagy garázsra 
vonatkozó egyszeri kezdőösszeg mértékét, és felszólítja a résztvevőket, hogy tegyék meg saját 
ajánlataikat. 
A nyilvános árverés résztvevője köteles világosan és hangosan közölni, mely összeget ajánlja meg. 
A bizottság elnöklője háromszor megkérdezi, ad-e valaki többet az előzőleg megajánlott legnagyobb 
összegnél, és megállapítja, melyik a legnagyobb megajánlott összeg, és az ajánlattevő nevét. 
A legnagyobb egyszeri összeget megajánló résztvevő köteles a bizottság elnökének felszólítására 
azonnal aláírni a legnagyobb összeg megajánlásáról szóló nyilatkozatot. 
Amennyiben a legnagyobb egyszeri összeget megajánló résztvevő elutasítja az előző bekezdésben 
említett nyilatkozat azonnali aláírását, úgy tekintendő, hogy elállt az ajánlattól. 
A legnagyobb egyszeri összeget felajánló és a jelen szakasz 4. bekezdésében említett nyilatkozatot 
aláíró résztvevő a legkedvezőbb ajánlattevő. 
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19. szakasz 
Azon személy részére, aki jelentkezett a hirdetésre, de indokolatlan okból nem vett részt a nyilvános 
árverésen, nem térítik vissza a szavatossági összeget. 
 

20. szakasz 
A nyilvános árverési eljárás lebonyolításának napjától számított 15 napon belül a bizottság köteles a 
község polgármesterének megküldeni: 
- az üzleti vagy raktárterület, illetve garázs bérbeadására vonatkozó javaslatot, 
- a bejelentkezések fénymásolatát, 
- a szavatossági összeg befizetéséről szóló bizonyítékot, 
- a nyilvános árverésről készített jegyzőkönyvet, 
- a megajánlott legmagasabb egyszeri összeg befizetésének bizonyítékát, illetve az első részlet 
befizetésének a bizonyítékát a jelen rendelet 29. és 30. szakaszában említett esetekben, 
- a bizottság véleménye szerint a döntéshozatalhoz szükséges egyéb dokumentációt. 
 

21. szakasz 
Ha a község polgármestere a benyújtott dokumentáció alapján úgy véli, hogy a nyilvános árverési 
eljárás nem volt szabályosan lefolytatva, határozatot hoz a hirdetés, illetve a hirdetés egy részének a 
megsemmisítéséről. 
Az előző bekezdésben említett határozatot a Községi Közigazgatási Hivatal hatáskörrel bíró osztálya 
megküldi az összes résztvevőnek, és a kézhezvétel napjától számított 8 napon belül a hirdetés 
mindegyik résztvevője kifogást terjeszthet elő a község polgármesteréhez. 

 
22. szakasz 

A jelen rendelet 20. szakaszában említett megküldött dokumentáció alapján a község polgármestere 
határozatot hoz az üzleti vagy raktárterületnek, illetve garázsnak a legkedvezőbb ajánlattevő részére 
történő bérbeadásáról. 
A Községi Közigazgatási Hivatal hatáskörrel bíró osztálya az üzleti vagy raktárterület, illetve garázs 
bérbeadásáról szóló határozat meghozatalának napjától számított 8 (nyolc) napon belül egy-egy 
példányt megküld a hirdetés minden résztvevőjének. 
Az üzleti vagy raktárterület, illetve garázs bérbeadásáról szóló határozatra a kézhezvétel napjától 
számított 8 (nyolc) napon belül a hirdetés mindegyik résztvevője kifogást terjeszthet elő a község 
polgármesteréhez. 
Az e szakasz 1. bekezdésében említett határozatot közzé kell tenni a Községi Közigazgatási Hivatal 
hirdetőtábláján. 
 

23. szakasz 
Az üzleti és raktárterület, illetve garázs bérbeadásáról szóló nem kifogásolt határozat, illetve a kifogás 
alapján hozott határozat véglegesnek tekintendő, és bírósági eljárásban támadható meg. 
Az előző szakaszban említett határozatot és a csatolt dokumentációt jóváhagyásra meg kell küldeni a 
Köztársasági Vagyonigazgatósághoz (a továbbiakban: Vagyonigazgatóság). 
A végleges határozat alapján a kézhezvétel napjától számított 15 napon belül az üzleti vagy 
raktárterületet, illetve garázst bérbevevő ajánlattevő köteles megkötni az üzleti vagy raktárterületre, 
illetve garázsra vonatkozó, a jelen rendelet 4. szakaszában előírt, határozott időre szóló bérleti 
szerződést, a Vagyonigazgatóság általi jóváhagyás megszerzéséig. 
A jelen szakasz előző bekezdésében említett szerződést a bérbeadó nevében a község polgármestere 
írja alá. 
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24. szakasz 
 
A jelen rendelet 23. szakasza 1. bekezdésében említett határozatnak a Vagyonigazgatóság általi 
jóváhagyását követően a bérleti szerződést a bérbeadó nevében a község polgármestere köti meg.  
 

III. A BÉRBEADÁSI VISZONY FOLYTATÁSA 
 

25. szakasz 
 
A község polgármestere a legkedvezőbb ajánlattevőt megválasztó bizottság javaslatára végzéssel 
kivételesen jóváhagyást adhat a bérlet folytatására az alábbi esetekben: 
- a bérlő elhalálozása esetén, illetve a bérlő nyugdíjjogosultságának érvényesítése esetén, ha 
rendszeresen eleget tett a Zenta község iránti kötelezettségeinek, a bérlet folytatódik a bérlőnek az 
ugyanazon tevékenységvégzést folytatni óhajtó gyermekével, házastársával vagy szülőjével, azzal a 
feltétellel, ha nem bérlői a község által kezelt más üzleti területnek, 
- ha a bérlőnél szervezeti, tulajdonosi vagy státusbeli változásokra kerül sor (egyesülés, felosztás stb.), 
a bérlet a bérlő jogutódjával folytatódik azzal, hogy a felosztás esetében ehhez megvan a felosztással 
létrejött jogi személyek írásbeli jóváhagyása, 
- azon üzleti terület bérlője részére, amely erőhatalom következtében omlott le vagy a terület 
rendeltetés alá vonása céljából bontották le. 
Az új bérlővel a jogokat és a kötelességeket bérleti szerződés fogja szabályozni. 
Az e szakasz értelmében vett bérleti szerződést az előző bérlő és a község polgármestere által 
megkötött szerződésben megszabott bérleti idő fennmaradó tartamára kell megkötni.  
 

IV. A BÉRLETI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK MÓDJA ÉS ELJÁRÁSA 
 

26. szakasz 
 
Az üzleti terület használata utáni bérleti díj mértéke 1 m2 hasznos terület után kerül megállapításra, 
azon üzleti övezettől függően, ahol az található, a bérlet árának a négyzetméterrel való szorzása által. 
A hasznos terület a JUS U.C2.100-zal összhangban számítandó ki. 
A raktárhelyiség használata utáni bérleti díj az üzleti területre megállapított bérlet 30%-ának 
mértékében kerül megállapításra. 
A község polgármestere által végzésben megállapított hiánytevékenységet ellátó bérlőkre, továbbá a 
művészi és régi mesterségnek, illetve háziipari tevékenységnek tekintendő munkák meghatározásáról 
szóló szabályzatban (az SZK Hivatalos Közlönye, 21/2005. szám) megállapított művészi ipart és népi 
mesterséget folytató bérlőkre vonatkozó bérleti díj az üzleti területre megállapított bérlet 50%-ának 
mértékében kerül megállapításra. 
Az oktatás, tanügy, tudomány, művelődés, sport és testnevelés, egészségügy és szociális védelem, 
környezetvédelem, tájékoztatás és idegenforgalom, ifjúsági stb. területen működő nonprofit 
szervezetek és a politikai pártok részére a bérleti díj az üzleti területre megállapított bérlet 20%-ának 
mértékében kerül megállapításra, a teljes bérletösszegre számított áfával együtt. 
 

27. szakasz 
 

1. A garázs használata utáni bérleti díj a hasznos terület négyzetmétere alapján kerül 
megállapításra.  

A hasznos terület a JUS U.C2.100-zal összhangban számítandó ki. 
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28. szakasz 
 
Zenta község területén öt üzleti övezet kerül meghatározásra, éspedig: 

I. üzleti övezet – a Városháza épülete alatti üzlethelyiségeket foglalja magában. 
II. üzleti övezet – a következő utcákat magában foglaló területet öleli fel: Fő tér, Posta utca, 

Fő utca, Népkert utca, Adai utca, Ősz utca. 
III. üzleti övezet – az Edvard Kardelj (Zoran Đinđić) sétányon lévő üzlethelyiségeket foglalja 

magában.  
IV. üzleti övezet – a következő utcákat magában foglaló területet öleli fel: Dositej Obradović, 

Karađorđe, Savoyai Jenő, Vuk Karadžić, Hajó, Petőfi Sándor, Madách Imre, Dózsa György 
és Radnóti Miklós utca. 

V. üzleti övezet – a Felsőhegy, Tornyos, Kevi és Bogaras településeken levő üzlethelyiségeket 
foglalja magában. 

 
29. szakasz 

 
Zenta község területén az üzlethelyiség utáni havi bérleti díj mértéke a hasznos terület m2-e alapján 
állapítandó meg, éspedig: 

- az e rendelet 28. szakaszában említett övezetek szerinti üzlethelyiségekre az alábbi összegben: 
 

Övezet Dinár/m2 

Első 600 
Második 400 
Harmadik 260 
Negyedik 110 
Ötödik 100 

Az e rendelet 27. szakaszában említett minőségi osztályokba sorolt garázsokra az alábbi összegben: 
Osztály Dinár/m2 

Első 150 
Második 100 

Az e szakasz 1. bekezdésében említett bérleti díj nem tartalmazza a hozzáadottérték-adót. 
 

30. szakasz 
Ha az üzlethelyiség udvarban, alagsorban, emeleten vagy a tetőtérben van, a négyzetméterenkénti havi 
bérleti díj az alábbiak szerint csökkentendő:  

Övezet % 

Első 10 
Második 15 
Harmadik 20 
Negyedik 20 
Ötödik 25 

 
31. szakasz 

A szerencsejáték (klasszikus szerencsejátékok, különleges szerencsejátékok és jutalomjátékok áruban 
és szolgáltatásban) tevékenységekre vonatkozóan az e rendelet 26. szakasza értelmében megállapított 
bérleti díjra – 2,0 korrekciós szorzó alkalmazandó. 
A pénzügyi-technikai és ügyviteli szolgáltatások, bankok és biztosítótársaságok tevékenységekre 
vonatkozóan az e rendelet 26. szakasza értelmében megállapított bérleti díjra – 1,5 korrekciós szorzó 
alkalmazandó. 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 17. szám − 2009. december 31. 

 

 - 505 -

32. szakasz 
Az üzlet- vagy raktárhelyiség, illetve garázs bérbevevőjének a bérleti szerződés aláírásakor vagy 
minden naptári év januárjában a folyó évi bérleti díj és a fennmaradt adósság, valamint a bírósági 
eljárás költségei, illetve kártérítés címén a jövőbeni követelések kifizetésének biztosítékául 
bankgaranciát, illetve aláírt biankó váltót kell benyújtani a bérbeadónak. 
A bérlő részéről történő késedelmes bérletfizetés esetén a bankgarancia, illetve a váltó a bérlő 
figyelmeztetése nélkül behajtandó. 
 

33. szakasz 
 
A megajánlott legmagasabb egyszeri összeg a bérlői státus megszerzésének az alapját képezi, és nem 
számítandó be a bérlő által a jelen rendelet rendelkezései által előírt módon havonta fizetett bérleti 
díjba. 
A megajánlott legmagasabb egyszeri összeget a legkedvezőbb ajánlattevő köteles az árverés napjától 
számított 8 napon belül az osztály által kiállított számla alapján kifizetni.  
A legkedvezőbb ajánlattevő kérelmére – ha a megajánlott legmagasabb egyszeri összeg meghaladja az 
500.000,00 dinárt – a kifizetés jóváhagyás alapján legfeljebb 6 havi egyenlő részletekben 
eszközölhető, a Köztársasági Statisztikai Intézet adatai szerinti kiskereskedelmi árnövekedéssel 
újraértékelve. 
A részletekben történő fizetés jóváhagyásáról a község polgármestere hoz döntést, aminek alapján a 
legkedvezőbb ajánlattevővel szerződést kell kötni az egyszeri összeg részletekben való fizetéséről. 
Az az ajánlattevő, aki számára a község polgármestere döntésében jóváhagyta a részletekben való 
fizetést, köteles a jelen szakasz 3. bekezdésében említett fizetésről szóló szerződés megkötése előtt a 
teljes megajánlott egyszeri összegre az utolsó részletfizetés esedékességének a napját 30 nappal 
meghaladó érvényességi határidejű bankgaranciát, vagy aláírt biankó váltót benyújtani az adóval 
együtt. A garancia visszavonhatatlan kell legyen, és külön fel kell tüntetni: „behajtható első 
felszólításra és kifogás nélkül”. 
 

34. szakasz 
 
A Zenta község területén levő üzlethelyiségek és garázsok havi bérleti díjának e rendelet rendelkezései 
által megállapított mértéke évente egyszer, éspedig az elkövetkező évi községi költségvetés 
megállapításának eljárásában kerül módosításra. 
A jelen rendelet 29. és 30. szakaszában megszabott havi üzlethelyiség- és garázsbérleti díj mértéke 
kivételesen, a helyi önkormányzati egység forrásbevételeit szabályozó törvény vagy egyéb jogszabály 
meghozatala, illetve módosítása esetén is módosítható. 
 

35. szakasz 
 
A község polgármesterének az üzleti és raktárterület, illetve garázs odaítéléséről szóló határozatában 
és a bérleti szerződésben meghatározott bérlet mértékét az osztály a jelen rendelet 34. szakaszával 
összhangban fogja korrigálni.  
A bérlők kötelesek a jelen szakasz előző bekezdése és a jelen rendelet 34. szakasza értelmében 
összehangolt bérleti díjat az osztály által kiállított számla alapján befizetni. 
A bérlő részéről történő késedelmes bérletfizetés esetén az osztály a törvénnyel összhangban kamatot 
számol fel. 
 

36. szakasz 
Az üzleti és raktárterület, illetve garázs használata utáni bérleti díj havonta, a hónap 15-éig fizetendő 
az előző hónapra vonatkozóan. 
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Az épületben levő közös berendezések használata utáni költségeket, az áram, víz, fűtés, higiénia utáni 
költségeket, a telekbért és egyéb kommunális költségeket a bérlő köteles a hatáskörrel bíró 
közvállalatok – kommunális közvállalatok által kiállított számla alapján a feltüntetett határidőben 
rendszeresen fizetni. 
 

37. szakasz 
 
Az üzleti és raktárterület, illetve garázs bérbeadásából származó bevételek közbevételek, és a zentai 
községi költségvetés javára fizetendőek be. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett eszközöket az üzlet- és raktárhelyiségek, valamint garázsok 
folyó évi folyó és beruházási karbantartására kell fordítani. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett eszközök egy része a község polgármesterének a javaslatára 
a törvényben előirányzott módon üzlet- és raktárhelyiségek, illetve garázsok beszerzésére fordítható. 
 

V. FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁS 
 

38. szakasz 
 
Az üzlet- és raktárhelyiségek, valamint a garázsok beruházási karbantartását pénzügyi terv alapján a 
Zentai Községi Közigazgatási Hivatal végzi. 
Az üzleti és raktárterület, illetve garázs folyó karbantartása a bérleti szerződés megkötése után a bérlőt 
terheli. 
Olyan kár bekövetkezése esetén, amelynek szanálása a beruházási karbantartási költségekbe tartozik, a 
bérlő köteles erről azonnal írásban értesíteni a bérbeadót, ellenkező esetben nem ismerik el számára a 
károk szanálása folyamán keletkezett költségeit. 
 

39. szakasz 
 
Az üzleti és raktárterület, illetve garázs bérlője részére saját kérésére megadható a jóváhagyás, hogy 
saját eszközeiből átalakítási, felújítási és beruházási karbantartási munkálatokat eszközöljön, azzal a 
feltétellel, hogy csak a legszükségesebb munkákat végzi. 
Az előző bekezdésben említett munkák kivitelezésének jóváhagyására a bérlőnek a község 
polgármesteréhez kell kérelmet benyújtani. A bérlő az előző bekezdésben említett munkákat a község 
polgármestere által adott írásbeli jóváhagyás alapján végezheti, a városrendezési és lakásügyi-
kommunális tevékenységi osztály véleményének beszerzésével. 
Az átalakítási, felújítási és beruházási karbantartási munkálatok végzésének feltételeit, a 
legszükségesebbnek tartott munkák fajtáját és értékét, valamint azt a módot, amely a bérlő számára 
csökkentett bérletfizetést tesz lehetővé, az üzleti és raktárterület, illetve garázs saját költségű 
átalakításának, illetve felújításának a bérlő részére való jóváhagyási feltételeiről és eljárásáról szóló 
szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) állapítja meg, amit Zentai Községi Képviselő-testület hoz 
meg.  

40. szakasz 
 
A saját eszközök üzlet- és raktárhelyiség, illetve garázs átalakításába, felújításába, illetve beruházási 
karbantartásába való befektetése alapján a bérlőnek nem áll jogában társtulajdont szerezni ezekben. 
 

41. szakasz 
 
A község polgármestere a bérlő részére, annak saját kérésére megadhatja a jóváhagyást az 
üzlethelyiségben ellátandó tevékenység megváltoztatására. 
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Ha az előző bekezdésben említett tevékenységváltozás az üzlethelyiség kiegészítő felszerelését 
igényli, a bérlő a felszerelést saját eszközökből, azok megtérítésére való jogosultság nélkül, a Községi 
Közigazgatási Hivatal – a városrendezési és lakásügyi-kommunális tevékenységi osztály szakmai 
felügyelete alatt eszközli. 
 

VI. A BÉRLŐ KÖTELEZETTSÉGE 
 

42. szakasz 
A bérlő köteles az üzleti és raktárterületet, illetve garázst rendszeresen karbantartani, és felelős állaguk 
romlásáért. 
A bérlő köteles saját költségén javításokat eszközölni annak érdekében, hogy az üzlet- és 
raktárhelyiséget, illetve garázst olyan állapotba hozza, mint amilyenben átadásának idején volt, illetve 
olyan állapotba, amelyre vonatkozóan jóváhagyták számára a befektetést, amikor a bérlő részére 
jóváhagyták az üzleti és raktárterület, valamint garázs saját költségű átalakítását, felújítását, illetve 
beruházási karbantartás eszközlését a szabályzat rendelkezéseivel összhangban. 
Ha a bérlő a bérlet tartama alatt megváltoztatja lakhelyét – székhelyét, cégnevét, bejegyeztetést 
eszközöl, illetve megváltoztatja folyószámlaszámát, köteles erről a Községi Közigazgatási Hivatalt 
írásban értesíteni. 
Az üzlet- és raktárhelyiségre, illetve garázsra vonatkozóan megkötött bérleti szerződés nélkül az üzlet- 
és raktárhelyiség, illetve garázs nem kerülhet a bérlő birtokába. 
Az üzleti vagy raktárterületnek, illetve garázsnak a bérlő birtokába kerülése pillanatában kerül sor a 
bérlő és a Községi Közigazgatási Hivatal átadási-átvételi jegyzőkönyvének elkészítésére, amely 
részletesen megállapítja az építmény állapotát a használat megkezdésének pillanatában. A 
jegyzőkönyvet mindkét szerződő fél aláírja. 
A bérlet megszűnése után a bérlő köteles a Községi Közigazgatási Hivatalnak az üzleti vagy 
raktárterületet, illetve garázst az átadása előtti, illetve olyan állapotban átadni, amelyre a befektetési 
jóváhagyást megkapta, erről átadási-átvételi jegyzőkönyv készül a Községi Közigazgatási Hivatal és a 
bérlő között, és köteles az üzleti vagy raktárterületen, illetve garázson keletkezett esetleges kárt 
megtéríteni, amit úgyszintén jegyzőkönyvben kell konstatálni. 
 

43. szakasz 
 
A bérlő az üzlet- vagy raktárhelyiséget, illetve garázst csak személyesen és a szerződésben 
meghatározott tevékenység ellátására használhatja. 
A bérlő az üzlet-, illetve raktárhelyiséget vagy garázst egészében, illetve annak egy részét más 
személynek albérletbe nem adhatja. 
A bérlő a garázst üzleti tevékenység folytatására nem használhatja. 
 

VII. AZ ÜZLETI TERÜLET BÉRLETÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 
 

44. szakasz 
 
A bérbeadó és a bérlő jogait és kötelességeit írásban megkötött bérleti szerződés szabályozza. 
 

45. szakasz 
 
A bérleti szerződés főként az alábbiakat tartalmazza: 
1. az üzleti, illetve raktárterületről vagy garázsról szóló adatokat, 
2. a bérleti szerződés érvényességének idejét, 
3. a bérlet kezdetét, 
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4. a bérleti díj mértékét azzal a megjegyzéssel, hogy a bérleti díj a bérlet kezdetének pillanatától a 
kiállított számla alapján havonta, legkésőbb a hónap 15-éig fizetendő az előző hónapra vonatkozóan, 
abban az esetben pedig, ha a bérlő nem kap számlát, fizetési alapul a bérleti szerződés szolgál az 
utolsóként kapott számla nagyságában, 
5. a rendelkezést, hogy a bérlő az üzlet- vagy raktárhelyiséget, illetve garázst csak személyesen és a 
szerződésben meghatározott tevékenység ellátására használhatja, 
6. a rendelkezést, hogy a bérlő az üzlet-, illetve raktárhelyiséget vagy garázst egészében, illetve annak 
egy részét más személynek albérletbe nem adhatja, 
7. a rendelkezést, hogy a garázst a bérlő nem használhatja üzleti tevékenység folytatására, 
8. a rendelkezést, hogy a szerződés tartama alatt a község polgármesterének előzetes jóváhagyása 
nélkül a bérlőnek nem áll jogában megváltoztatni az üzleti területen ellátható, szerződésben 
megállapított tevékenységet, 
9. a rendelkezést, hogy a bérlő a bérleti díjon kívül köteles kifizetni az épületben levő közös 
berendezések használata utáni költségtérítést, ami nincs beszámítva a bérleti díjba, a telekbért, az 
áram, a kommunális fogyasztás (víz, fűtés, szemétkihordás és egyéb szolgáltatások) utáni költségeket,  
10. a rendelkezést, hogy a bérlő a bérleti szerződés megkötése után köteles viselni az üzleti, illetve 
raktárterület vagy garázs folyó karbantartásának a költségeit, 
11. a rendelkezést, hogy a bérlő csak a község polgármesterének előzetes jóváhagyásával eszközölhet 
üzleti és raktárterületen, valamint garázson átalakítási, felújítási és beruházási karbantartási 
munkálatokat, a szabályzat rendelkezéseivel összhangban, valamint hogy a csökkentett bérletösszeg 
fizetését szabályozó szerződésfüggelék megkötésének pillanatáig köteles a teljes bérleti díjat fizetni, és 
a bérleti szerződésben szabályozott módon viselni a többi kötelezettséget, 
12. a rendelkezést, hogy befektetése alapján a bérlő nem szerezheti meg az üzleti terület feletti 
társtulajdoni, illetve tulajdoni jogot, 
13. a rendelkezést, hogy a község polgármesterének az üzleti és raktárterület, illetve garázs 
odaítéléséről szóló határozatában és a bérleti szerződésben meghatározott bérlet mértékét az osztály a 
jelen rendelet 34. és 35. szakaszával összhangban korrigálja, 
14. a rendelkezést, hogy a bérlő köteles a jelen rendelet 34. és 35. szakasza értelmében összehangolt 
bérleti díjat az osztály által kiállított számla alapján befizetni, 
15. a rendelkezést, hogy a bérleti szerződés megkötésének napjától számított nyolc napon belül kerül 
sor az üzleti és raktárterület, illetve garázs átadására-átvételére, amiről jegyzőkönyvet készítenek az 
üzleti, illetve raktárterület vagy garázs állapotáról, 
16. a rendelkezést, hogy amennyiben a bérlő a szerződés lejárta, illetve a felmondási határidő eltelte 
után nem hagyja el az üzleti, illetve raktárterületet vagy garázst, köteles a bérbeadónak való átadásukig 
térítményt fizetni kétszeres bérleti díj nagyságában, 
17. a rendelkezést, hogy a bérlő köteles a kiállított áruszámlák és számlák alapján való késedelem 
esetén a törvényi rendelkezéseknek megfelelő kamatot fizetni, 
18. a rendelkezést, hogy a bérlő előtt ismeretesek a jelen rendelet 39. szakaszában említett szabályzat 
rendelkezései. 
 

VIII. A BÉRLETI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 
  

46. szakasz 
 
A bérleti szerződés az alábbi feltételek teljesülésével szűnik meg: 
1. ha a bérlő két egymást követő hónapban vagy a naptári év folyamán három hónapig nem fizeti a 
számlában megállapított bérleti díjat, vagy annak csak egy részét fizeti, 
2.  ha a bérlő két egymást követő hónapban vagy a naptári év folyamán három hónapig nem fizeti az 
épületben levő közös berendezések használata utáni költségtérítést, a telekbért, az áramköltségeket, a 
kommunális fogyasztás (víz, fűtés stb.) utáni költségeket, vagy annak csak egy részét fizeti, 
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3. ha a bérlő az üzleti, illetve raktárterületet vagy garázst egészében, illetve részben más személynek 
albérletbe adja, 
4. ha a bérlő üzleti, illetve raktárterületen vagy garázson átalakítási, felújítási vagy beruházási 
karbantartási munkálatokat kezd a község polgármesterének előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül. 
 

47. szakasz 
 
A bérleti szerződés felbontásáról a bizottság javaslata alapján a község polgármestere dönt. 
Az üzleti, illetve raktárterület vagy garázs bérleti szerződése a bérbeadó vagy a bérlő felmondásával 
egyhónapos felmondási határidővel külön ok feltüntetése nélkül megszűnhet. 
A bérleti szerződés felbontásának sikertelen kézbesítése esetén szabályos kézbesítésnek tekintendő a 
felmondásnak az üzleti, illetve raktárterület vagy garázs ajtajára való kifüggesztése. 
A Községi Közigazgatási Hivatal a szerződés felbontásáról szóló döntést jóváhagyásra megküldi a 
Vagyonigazgatóságnak. 
 

IX. FELÜGYELET 
 

48. szakasz 
 

Az üzleti és raktárterület használata felett az üzleti és raktárterület, valamint garázs felügyeletében 
illetékes bizottság (a továbbiakban: felügyelőbizottság) gyakorol felügyeletet, amelyet a község 
polgármestere alakít meg, és amely elnökből, két tagból és a helyetteseikből áll. 
A felügyelőbizottság a terepi kiszállással betekintést nyer: 
1. a bennük folytatott tevékenységbe, 
2. az adott tényállapotba – kinek van a birtokában a szóban forgó üzleti vagy raktárterület, 
3. abba, hogy a bérlő nekikezdett-e az átalakítási, felújítási és beruházási karbantartási munkálatoknak 
az üzleti, illetve raktárterületen vagy garázson a község polgármesterének előzetes jóváhagyása nélkül. 
A felügyeletben illetékes bizottság a felügyelet gyakorlása során az adott állapotot jegyzőkönyvileg 
konstatálja.  
 

X. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

49. szakasz 
 
Az üzleti és raktárterületekre, valamint garázsokra vonatkozó meglévő bérleti szerződéseket a jelen 
rendelet hatályba lépésének napjától számított egy éven belül össze kell hangolni a jelen rendelet 
rendelkezéseivel. 
 

50. szakasz 
 
A jelen rendelet hatályba lépésének pillanatában üzleti vagy raktárterület, illetve garázs bérlői 
státusával rendelkező személyek kötelesek a megszabott határidőben a bérleti szerződés 
rendelkezéseinek az összehangolása céljából, illetve szerződésfüggelék megkötése végett a Zentai 
Községi Közigazgatási Hivatal felszólításának eleget tenni, ellenkező esetben a bérleti szerződés 
felmondására kerül sor. 
Ha a bérlő nem veszi át a Községi Közigazgatási Hivatal által a szerződésben foglalt címre továbbított 
szabályos felszólítást, az kifüggesztésre kerül az üzleti, illetve raktárterület vagy garázs ajtaján, ami 
szabályos kézbesítésnek tekintendő. 
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51. szakasz 
Az üzleti területbe való befektetés elismerése iránt a bérlő írásbeli kérelmére a jelen rendelet hatályba 
lépésének napjáig indított eljárást a Zenta község igazgatási jogával bíró üzleti épületek, 
üzlethelyiségek és garázsok bérbeadásának módjáról és feltételeiről szóló rendelettel (Zenta Község 
Hivatalos Lapja – 1/2004. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 16/2008. és 2/2009. szám) 
összhangban kell befejezni. 
Azokban az esetekben, amelyekben az üzleti terület átalakításába, illetve felújításába fektetett 
eszközök mértékének elismerése iránti eljárás a község polgármesterének a végzésével befejezést 
nyert, a meglévő bérleti szerződések és bérleti szerződésfüggelékek a befektetési alapú 
bérletcsökkentési időszak leteltéig hatályban maradnak.  
 

52. szakasz 
 
A jelen rendelet 39. szakaszában említett szabályzatot az e rendelet hatályba lépésének napjától 
számított 30 napon belül a Zentai Községi Képviselő-testület hozza meg. 
 

53. szakasz 
 
Az e rendelet rendelkezéseitől eltérően az üzleti terület használat és rendszeres karbantartás 
értelmében használatba adható közvetlen alkuval: 

- a Zentai Községi Képviselő-testületben képviselőkkel rendelkező politikai pártok részére, a 
mandátum tartamára, 

- a zentai községi alapítású közvállalatok, intézmények és szervezetek részére az átruházott 
teendők ellátásának időszakára. 

A bizottság az üzleti terület használatba adásáról szóló határozatjavaslatot az üzleti terület használatba 
adásáról szóló határozat meghozatala céljából megküldi a község polgármesterének. 
Az e szakasz 1. bekezdésében említett üzleti terület használatával és karbantartásával kapcsolatos 
jogokat és kötelességeket a politikai pártok, illetve közvállalatok, intézmények, szervezetek és Zenta 
község polgármestere által megkötött szerződéssel kell szabályozni. 
Az üzleti területet a fentiekben említett esetekben díjmentesen adják használatba. 
 

54. szakasz 
 
E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti: 
1. a Zenta község igazgatási és használati jogával bíró üzleti épületek, üzlethelyiségek és garázsok 
bérbeadásának módjáról és feltételeiről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja – 1/2004. szám 
– egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 16/2008. és 2/2009. szám) 
2. a Zenta község igazgatási és használati jogával bíró üzleti épületek, üzlethelyiségek és garázsok 
bérleti díja megállapításának módjáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 3/98., 7/99., 
2/2000., 3/2001., 15/2001., 13/2002., 2/2006., 10/2006., 9/2007., 16/2008. és 2/2009. szám). 
 

55. szakasz 
 
Ez a rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba, és 2010. január elsejétől kerül alkalmazásba. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                    Zsíros Jankelić Anikó, s.k.,  
Szám: 361-16/2009-VI                                                                a Zentai KKT elnöke 
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157. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007.sz.)  32. szakasza 1. 
bekezdésének 3. és 13. pontja, kapcsolatban a helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az 
SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006.sz.)   6. szakasza  1. bekezdésének 2. pontjával, 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 3. és 14. pontja alapján   
Zenta Község Képviselő-testülete a 2009. 12.30-án tartott ülésén meghozta az alábbi   
 

R E N D E L E T E T 
A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL   

 
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ   

 
1. szakasz   

 
A KKT a jelen rendelettel bevezeti a községi közigazgatási illetékeket (a továbbiakban: illetékek) a 
Zentai Községi Közigazgatási Hivatal irataira és az ügyleteiben végzett cselekményekre.   
 

2. szakasz  
 

Az illetékfizetés alá eső iratokat és cselekményeket, valamint az illeték mértékét a jelen rendelet 
alkotó részét képező illetékdíjszabás állapítja meg.  
 

II. ILLETÉKKÖTELEZETT  
 

3. szakasz   
 

Az illetékkötelezett (a továbbiakban: kötelezett) a kérelem, illetve beadvány benyújtója, amellyel a 
díjszabásban előírt eljárás, illetve cselekmény indul.  
Ha az előírt illetéknek több kötelezettje van, a kötelezettségük egyetemleges, amennyiben a jelen 
rendelet másként nem rendelkezik.   
Amennyiben a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti kérelmet, illetve beadványt jegyzőkönyv 
helyettesíti, amelyre illeték fizetendő, akkor a kötelezett a nyilatkozat jegyzőkönyvre adója.  
 

III. AZ ILLETÉKKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE  
 

4. szakasz   
 

Ha az illetékdíjszabás másként  nem rendelkezik, akkor az illetékkötelezettség az alábbiak szerint keletkezik:    
1. beadványokra – a beadvány benyújtásának a pillanatában, a jegyzőkönyvezett kérelmekre 

pedig a jegyzőkönyv felvételekor,  
2.  végzésekre, engedélyekre és egyéb okmányokra – a kiadásukra vonatkozó kérelem 

benyújtásának pillanatában,  
3. közigazgatási és egyéb cselekményekre – ezen cselekmények végrehajtására  vonatkozó  

kérelem benyújtásának a  pillanatában.  
 

5. szakasz   
 

Az illetéket az illetékkötelezettség keletkezésének a pillanatában kell fizetni Zenta község 
költségvetésének a javára, amennyiben ez egyes esetekben nincs másként előírva.  
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IV. ILLETÉKFIZETÉS CÉLJÁBÓL  A  TÁRGY ÉRTÉKÉNEK  A MEGÁLLAPÍTÁSA   
 

6. szakasz   
 

Ha az illetékdíjszabás előírja, hogy az illeték a tárgy értéke szerint fizetendő, az illeték-elszámolási 
alap a tárgyban, illetve az eljárás megindítását célzó kérelemben vagy beadványban feltüntetett érték.  
Ha a tárgy értéke nincs feltüntetve a kérelemben, illetve a beadványban, vagy a valóstól alacsonyabb 
érték van feltüntetve, a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti tárgy értékét az eljárást vezető szerv 
határozatában kell megállapítani.  
 

7. szakasz   
 

Ha a kötelezett kérelmére a kérelem benyújtása alapján, illetve az eljárásban határozatot, okmányt, 
dokumentumot vagy iratot adnak ki több példányban, a második és minden következő példányra a 
másolathitelesítési illetéket kell fizetni, amely nem lehet magasabb az első példányra fizetett illetéknél.  
Nem fizetendő illeték az okmányok példányaira, amelyek kidolgozására a kötelezett kérelme vagy 
beadványa alapján kerül sor, illetve amelyeket a szerv szükségleteire adnak ki.   
 

8. szakasz   
 

Ha az eljárásban egy vagy több kötelezett több azonos jogalapú kérelmet nyújt be, de egy határozatot 
kell meghozni, az illeték minden egyes kérelemre fizetendő, ha ezt a díjszabás másként nem 
szabályozza.   
 

V. AZ ILLETÉKFIZETÉS MÓDJA   
 

9. szakasz  
 

Az illeték pénzben fizetendő.  
A kötelezett köteles csatolni a megfelelő bizonyítékot az illeték befizetéséről.  
 

10. szakasz   
 

Az illetékköteles határozatban vagy más okmányban fel kell tüntetni, hogy az illeték ki lett fizetve, a 
kifizetett összeget és a díjtételt, amely szerint az illetéket fizették.  
 

11. szakasz   
 

Ha az illetékkötelezett közvetlenül nyújt be illetékkel nem vagy nem kellőképpen ellátott kérelmet 
vagy beadványt, a kérelem vagy beadvány átvételével megbízott hivatali személy kéri a kötelezettől, 
hogy fizesse be az előírt illetéket a kérelem vagy a beadvány benyújtásától számított tíz napon belül, 
és figyelmezteti az illetékfizetés elmulasztásának a következményeire, amiről a benyújtott kérelmen 
vagy beadványon feljegyzést készít. 
Ha az illetékkel nem vagy nem kellőképpen ellátott kérelem vagy beadvány, illetve más irat postán 
érkezik, a kérelem, illetve beadvány szerinti döntéshozatalban hatáskörrel rendelkező szerv hivatali 
személye írásos figyelmeztetésben felszólítja a kötelezettet, hogy a figyelmeztetés kézhezvételétől 
számított tíz napon belül fizesse be az előírt illetéket és a felszólítás utáni illetéket, és figyelmezteti az 
illetékfizetés elmulasztásának a következményeire.    
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12. szakasz   
 

Az illetékkel nem vagy nem kellőképpen ellátott külföldről postán érkező beadvány vagy más okmány 
illetékének a beszedését a  kért határozat vagy más okmány kézbesítése, illetve a kötelezettnek a 
cselekmény végrehajtásáról szóló tájékoztatása előtt  kell  eszközölni.   
 

VI. AZ ILLETÉKFIZETÉS ALÓLI MENTESÍTÉS   
 

13. szakasz   
 

Az illetékfizetés alól mentesülnek:   
1. a Szerb Köztársaság intézményei, 
2. a köztársasági, autonóm tartományi és helyi önkormányzati szervek és szervezetek,   
3. a kötelező társadalombiztosítási szervek,   
4. a köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi önkormányzat álalt alapított  intézmények,  
5. a Szerbiai Vöröskereszt  
6. külföldi államok diplomáciai-konzuláris képviseletei, a kölcsönösség feltétele mellett.   

 
14. szakasz  

 
Ha az eljárás több kötelezett kérelmére indul, akik közül egyesek mentesülnek az illetékfizetés alól, az 
ilyen eljárásban az illetéket az illetékfizetés alól nem mentesített    kötelezett fizeti.   
 
 

15. szakasz  
 

Az illetékmentesen kiadott okmányon, dokumentumon vagy iraton fel kell tüntetni a kiadás célját és az 
illetékfizetés alóli mentesítés alapját.     
 

16. szakasz   
 

Nem kell illetéket fizetni:   
1. a hivatali kötelességből folytatott eljárások irataira és cselekményeire,   
2. a közbevételek többlet- vagy téves fizetetése visszatérítési eljárásainak irataira és 

cselekményeire,   
3. határozatok, egyéb okmányok és hivatalos nyilvántartás hibái kiigazítási eljárásának irataira és 

cselekményeire,  
4. az anyakönyvi bejegyzések bejelentőjére,  
5. a közbevételek megállapítását célzó bejelentőkre és mellékleteikre, a kataszteri jövedelem 

elemi csapás, növénybetegség, károkozók és egyéb rendkívüli események miatti csökkentő 
elemei megállapítása eljárásának az irataira és cselekményeire, valamint a törvénnyel 
előirányozott adóserkentések és közbevétel-fizetési mentesítések megvalósításának irataira és 
cselekményeire,  

6. a társadalombiztosítási, gyermekjóléti, szociálisvédelmi, harcos- rokkantvédelmi és a háború 
civil rokkantjai jogosultságai érvényesítésének irataira és cselekményeire,   

7. a tanulók és egyetemi hallgatók tanulmányainak a folytatásával, szakmai továbbképzésével, 
illetve átképzésével kapcsolatos iratokra és cselekményekre,  

8. a temetkezési eljárás irataira és cselekményeire,   
9. a panasz- és folyamodványügyi szervekhez benyújtott beadványokra,  
10. a munkaviszony-létesítés és az ezen az alapon létrejött jog érvényesítésének eljárásával 

kapcsolatos iratokra és cselekményekre,  
11. iratokra és cselekményekre, amelyek illetékmentességét nemzetközi szerződés szabályozza.  
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17. szakasz  
 

Az illetékmentesen kiadott okiraton fel kell tüntetni a kiadás célját, és hogy mely jogszabály alapján 
mentesül az illetékfizetés alól.  
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti okirat csak azután használható más célokra, miután 
megfizettetésre került rá a megfelelő illeték, amennyiben erre a célra előirányozott az illetékfizetési 
kötelezettség.   
 

18. szakasz   
 

 Külföldi állampolgár, a kölcsönösség feltétele mellett, a jelen rendelet szerinti azonos jogokkal és 
kötelezettségekkel rendelkezik, mint a Szerb Köztársaság állampolgára.  
 

VII. AZ ILLETÉK VISSZATÉRÍTÉSE   
 

19. szakasz   
 

A visszatérítés, kamat, kényszerbeszedés, elévülés és egyéb, a jelen rendelettel külön nem 
előirányozottak tekintetében, értelemszerűen az adóeljárást és az adóigazgatást rendező  
jogszabályokat kell alkalmazni.   
 

VIII. FELÜGYELET   
 

20. szakasz   
 

A jelen rendelet végrehajtása feletti felügyeletet a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal általános 
közigazgatási és társadalmi tevékenységek osztálya gyakorolja.  
 

IX. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK   
 

21. szakasz    
 

A közigazgatási ügyek irataira és cselekményeire és a szerv egyéb irataira és cselekményeire 
keletkezett illetékkötelezettségekre, amelyek a jelen rendelet hatálybalépésének napján nem lettek 
megfizetve, az illetéket - amennyiben ez kedvezőbb a kötelezett számára - a jogszabályokkal 
összhangban kell megfizetni, amelyek az illetékkötelezettség keletkezése idején hatályban voltak.  
 

22. szakasz   
 

A jelen rendelet hatálybalépésével érvényét veszti a községi közigazgatási illetékekről szóló rendelet 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 8/2003., 3/2004.,  18/2004., 7/2005., 10/2006.,  6/2007. és 18/2008. 
sz.).  
 

23. szakasz   
 

A jelen rendelet a  Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép 
hatályba, és 2010.01.01-jétől alkalmazandó.  
 
ZENTA  KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE        Zsíros-Jankelić Anikó, s.k. 
Szám: 43-21/2009-VI                Zenta  KKT elnöke   
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ILLETÉKDÍJSZABÁS 
 

1. díjtétel 
1. Kérvényekre, kérelmekre, javaslatokra, bejelentésekre és egyéb 

beadványokra, ha a jelen rendelet másként nem rendelkezik 200,00 din.
 Megjegyzés: a jelen díjtétel szerinti illeték nem fizetendő utólagos 

beadványokra, amelyekkel a kötelezett sürgeti a benyújtott kérelem, illetve 
beadvány szerinti eljárást. 

2. díjtétel 
1. Minden, a Községi Közigazgatási Hivatal által hozott határozatra, végzésre 

és egyéb aktusra, ha a jelen rendelet másként nem rendelkezik 300,00 din.
2. A Községi Közigazgatási Hivatal határozatai elleni fellebbezésekre, ha a 

jelen rendelet másként nem rendelkezik 150,00 din.
3. A kötelezettet az előírt illeték fizetésére figyelmeztető felszólításra 150,00 din.
 Megjegyzés:   

1. Ha több személy – illetékkötelezett kérelme alapján hoz határozatot a 
Községi Közigazgatási Hivatal, a jelen díjtétel szerinti illetéket a 
kötelezettek száma alapján kell fizetni, akiknek kézbesíteni kell a 
határozatot. 

3. díjtétel 
1. A hivatali nyilvántartás alapján kiadott bizonylatokra 200,00 din.
2. Olyan tényekről szóló bizonylatokra, amelyek megállapítása céljából 

eljárást kell folytatni 250,00 din.
3. A külföldön használatos élet-visszaigazolás, eltartási igazolás és családi  

állapotról szóló  igazolás  kiadására 800,00 din.
4. díjtétel 

1. A Zenta név használata jóváhagyásáról szóló határozatra 
 - külföldi jogi személyeknek 50.000,00 din.
 - hazai jogi személyeknek 30.000,00 din.
 - vállalkozóknak 20.000,00 din.

5. díjtétel 
1. A házasságkötésnek a hivatali helyiségeken kívüli lefolytatására (hotelek, 

motelek, éttermek stb.) 15.000,00 din.
2. A házasságkötés helye és ideje megállapítása tekintetében külön kérelmekre 25.000,00 din.
 Megjegyzés: 

1. A jelen díjtétel 2. pontja szerinti illetéket az anyakönyvvezető javaslatára 
a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője által kiadott, a kérelmet 
jóváhagyó végzés alapján kell fizetni 

6. díjtétel 
1. Irattári másolat kiadására, minden lapra 100,00 din.
2. Az ügyfél kérésére az irattárba helyezett aktusokba való 

betekintésre..500,00 din. 500,00 din.
3. Az irattárba helyezett tárgy műszaki tervdokumentációja hitelesített 

fénymásolatának a kiadására 1.500,00 din.
4. Az irattárba helyezett egyéb aktusok hitelesített fénymásolatának a kiadására 200,00 din.
5. Terepre való kiszállás aláírás-hitelesítés vagy kézirat valódiságának 

hitelesítése céljából 300,00 din.
7. díjtétel 

1. Taxi-engedély kiadására 350,00 din.
2. Taxi-engedély másodpéldányának kiadására 700,00 din.
3. A taxi-engedély hosszabbítására – adatváltoztatására 400,00 din.
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4. A taxi-engedély hosszabbítására – adatváltoztatására határozatra 600,00 din.
5. A taxi-szállítás ideiglenes szünetelésének a bejelentésére 250,00 din.
6. A helyi kommunális illeték fizetésének kötelezettségéről szóló  

határozatra 550,00 din.
7. A vendéglátói létesítményen kívüli vendéglátói szolgáltatás ellátásáról szóló 

határozatra 550,00 din.
8. Az üzletek cégjegyzékébe bejegyzett adatai elektronikus adatfeldolgozó 

rendszer útján történő kiadására (oldalanként) 75,00 din.
9. A nyitvatartási idő jóváhagyására 500,00 din.

8. díjtétel 
1. Az ügyfél kérésére a hivatali személy kiszállására 500,00 din.

9. díjtétel 
1. Reklámok, cégtáblák és egyebek kihelyezésére a jóváhagyás kiadására 450,00 din.
2. Közterületen bódé elhelyezésére a jóváhagyás kiadására 600,00 din.
3. Mozgatható létesítmények és berendezések elhelyezésére a jóváhagyás 

kiadására 600,00 din.
4. Világító és egyszerű vitrin elhelyezésére a jóváhagyás kiadására 600,00 din.
5. Nyári kerthelyiség kihelyezésére a jóváhagyás kiadására 600,00 din.
6. Nyilvános telefonfülke és autóbuszmegálló-eresz elhelyezésére a jóváhagyás 

kiadására 600,00 din.
7. Nyári kerthelyiség, nyilvános telefonfülke és autóbuszmegálló-eresz 

használati engedélye kiadását célzó kérelemre .600,00 din.
10. díjtétel 

1. A kijelölt közlekedési rezsimen kívüli haladásról és megállásról szóló 
végzésre 1.500,00 din.

2. Az ellátás miatti haladásról és megállásról szóló végzésre 1.500,00 din.
3. A közutak karbantartásán munkálatok kivitelezése céljából a közlekedési 

rezsim módosításáról szóló végzésre 1.500,00 din.
4. A föld alatti és föld feletti vezetékeken végzett munkálatok kivitelezése 

céljából a közlekedési rezsim módosításáról szóló végzésre 1.500,00 din.
5. Sport és egyéb rendezvények szervezése céljából a közlekedési rezsim 

módosításáról szóló végzésre 375,00 din.
6. A járműnek  taxi-szállításra való alkalmasságáról szóló igazolásra 300,00 din.

11. díjtétel 
1. Építési telek bérbeadásáról szóló végzésre 2.500,00 din.
2. Az  építési telek bérbeadására  kiírt pályázatra való jelentkezésre 1.000,00 din.

12. díjtétel 
1. A nyilvános városi tömegközlekedés területén kiírt pályázatra való  

jelentkezésre 1.000,00 din.
2. Ideiglenes létesítmények elhelyezéséről szóló végzésre 5.000,00 din.
3. Ideiglenes közterület-foglalásról szóló végzésre – pultok és más mozgatható 

ideiglenes létesítmények 1.500,00 din.
4. Ideiglenes közterület-foglalásról szóló végzésre – vidámparkok, cirkuszok  

stb 9.000,00 din.
13. díjtétel 

1. Lakás odaítélését célzó kérelemre 450,00 din.
2. A jogtalanul beköltözött személyek kilakoltatásáról szóló végzés 

meghozatalára irányuló kérelemre 900,00 din.
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3. A végzés végrehajtását célzó kérelemre 800,00 din.
4. Az üzlethelyiségek bérletéről szóló szerződés módosít. célzó kérelemre 500,00 din.
5. Lakásvásárlási szerződés és a lakásvásárlási szerződés függelékének a 

kidolgozásra 2.000,00 din.
6. Az üzlethelyiségbe való beruházásról szóló jóváhagyás és az üzlethelyiség 

rendeltetésének a  módosításáról  szóló  jóváhagyás  kiadására 500,00 din.
7. Az üzlethelyiség bérletéről szóló szerződés felbontására irányuló kérelemre 500,00 din.
8. A nyilvános árverésre, illetve az üzlethelyiségek bérbeadására az árajánlatok 

begyűjtésére kiírt pályázaton való részvételre 1.000,00 din.
14.díjtétel 

1. A pihenést szolgáló szobáknak, illetve házaknak és lakásoknak a 
bérbeadására a megfelelő kategóriába való besorolás céljából a feltételek 
meglétének  ellenőrzésére és megállapítására 1.500,00 din.

15. díjtétel 
1. A vendéglátói létesítmények hosszabb nyitvatartási idejéről szóló végzésre 2.500,00 din.

16. díjtétel 
1. Az építési jóváhagyás kiadására: 
 jogi személyeknek – a létesítmény költségelőirányzati értéke 1 ezrelékének 

értékében, de nem többet 7.500,00 din.
 - természetes személyeknek - üzlethelyiségre 750,00 din.
 - lakóépületre 600,00 din.

17. díjtétel 
1. A munkálatok kivitelezése megkezdésének a bejelentésére 
 - üzlethelyiségekre 350,00 din.
 - lakóépületekre 250,00 din.

2. A munkálatok kivitelezésének a megkezdésére, amelyekre nem kell kiadni  
építési  jóváhagyást: 

 - folyó karbantartáson a munkálatok kivitelezésére 200,00 din.
 - adaptáláson és helyreállításon a munkálatok kivitelezésére 700,00 din.
 - melléképültek építésén a munkálatok kivitelezésére 400,00 din.

18. díjtétel 
1. A kiépített alapnak a főtervvel való összehangoltságának az ellenőrzéséről 

szóló igazolás kiadására 
 - jogi személyeknek 750,00 din.
 - természetes személyeknek 400,00 din.

19. díjtétel 
1. A használati engedély kiadására:: 
 jogi személyeknek – a létesítmény költségelőirányzati értéke 1 ezrelékének 

értékében, de nem többet 10.500,00 din.
 természetes személyeknek - üzlethelyiségre 1.050,00 din.
 - lakóépületre 850,00 din.

20. díjtétel 
1. A létesítmény eltávolításáról szóló határozat kiadására: 
 - jogi személyeknek 1.000,00 din.
 - természetes személyeknek 500,00 din.
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21. díjtétel 
1. A környezetvédelmi feltételek meglétének megállapítására, illetve a 

tevékenység ellátása céljából a talált  állapotról szóló tanulmány 
kidolgozása szükségességének  a megállapítására: 

 - üzletekre 1.500,00 din.
 - ipari létesítményekre, valamint a kommunális és energetikai infrastruktúra 

létesítményeire a létesítmény  revalorizált építészeti értékének  az 1,5  
ezreléke. 

22. díjtétel 
1. A műszaki dokumentáció áttekintésére a környezetvédelmi hatástanulmány 

jóváhagyására  irányuló kérelem  átadását követően: 
 - 100 m2-ig terjedő létesítményekre 2.000,00 din.
 - 101-től  300 m2-ig terjedő létesítményekre 4.000,00 din.
 - 301-től 500 m2-ig terjedő létesítményekre 6.000,00 din.
 - 501-től 1.000 m2-ig terjedő létesítményekre 8.000,00 din.
 - 1000 m2 feletti létesítményekre 10.000,00 din.

23. díjtétel 
1. A műszaki dokumentáció áttekintésére a talált állapotnak a 

környezetvédelmi elemzése jóváhagyását célzó  kérelem átadását követően: 
 - 100 m2-ig terjedő létesítményekre 2.000,00 din.
 - 101-től  300 m2-ig terjedő létesítményekre 4.000,00 din.
 - 301-től 500 m2-ig terjedő létesítményekre 6.000,00 din.
 - 501-től 1.000 m2-ig terjedő létesítményekre 8.000,00 din.
 - 1000 m2 feletti létesítményekre 10.000,00 din.

24. díjtétel 
1. Videó kivetítő bérbeadásának szolgáltatása 80,00 дин/мин.
2. Videó kivetítő vászon  bérbeadásának szolgáltatása 50,00 дин/мин.
3. A nagyterem használata 10.000,00 дин до 3 сата коришћења
4. A Zöld-terem használata 5.000,00 дин до 3 сата коришћења
5. Az  Andruskó Terem használata 4.000,00 din. до 3 сата коришћења
 (Minden további megkezdett óráért a teremhasználat a 

megállapított díj 1/4-ének a mértékében  kerül  
beszedésre) 

6. Ülések és gyűlések felvételezésre 5.000,00 дин/час
7. A terem hangosítása 4.000,00 дин/чаc
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158. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos  Közlönye, 129/07. sz.) 32. szakasz 1. 
bekezdésének 3. és 13. pontja, kapcsolatban a helyi  önkormányzat  finanszírozásáról szóló törvény (az 
SZK Hivatalos  Közlönye, 62/2006. sz.)   6. szakasza 1. bekezdésének 3.  pontjával, 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 3. és 14.  pontja  alapján  
Zenta Község Képviselő-testülete a  2009. 12.30 - án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 
R E N D E L E T E T  

A HELYI  KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKRŐL   
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 
A jelen  rendelet helyi kommunális illetékeket (a továbbiakaban:  kommunális  illetékek) vezet be 
Zenta község területére egyes jogoknak, tárgyaknak és szolgáltatásoknak az  igénybevételére, 
megállapítja a kommunális illeték kötelezettjeit, a mértékét, a  kedvezményeket, a fizetés módját és 
határidejét.   
 

II. KOMMUNÁLIS  ILLETÉKEK  
 

2. szakasz 
 A rendelet az alábbiak után vezet be kommunális illetéket: 

1. cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése, 
2. közterület vagy üzlethelyiség előtti terület üzleti célú igénybevétele, kivéve a  sajtó, könyvek, 

egyéb kiadványok, régi és kézműipari mesterségek, illetve a háziipar termékeinek árusítását,  
3. játékeszközök üzemeltetése (szórakoztató játékok),  
4. vendéglátóhelyen zenei berendezések üzemeltetése és zenés műsor szolgáltatása, 
5. reklámpannók igénybevétele, 
6. szabad területek kemping, sátor vagy egyéb ideiglenes használatú építmények felállítására való 

igénybevétele, 
7. a folyópart üzleti vagy  egyéb   célú igénybevétele, 
8. cégtáblának üzlethelyiségen kívül, a Zenta  községhez  tartozó létesítményen és területen 

(úttest, járda, zöldterület, villanyoszlop stb.) való kihelyezése és kiírása,  
9. az  áru üzlethelyiségen kívül való kiállítására szolgáló vitrin igénybevétele,  
10. vízben álló hajózási berendezések, szerkezetek és egyéb vízi létesítmények birtoklása és 

igénybevétele, kivéve a határ menti folyami közlekedésben használt kikötőt,  
11. csónakok és tutajok vízen tartása és igénybevétele, kivéve a hajózóutak karbantartását és 

megjelölését végző szervezetek által használt csónakokat, 
12. éttermek és  egyéb  vendéglátóipari  és  vízi szórakozóhelyek üzemeltetése,   
13. közúti motoros és kapcsolt járművek birtoklása, kivéve a mezőgazdasági járműveket és 

gépeket,  
14. építőanyaggal és építési munkálatokkal való közterület-foglalás 
15. rendezett és arra kijelölt helyeken közúti motoros és kapcsolt járművek parkolóhely-használata.  

 
III. ILLETÉKFIZETÉSRE  KÖTELEZETTEK 

 
3. szakasz   

 
A kommunális illeték fizetésének kötlezettje jogok, tárgyak és szolgáltatások igénybevevője, amelyek  
igénybevételére  előirányozott  a  kommunális  illeték  fizetése.  
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Kommunális illeték a jogok, tárgyak és szolgáltatások igénybevétele esetén nem terheli az állami 
szerveket és szervezeteket, a területi autonómia, valamint a helyi önkormányzati egység szerveit és 
szervezeteit.  
 

4. szakasz   
Az illetékkötelezettség azon a napon áll elő, amikor megkezdődik a helyi kommunális illeték 
fizetésével terhelt jog, tárgy és szolgáltatás igénybevétele. 
Az illetékkötelezettség addig áll fenn, amíg a jogot, tárgyat vagy szolgáltatást igénybeveszik.  
 

IV. A  HELYI KOMMUNÁLIS  ILLETÉK MÉRTÉKE   
ÉS  BESZEDÉSÉNEK MÓDJA   

 
5. szakasz   

Zenta  község területén a kommunális illeték különböző mértékben kerül beszedésre,  a  
létesítményben végzett tevékenységtől, annak területétől és műszaki-használati    jellemzőitől és a  
területrésztől, illetve  az  övezettől függően,  amelyben a  létesítmény,  a tárgyak  vagy szolgáltatások  
találhatóak,  amelyekre  kommunális  illeték  fizetendő.     
 

6. szakasz   
A jelen rendelet 2. szakaszának 2. pontja szerinti kommunális illetéket övezetenként kell megállapítani 
és fizetni. 
Zenta község területe a jelen szakasz 1. bekezdésében említett díjtételek szerint három övezetre oszlik:  
1. I. övezet – Zenta település – központ: Fő utca, a Táncsics Mihály utca, a Posta utca a Táncsics 
Mihály utcáig, a Fő tér, a Hentes utca és a Népkert utca,   
2. II. övezet - Zenta település, 
3. III övezet – a többi községbeli település.  
 

7. szakasz   
A jelen rendelet 2. szakaszának 15. pontja szerinti kommunális illetéket övezetenként kell 
megállapítani és fizetni:   
1. az első övezet Zenta település építési területét öleli fel;  
2. második övezet a Zenta  községbeli  települések  építési  területét   öleli fel.  
 

8. szakasz   
A helyi kommunális illetéket napi, havi és éves összegben kerül megállapításra, ami a jelen rendelet 
alkotó részét képező illetékdíjszabás díjtételeleiben kerül meghatározásra.  
 

V.  AZ ILLETÉK BEJELENTÉSE   
 

9. szakasz   
A kommunális  illetékkötelezettek kötelesek benyújtani  a kommunális illeték szerinti  kötelezettség 
megállapítására irányuló bejelentésüket a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal hatásköri szervének 
legkésőbb az  év  március 15-éig, amelyre a helyi  kommunális  illetéket  meg kell állapítani,   illetve  
a  kommunális  illetékkel terhelt jog,  tárgy és  szolgáltatás  használata megkezdésének napjától 
számított 15  napon belül.    
A kommunális illetékkötelezett köteles minden változást a változás bekövetkezésétől számított 15 
napon belül bejelenteni a Községi Közigazgatási Hivatal hatásköri szervének.  
 

10. szakasz   
Ha a kommunális illetékkötelezett nem nyújtja be a jog, a tárgy vagy a szolgáltatás   használatának a 
bejelentését, az illetékkötelezettség a hatásköri szerv rendelkezésére álló adatok vagy  felügyeleti 
ellenőrzés alapján lesz megállapítva.   
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VI. AZ  ILLETÉK  BESZEDÉSE   
 

11. szakasz   
 

A kommunális illetékből származó bevételeket a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal   közbevételek 
befizetését szolgáló számlájára  kell befizetni.  
 

12. szakasz   
 

A kommunális illeték megállapításának, elszámolásának, elévülésének, beszedésének, fizetési 
határidejének, kamatelszámolásának módja és egyebek tekintetében az adóeljárásról és az 
adóigazgatásról szóló törvény, az állampolgárok jövedelemadójáról szóló törvény és a korporációk 
nyereségadójáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.    
Minden egyéb, a jelen rendelettel külön nem szabályozott kérdésben a helyi önkormányzat 
finanszírozásáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 

13. szakasz   
 

A kommunális illeték beszedése a forrásjövedelmek megállapításában, ellenőrzésében és beszedésében 
hatáskörrel rendelkező községi szerv útján történik 
 

14. szakasz   
 

A jelen rendelet alkotó részét képezi az egyes jogok, tárgyak és szolgáltatások illetékdíjszabása.    
 

15. szakasz   
 

A jelen rendelettel megállapított kommunális illeték mértéke évente egyszer módosul, éspedig a 
következő évi községi költségvetés megállapításának eljárásában.  
Kivételes esetben a jelen rendeletben megállapított kommunális illeték mértéke módosítható a helyi 
önkormányzati egység forrásjövedelmét szabályozó törvény vagy egyéb jogszabály meghozatalakor, 
illetve módosításakor.   
 

VII. FELÜGYELET    
 

16. szakasz   
 

A jelen rendelet alkalmazása feletti felügyeleti ellenőrzést a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 
kommunális felügyelete gyakorolja.  
 

VIII. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK 
 

17. szakasz   
 

5.000,00-től 500.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható az üzlethelyiségen a cégtábla kitűzése 
szabálysértéséért az illetékkötelezett – jogi személy ha:   
 

1. a közbevételeket beszedő osztálynak nem nyújtja be az előirányozott határidőn belül a 
cégtáblának az üzlethelyiségen való elhelyezésére irányuló bejelentését (a rendelet 9. 
szakasza),   

2. az előirányozott határidőn belül az üzlethelyiségen a cégtábla elhelyezésére nem fizeti be a 
kommunális illetéket (a rendelet 13. szakasza).  
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Ezekért a szabálysértésekért 250,00-től 25.000,00 dinárig  terjedő pénzbírsággal  sújtható a jogi 
személy felelős személye is.   
A jelen szakasz 1. bekezdésének 1. és 2. pontja szerinti szabálysértésért 2.500,00-tól  250.000,00 
dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható az üzlethelyiségen a cégtábla  elhelyezéséért az 
illetékkötelezett  - magánvállalkozó.   
 

IX. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK   
 

18. szakasz   
A jelen rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a helyi kommunális illetékekről szóló rendelet 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 15/2001.,  13/2002.,  1/2004.,  18/2004.,  7/2005.,  10/2006.,  9/2007.,  
16/2008. és  2/2009. sz.).   
 

19. szakasz   
A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba és 2010.01.01-jével  kell alkalmazni.   
 
ZENTA  KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE        Zsíros-Jankelić Anikó, s.k. 
Szám: 43-20/2009-VI               Zenta  KKT elnöke   
 

ILLETÉKDÍJSZABÁS  
 

1. díjtétel   
 

1. A cégtáblának az üzlethelyiségen való elhelyezéséért az illetéket éves összegben kell megállapítani, 
éspedig:  
- Zenta településen…………………………………………………………..98.000,00 din. 
- Zenta  község többi településén……………………………………………49.000,00 din.   
2.  A jelen  rendelet értelmében cégtábla az üzlethelyiségen elhelyezett minden olyan név, azaz 
megnevezés, amely arra utal, hogy az így jelölt jogi vagy természetes személy az adott helyiségben 
bizonyos tevékenységet folytat.  
Ha egy üzleti létesítményen ugyanazon illetékkötelezettnek több cégtáblája van elhelyezve, illetéket 
csak egy cégtábla után kell fizetni.  
3.  A jelen díjtétel szerinti illetékkötelezettek jogi és természetes személyek. 
4.  A cégtábla  utáni illeték teljes  összegét  azok  a  jogi személyek  fizetik,  amelyeknek a  bejegyzett  
főbb  tevékenysége:   

- villamosipar,   
- postaforgalom,  
- csővezetékes  szállítás  és  gázszolgáltatás,  
- kőolaj és  kőolajszármazékok feldolgozása  és  forgalmazása,  
- banki ügyvitel,   
- biztosítás (élet-, vagyon- és  egyéb biztosítás),  
- gyógyszeripari termékek és  készítmények gyártása  és forgalmazása,  
- szerencsjátékok és fogadóirodák,  
- magánegészségügyi intézmények,  
-  500 m2  üzletivetli helyiség feletti  kereskedések.  

5. A cégtábla utáni illeték  csökken:   
A) egyéb jogi személyek esetében, amelyek a  számvitelt szabályozó törvény szerint   az alábbi 
kategóriákba soroltak:   
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- nagy  jogi személy  - 20%-kal,   
- közepes  jogi személy  - 40%-kal,  
- kis  jogi személy – 80%-kal.  

B) Vállalkozók esetében,  amelyeknek a  bejegyzett főbb tevékenysége:   
- pénzváltói tevékenység,   
- orvosi rendelők,   
- gyógyszertárak,  
- az utasok menetrenden kívüli szállítása,   
- vendéglátóipar – 80%-kal.   

C)  Egyéb vállalkozók esetében, amelyeknek a  bejegyzett főbb  tevékenysége:   
- kereskedelem,   
- áruszállítás,  
- szolgáltatóipar,  
- idegenforgalom,   
- áruforgalmi szolgáltatás,  
- kenyér- és   péksüteménygyártás,   
- húsfeldolgozás és   húsfeldolgozói termékek gyártása,   
- „gyorsételek“  készítése  és  eladása  (bódés és tolóablakos  árusítás),   
- egyéb,  az  előző  alpontokban  nem felsorolt  tevékenység esetében – 90%-kal.   

D)  A vállalkozók, amelyeknek  a bejegyzett főbb tevékenysége autó-taxi  szállítás és az áru pulton 
való árusítása  - 95%-kal.  
E)  A vállalkozók esetében, amelyeknek a bejegyzett főbb tevékenysége termelői  kisipar,  régi és 
kézműipari mesterségek, illetve a háziipar termékek gyártása – 98%-kal.   
6. A kommunális illetékkötelezettek, akik az év folyamán lettek bejegyezve és első alakalommal lettek 
bejegyezve az adóazonosító nyilvántartásban, arra a naptári évre nem fizetnek  illetéket.   
7. A jogi személyek és vállalkozók üzletviteli egységei esetében, amelyeknek a  székhelye Zenta 
község területén van – az illeték egy-egy üzletviteli egységként  98%-kal csökken.   
8.  A jogi  személyek és vállalkozók szervezési  egységei,  amelyeknek  a székhelye   Zenta község 
területén kívül van, az első szervezési  egységre  az  illeték teljes  összegét fizetik,  és  minden  
következő szervezési  egységre  az  illeték csökken   98%-kal.     
9. A cégtáblának az üzlethelyiségen való elhelyezéséért a kommunális illetéket éves összegben kell 
megállapítani, fizetni pedig az előző hónapra vonatkozóan a hónap 15-éig kell. 
 

2. díjtétel 
 

 A közterület vagy üzlethelyiség előtti terület üzleti célú igénybevétele után sajtó, könyvek, 
egyéb kiadványok, régi és kézműipari mesterségek, illetve a háziipar termékei árusításának 
kivételével, az igénybe vett teljes vagy megkezdett terület után az illeték négyzetméterenként  
fizetendő, éspedig:  
 
1. üzletvteli tevékenység ellátására (ideiglenes montázsépületek – bódék)  az igénybe vett terület után 
négyzetméterenként napi összegben fizetendő illeték:  
 

− I. övezet      –7 m2-ig ............................................................... 25,00 din. 
                               −7 m2 felett ........................................................... 22,00 din. 

− II. övezet    −7 m2-ig................................................................ 13,00 din. 
                               −7 m2 felett ............................................................. 0,00 din. 

− III. övezet  – 7 m2-ig................................................................ 10,00 din. 
                              − 7 m2 felett ............................................................. 8,00 din. 
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2. Nyári kerthelyiség kihelyezésére az igénybe vett terület után négyzetméterenként napi összegben 
fizetendő illeték:  

− I. övezet .............................................................. 21,50 din. 
− II. övezet............................................................. 13,00 din. 
− III. övezet ........................................................... 10,00 din. 

 
3. Mozgatható létesítmények és berendezések fellállítására (szórakoztató műsorok  bemutatását szolgáló 
létesítmények) az igénybe vett terület után négyzetméterenként napi összegben fizetendő illeték:  

− I. övezet ................................................................ 6,00 din.  
− II. övezet............................................................... 5,00 din.   
− III. övezet ............................................................. 4,00 din.  

 
4. A  közterületnek  mozgatható pultok, fagylalt, gyümölcslé és hasonlók árusítására szolgáló hűtők, 
pattogatott kukurica, gesztenye és cukorhab készítését és eladását    szolgáló berendezések, járműben 
és  utánfutóban  felszerelt automaták  és  berendezések  után  2  m2-ig  az illeték napi összegben 
fizetendő:   

− I. övezet .............................................................. 45,00 din.   
− II. övezet............................................................. 35,00 din.  
− III. övezet ........................................................... 25,00 din.   

 
5. A közterületnek gyermekautók, motorokkerépkárok és hasonlók üzemeltetésére való  
igénybevételére a járművenként havi összegben fizetendő illeték:   

− I. övezet .............................................................. 30,00 din.  
− II. övezet............................................................. 25,00 din.  
− III. övezet ........................................................... 20,00 din.  

 
6. A kommunális illeték területenként, a  jelen rendelet  6. szakaszában  megállapított  övezetenként  
kerül megállapításra.  
7. A jelen díjtétel szerinti kommunális  illetéket  az előző hónapra vonatkozóan  a  hónap 15-éig kell 
befizetni a Községi Közigazgatási Hivatal hatásköri osztályának a városrendezési és lakásügyi-
kommunális osztály által előzetesen kiadott jóváhagyása szerinti terhelés alapján.  
8. Ha a sajtó, könyvek, egyéb kiadványok, régi és kézműipari mesterségek, illetve a háziipar termékei 
melett más árut is árusítanak, akkor az illetéket a jelen díjtételben előirányozott összeg teljes  
értékében kell fizetni.  
9. A jelen díjtétel szerinti kommunális illetéket a közterületek és mozgatható létesítmények (vásárok, 
arumintavásárok, kiállítások stb.) időszakos használatáért az emberbaráti, vallási és más non-profit 
szervezetek az előiranyozott összeg 50%-áig  fizetkik.  

3. díjtétel  
1. A szerencsejátékok - „szórakoztató játékok“ után az illetéket napi összegben kell megállapítani, 
éspedig:  
- szórakoztatójáték-gépenként (computerek, flipperek, biliárd)...........................20,00 din.   
2. A jelen díjtétel szerinti illetékkötelezett a hatásköri  Községi Közigazgatási Hivatal   terhelése 
szerinti jogi vagy természetes személy, aki annak a helyiségnek a használója, amelyben a szórakoztató 
játékot rendezik.   
3. Az illetékkötelezett köteles bejelenteni a szórakoztatójáték-eszközöket és  -készülékeket a 
városrendezési és lakásügyi-kommunális osztálynak. A bejelentésnek tartalmaznia kell: 

− a tartók család- és utónevét vagy a szórakoztatójáték-eszközöket és  -készülékeket tartó jogi 
személy elnevezését,  

− a készülékek tartási helyének a címét,   
− a készülékek nemét, márkáját, típusát és sorozatszámát,  
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− a  tevékenység ellátása megkezdésének a keltezését,  
− jogi személy esetében:  az adóazonosító számot, a nyilvántartási számot és a folyószámla 

számát, valamint a székhely címét,   
− természetes személyek esetében: az adóazonosító számot, a nyilvántartási számot,  a  

folyószámla számot, a személyi igazolvány számát, valamint  az  üzlet  nevét  és  címét.   
4. Ezt  az  illetéket  a  használati idővel arányosan kell  fizetni, éspedig  a hónap  5-éig az  előző 
hónapra vonatkozóan.   
 

4. díjtétel  
1. A vendéglátóhelyen zenés műsor szolgáltatása, illetve zenei berendezés üzemben tartása utáni 
illetéket az igénybevétel időtartamával arányosan kell megállapítani, éspedig napi 650,00 dinár 
értékben.  
2. A jelen díjtétel szerinti illetékkötelezett az a jogi személy és vállalkozó, aki    vendéglátóipari 
tevékenységet lát el a létesítményben, amelyben zeneautomatát  üzemeltet és zenés  programot rendez.   
3. Az illetékkötelezett köteles bejelenteni a zeneautomatát és zenés program rendezését  a  
városrendezési és lakásügyi-kommunális osztálynak.   
A bejelentőnek tartalmaznia  kell:   

− az  illetékkötelezett család- és utónevét, illetve elnevezését,  
− a  létesítmény címét, amelyben zeneautomatát tart és zenés programot  rendez,  
− a  zenés program megtartásának  keltét.  

4. A  kötelezett köteles a jelen díjtétel szerinti illetéket a hónap 15-éig az előző hónapra  vonatkozóan 
fizetni.   
 

5. díjtétel  
1. A reklámpannók használata után az illeték a  használati idővel arányosan fizetendő:   

− darabonként nap / m2………………………………………………………………200,00 din. 
− az állandó, nem mozdítható reklámpannókra darabonként nap / m2……….….……20,00 din. 

2. A jelen díjtétel szerinti illetéket a az előző hónapra vonatkozóan a hónap 15-éig kell fizetni.  
 

6. díjtétel  
1. A szabad területek kemping, sátor vagy egyéb ideiglenes használatú építmények felállítására való 
igénybevételére az illetéket a használati idővel arányosan állapítjuk meg, éspedig minden 
négyzetméter (m2) elfogalalt területre napi 25,00 dinár értékben.   
2. A jelen díjtétel szerinti illetéket a kemping, sátor vagy egyéb hasonló építmény  felállítására a 
terület használója fizeti.    
 

7. díjtétel  
1. A folyópart üzleti vagy egyéb célú igénybevételére a kommunális illetéket az  alábbiak szerint 
állapítjuk meg:   
A) a  folyópartra  folyómétereként, naponta, éspedig:  

− a  folyópart kiépített városi  része...................................................................................18,00 din. 
− a folyópart kiépítetlen városi része...................................................................................7,00 din.  

B) A folyópart használatéárt az elfoglalt tér megállapított manipulációs területére m2-enként naponta, 
éspedig:   

− a  folyópart kiépített városi  része...................................................................................35,00 din. 
− a folyópart kiépítetlen városi része.................................................................................15,00 din. 

2. A folyópartnak a  használata a parton vagy a  vízben ideiglenes építési létesítmények,  oszlopok, 
csővezetékek és más szerkezetek felállítására és beásására a kommunális  illeték az elfoglalt parti és 
vízi terület megállapított manipulációs területére  m2-enként, naponta………………………65,00 din. 
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3. A jelen rendelet értelmében a part  elfoglalásán közvetlenül  a folyó medre melletti 50 méter 
szélességű földövezet, azaz  a  töltés  belső lábától  a védett  területig  számított  50 méter szélességű 
földövezet tekintendő.     
4. A jelen díjtétel szeinti illetéket havonta, a hónap15-éig, az előző hónapra vonatkozóan kell fizetni.   
5. A jelen díjtétel szerinti illeték megállapítását és beszedését a városrendezési és  lakásügyi-
kommunális osztály végzi.   
 

8. díjtétel  
1. A cégtáblának üzlethelyiségen kívül, a Zenta  községhez  tartozó létesítményen és területen (úttest, 
járda, zöldterület, villanyoszlop stb.) való kihelyezésére és kiírására az  illeték minden egyes, a 
tevékenység ellátását szolgáló üzlethelyiségen kívül kihelyezett cégtáblára fizetendő. A jelen díjtétel 
szerinti  illetéket  az 1. díjtétel szerinti cégtáblára   előirányozott   illetékfizetés szerinti összegekben és  
módon kell fizetni.  
2. A jelen díjtétel szerinti illetéket a cégtáblát kihelyező  jogi vagy természetes személy fizeti a 
városrendezési és  lakásügyi-kommunális osztály  által,  a Községi Közigazgatási Hivatal hatásköri 
szerve előzetes jóváhagyása alapján kiadott terhelés szerint.   
 

9. díjtétel  
1. Az  áru üzlethelyiségen kívül való kiállítására szolgáló vitrin igénybevétele után az  illeték a vitrin 
kiállítási területe teljes vagy megkezdett   m2-ére   évente ..................................................2.700,00 din.  
2. A vitrin kiállítási területének a vitrinnek az utca vagy az átjáró felé  néző főoldalának a felülete 
tekintendő. Ha a vitrin több oldalával  néz  az átjáró felé, az  illeték csak  az  egyik oldalára  fizetendő.   
3. A jelen  díjtétel szerinti illetéket a vitrint  tartó személy fizeti a városrendezési és  lakásügyi-
kommunális  osztály   által,  a Községi Közigazgatási Hivatal  hatásköri szerve előzetes jóváhagyása 
alapján kiadott terhelés szerint.   
4. A jelen díjtétel szerinti  illetéket havonta, az  éves  összeg   1/12  részének  mértékében    kell   
fizetni,  éspedig  a  hónap 15-éig, az előző  hónapra  vonatkozóan.  
 

10. díjtétel   
1. A vízben álló hajózási berendezések, szerkezetek és egyéb vízi létesítmények birtoklása és 
használata után – a határ menti folyami közlekedésben használt kikötő kivételével – a kommunális  
illetéket   havi összegben  állapítjuk meg:  
- 1-től  10 tonna   vízkiszorításig..............................................................................................650,00 din.  
- 10-től 20 tonna vízkiszorításig............................................................................................2.100,00 din.  
- 20 tonnán felüli vízkiszorításig...........................................................................................2.600,00 din.  
2. A jelen  díjszabás  szerinti   kommunális  illetéket  minden hajózási  berendezés és   szerkezet és 
egyéb vízi  létesítmény tulajdonosa fizeti, tekintet nélkül arra, hogy  ezközölte-e  az   éves  
nyilvántartásba vételt vagy sem.   
3.  A  jelen díjtétel szerinti illetéket havonta, az illeték éves összegének  1/12  mértékében  kell fizetni, 
éspedig  a  hónap  15-éig, az  előző  hónapra  vonatkozóan.  
4. A  jelen díjtétel szerinti illeték  megállapítását és  beszedését  a városrendezési és  lakásügyi-
kommunális osztály  végzi.  
 

11. díjtétel  
1. A csónakok és tutajok vízen tartása és igénybevétele után – a hajózóutak karbantartását és 
megjelölését végző szervezetek által használt csónakok kivételével – az éves összegben fizetendő 
illeték: 
A) evezős és vitorlás csónakok és egyéb úszóalkalmatosságok után.......................................500,00 din.  
B) motorral üzemelő  csónakok  után az illeték növekszik, éspedig:   

− 2,94  kW-tól  22,05 kW-ig............................................................................................650,00 din.  
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− 22,06 kW-tól 96,60 kW-ig.........................................................................................1.300,00 din.   
− 96,61 kW-tól 220,62 kW-ig.......................................................................................2.600,00 din.  
− 220,62  kW felett........................................................................................................4.700,00 din.  

C) kabinos és kabin nélküli tutajok után:   
− 30 m2 alapterületig négyzetméterenként.........................................................................45,00 din.   
− a 30 m2-t meghaladó alapterület minden négyzetmétere után........................................12,00 din.  

2. A  jelen díjtétel szerinti  kommunális  illetéket  miden csónak- és tutajdulajdonos  fizeti,  tekintet 
nélkül arra, hogy  ezközölte-e  az  éves  nyilvántartásba vételt vagy sem.   
3. A  jelen díjtétel szerinti illetéket  havonta, az illeték éves összegének  1/12  mértékében  kell fizetni, 
éspedig a hónap 15-éig, az  előző  hónapra vonatkozóan.  
4. A  jelen díjtétel szerinti illeték  megállapítását és  beszedését  a városrendezési és  lakásügyi-
kommunális  osztály  végzi.  
 

12. díjtétel  
1. Éttermek és egyéb vendéglátóipari és vízi szórakozóhelyek üzemeltetése után a  kommunális 
illetéket havi összegben, az  úszólétesítmény négyzetmétere utnán állapítjuk meg, éspedig:   

− 10 m2-ig......................................................................................................................2.000,00 din. 
− 10 m2 felett.................................................................................................................4.000,00 din.  

2. A kommunális illeték összege  25%-kal emelkedik  minden  következő fedélzet,  felépítmény vagy  
csatlakozó  létesítmény - terasz után.  
3. A létesítmény  területe a hatásköri szerv által kiadott hajózási engedélybe való betekintés és  
helyszíni  megtekintés alapján kerül megállapításra.  
4. Az  illeték  havonta  fizetentdő,  a  hónap 15-éig, az előző hónapra  vonatkozóan.  
5. A  jelen díjtétel szerinti illeték  megállapítását és  beszedését a városrendezési és  lakásügyi-
kommunális  osztály  végzi. 
 

13. díjtétel  
1. A közúti motoros és kapcsolt járművek birtoklása után – a mezőgazdasági járművek és gépek 
kivételével – az illeték éves összegben fizetendő: 

A) tehergépjárművek és  autóbuszok ............................................. 9.650,00 din. 
B) traktorok .................................................................................... 1.900,00 din.  
C) teherpótkocsik ........................................................................... 2.320,00 din.  
D) speciális  járművek.................................................................... 7.250,00 din.   
E) személygépkocsi: 
− 1.150 cm3-ig .................................................................................. 600,00 din.   
− 1.151 cm3-tól 1.300 cm3-ig........................................................... 900,00 din.  
− 1.301 cm3-tól 1.600 cm3-ig........................................................ 1.500,00 din.   
− 1.601 cm3-tól 2.500 cm3-ig........................................................ 2.500,00 din.  
− 2.501 cm3-tól 3.100 cm3-ig........................................................ 4.900,00 din.  
− 3.100 cm3 felett6.900,00 din.  
F) Kapcsolt járművek ........................................................................ 500,00 din.  
G) Motorkerékpárok:   
− 250 cm3-ig ..................................................................................... 500,00 din.  
− 251 cm3-tól 500 cm3-ig................................................................. 800,00 din.  
− 501 cm3-tól 750 cm3-ig.............................................................. 1.300,00 din.  
− 751 cm3-tól 1.100 cm3-ig........................................................... 2.300,00 din.  
− 1.100 cm3 felett........................................................................... 4.500,00 din.   

2. A  jelen dítétel szerinti  illetéket nem kell fizetni azokra a járművekre,  amelyekre  nem fizetendő  az  
úthasználati térítmény, összhangban az utakról szóló törvénnyel.  
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3. A jelen díjtétel szeinti illetéket a jármű nyilvántartásba vételekor kell fizetni, a közúthasználati 
térítmény fizetésére  előirányozott  eljárás szerint.  
 

14. díjtétel  
 

1. Az építőanyaggal és építési munkálatok kivitelezésével való közterület-foglalás után  a kommunális 
illetéket napi összegben állapítjuk meg, éspedig:   
- építmény építésekor, naponta  az elfoglalt  terület  négyzetmétere  után.................................15,00 din.   
2. Munkálatok kivitelezésekor építményeken, amelyek  megkövetelik a közterület  felásását, 
- vezetékek elhelyezése céljából naponta folyóméterenként......................................................10,00 din. 
- építmény felépítése céljából naponta négyzetméterenként......................................................10,00 din.   
3. Közterület-foglalás esetén, amely megköveteli a járművek és gyalogosok  forgalmának és  a 
járművek parkolásának a tilalmát naponta négyzetméterenként................................................10,00 din.   
4. A jelen díjtétel  2.  és 3.  pontja  szerinti illeték  50%-al emelkedik, amennyiben az  ásás, azaz  a 
közterület-foglalás engedélyezett határideje meghosszabbodik 15 nappal,  és  amennyiben a határidő 
meghosszabbodik 15-nél több nappal az illeték 100%-kal emelkedik.  
5. A jelen díjtétel szerinti illetéket az építmény beruházója fizeti az építés  megkezdésének napjától  az 
építmény  műszaki  átvételét célzó kérelem  átadásáig, illetve az  építkezés  befejezéséig.  
6. A  jelen díjtétel 2. pontja  szerinti illetéket  a  munkálatok kivitelezője fizeti az ásatás jóváhagyását 
célzó kérelem átadásakor,  a jelen díjtétel  3.  pontja  szerinti illetéket pedig  a szervezet,  amelynek a 
kérelmére  jóvá lett  hagyva  a  közterület-foglalás.  
7. A jelen díjtétel  2. és 3. pontja szerinti illetéket  nem  kell fizetni, ha az ásatásra,  illetve a köterület-
foglalásra az úttest, a járda vagy más nyilvános közlekedési terület    helyreállítása  miatt  kerül sor, 
valamint a kommunális  közvállalatoknak az építmény működésbeállítási munkálatainak a  
kivitelezésekor.  
8. A jelen díjtétel 2.  és 3.  pontja  szerinti  illeték előirányozott összegének  az  50%-át a  munkálatok 
kivitelezője  fizeti, ha   az  ásatásra, iletve  a  nyilvános  közlkedési terület  foglalására  elsődleges  
kommunális  infrastruktúra  építése  miatt  kerül sor.   
9. A  jelen díjtétel szerinti illetéket  a közlekedési ügyekben illetékes  községi szerv  szedi be.    
 

15. díjtétel 
 

Zenta település területén a  közúti motoros és kapcsolt járműveknek rendezett és kijelölt helyeken való 
parkolóhely-használata után fizetendő kommunális illetéket a használati idővel arányosan  állapítjuk 
meg, éspedig:  
1. személygépkocsik és tehergépjárművek 1 tonna teherbírásig és pótkocsijuk után  60 percig, és 
minden megkezdett  parkolási egység után  ..............................................................................30,00 din.  
2. motorkerékpárok után 60 percig, és minden további megkezdett parkolási egység 
után.............................................................................................................................................10,00 din.  
3. tehergépkocsik és autóbuszok után 60 percig, és minden további megkezdett parkolási egység 
után.............................................................................................................................................45,00 din.  
4.  bizonyos használóknak a  jármű  külön  kijelölt  helyeken való leállítására az  illeték  az  alábbiakat 
teszi: 

− a  2  tonna teherbírásig terjedő tehergépjárművekre (az áru ki- és berakodása) egy  kijelölt hely 
után naponta...................................................................................................................90,00 din.   

− 2  tonna feletti teherbírású tehergépjárművek és autóbuszok, kivéve a  nyilvános városi   
közlekedést, egy  kijelölt  hely után,  naponta..............................................................180,00 din.   

5. Külön  kijelölt hely (poligon) használata után a gépjárművezetők  kezdő oktatására az  illeték 
naponta.....................................................................................................................................100,00 din.   
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6. A megállapított közlekedési rezsimen kívül (a hatásköri szerv külön jóváhagyása alapján) a 
járműnek közlekedési közterületeken való leállítása után, az illetéket az alábbiak  szerint  állapítjuk 
meg:   
- személy- és tehergépkocsik 2  tonna  teherbírásig,  naponta....................................................90,00 din. 
- tehergépkocsik 2  tonna  teherbírás felett és  autóbuszok, naponta........................................120,00 din.   
7. A tehergépkocsiknak  a központi övezetben való  leállításáért külön engedély szerinti ellátás  
céljából, a tehergépjárművekre és az ellátást végző járművekre az illeték naponta…………...60,00 din.  
8. Az építőipari járművek és gépek leállításáért a közlekedési közterületeken (a hatásköri szerv külön 
jóváhagyása alapján) az illeték naponta……………...............................................................380,00 din.   
9. A kijelölt taxiállomások használatáért autótaxi-járművenként havonta……………….......750,00 din.   
10.  A jelen díjtétel 1-3. pontja szerinti illetéket a kijelölt helyeken parkolt jármű vezetője fizeti.   
11. A helyeket, amelyeken a gépjárművek és pótkocsijuk parkolásáért és leállításáért a jelen díjtétel 
szerinti illeték fizetendő, a közlekedési ügyekben hatáskörrel bíró községi szerv jelöli ki.   
12.  A jelen díjtétel 4., 5.,  6. és 7.   pontja szerinti illetéket  a  közlekedési  ügyekben hatáskörrel bíró 
községi szerv szedi be, a  8. pont szerinti illetéket pedig a  városrendezési  és  lakásügyi-kommunális  
osztály.      
13. A jelen díjtétel 3., 4. és 5.  pontja  szerinti illetéket  legalább a negyedéves időszakra, előre kell 
fizetni. A 6., 7. és 8.  pontok szerinti illetéket egy évnél hosszabb használati  időre kell elszámolni  és 
az  időszakra előre,  legkésőbb a folyó év  végéig  kell fizetni.   
14. A 9. pont szerinti illetéket a taxiállomás használatáért havonta, az előző hónapra vonatkozóan, a 
hónap 15-éig kell fizetni.   
 
A jelen díjtételszám szerint illeték megállapítását és beszedését a városrendezési és lakásügyi-
kommunális osztály végzi. 
 
 
159. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 
1. bekezdésének 3. és 13. pontja alapján, a helyi önkormányzatok finanszírozásáról szóló törvény (az 
SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006. szám) 6. szakasza 1. bekezdésének 4. pontjával kapcsolatban, 
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 3. és 14. pontja alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete a 2009.12.30-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

R E N D E L E T E T 
A TARTÓZKODÁSI ILLETÉKRŐL 

 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 
 

A jelen rendelettel megállapítjuk a tartózkodási illeték (a továbbiakban: illeték) fizetésének mértékét, a 
kedvezményeket, a fizetési határidőket és a fizetés módját Zenta község területén. 
 

2. szakasz 
 

Az illeték napi 100,00 dináros összegben fizetendő. 
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II. AZ ILLETÉKKÖTELEZETT 
 

3. szakasz 
 
Az illetékfizetésre kötelezett az a Zenta község területén állandó lakóhellyel nem rendelkező polgár és 
a külföldi állampolgár, aki idegenforgalmi létesítményben való elhelyezési szolgáltatást vesz igénybe a 
község területén. 
Idegenforgalmi létesítménynek tekintendő a jelen rendelet értelmében a hotel, a motel, a panzió, az 
idegenforgalmi apartman, a kemping, az üdülőhely, a természeti gyógyhely, az elhelyezési 
szolgáltatásra használt lakóépületi, illetve lakásbeli helyiség, illetve ház és lakás, amelyet turisták 
számára pihenés céljából adnak bérbe. 
 

III. AZ ILLETÉKFIZETÉS ALÓLI MENTESÍTÉS 
 

4. szakasz 
 
Az illetéket nem fizetik: 

1. a gyermekek hétéves korukig; 
2. az illetékes orvosi bizottság által gyógyfürdői gyógykezelésre, illetve speciális rehabilitációra 

utalt személyek;  
3. az idegenforgalmi létesítményben szervezetten munka-, kutatói, ökológiai és egyéb akciók 

folytatása céljából tartózkodó személyek, az előkészületeken és versenyeken tartózkodó 
sportolók kivételével; 

4. a nemzetközi konvenciók és megállapodások alapján illetékmentességet élvező külföldi 
állampolgárok; 

5. az elhelyezésre szolgáló létesítményben 30 napnál hosszabb ideig megszakítás nélkül 
tartózkodó személyek. 

A 7–15 éves személyek 50%-kal csökkentett illetéket fizetnek. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett személyek abban az esetben nem fizetik az illetéket, ha 
benyújtják a jelen szakasz 1. bekezdésében megállapított feltételek teljesítésének bizonyítékát (tagsági 
díjat, iskolai igazolást, a munka, a kutatói, illetve az ökológiai akciók szervezőinek igazolását, az 
orvosi bizottság utalóját stb.). 
 

IV. AZ ILLETÉK BEHAJTÁSA 
 

5.szakasz 
 

Az illetéket az elhelyezési szolgáltatást nyújtó jogi személy, vállalkozó vagy természetes személy (a 
továbbiakban: elhelyezési szolgáltatást nyújtó) hajtja be. 
Az elhelyezésnyújtó az elhelyezési szolgáltatás megfizettetésével egy időben hajtja be az illetéket, és 
az illetékösszeget köteles az elhelyezési szolgáltatás számláján feltüntetni. 
Az elhelyezésnyújtó köteles az előző hónapra vonatkozóan behajtott illetékeszközöket a hónap 15-éig 
befizetni. 
Ha az elhelyezésnyújtó nem hajtja be vagy az előírtnál kisebb összegben hajtja be az illetéket, köteles 
a behajtatlan illetéket a saját terhére befizetni. 
 

6. szakasz 
 
A befolyt illetékösszegeket a Zenta községbeli idegenforgalom fejlesztésének ösztönzésére kell 
felhasználni.  
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V. FELÜGYELET 
 

7. szakasz 
A jelen rendelet végrehajtása felett a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal gazdasági osztálya 
gyakorol felügyeletet. 

VI. BÜNTETŐRENDELKEZÉSEK 
 

8. szakasz 
Szabálysértésért 5.000,00-től 500.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó a jogi személy, ha: 

1. nem hajtja be, illetve az előírtnál nagyobb vagy kisebb összegben hajtja be az illetéket (a jelen 
rendelet 2. szakasza); 

2. az illetéket nem az elhelyezési szolgáltatás behajtásával egy időben hajtja be (a jelen rendelet 
5. szakasza); 

3. a számlán nem mutatja ki külön az illetékösszeget, vagy nem tünteti fel az illetékfizetés alóli 
mentesítés alapját; 

4. a behajtott illetékeszközöket nem fizeti be az előírt határidőben (a jelen rendelet 5. szakasza); 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett szabálysértésért a jogi személy felelős személye 250,00-től 
25.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó. 
 

VII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

9. szakasz 
A jelen rendelet hatálybalépésével a tartózkodási illetékről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 7/2005., 10/2006., 9/2007., 16/2008. és 2/2009. szám) hatályát veszti. 
 

10. szakasz 
A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba, és 2010. január 1-jétől alkalmazandó. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                        Zsíros Jankelić Anikó, s.k.  
Szám:  43-22/2009-VI                                                                     a Zentai KKT elnöke 
 
 
160. 
A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. 
szakasza 1. bekezdésének 3. és 13. pontja, kapcsolatban a helyi  önkormányzat finanszírozásáról szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006. sz.)   6. szakasza 1. bekezdésének  7.  pontja, 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 3. és 14. pontja alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete a 2009. 12.30-án tartott ülésén meghozta az alábbi   
 

R E N D E L E T E T 
ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN FIZETENDŐ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS  

–FEJLESZTÉSI TÉRÍTMÉNYRŐL 
 

1. szakasz 
Ezen rendelettel a KKT megállapítja a környezet védelme és fejlesztése érdekében a térítményfizetési  
kötelezettséget  (a  továbbiakban: térítmény)  Zenta  község területén (a  továbbiakban:  község) a 
községnek a környezetvédelem területét illető jogainak és  kötelezettségeinek a megvalósításához 
szükséges anyagi feltételek megteremtése  céljából.   
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2. szakasz   
A jelen rendelet 1. szakasza szerinti térítményt fizetik:   
1. a lakóépületek (házak, lakások és az épületek egyéb külön részeinek) a tulajdonosai, illetve 
használói 0,25 din/m2 ingatlan mértékig,   
2. az üzletviteli tevékenységük ellátását szolgáló üzletviteli épületek tulajdonosai, illetve használói, és 
a tevékenységük rendszeres ellátásához szükséges föld használatáért 0,50 din/m2 ingatlan mértékig.  
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti térítményfizetési kötelezettek az ingatlan feletti tulajdonjog 
birtokosai, illetve a bérlők, amennyiben az ingatlant bérlet alapján használják.    

3. szakasz   
A jelen rendelet 2. szakasza szerinti térítményt a lakóépületek tulajdonosai, illetve használói havonta 
fizetik a Zentai KLKV egységes utalványa útján, illetve az üzletviteli épületek tulajdonosai, úgyszintén 
havonta, a községi környezetvédelmi számlára, a hónap 15-éig, az előző hónapra vonatkozóan.   
A jelen rendelet 2. szakaszával összhangban begyűjtött eszközöket a költségvetési alapon keresztül 
rendeltetésszerűen, a költségvetési alapok felhasználására vonatkozó, elfogadott programmal 
összhangban, a környezet védelmére és fejlesztésére kell fordítani.  

4. szakasz   
A jelen rendelet 3. szakasza szerinti programot minden naptári évre vonatkozóan a községi képviselő-
testület hozza meg.  
A program felöleli: a serkentő, megelőző és helyreigazítási programokat és projektumokat, a környezet 
állapotának kísérésére kidolgozott programokat és projektumokat (monitoring), a községben a 
természeti javak védelmi- és fejlesztési programjait, tudományos-kutató programokat és 
projektumokat, az oktatási tevékenységet és a környezetvédelem szükségességéről alkotott tudat 
erősítését, a tájékoztatást és a környezet állapotáról és minőségéről szóló adatok közzétételét, valamint 
a program megvalósításának költségeit.    

5. szakasz   
A térítményből begyűjtött eszközöket a jelen rendelet 4. szakasza 2. bekezdése szerinti program 
finanszírozására, illetve társfinanszírozására kell felhasználni.   
 

6. szakasz   
A serkentő, megelőző és helyreigazítási programokat és projektumokat, a környezet  állapotának 
kísérésére kidolgozott programokat és projektumokat (monitoring), a  községben a természeti javak 
védelmi- és fejlesztési programjait azok a jogi személyek  valósítják meg,  amelyek olyan  
tevékenység ellátására  alapultak, amellyel biztosítható a környezet védelmének és  fejlesztésének a  
működése, a jogi személyek, amelyeket ezen  tevékenység ellátásával bíztak meg, és a meghatalmazott 
tudományos és szakmai szervezetek, intézetek és intézmények, amelyeknek, összhangban a hatályos  
jogszabályokkal, odaítélik a szerződéseket.  
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti program és projektum megvalósításához a község polgármestere, 
vagy az általa meghatalmazott személy, szerződést köt az eszköz-használóval, amely különösen az 
alábbiakat tartalmazza:   
- a program, illetve projektum tartalma,  
- a szerző felek egymás közötti jogai és kötelezettségei,  
- az eszközök mértéke és a fizetés módja,  
- a szerződött kötelezettségek teljesítésére kiszabott határidők,  
- a szerződött kötelezettségek teljesítése feletti felügyelet.  
 

7. szakasz   
A tudományos-kutató programok és projektumok és az oktatási tevékenység és a környezetvédelem 
szükségességéről alkotott tudat erősítése a szabályzattal összhangban vagy külön aktus alapján kerül 
társfinanszírozásra.  
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8. szakasz   
A program megvalósítása és a szerződött kötelezettségek teljesítése, valamint az egyedi  programok és 
projektumok megvalósítása feletti felügyeletet a községi környezetvédelmi felügyelő (a továbbiakban: 
felügyelő) gyakorolja.  
A felügyelő évente legalább egyszer jelentést nyújt be a községi képviselő-testületnek a program 
megvalósításáról és a környezet védelmére és fejlesztésére fordított eszközökről.  
 

9. szakasz   
A térítmény havi összegben kifejezett  mértékét  a térítmény értékének a lakó-, illetve  üzleti épületek 
nagyságával való szorzásával kell megállapítani.      
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti térítmény mértékéről szóló határozatot a zentai Községi 
Közigazgatási Hivatal pénzügyi osztálya hozza meg.  
 

10. szakasz   
Az osztály a jelen rendelet hatályba lépésétől számított 60 napon belül köteles megküldeni a 
térítménykötelezetteknek a határozatot, amelyben megállapítja a jelen rendelet szerinti térítményt.  
 

11. szakasz   
A jelen rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a környezetvédelmi és –fejlesztési térítményről szóló 
rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 10/2006.,  1/2007., 9/2007., 16/2008. és  2/2009. sz.). 
 

12. szakasz   
A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba, és  2010.01.01-jétől  kezdődően kell alkalmazni.  
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE      Zsíros-Jankelić Anikó, s.k.  
Szám: 43-18/2009-VI            Zenta  KKT elnöke   
 
 
161. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 3. és 13. pontja, kapcsolatban a helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az 
SZK Hivatalos Lapja, 62/2006. sz.) 6. szakasza  1. bekezdésének 6.  pontjával, 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 3. és 14. pontja  alapján   
 
Zenta Község Képviselő-testülete a 2009. 12.30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

R E N D E L E T E T   
A  TELEKBÉR ÉS A TELEKRENDEZÉSI TÉRÍTMÉNY ISMÉRVEINEK ÉS  MÉRCÉINEK 

A MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL   
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK   
 

1. szakasz   
A KKT a jelen rendelettel a törvénnyel összhangban megállapítja a telekbér és a telekrendezési 
térítmény ismérveit és  mércéit Zenta  község  területén.  
 

2. szakasz  
A KKT a telekbért övezetenként állapítja meg.  
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A telekrendezési térítményt a telek kommunális felszereltségi foka, a telekrendezés éves programja, az 
urbanisztikai övezet, a létesítmény rendeltetése és területe alapján kell megállapítani.   
A telekbér és a telekrendezési térítmény mértéke évente legfeljebb egyszer módosítható, éspedig a 
következő évi községi költségvetés megállapításának az eljárásában.   
Kivételes esetben, a telekbér és a telekrendezési térítmény mértéke módosítható a helyi önkormányzati 
egység forrásjövedelmét szabályozó törvény vagy egyéb jogszabály meghozatalakor, illetve 
módosításakor.   
 

3. szakasz 
Zenta község területe négy övezetre van osztva.  
Az övezetek határai magának az elhelyezkedésnek a piacértéki ismérvei alapján lettek megállapítva 
(az elhelyezkedés attraktivitása, közlekedési ellátottsága és hozzáférhetősége, infrastrukturális 
felszereltsége, különleges alkalmassága, tekintettel a meghatározott rendeltetésére, stb.).  
 

4. szakasz   
A létesítmény, illetve a telek rendeltetése lehet:  

− lakhatás,  
− kereskedelmi tevékenység,  
− termelői tevékenység,  
− egyéb rendeltetés.   

 
5. szakasz   

A telekbért, a tervezésről és építésről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és 
81/2009. sz. – kiig.) összhangban, a bérbe adandó telek területének m2-ere szerint kell elszámolni és 
fizetni.  
 

6. szakasz   
A telekrendezési térítményt a létesítmény területe bruttó m2-ere szerint kell elszámolni és leszerződni, 
amelynek az építése a tervdokumentációval, illetve projektummal lett előirányozva.   
A telekrendezési térítményt nem kell elszámolni és leszerződni olyan létesítmény építésére, amelynek 
a beruházója Zenta község.  
 

II. BÉRLETI DÍJ   
 

7. szakasz   
A telek bérleti díját a jelen rendelet alkotó részét képző jegyzékben megállapított övezetenként kell 
elszámolni.    
 

8. szakasz   
A bérleti díj fizetésére kötelezett az a személy, aki a beépítetlen telket a tervezésről és építésről szóló 
törvénnyel összhangban bérbe kapta.    
 

9. szakasz   
A 2010. évre a bérleti díj (din/m2) az  alábbi:   

− első övezet……………………………………………………………………..2.090,00  
− második övezet………………………………………………………….……….930,00  
− harmadik övezet…………………………………………………….…………...690,00  
− negyedik övezet…………………………………………………….…………...330,00   

A bérleti díj mértékét a jelen rendelettel minden évre külön meg kell állapítani.     
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10. szakasz   
A bérleti díj mértékét, összhangban a jelen rendelettel és a tervezésről és építésről szóló törvénnyel, a 
bérlő és a község polgármestere között létrejött szerződéssel kell megállapítani.  
 

11. szakasz   
A bérleti díjat a telek bérletéről szóló szerződés megkötésétől számított nyolc napon belül, egy 
összegben kell fizetni.   
Kivételes esetben a bérleti díj fizethető azonos havi részletekben 60 hónapos futamidőre éves szinten 
10%-os kamatlábbal a végső kifizetésig, míg késedelem esetén az esedékes tartozás végső kifizetéséig 
elszámolásra kerül a törvényes késedelmi kamat is.   
 

III. TELEKRENDEZÉSI TÉRÍTMÉNY 
 

12. szakasz  
A telekrendezési térítményt, összhangban a jelen rendelettel a beruházó fizeti, a szerződés alapján, 
amelyet Zenta község polgármesterével köt.  
Beruházónak tekintendő:   
1. az a személy, aki összhangban a tervezésről és építésről szóló törvénnyel bérbe kapta a telket egy 
bizonyos létesítmény építésére,   
2. az a személy, aki építés céljából jogosult használni, illetve tulajdonjoggal rendelkezik a telek felett, 
amely jogot az érvényes jogszabályok alapján szerzett,  
3. az a személy, aki a meghatározott telken építési, azaz épületadaptálási, helyreállítási vagy 
hozzáépítési, illetve rendeltetésmódosítási engedéllyel rendelkezik,  
4. építési engedély nélkül épült, illetve helyreállított létesítmények tulajdonosai, akik összhangban a 
törvénnyel vagy más jogszabályokkal, benyújtották a fennmaradtatási kérelmet a létesítményükre.  
 

IV. A TELEKRENDEZÉSI TÉRÍTMÉNY ELSZÁMOLÁSA   
 

13. szakasz  
A térítményt a telek rendezettségi fokától függően kell elszámolni, a jelen rendelettel megállapított 
átlagköltségek alapján.   
Kivételes esetben a térítmény elszámolható a valós költségek mértékében, az értékelési elaborátum 
alapján, éspedig:  

1. amikor a telekrendezési program nem lát elő munkálatokat, amelyek lehetővé teszik a telek 
rendeltetésének helyreállítását,  

2. a területre vonatkozóan, amelyre ez idáig nem lettek elszámolva és leszerződve a felszerelési 
költségek,  

3. az urbanisztikai egészekre és létesítményekre, amelyek nem csatlakoznak a másodlagos 
infrastruktúrára,   

4. az urbanisztikai projektumok esetében, amelyekkel a meglévő tömb egy részét munkálják meg,  
5. a teleknek nyilvános hirdetés útján történő bérbeadásakor.  

 Az előző bekezdés szerinti térítmény és bérlet fizetésének a feltételeit az elhelyezkedés értékeléséről 
szóló elaborátumban kell megállapítani.   
 

14. szakasz   
A telekrendezési térítmény (a továbbiakban: térítmény) felöleli:  
1. a telek előkészítésének költségeit (a továbbiakban előkészítési költségek), és   
2. a telek kommunális felszerelésének a költségeit (a továbbiakban: felszerelési költségek).  
 

1. A telek előkészítésének a költségei  
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15. szakasz   
A telek előkészítésének a költségei felölelik:   

− a kutatási munkálatok költségeit,  
− a földmérési, földtani és egyéb alapok költségeit,   
− a terv- és műszaki dokumentáció kidolgozásának költségeit,  
− a telekrendezési program kidolgozásának a költségeit,  
− a kitelepítést,  
− az épületbontást,  
− a terepszanálást, és 
− egyéb munkálatokat. 

 
 

16. szakasz   
A telek előkészítésének költségei a 2010. évre az alábbiak:  
 

Övezet din/m2 
első  2.090  
második     930 
harmadik     690  
negyedik     330 

 
2. A telek felszerelésének a költségei  

 
17. szakasz   

A felszerelés költségei felölelik a kommunális infrastruktúra létesítményei kiépítésének, valamint a 
közrendeltetésű terület kiépítésének és rendezésének a költségeit, amelyek az alábbiakra vonatkoznak:  
- vízellátás,  
- csatorna,  
- elektroenergetikai hálózat,   
- távfűtési rendszer,  
- közlekedési területek,  
- TT installáció,  
- szabad- és zöldterületek,   
- a felszerelés egyéb költségei.   
 

18. szakasz   
 

A felszerelési költségeket a kommunális rendszer megfelelő részeinek funkcionális rangja szerint kell 
felosztani a tömbön, illetve az utcákon belüli elsődleges és másodlagos felszerelési költségekre 
(elsődleges és másodlagos hálózat).     
 

19. szakasz   
 

A felszerelési költségek felölelik:   
1. az elsődleges hálózat kiépítésének költségeit, amelyek felölelik a létesítményeket és  a  
munkálatokat, amelyek két vagy több lakótömböt,  vagy  szűkebb, más rendeltetésű területi egészet  
látnak el és a terület csak egy bizonyos  részét  illetően van jelentőségük,  
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2. a  másodlagos hálózat  kiépítésének költségei, amelyek felölelik  a kommunális  rendszer  részeit, 
amelyek két vagy több lakótömböt,  vagy  szűkebb, más rendeltetésű területi egészet látnak el és csak 
ezen lakótömböt, vagy szűkebb területi egységet illetően  van jelentőségük.  
A kommunális létesítmények kiépítésén végzett munkálatok azon részei, amelyek csak egyes 
lakóépületet, azaz más rendeltetésű létesítményeket látnak el, ezen  létesítményeknek a megfelelő 
kommunális  infrastruktúra  rendszerével való összekötése céljából, azok az általuk ellátott létesítmény 
alkotó részeinek tekintendők, nem szükségesek a munkálatok és a  telekrendezés  kereteiben,  ezért  
azokat nem tartalmazza    a telekrendezési térítmény sem, azzal, hogy ezen munkálatok kivitelezését és 
finanszírozását a  beruházó viseli.  
 

20. szakasz   
 

A telekrendezési térítmény nem öleli fel az infrastruktúra költségeit, amelyeket a beruházó külön 
szerződik le az illetékes vállalatokkal (villanyáram-elosztó létesítmények és hálózat, TT létesítmények 
és hálózat, kábelelosztó rendszer, távfűtés és gázvezeték stb.). 
 

21. szakasz   
 

Amennyiben a létesítmény kiépítésének következményeként szükség mutatkozik az infrastruktúra 
elsődleges vagy másodlagos hálózatának a helyreállítására, a beruházó maga viseli a helyreállítás, 
illetve az infrastruktúra valós költségeit, azzal, hogy nem köteles fizetni a felszerelés költségeit, csak 
az általa helyreállítandó infrastruktúráét.    
 

22. szakasz  
 

A telekrendezés költségeinek az elszámolása a már  rendezett  elhelyezkedéseken az elsődleges és 
másodlagos infrastruktúra-vezeték meglétéről szóló meglévő  nyilvántartás alapján történik és az 
építendő létesítmény 1 m2 tervezett, illetve kiépített bruttó  kifejlesztett  területére kell elszámolni.  
 

23. szakasz  
 

Az előkészítés és felszerelés költségeit egyidejűleg, a térítmény egységes részeként kell elszámolni és 
leszerződni.  
 

24. szakasz   
 

A telek felszerelésének a költségei felölelik (dinár/m2 létesítmény):  
 

1. A felszerelés neme  
- vízvezeték 93 
- villanyhálózat 152 
- úttest 152 
- csatorna  152 
- járda 48 
- közvilágítás 62 
   Összesen:  659 
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25. szakasz   
 

A beépítetlen telek, amely a jelen rendelet értelmében nincs felszerelve, de az általános szabályozási 
terv, illetve a részletes szabályozási terv területén helyezkedik el, felszerelhető természetes és jogi 
személyek eszközeiből is.  
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti kommunális infrastruktúra kiépítésének a finanszírozására 
vonatkozó javaslatot a zentai Községi Közigazgatási Hivatal városrendezési és lakásügyi-kommunális 
osztályának kell benyújtani.  
Amennyiben teljesítettek a törvényes feltételek, a jelen szakasz 2. bekezdése szerinti szerv kidolgozza 
a kommunális infrastruktúra kiépítése finanszírozásának a feltételeit.  
Azon létesítményekre, amelyek olyan elhelyezkedésen, illetve övezetben vannak, amelyek a 
tulajdonos eszközeiből lesznek kommunálisan felszerelve, a telekrendezési térítmény csökken a 
kommunális felszerelés valós költségeivel, azonban az erre az elhelyezkedésre megállapított 
térítmény-elszámolási mérce legfeljebb 60%-áig.  
A kommunális infrastruktúra finanszírozásának a javaslatáról a községi képviselő-testület hoz 
rendeletet.   
A községi képviselő-testületnek a javaslat mellett meg kell küldeni a kommunális infrastruktúra 
finanszírozásáról szóló szerződésjavaslatot is.  
A község polgármestere a jelen szakasz 5. bekezdése szerinti rendelet meghozatalától számított 30 
napon belül köti meg a szerződést.  
 

V. A TELEKRENDEZÉSI TÉRÍTMÉNY MÉRTÉKE   
 
 

26. szakasz  
 

A telekrendezési térítmény mértékét a telekhasználati térítmény megállapításáról szóló rendelet (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 8/2003.sz.) szerinti pontrendszer alapján, az  alábbi képlet szerint  kell 
megállapítani:  
Térítmény = O x K1 x K2  
ahol az:  
O = alap  
K1 = a helyzeti járadék szorzószáma 
K2 = a létesítmény rendeltetése szerint megállapított kiigazítási szorzószám (emelés, illetve 
csökkenés).  
A térítmény mértéke elszámolásának az alapját az alábbi képlet szerint kell elszámolni:  
O = az előkészítés teljes költsége + a felszerelés teljes költsége (azzal, hogy az előkészítés és a 
felszerelés költségeit a létesítmény rendeltetése szerint kell elszámolni).  
A helyzeti járadékot az előnyök alapján kell megállapítani, amelyeket az építendő létesítmény 
elhelyezkedése nyújt.   
A helyzeti járadék szorzószáma az alábbi:   
 

1. övezet   0,25 
2. övezet 0,2 
3. övezet 0,15 
4. övezet 0,1 
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27. szakasz  
 

A telekrendezési térítmény mértékének az építendő létesítmény rendeltetésétől függő mértéke 
csökken, azaz növekszik (K2 – kiigazítási szorzószám), éspedig oly módon, hogy   
1. lakóépület építésére az alkalmazandó szorzószám  1,0 
2. általános társadalmi jelentőségű létesítmény építésére az alkalmazandó szorzószám  0,5 
3. gazdasági-üzleti rendeltetésű létesítmény építésére az alkalmazandó szorzószám  0,7 
4. üzleti-szolgáltatói rendeltetésű létesítmény építésére az alkalmazandó szorzószám  1,2 
5. üzleti-kereskedelmi rendeltetésű létesítmény építésére az alkalmazandó szorzószám  
5a) benzintöltő-állomások építésére az 1,5-ös szorzószám alkalmazandó, és  a 
térítményt  a  földrész  teljes  területének m2-eként  kell elszámolni és leszerződni 

 
1,5 

6. a lakóépületek rendszeres használatát szolgáló kísérő épületek építésére az 
alkalmazandó szorzószám  
6a) üvegházak építésére az alkalmazandó szorzószám 

 
0,3 
0,5 

7. a padlástérnek lakóhelyiséggé való átalakítására az alkalmazandó szorzószám  0,5 
7a) a padlástérnek üzlethelyiséggé való átalakítására   1,0 
8. a mellékhelyiségek lakóhelyiségekké való átalakítására az alkalmazandó 
szorzószám 

 
0,7 

9. bódé felállítására az alkalmazandó szorzószám 0,3 
10. a lakóhelyiségnek az alábbi helyiségekké való átalakítására:   
- gazdasági-üzleti rendeltetésűre nem fizetendő térítmény  
- üzleti-szolgáltatói rendeltetésűre az alkalmazandó szorzószám 
- üzleti-kereskedelmi rendeltetésűre az alkalmazandó szorzószám 

 
0,2 
0,5 

11. a mellékhelyiségeknek az alábbi helyiségekké való átalakítására:   
- gazdasági-üzleti rendeltetésűre az alkalmazandó szorzószám 
- üzleti-szolgáltatói rendeltetésűre az alkalmazandó szorzószám 
- üzleti-kereskedelmi rendeltetésűre az alkalmazandó szorzószám 

 
0,4 
0,9 
1,2 

12. termelőcsarnokok kereteiben eresz építésére az alkalmazandó szorzószám 0,35 
13. mezőgazdasági mechanizációnak és tehergépjárműveknek eresz építésére az 
alkalmazandó szorzószám 

 
0,2 

14. erkélyek és zárt teraszok építésére az alkalmazandó szorzószám 0,5 
15. parkolók és nyílt sportpályák építésére az alkalmazandó szorzószám 0,1,  fedett 
sportpályák építésére a szorzószám 0,25, fedett sportlétesítmények építésére pedig az 
alkalmazandó szorzószám 0,3 

 

16. szuterén építésére a létesítmény rendeltetése alapszorzószámának az 50%-a 
alkalmazandó   

 

17. pince építésére a létesítmény rendeltetése alapszorzószámának a 40%-a 
alkalmazandó   

 

18. galéria építésére a létesítmény rendeltetése alapszorzószámának az 50%-a 
alkalmazandó   

 

19. lakóépület keretében a terep szintjén garázs építésére 0,7 
20. udvari gazdasági létesítmények (istálló, góré, mezőgazdasági gépeknek zárt fészer) 
építésére 

 
0,4 

21. üzleti-kereskedelmi létesítmények (fatelepek, vaskereskedések stb.) keretében 
nyitott raktárak (ereszek) építésére  

 
0,4 

22. autóbuszok, kamionok stb. elhelyezését szolgáló garázs építésére (szállítmányozói 
tevékenység keretében) 

 
0,5 
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28. szakasz  
 

A beruházó köteles az építés bejelentésére irányuló kérelem benyújtása előtt a telekrendezési 
térítményről szerződést kötni Zenta község polgármesterével.  
 

29. szakasz   
 

A tervezésről és építésről szóló törvény hatálybalépéséig építési engedély, illetve építési jóváhagyás 
nélkül épült létesítményekre a térítményt a kivitelezett létesítmény terve és a hatásköri szervnek a 
feltételekről szóló értesítése, illetve az építési engedély kiadásához szükséges okiratok alapján kell 
elszámolni.  

30. szakasz   
 

A közérdekű nyilvános létesítmények hozzáépítéséhez csak a jelen rendelet 16. szakasza szerinti 
előkészítési költségeket kell elszámolni.  
Ha a közérdekű nyilvános létesítmények hozzáépítéséhez hozzávetőlegesen szükséges az elsődleges és 
másodlagos felszerelés, annak a költségeit a beruházó viseli.  
 

31. szakasz  
 

Antennaoszlop felállításához az elfoglalt földterület előkészítési és felszerelési költségeit kell 
elszámolni.  
 

32. szakasz   
 

Ha az építés folyamán a beruházó eltér a dokumentációtól, amelynek alapján  beszerezte  az építési 
jóváhagyást, illetve eltér a főtervtől, amelynek alapján eszközölte a munkálatok kivitelezése 
megkezdésének a bejelentését, köteles viselni a rendezési térítményben keletkező különbözeti 
költségeket  a valósan kivitelezett állapot szerint.  
 

33. szakasz  
 

Amennyiben több rendeltetést tartalmazó létesítmény épül, a térítmény minden egyes tartalomra külön 
kerül elszámolásra.  
 

34. szakasz   
 

Amennyiben a beruházó lebontja a meglévő épületet, amely a törvénnyel és más jogszabályokkal 
összhangban épült, és ha ugyanazon a földrészen az épülendő létesítményre a térítmény magasabb a 
lebontott létesítményre elszámolt térítménynél, a térítményt ezen különbözet mértékében kell elszámolni.  
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti esetben a beruházó köteles megküldeni a dokumentációt, 
amellyel bizonyítja a lebontandó létesítmény területét és rendeltetését, és lehetővé tenni a 
létesítménynek a lebontás előtti állapotába való betekintést.  
 

VI. A FIZETÉS MÓDJA   
 

35. szakasz  
 

Létesítmények építésére a térítmény szerződés szerint fizetendő, azzal, hogy szerződésbe foglalható:   
1. a teljes összegben történő, a szerződés megkötésétől számított 8 napon belüli fizetés (a 

térítmény komplett elszámolt értéke), vagy  
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2. a részletfizetés, éspedig az alábbi módon:  
- az első részlet a térítmény teljes összege 10%-ának mértékéig a szerződés megkötésétől 
számított 8 napon belül,  
- a fennmaradt összeg legfeljebb 60 havi részletben, éves szinten 10%-os kamatlábbal a végső 
kifizetésig, míg késedelem esetén a kifizetéssel elszámolásra kerül a törvényes késedelmi 
kamat is, az esedékes tartozás kifizetéséig.  

 
 
 
 

VII. A TÉRÍTMÉNYFIZETÉS BIZTOSÍTÉKÁNAK ESZKÖZEI   
 

36. szakasz 
 

Ha a beruházó – térítményfizetés-kötelezett jogi személy, akkor köteles a jelen rendelet 35. szakasza 
szerinti fizetés biztosítása céljából a szerződés megkötésének pillanatában csatolni bizonyos 
fizetésbiztosítási eszközöket, éspedig:   
1.  a kötelezett bankjának hitelesített és aláírt meghatalmazását, amellyel a zentai Községi 
Közigazgatási Hivatal számára lehetővé teszi, hogy a befizetési utalvány benyújtásával rendelkezzen a 
beruházó számláján levő eszközökkel a szerződött térítmény mértékéig.  
A befizetési utalványokat a meghatalmazásokkal, amelynek alkotó részei a törlesztési tervek, a 
beruházó bankjának kell benyújtani.  
2. A befizetési utalványok és meghatalmazások mellett, kötelező egy olyan fizetésbiztosítási eszköz is, 
amely értékben lefedi a szerződött kötelezettség - térítmény összegét, éspedig:   
- „ellentmondás nélküli”, „az első felszólításra” bankgarancia, banki szupergarancia,  
- zálogjog Zenta község javára a beruházó ingatlanára vonatkozóan, amely semmivel sem terhelt, és 
amelynek az értéke 50%-kal vagy nagyobb értékben túllépi a telekrendezési térítmény szerződött 
összegét,  
- saját kitöltetlen tiltakozás nélküli váltó, a beruházó meghatalmazásával, amellyel Zenta község 
számára lehetővé teszi a beszedést.   
A beruházó köteles a szerződés megkötésének pillanatában csatolni az alábbi okiratokat is:  
- a hatásköri szerv bejegyzési kivonatát,  
- a képviseleti meghatalmazást,  
- a bank adóazonosító számát, nevét és székhelyét, amelynél a jogi személy számláját vezetik.  
 

37. szakasz   
 

Ha a beruházó – telekrendezési térítményfizetés-kötelezett természetes személy, akkor köteles a jelen 
rendelet 35. szakasza szerinti térítmény fizetésének biztosítása céljából a szerződés megkötésének 
pillanatában csatolni bizonyos követelésbiztosítási eszközöket, éspedig:  
- két hitelképes szolidáris váltókötelezett – kezes által elfogadott saját váltót, meghatalmazással, amely 
a zentai Községi Közigazgatási Hivatalra szól, miszerint hitelezőként kitöltheti és átadhatja 
megfizettetésre a meglévő váltókat, amennyiben a váltókötelezett nem teljesíti a kötelezettségét, vagy 
- bejegyzett zálogjogot Zenta község javára, éspedig a kötelezett ingatlanára, amely nem terhelt más 
zálogjoggal, és amelynek az értéke 50%-kal vagy nagyobb értékkel magasabb a szerződött 
telekrendezési térítmény szerződött összegénél.  
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VIII. ÖVEZETEK   
 

38. szakasz   
 

I. övezet – ezen területi egység határait alkotják:  a Tiszai  hídtól az  utcák,  a Szent Száva  utca,  a 
Városkörüli út a Vojislav Ilić utcáig,  a Vojislav Ilić utca, a Svetozar Miletić  utca,  a  Laze Lazarević 
utca  a Petar Preradović utcáig, a Petar Preradović utca, a Karađorđe utca a Petar Preradović utcától a 
Žarko Zrenjanin utcáig, a Muškatirović utca a Halász tértől a Tisza-part utcáig, a Tisza-part  utca  és a  
Tiszavirág sétány a hídig.   
II. övezet – ezen területi egység határait alkotják:  a Városkörüli út a Vojislav Ilić utcától az  Új sorig, 
az  Új sor a Városkörüli úttól a Fehér Ferenc utcáig,  a Fehér Ferenc  utca az Új sortól a Kosztolányi 
Dezső utcáig,  a Kosztolányi Dezső utca a Fehér Ferenc  utcától a Petőfi Sándor utcáig, a Petőfi 
Sándor utca a Kosztolányi Dezső utcától a  Kossuth Lajos utcáig, a  Kossuth Lajos utca,  az Újvidéki 
út, az Alsó Tisza-part, a Tisza-part utca, a Muškatirović utca a Tisza-part  utcától a Halász térig, a 
Žarko Zrenjanin utca, a Karađorđe utca a Žarko Zrenjanin utcától a a Petar Preradović utcáig, a Petar 
Preradović utca,  a Laze Lazarević utca a Petar Preradović utcától a Népfront térig, a Svetozar Miletić  
utca a  Vojislav Ilić utcáig.   
A III. övezet - felöleli Zentán az építési övezetben a fennmaradt területet.  
A IV. övezet – felöleli a többi községi település területét: Felsőhegyet, Tornyost, Kevit és  Bogarast.  

 
 

IX.  ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK   
 

39. szakasz   
 

Amennyiben át lett adva a  telekrendezési térítmény elszámolását és  fizetését célzó  kérelem, de a 
szerződés nem lett megkötve, ezen térítmény elszámolását a jelen rendelet   rendelkezései szerint kell 
eszközölni.   
 

40. szakasz  
 

A jelen rendelet hatálybalépésével hatályát veszti az építési telekről szóló rendelet (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 3/2004. és 6/2005. sz.).  
 

41. 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: 43-19/2009-VI                Zenta  KKT elnöke   
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162. 
A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és 81/2009. sz.  – kiig.) 
220. szakasza, a helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
62/2006. sz.) 6. szakasza 1. bekezdésének 5.  pontja,  a  közbevételekről és közkiadásokról szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 76/91., 18/93., 22/93., 37/93., 45/94., 42/98., 54/99., 22/2001. és  
33/2004. sz.)  25. szakasza 1. bekezdése 3.  pontjának  3. alpontja, valamint  Zenta  község statútuma 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt  szöveg,  2/2007.  és 
11/2008. sz.) 19. szakasza és 78. szakaszának 1. bekezdése alapján Zenta  Község Képviselő-testülete 
a 2009. 12.30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

R E N D E L E T E T   
A TELEKBÉR MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

 
1. szakasz   

 
A KKT a jelen rendelettel módosítja a telekbér megállapításáról szóló rendeletet (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 8/2003.,  18/2004., 7/2005., 10/2006., 9/2007. és  16/2008. sz.).  
 

2. szakasz   
 

A 13. szakasz az alábbiak szerint módosul:   
„A jelen szakasz  1.  bekezdése  értelmében  2010.01.01-jétől  a  pontértéket az  alábbiak szerint  
határozzuk meg:  
 

1. az I csoportra  2,3802 dinár 
2. az II csoportra  1,8065 dinár 
3. az III csoportra  1,1900 dinár 
4. az IV csoportra  0,4250 dinár 
5. az V csoportra  0,0551 dinár 
6. az VI csoportra  0,0443 dinár 
7. az VII csoportra  0,0280 dinár 
8. az VIII csoportra  0,0280 dinár.» 

 
 

3. 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: 418-8/2009-VI                 Zenta  KKT elnöke   
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163. 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hiv. Lapja, 1/06. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 
2/07. és 11/08. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 14. pontja alapján Zenta Község Képviselő-
testülete 2009. 12.30 -án tartott ülésén meghozta az alábbi 

 

R E N D E L E T E T  

A ZENTA KÖZSÉGI TERÜLETI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 
DÍJJEGYZÉKÉNEK ÉS A FENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZTETÉSHEZ SZÜKSÉGES 

FELTÉTELEK TELJESÍTETTSÉGÉNEK A MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL  
1. szakasz 

A lokációról szóló tájékoztatónak, a lokációs engedélynek, illetve a településrendezési terv kivonata 
kiállításának és a fennmaradási engedélyeztetéshez szükséges feltételek teljesítettsége 
megállapításának a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal által nyújtott szolgáltatása után fizetendő 
térítések: 

MINDEN ÉPÍTMÉNYFAJTA ESETÉBEN 

2. szakasz 

A lokációról szóló tájékoztatónak, illetve a településrendezési terv kivonatának a kidolgozása, a lokációs 
engedély szerves részeiként a kommunális infrastruktúra feltételeinek és a szervek és szervezetek által 
előírt egyéb feltételeknek a lokációs engedélybe való beépítésének a Zentai Községi Közigazgatási 
Hivatal városrendezési és lakásügyi-kommunális osztálya általi kiállítása után fizetendő térítés.  
 

A LOKÁCIÓRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ KIADÁSA 
S.Sz. LEÍRÁS EGYSÉG ÁR (din.) 

1. Melléklétesítmények (garázsok,  
kamrák, emésztőgödör, kút, vízciszternák stb.) 5,0 Ó 3.750,00

2. 

Különleges fajtájú építmények (10/0,4kV vagy             20/0,4 
kV-os szabványos trafóállomás, jégvédelmi építmények, 
bázisállomások megfelelő tartókon álló típuskabinetjei 
telekommunikációs felszerelés és berendezése elhelyezésére 
szolgáló konténerek 15,0 Ó 11.250,00

3. Különleges fajtájú építmények (csatlakozások kiépített 
gázelosztó-hálózatra, szabványos hővezeték- csatlakozások stb.) 5,0 Ó 3.750,00

 Tervkivonat vagy építési feltételek kiállítása 5,0 Ó 3.750,00
 

LOKÁCIÓS ENGEDÉLY KIADÁSA 
 MAGÁN-LAKÁSÉPÍTÉS   

S.Sz. LEÍRÁS EGYSÉG ÁR (din.) 

1. Lokációs engedély kiállítása lakóépület kiépítésére, 
toldaléképítésre vagy felújításra 50,00 m2-ig 7,0 Ó 5.250,00

2. Lokációs engedély kiállítása lakóépület kiépítésére, 
toldaléképítésre vagy felújításra 50,00 m2-től 100,00 m2-ig 14,0 Ó 10.500,00

3. Lokációs engedély kiállítása lakóépület kiépítésére, 
toldaléképítésre vagy felújításra 100,00 m2-től 150,00 m2-ig 20,0 Ó 15.000,00

4. Lokációs engedély kiállítása lakóépület kiépítésére, 
toldaléképítésre vagy felújításra 150,00 m2 felett 24,0 Ó (terület sz./150)
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GAZDASÁGI ÉS MELLÉKÉPÜLETEK  a 2. szakasz 2. bekezdése által nem felölelve 
S.Sz. LEÍRÁS EGYSÉG ÁR (din.) 

1. Lokációs engedély kiállítása melléképület kiépítésére, 
toldaléképítésre vagy felújításra 60,00 m2-ig 6,0 Ó 4.500,00

2. Lokációs engedély kiállítása gazdasági épület kiépítésére, 
toldaléképítésre vagy felújításra 60,00 m2-ig 7,0 Ó 5.250,00

3. Lokációs engedély kiállítása gazdasági épület kiépítésére, 
toldaléképítésre vagy felújításra 60,00 m2-től 200,00 m2-ig 12,0 Ó 9.000,00

4. Lokációs engedély kiállítása gazdasági épület kiépítésére, 
toldaléképítésre vagy felújításra 200,00 m2 felett 10,0 Ó (terület sz./150)

 
KISÜZEMI GAZDASÁG – MÚHELYEK – BOLTOK – CSARNOKOK 
S.Sz. LEÍRÁS EGYSÉG ÁR (din.) 

1. Lokációs engedély kiállítása épület kiépítésére, toldaléképítésre, 
felújításra vagy üzleti területté való átalakítására  40,00 m2-ig 15,0 Ó 11.250,00

2. 
Lokációs engedély kiállítása épület kiépítésére, toldaléképítésre, 
felújításra vagy üzleti területté való átalakítására 40,00 m2-től 
150,00 m2-ig 25,0 Ó 18.750,00

3. 
Lokációs engedély kiállítása épület kiépítésére, toldaléképítésre, 
felújításra vagy üzleti területté való átalakítására 150,00 m2 
felett 30,0 Ó(terület sz./150)

 
 
 

A normaóra értéke (Ó )  ...............................................................750,00 din. 
A kidolgozási díj a terepen töltött idő iránti igény, illetve a tárgy feldolgozásához szükséges idő 
alapján korrigálandó. 
A díjak a forgalmi adót nem tartalmazzák. 
 

A helyszínrajzok elkészítése .....................................................3.000,00 din. 
 

3. szakasz 
Az építmények építése alkalmával: 

- családi lakásépítés esetén 
- ipari létesítmények és 1000 m2 feletti minden egyéb építmény építése esetén 
 
az ár alakításánál az építmény tervezett vagy valós beruházási értékének 0,25%-os megállapított 
százalékát vesszük alapul 1/m2-enként, megszorozva az építmény bruttó területével. 
 
Tervezett árak az építmény 1/m2-e után: 
 

− lakóépület ...............................................................................40.000,00 din/m2 

− üzleti építmény…....................................................................45.000,00 din/m2 
− ipari és termelési létesítmény………......................................35.000,00 din/m2 
− raktár és egyéb kiegészítő építmény........................................30.000,00 din/m2 
− csarnok és egyéb 10000 m2 feletti létesítmény........................15.000,00 din/m2 
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4. szakasz 
Infrastrukturális létesítmények építése: 

- úttest 
- vízvezeték 
- csatorna 
- gázvezeték 
- elektroenergetikai infrastruktúra 
- termoenergetikai infrastruktúra 
- telekommunikációs infrastruktúra; 
- 100 m'-ig……………………………………………………………7.500,00 din 
- 100 m'-től 500 m'-ig………………………………………………25.000,00 din 
- 500 m' -től 1000 m'-ig minden megkezdett 100 m' után  

a 25.000,00 dináros összegre 4.000,00 dinárt számítunk fel 
- 1000 m' felett minden megkezdett 100 m' után a 45.000,00  

dináros összegre 3.000,00 dinárt számítunk fel 

A terep megtekintése, szükség szerint vázlatkészítés a fenti engedélyek feltételeinek és 
jóváhagyásának szükségleteire a kiszállások száma alapján …………………..1000,00 din 

Közterület-használati műszaki feltételek kiadása: 

- közterület rendezése lakó- és üzleti létesítmény, 
  parkolóhely stb. előtt………………….. ............................................................100,00 din/m2 
- terasz.  .................................................................................................................200,00 din/m2 
- a különálló és együttes épületrészek helyzetének vázlatos ábrázolása .................15,00 din/m2 
- a feltételek vagy az építési engedély kiadása iránti kérelem előkészítése…….....15,00 din/m2 
 

Jóváhagyás vagy tervkivonat kiállítása 
- feliratok, reklámpannók, világító reklámok stb. elhelyezésére……..........................2.500,00 din 
- a lokációs engedély felújítása (meghosszabbítása)…………..a jelen díjszabás szerinti ár  1/3-a  
- a lokációs engedélyről szóló határozat módosítása…………..a jelen díjszabás szerinti ár  1/3-a  
- településrendezési vélemény vagy adatok kiadása…………………………………2.500,00 din 
- bódé, autóbusz-megálló és egyéb gazdasági jellegű építmény……………………..8.500,00 din 
 

A parcellázási és a felparcellázási terv és a tervdokumentum összehangoltságának a 
tanúsítványa 
Jogi személyek: 
- egyszerű ügyek…………………………………………………….……………….15.000,00 din 
- összetett ügyek…………………………………………….………..parcellánként  7.500,00 din 
- határkiigazítási feltételek…  .......................................................................................7.000,00 din  
Természetes személyek: ................................................................................................5.000,00 din 
 - egyszerű ügyek……… ...............................................................................................5.000,00 din 
 - összetett ügyek…… ...........................................................................parcellánként 2.500,00 din 
 - határkiigazítási feltételek.............................................................................................5.000,00 din 
 
Feltételek és engedélyek beszerzése (plusz a kommunális és egyéb közvállalatok adott feltételeinek a 
költségei): 

- a legegyszerűbb ügyek                                                                              2500,00 din/ügy 
- közepes összetettségű ügyek                                                                     5000,00 din/ügy 
- összetett ügyek                                                                                        10.000,00 din/ügy  
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Egyéb szolgáltatások 

A szolgálati jármű használata után mindegyik árnál hozzá kell adni a ténylegesen megtett kilométerek 
szerinti költséget.   

A minden megtett kilométer utáni árat az ólommentes benzin szabad eladásbani ára 30%-ának 
mértékében határozzuk meg. 

Azon teendők, amelyek nincsenek a Községi Közigazgatási Hivatal aktusai által előirányozva 

Pl. engineering teendők, felügyelet stb. a felhasznált órák és költségek alapján kerülnek 
megfizettetésre, illetve a beruházás értékével arányos százalékban, és külön szerződéssel 
szabályozandóak. 

Szkennelési szolgáltatás…………………………………………….50 din/lap 
Plottolási szolgáltatás 
- fekete-fehér technika…………………………………………….800 din/AO 
- színes technika………………………………………………….1000 din/AO 
- pauszpapíron……………………………………………………1000 din/AO 
- poszter plottolása………………………………………………..4500 din/AO 

 
5. szakasz 

A jelen díjjegyzék hatályba lépése előtt megkezdett azon eljárásokban, amelyek esetében nem lett 
meghozva a térítés megállapításáról szóló határozat, a térítés a jelen díjjegyzék rendelkezései szerint 
kerül megállapításra. 

6. szakasz 
A jelen díjjegyzék hatálybalépésének napjától a Zenta községi területi és településrendezési 
dokumentáció díjjegyzékének megállapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
16/2008. szám) hatályát veszti. 

 
7. szakasz 

Ez a díjjegyzék a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba. 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                 Zsíros-Jankelić Anikó, s.k.                                             
Szám: 43-23/2009-V                                                   a Községi Képviselő-testület elnöke     
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164. 
A költségvetési  rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 43. szakasza,  a  
helyi  önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/07. sz.) 32. szakasza,  valamint  
Zenta  község statútuma  (Zenta  Község  Hivatalos Lapja, 1/2006. sz.  – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 11. szakasza  1.   bekezdésének 3. pontja  és  78.  szakasza  alapján  
Zenta  Község Képviselő-testülete  a  2009. 12. 30-án tartott  ülésén  meghozta  az  alábbi  
 

R E N D E L E T E T  
ZENTA KÖZSÉG  2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL   

ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

1. szakasz   
Zenta község 2010. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) a teljes  bevételét   
666.709.000,00 dinár  összegben állapítjuk meg.  
 

2. szakasz  
A 2010. évi  költségvetés  az  alábbiakból tevődik  össze: 
1. A költségvetés teljes  bevétele  616.967.000,00 dinár,   
2. A használók   más   forrásokból  származó   bevétele  49.742.000,00 dinár.   
 

3. szakasz  
A költségvetés forrásonkénti bevételeit és jövedelmeit  az  alábbi összegekben  tervezzük: 

Cso-
port 

Közgazdasági 
osztályozás Bevételek Terv 2010 

1 2 3 4 
I  ADÓK  
    
 321 AZ ÜZLETVITELI EREDMÉNY  MEGÁLLAPÍTÁSA  
 321120 Bevétel- és  jövedelemtöbblet vagy  -hiány   
    
 711 JÖVEDELEM-,  NYERESÉG- ÉS  TŐKENYERESÉGADÓK 165 880 000 
 711110 Keresetadók 126 500 000 
 711120 Önálló tevékenységekből  eredő bevételek  utáni adó 9 500 000 
 711140 Vagyonból  eredő bevételek  utáni  adó 12 500 000 
 711180 Hozzájárulás az önálló   tevék. ellátó  személyek  bevétele után 1 380 000 
 711190 Egyéb  bevételek utáni adó 16 000 000 
    
 713 VAGYONADÓ 49 752 000 
 713120 Vagyonadó 34 202 000 
 713310 Örökösödési  és  ajándékozási adó 1 500 000 
 713420 Tőkeátutalás  utáni  adó 14 000 000 
 713610 Névre  szóló részvények utáni  és  részesedési adó 50 000 
    
 714 JAVAK  ÉS  SZOLGÁLTATÁSOK  UTÁNI  ADÓK   21 231 000 
 714420 Kommunális  illeték zenei programok rendezésére 40 000 
 714430 Reklámpannók használata  utáni kommunális illeték 700 000 
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1 2 3 4 
 714440 Tűzvédelmi eszközök 231 000 
 714510 Gépjárművek utáni adók, illetékek és térítmények  14 500 000 
 714540 Általános érdekű javak használata utáni térítmények 2 100 000 
 714550 Átengedett térítmények és tartózkodási illetékek 820 000 
 714560 Községi térítmények 2 800 000 
 714570 Községi kommunális illetékek  40 000 
 716 EGYÉB ADÓK 8 607 000 
 716110 Cégtábla  utáni  kommunális  illetékek 8 607 000 
  I. ÖSSZESEN 245 470 000 

II  ADOMÁNYOK  ÉS  ÁTUTALÁSOK    
 731 ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI ÁLLAMOKTÓL 1 000 000 
 731150 Folyó adományok külföldi államoktól a község számára 1 000 000 
    
 732 ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL 650 000 

 732150 
Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint 
javára 500 000 

 732250 Tőkeadományok nemzetközi szervezetektől 150 000 
 733 EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI   164 000 000 
 733150 Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai a községi szint javára 81 000 000 
 733250 Egyéb hatalmi szintek tőkeátutalásai a községi szint javára  83 000 000 
   II. ÖSSZESEN 165 650 000 

III  EGYÉB  BEVÉTELEK  
 741 VAGYONI  BEVÉTELEK 106 551 000 
 741150 A községi költségvetési eszközök utáni kamatok 5 000 000 
 741510 Az  ásványi  eredetű nyersanyag  használata  utáni  térítmény 2 000 000 
 741520 Erdők és  mezőgazdasági telkek használata utáni térítmény 67 551 000 
 741530 Terület- és telekhasználat  utáni térítmény 32 000 000 
 742 JAVAK  ÉS  SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA 31 520 000 

 742150 
Javak és szolg. elad. vagy bérbead. szárm. bev. a  közs. szint  
javára   20 500 000 

 742250 Illetékek a  községi szint javára  11 000 000 

 742350 
A községi szervek bevételei javak és szolgáltat. mellékes 
eladásából 20 000 

 743  PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON 3 100 000 

 743350 
Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevét. a  községi szint  
javára  3 100 000 

 
744 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL  

SZÁRMAZÓ  ÖNKÉNTES  ÁTUTALÁSOK 1 500 000 

 744150 
Természetes és jogi személyektől származó folyó  önkéntes 
átutal. 1 500 000 

 745 VEGYES  ÉS  HATÁROZATLAN  BEVÉTELEK 60 176 000 
 745150 Vegyes  és  határozatlan bevételek a  községi szint  javára   60 176 000 
    
 770 KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK 2 000 000 
 771110 Költségrefundációs memorandumtételek  2 000 000 

 
921 HAZAI  PÉNZÜGYI  VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ  

JÖVEDELEM 1 000 000 

 
921950 Belföldi  részvények és egyéb  tőke  eladásából  származó 

jövedelemek a  községi szint  javára  1 000 000 
    III ÖSSZESEN:  205 847 000 

  
A  KÖLTSÉGVETÉS  
FOLYÓ BEVÉTELEI 616 967 000  

  
A  HASZNÁLÓK EGYÉB   
BEVÉTELFORRÁSAI 49 742 000  

  ÖSSZESEN: 666 709 000  
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A költségvetési kiadások alaprendeltetések szerint az alábbi összegekben vannak megállapítva: 
Közgazd.   Költsévet. A költségv.-   

osztá- Leírás terv használók  Összesen 
lyozás   2010 terve   

1 2 3 4 3 
41 A  FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI 186 382 100 11 474 500 197 856 600
411 A foglalkoztatottak keresete és  pótlékai 137 684 900 8 814 000 146 498 900
412 A munkaadót terhelő szociális  járulékok 24 312 300 1 867 500 26 179 800
413 Természetbeni juttatások  43 000 43 000
414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 13 520 000 700 000 14 220 000
415 A foglalkoztatottak térítései 10 864 900 50 000 10 914 900
42 SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT 67 479 500 8 771 500 76 251 000
421 Állandó kiadások 30 856 900 3 111 000 33 967 900
422 Ingázási költségek 1 784 000 466 000 2 250 000
423 Szerződéses szolgáltatások 17 763 000 2 087 200 19 850 200
424 Szakosított szolgáltatások 3 480 000 1 371 300 4 851 300
425 Folyó javítások és  karbantartás 4 445 600 515 000 4 960 600
426 Anyag 9 150 000 1 221 000 10 371 000

     
43 ÁLLÓESZKÖZ-HASZNÁLAT 0 50 000 50 000
431 Az  állóeszközök használata  50 000 50 000

   
44 KAMATTÖRLESZTÉS 16 500 000 17 000 16 517 000
441 Hazai kamatok törlesztése 16 500 000 17 000 16 517 000

   
45 SZUBVENCIÓK 107 911 000 0 107 911 000
451 Szubvenció közérdekű, nem  pénzügyi vállalat.  107 911 000  107 911 000

     
46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 61 874 000 299 000 62 173 000
463 Adományok és átutalások egyéb hat. szinteknek 21 268 000  21 268 000
465 Adományok és átutalások egyéb hat. szinteknek 40 606 000 299 000 40 905 000

   
47 SZOC.  BIZTOSÍTÁSBÓL EREDŐ JOGOK 20 160 000 0 20 160 000
472 Szociális védelmi térítés 20 160 000  20 160 000

     
48 EGYÉB KIADÁSOK 38 428 000 90 000 38 518 000
481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 35 038 000 10 000 35 048 000
482 Adók, kötelező illetékek 3 390 000 80 000 3 470 000

   
49 TARTALÉKOK 3 989 000 0 3 989 000
499 Tartalékeszközök  3 989 000  3 989 000

     
51 ÁLLÓESZKÖZÖK 98 243 400 29 040 000 127 283 400 
511 Épületek és építési létesítmények 95 660 000 28 300 000 123 960 000
512 Gépek és  felszerelés 2 083 400 740 000 2 823 400
515 Nem anyagi  jellegű vagyon 500 000  500 000

   
61 ALAPTŐKETÖRLESZTÉS 16 000 000 0 16 000 000
611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek 16 000 000  16 000 000

  ÖSSZESEN: 616 967 000 49 742 000 666 709 000



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 17. szám − 2009. december 31. 

 

 - 551 -

KÜLÖN RÉSZ 
 

5. szakasz  
A költségvetés  666.709.000,00 dináros eszközeit, valamint a költségvetés közvetett és közvetlen  
használóinak  póttevékenységből származó  pótbevételeit  49.742.000,00 dinár  értékben, amelyek  
összesen 616.967.000,00 dinárt  tesznek ki, használók szerint  az  alábbiaknak megfelelően osztjuk  
fel:                                           
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L e í r á s  Költségvet 
terv  2010.  

A saját  
bevételek 
kiadásai   

Összesen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1     KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI  HIV.    

 1.1    KKT,  ELNÖK,  ELNÖKHELYETTES, 
KÖZSÉGI TANÁCS    

  110   Végrehajtó és  törvényalkotási szervek    
   1 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 13 730 000 13 730 000
   2 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 2 474 000 2 474 000
   3 415 A foglalkoztatottak  térítései   384 000 384 000
   4 421 Állandó kiadások 1 210 000 1 210 000
   5 422 Ingázási költségek  700 000 700 000
   6 423 Szerződéses  szolgáltatások 6 713 000 6 713 000
   7 425 Folyó  javítások  és  karbantartás 500 000 500 000
   8 426 Anyag 1 620 000 1 620 000

          A 110. funkció  finanszírozási forrásai:    
    .01 Költségvetési bevételek  27 331 000 27 331 000
         A 110.  funkcióra  összesen: 27 331 000 27 331 000
         A 110. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   27 331 000 27 331 000
          Az 1.1.  fejezet  összesen: 27 331 000 27 331 000

 1.2    KÖZSÉGI  VAGYONJOGI   
ÜGYÉSZSÉG    

  330   Bíróságok    
   9 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 1 677 000 1 677 000
   10 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 300 200 300 200
   11 414 A foglalkoztatottak  szociális  juttatásai 20 000 20 000
   12 415 A foglalkoztatottak  térítései  80 000 80 000
   13 421 Állandó kiadások 111 800 111 800
   14 422 Ingázási költségek 45 000 45 000
   15 423 Szerződéses  szolgáltatások 18 000 18 000
   16 426 Anyag 50 000 50 000
          A 330. funkció  finanszírozási forrásai:
    .01 Költségvetési bevételek 2 302 000 2 302 000
          A 330.  funkcióra  összesen: 2 302 000  2 302 000
          Az 1.2. funkció  finanszírozási forrásai:
        .01 Költségvetési bevételek  2 302 000 2 302 000
          Az 1.2. fejezet  összesen: 2 302 000 2 302 000
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 1.3    TISZAPART-ALVÉG H. K.   
  110  Végrehajtó és  törvényalkotási szervek     
   17 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 724 800 724 800
   18 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 130 400 130 400
   19 415 A foglalkoztatottak  térítései  99 800 99 800
   20 421 Állandó kiadások 143 000 70 000 213 000 
   21 422 Ingázási költségek 53 500 53 500 
   22 423 Szerződéses  szolgáltatások 51 000 278 000 329 000
   23 425 Folyó  javítások  és  karbantartás 50 000 50 000
   24 426 Anyag 40 000 40 000
   25 431 Éllóeszköz-használat  50 000 50 000
   26 511 Épületek és  építési létesítmények  18 200 000 18 200 000
          A 110. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek  1 149 000 1 149 000
        .04 Saját  bevételek 18 741 500 18 741 500
          A 110.  funkcióra  összesen: 1 149 000 18 741 500 19 890 500
          Az 1.3. funkció  finanszírozási forrásai:
    .01 Költségvetési bevételek  1 149 000 1 149 000
        .04 Saját  bevételek 18 741 500 18 741 500
          Az 1.3. fejezet  összesen: 1 149 000 18 741 500 19 890 500
 1.4    H. K.  CENTA -TÓPART  
  110  Végrehajtó és  törvényalkotási szervek   
   27 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 719 300 719 300
   28 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 128 500 128 500
   29 415 A foglalkoztatottak  térítései  69 200 69 200
   30 421 Állandó kiadások 143 000 143 000
   31 423 Szerződéses  szolgáltatások 51 000 51 000
          A 110. funkció  finanszírozási forrásai:  
    .01 Költségvetési bevételek  1 111 000 1 111 000
        .04 Saját  bevételek 
          A 110.  funkcióra  összesen: 1 111 000 1 111 000 
          Az 1.4. funkció  finanszírozási forrásai:  
    .01 Költségvetési bevételek  1 111 000 1 111 000
        .04 Saját  bevételek 
          Az 1.4. fejezet  összesen: 1 111 000 1 111 000
 1.5    KERTEK  H. K.   
  110  Végrehajtó és  törvényalkotási szervek   
   32 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 679 400 679 400
   33 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 121 500 121 500
   34 415 A foglalkoztatottak  térítései  69 100 69 100
   35 421 Állandó kiadások 143 000 110 000 253 000
   36 422 Ingázási költségek 20 000 20 000
   37 423 Szerződéses  szolgáltatások 51 000 50 000 101 000
   38 425 Folyó  javítások  és  karbantartás 50 000 50 000
   39 426 Anyag  25 000 25 000
   40 482 Adók, kötlező  illetékek 10 000 10 000
   41 511 Épületek és  építési létesítmények   10 000 000 10 000 000
          A 110. funkció  finanszírozási forrásai:   

    .01 Költségvetési bevételek   1 064 000 1 064 000
        .04 Saját  bevételek  10 265 000 10 265 000
          A 110.  funkcióra  összesen: 1 064 000 10 265 000 11 329 000
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          Az 1.5. funkció  finanszírozási forrásai:   
    .01 Költségvetési bevételek   1 064 000 1 064 000 
        .04 Saját  bevételek 10 265 000 10 265 000
          Az 1.5. fejezet  összesen: 1 064 000 10 265 000 11 329 000
      
 1.6    FELSŐHEGY H. K.     
  110  Végrehajtó és  törvényalkotási szervek      
   42 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 273 300 273 300
   43 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 48 500 48 500
   44 415 A foglalkoztatottak  térítései   35 200 35 200
   45 421 Állandó kiadások 143 000 387 000 530 000
   46 423 Szerződéses  szolgáltatások 51 000 434 000 485 000
   47 424 Szakosított szolgáltatások 704 000 704 000
   48 425 Folyó  javítások  és  karbantartás 240 000 240 000
   49 511 Anyag  1 160 000  1 160 000
          A 110. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   1 711 000 1 711 000
        .04 Saját  bevételek 1 765 000  1 765 000
          A 110.  funkcióra  összesen: 1 711 000 1 765 000 3 476 000
          Az 1.6. funkció  finanszírozási forrásai:   
    .01 Költségvetési bevételek   1 711 000 1 711 000
        .04 Saját  bevételek 1 765 000  1 765 000
          Az 1.6. fejezet  összesen: 1 711 000 1 765 000 3 476 000
 1.7    H. K. BÁCSKA – BOGARAS     
  110  Végrehajtó és  törvényalkotási szervek     
   50 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 358 600 358 600
   51 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 64 200 64 200
   52 415 A foglalkoztatottak  térítései   35 200 35 200
   53 421 Állandó kiadások 143 000 143 000
   54 423 Szerződéses  szolgáltatások 51 000 51 000
          A 110. funkció  finanszírozási forrásai:  
    .01 Költségvetési bevételek   652 000 652 000
    .04 Saját  bevételek 
          A 110.  funkcióra  összesen: 652 000 652 000
          Az 1.7. funkció  finanszírozási forrásai:  
    .01 Költségvetési bevételek   652 000 652 000
        .04 Saját  bevételek 
          Az 1.7. fejezet  összesen: 652 000 652 000
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 1.8    TORNYOS H. K.   
  110  Végrehajtó és  törvényalkotási szervek      
   55 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 644 700 644 700
   56 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 114 700 114 700
   57 415 A foglalkoztatottak  térítései   68 600 68 600
   58 421 Állandó kiadások 143 000 143 000
   59 423 Szerződéses  szolgáltatások 51 000 51 000
          A 110. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   1 022 000 1 022 000
        .04 Saját  bevételek 
          A 110.  funkcióra  összesen: 1 022 000 1 022 000
          Az 1.8. funkció  finanszírozási forrásai:  
    .01 Költségvetési bevételek   1 022 000 1 022 000
        .04 Saját  bevételek 
          Az 1.8. fejezet  összesen: 1 022 000 1 022 000
 1.9    KEVI H. K.    
  110  Végrehajtó és  törvényalkotási szervek          
   60 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 284 200 284 200
   61 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 51 300 51 300
   62 415 A foglalkoztatottak  térítései   35 500 35 500
   63 421 Állandó kiadások 143 000 143 000
   64 423 Szerződéses  szolgáltatások 51 000 51 000
          A 110. funkció  finanszírozási forrásai:  
    .01 Költségvetési bevételek   565 000 565 000
          A 110.  funkcióra  összesen: 565 000 565 000
          Az 1.9. funkció  finanszírozási forrásai:  
    .01 Költségvetési bevételek   565 000 565 000
          Az 1.9. fejezet  összesen: 565 000 565 000

 1.10    KÖZSÉGI  KÖZIGAZGATÁSI SZERV  
  130   Végrehajtó és  törvényalkotási szervek    
     Községi Közigazgatási Hivatal  
   65 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 49 778 000 49 778 000
   66 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 8 881 000 8 881 000
   67 414 A foglalkoztatottak szociális  juttatásai 5 000 000 5 000 000 
   68 415 A foglalkoztatottak  térítései    5 000 000  5 000 000
   69 421 Állandó  kiadások 8 804 000 8 804 000
   70 422 Ingázási költségek   500 000   500 000
   71 423 Szerződéses  szolgáltatások 3 205 000 3 205 000
   72 425 Folyó  javítások  és  karbantartás 1 000 000 1 000 000
   73 426 Anyag 2 650 000 2 650 000
   74 482 Adók,  kötelező  illetékek 15 000 15 000
   75 512 Gépek és  felszerelés 1 000 000 1 000 000
         A 130. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   85 833 000 85 833 000
          A 130.  funkcióra  összesen: 85 833 000 85 833 000
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    130    Általános  szoláltatások 
          Mezőőrszolgálat  
      76 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 4 189 000 4 189 000
      77 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 750 500 750 500
      78 415 A foglalkoztatottak  térítései   493 000 493 000
   79 421 Állandó  költségek 32 500 32 500
      80 425 Folyó  javítások  és  karbantartás 138 000 138 000
      81 426 Anyag 261 000 261 000

          A 130. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek        5 864 000      5 864 000
          A 130.  funkcióra  összesen: 5 864 000 5 864 000
      

  130   Általános  szolgáltatások   
   82 414 A foglalkoztatottak szoc. juttatásai (végkie.) 6 500 000 6 500 000
   83 421 Állandó költségek  9 841 000 9 841 000
   84 423 Szeződéses szolgáltatások  4 900 000 4 900 000
   85 424 A Közig. Hiv. foglalkoztatott. sportaktivit. 300 000 300 000
   86 441 Hazai kamatok törlesztése 100 000 100 000
   87 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 500 000 500 000
   88 482 Adók, kötelező illetékek 3 360 000 3 360 000
   89 512 Gépek és felszerelés 500 000 500 000
   90 515 Nem anyagi jellegű vagyon  500 000 500 000
          A 130. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   26 501 000 26 501 000
          A 130.  funkcióra  összesen: 26 501 000 26 501 000
      

     
POLITIKAI PÁRTOK 
FINANSZÍROZÁSA 

  111  Végrehajtó és  törvényalkotási szervek      
   91 481 Nem kormányzati szervezetek  dotálása 430 000 430 000
          A 111. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   430 000 430 000
          A 111.  funkcióra  összesen: 430 000 430 000
      
  912   Alapfokú  oktatás-  
     Stevan Sremac Általános  Iskola  
   92 465 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint. 27 908 000 57 000 27 965 000
          A 912. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   27 908 000 27 908 000
    .04 Saját  bevételek 57 000 57 000 
          A 912.  funkcióra  összesen: 27 908 000 57 000 27 965 000
      
  912   Alapfokú  oktatás-  
     Stevan Mokranjac Általános  Zeneiskola  
   93 465 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint. 2 441 000 2 441 000
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          A 912. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   2 441 000 2 441 000
    .04 Saját  bevételek 
          A 912.  funkcióra  összesen: 2 441 000 2 441 000
  920   Középfokú oktatás-    
     Gimnázium  
   94 465 Adományok és átutalások egyéb hatat.szint. 2 485 000 2 485 000
          A 920. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   2 485 000 2 485 000
    .04 Saját  bevételek 
          A 920.  funkcióra  összesen: 2 485 000 2 485 000
  920   Középfokú oktatás-  
     Tehetséggondozó Gimnázium  
   95 465 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint. 2 630 000 242 000 2 872 000
          A 920. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   2 630 000 2 630 000
    .04 Saját  bevételek 242 000 242 000
          A 920.  funkcióra  összesen: 2 630 000 242 000 2 872 000
  920   Középfokú oktatás-  
     Közgazdasági-kereskedelmi Középiskola  
   96 465 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint. 2 485 000 2 485 000
          A 920. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   2 485 000  2 485 000
    .04 Saját bevételek 
          A 920.  funkcióra  összesen: 2 485 000 2 485 000
  920   Középfokú oktatás-   
      Egészségügyi  Középiskola   
   97 465 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint 1 862 000 1 862 000
          A 920. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   1 862 000 1 862 000
    .04 Saját bevételek 
          A 920.  funkcióra  összesen: 1 862 000 1 862 000
  980   Máshová nem sorolt  oktatás    
           
   98 472 Szoc.védelmi térítés a  költségvetésből 18 560 000 18 560 000
     `- Tanulók  utaztatása                    7 500 000
     `- Egyetemisták ösztöndíjazása     2 600 000
     `- Szakmai  továbbképzés                 500 000  
     `-Külföldi projekt. partn.               1 000 000   
     `-Iskolai évford. Megünneplése       300 000   
     `-Gyermekek forgalmi képzése        250 000   
     `-Tanulói versenyek                         300 000   
     `-Központi fűtés a középiskol.      6 110 000   
          A 980. funkció  finanszírozási forrásai:   
        .01 Költségvetési bevételek   18 560 000 18 560 000
          A 980.  funkcióra  összesen: 18 560 000 18 560 000
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  110   Tartalékok    
   99 499 Tartalékeszközök                   3 989 000 3 989 000
     `- Állandó  tartalékok                   2 200 000  
     `- Folyó  tartalékok                      1 789 000  
          A 110. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   3 989 000 3 989 000
          A 110.  funkcióra  összesen: 3 989 000 3 989 000
  620   Közösségfejlesztés  
     Lakás- kommunálisügy  
   100 441 Hazai kamatok törlesztése 16 400 000 16 400 000 
   101 451 Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak      107 911 000 107 911 000 
     `-Szemafórok karbantartása              300 000
     `-Közvilágítás                              11 560 000
     `-Utcák takarítása                          4 100 000
     `-Zöldterületek                               6 300 000
     `-Fűnyírás  a Népkertben                 700 000 
     `-Üzlethelys. és közs.vagy.költ.    5 700 000
     `-Ültetv.és védett övez. karbant.      500 000
     `-Fák szakszerű metszése                500 000  
     `-Szúnyogirtás                              4 600 000
     `-Környezetvédelem                     1 400 000
     `-Helyi utak karbantartása            2 500 000  
     `-Vertikális szignalizáció                 600 000  
     `-Horizontális  szignalizáció            600 000  
     `-A városi strand urbanizálása         100 000  
     `-Emlékművek karbantartása           200 000  
     `-Utak  téli  karbantartása                 600 000
     `-Játszóterek karbantartása               100 000
     `-Nagyértékű mezőgaz. szub.      67 551 000
   102 463 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint. 20 600 000 20 600 000
     `-Oktatási létes. és felszerel.         8 000 000  
     `-Zenta mezőgazd. fejlesztése       1 000 000
     `-Zenta kisip.és iparos.fejleszt.        500 000
     `-Projektumokban való részvétel     600 000
     `-A Művelődési Otthon adapt.      2 000 000
     `-Történelmi Levéltár                       500 000
     `-Inkubátor Kft.                             1 000 000
     `-Kamaraszínház                           2 000 000
     `-Az egészség. intézm. szükség.    3 500 000
     `-Region. szemétlerakó                  1 500 000
   103 511 Épületek és  építési  létesítmények 94 500 000 94 500 000
     `-Zenta   tervei                               7 000 000
     `-Kisaj. Kiskompet és Keceli tel.  1 500 000
     `-Projektumok és önrész              36 000 000  
     `-Termálkút kiépítése                  50 000 000 
   104 611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek 16 000 000 16 000 000
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         A 620. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   255 411 000 255 411 000
         A 620.  funkcióra  összesen: 255 411 000 255 411 000
      

  110   Végrehajtó és  törvényalkotási szervek    
     Egyéb  kormányon kívüli szervezetek  
   105 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 5 966 000 5 966 000
     `-Helyi Gyermekjóléti Akcióterv  1 060 000   
     `-Helyi Ifjúságjóléti Akcióterv      1 060 000   
     `-Helyi Roma Akcióterv                  400 000   
     `-Szociális stratégia                          200 000   
     `-Részvétel civ.szerv.projektum.   1 000 000   
     `-Zentai Gazdakör                            300 000   
     `-Egyéb                                          1 946 000   
          A 110. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   5 966 000 5 966 000
          A 110.  funkcióra  összesen:  5 966 000 5 966 000
          Az 1.10. funkció finanszírozási  forrásai:    
    .01 Költségvetési  bevételek  442 365 000  442 365 000
    .04 Saját  bevételek 299 000 299 000
          Az 1.10. fejezet összesen 442 365 000 299 000 442 664 000
 1.11     
   620     IDEGENFORGALMI SZERVEZET  
     106 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 1 118 000 500 000 1 618 000
     107 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 200 000 93 000 293 000
   108 414 A folglalkoztatottak szociális juttatásai 20 000 20 000
     109 415 A foglalkoztatottak  térítései   69 000 50 000 119 000
     110 421 Állandó  kiadások 214 000 252 000 466 000
     111 422 Ingázási költségek 60 000 260 000 320 000
     112 423 Szerződéses  szolgáltatások 200 000 1 100 000 1 300 000
   113 424 Szakosított szolgáltatások 300 000 300 000 
   114 425 Folyó  javítások  és  karbantartás 1 600 75 000 76 600
     115 426 Anyag 104 000 290 000 394 000
   116 463 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint. 668 000 668 000
   117 472 Szociális védelmi térítmények 330 000 330 000
   118 482 Adók, kötelező illetékek 50 000 50 000 
     119 511 Épületek és  építési  létesítmények 100 000 100 000
   120 512 Gépek és  felszerelés 43 400 740 000 783 400
     A 620. funkció  finanszírozási forrásai: 
        .01 Költségvetési bevételek   3 028 000 3 028 000
    .04 Saját  bevételek 3 810 000 3 810 000
          A 620.  funkcióra  összesen: 3 028 000 3 810 000 6 838 000
     Az 1.11. fejezet finanszírozási  forrásai:  
       .01 Költségvetési  bevételek 3 028 000 3 028 000
    .04 Saját  bevételek 3 810 000 3 810 000
          Az 1.11. fejezet összesen 3 028 000 3 810 000 6 838 000
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 1.13    ISKOLÁSKOR ELŐTTI  OKTATÁS    

     Hófehérke Óvoda 
  911   Iskoláskor előtti oktatás 
   121 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 40 759 000 7 154 000 47 913 000
   122 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 6 957 000 1 356 000 8 313 000
   123 413 Természetbeni juttatások 43 000 43 000
   124 414 A foglalkoztatottak szociális  juttatásai 1 100 000 700 000 1 800 000
   125 415 A foglalkoztatottak térítései  3 075 000 3 075 000
   126 421 Állandó  kiadások 3 585 000 2 223 000 5 808 000
   127 423 Szerződéses  szolgáltatások 380 000 74 000 454 000
   128 424 Szakosított szolgáltatások 20 000 20 000
   129 425 Folyó javítások és karbantartás 1 370 000 1 370 000
   130 426 Anyag 3 284 000 306 000 3 590 000
   131 441 Hazai kamatok törlesztése 17 000 17 000
      A 911. funkció  finanszírozási forrásai:    
    .01 Költségvetési bevételek   60 510 000 60 510 000
    .04 Saját  bevételek  11 893 000 11 893 000
      A 911.  funkcióra  összesen: 60 510 000 11 893 000 72 403 000
      Az 1.13. fejezet finanszírozási  forrásai:     
    .01 Költségvetési  bevételek 60 510 000 60 510 000
    .04 Saját  bevételek  11 893 000 11 893 000
      Az 1.13. fejezet összesen 60 510 000 11 893 000 72 403 000
      
 1.14    THURZÓ  LAJOS  KMK 
  820   Kulturális  szolgáltatások   
   132 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 12 594 000 12 594 000
   133 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 2 250 000 2 250 000
   134 414 A foglalkoztatottak szociális  juttatásai 600 000 600 000
   135 415 A foglalkoztatottak térítései 589 000 589 000
   136 421 Állandó  kiadások     4 830 000 69 000 4 899 000
   137 422 Ingázási költségek 120 000 112 500 232 500
   138 423 Szerződéses  szolgáltatások 1 000 000 91 200 1 091 200
   139 424 Szakosított szolgáltatások 3 000 000 347 300 3 347 300
   140 425 Folyó javítások és karbantartás 1 240 000 1 240 000
   141 426 Anyag 550 000 200 000 750 000
   142 482 Adók,  kötelező illetékek 10 000 30 000 40 000
   143 512 Gépek és felszerelés 540 000 540 000
        A 820. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   27 323 000 27 323 000
    .04 Saját  bevételek 850 000 850 000
        A 820.  funkcióra  összesen: 27 323 000 850 000 28 173 000
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  820   Művelődési szervezetek    
   144 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 6 530 000 6 530 000
     `-Egyéb  művelődési szervezetek  2 060 000   
     `-Zenta város ünnepe                  1 720 000   

     
`-VIII. Nemzetközi  Kárpát-medencei      
    Aratóünnepség                             200 000   

     
`-VIII. Nemzetközi Birkanyíró és  Pörkölt- 
    főző Verseny                                 200 000   

     `-Tudás Hatalom                               200 000   
     `-X. Nyári Ifjúsági Játékok            1 000 000   
     `-Zeneakadémiai mesteriskola       1 500 000   
        A 820. funkció  finanszírozási forrásai:   
    .01 Költségvetési bevételek   6 530 000 6 530 000
        A 820.  funkcióra  összesen: 6 530 000 6 530 000
        Az 1.14. fejezet finanszírozási  forrásai:     
    .01 Költségvetési  bevételek 33 853 000 33 853 000
      .04 Saját  bevételek  850 000 850 000
        Az 1.14. fejezet összesen 33 853 000 850 000 34 703 000
 1.15    STEVAN SREMAC ALAPÍTVÁNY 
  820    Művelődéi   szolgáltatások    
   145 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 365 000 365 000
   146 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 65 000 65 000
   147 414 A foglalkoztatottak szociális  juttatásai 10 000 10 000
   148 415 A foglalkoztatottak térítései 33 000 33 000
   149 421 Állandó  kiadások 210 000 210 000
   150 422 Ingázási költségek 250 000 250 000
   151 423 Szerződéses  szolgáltatások 350 000 350 000
   152 424 Szakosított szolgáltatások 180 000 180 000
   153 425 Folyó javítások és karbantartás 15 000 15 000
   154 426 Anyag 170 000 170 000
   155 481 Nem kormányzati szervezetek  dotálása 500 000 500 000
       `-Művelődési rendezv. szerv. 500 000 
        A 820. funkció  finanszírozási forrásai:   
    .01 Költségvetési bevételek   2 148 000 2 148 000
        A 820.  funkcióra  összesen: 2 148 000 2 148 000
        Az 1.15. fejezet finanszírozási  forrásai:     
    .01 Költségvetési  bevételek 2 148 000 2 148 000
        Az 1.15. fejezet összesen 2 148 000 2 148 000

 1.16    TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR    
  820   Kulturális  szolgáltatások   
   156 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 7 176 000 840 000 8 016 000
   157 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 1 305 700 360 000 1 665 700
   158 414 A foglalkoztatottak szociális  juttatásai 140 000 140 000
   159 415 A foglalkoztatottak térítései 392 300 392 300
   160 421 Állandó  kiadások 70 000 70 000
   161 425 Folyó  javítás és  karbantartás 40 000 40 000
   162 426 Anyag 20 000 20 000
        A 820. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   9 114 000 9 114 000
    .04 Saját bevételek 1 200 000 1 200 000
        A 820.  funkcióra  összesen: 9 114 000 1 200 000 10 314 000
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        Az 1.16. fejezet finanszírozási  forrásai 
    .01 Költségvetési  bevételek 9 114 000 9 114 000
      .04 Saját bevételek 1 200 000 1 200 000
        Az 1.16. fejezet összesen 9 114 000 1 200 000 10 314 000
 1.17    SPORTKULTÚRA  
     Sportszövetség 
  810   Rekreációs  és  sportszolgáltatás    
   163 463 Adományok és átutal. egyéb hat. szinteknek 10 344 000
     A 810. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   10 344 000 10 344 000
     A 810.  funkcióra  összesen: 10 344 000 10 344 000
     Sportszervezetek    
  810   Rekreációs  és  sportszolgáltatás    
   164 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 5 052 000 5 052 000
     `-Hagyományos sportrendezv.      1 000 000   
     `-Az  élsport dotálása                    1 032 000   
     `-Sportstratégia                                400 000  
     `-Egyéb sportszervezetek             2 620 000   
        A 810. funkció  finanszírozási forrásai:  
    .01 Költségvetési bevételek   5 052 000 5 052 000
        A 810.  funkcióra  összesen: 5 052 000 5 052 000
        Az 1.17. fejezet finanszírozási  forrásai  
    .01 Költségvetési  bevételek 15 396 000 15 396 000
        Az 1.17. fejezet összesen 15 396 000 15 396 000
 1.18    SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT 
  090   Szociális  védelem   
   165 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 2 365 000 2 365 000
   166 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 423 000 423 000
   167 414 A foglalkoztatottak szociális  juttatásai 130 000 130 000
   168 415 A foglalkoztatottak térítései 337 000 257 000
   169 421 Állandó  kiadások 910 000 910 000
   170 422 Ingázási költségek 100 000 20 000 120 000
   171 423 Szerződéses  szolgáltatások 595 000 10 000 605 000
   172 425 Folyó javítások és karbantartás 100 000 100 000
   173 426 Anyag 360 000 10 000 370 000
   174 472 Szociális védelmi térítés 1 270 000 1 270 000
   175 482 Adók,  kötelező illetékek 5 000 5 000

 

      A 090. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   6 595 000 6 595 000
    .04 Saját bevételek 40 000 40 000
        A 090.  funkcióra  összesen: 6 595 000 40 000 6 635 000
  090   Máshová  nem sorolt szociális védelem   
     Egyéb kormányon kívüli szervezetek   
   176 481 Nem kormányzati szervezetek dotálása 5 716 000 5 716 000
     `-Vöröskereszt                               1 000 000   
     `-Halláskárosultak  Szövetsége        530 000   
     `-Öregségi nyugdíjasok                  175 000     
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     `-Rokkantnyugdíjasok                     178 000   
     `-ZENDE                                         859 000   
     `-Háziápolás – Caritas                     250 000   
     `-Népkonyha                                1 690 000   
     `-Napraforgó Civil Szervezet          292 000   
     `-Tincse                                              90 000   
     `-Disztrófiások Egyesülete                22 000   
     `-Vakok és Gyengénl.Községk.Szer. 78 000   
     `-Szklerózis-multiplex Betegek Egy. 34 000   
     `-Nemek egyenjog. fogl. bizottság     45 000   
     `-Kéz a kézben-Fej.Gát.Gyerm.       146 000   
     `-Harcosszövetség                              27 000   
     `-Egyéb                                            300 000   
        A 090. funkció  finanszírozási forrásai:   
    .01 Költségvetési bevételek   5 716 000 5 716 000
    .04 Saját bevételek  40 000 40 000
        A 090.  funkcióra  összesen: 5 716 000 40 000 5 756 000
        Az 1.18. fejezet finanszírozási  forrásai  
    .01 Költségvetési  bevételek 11 516 000 11 516 000
    .04 Saját bevételek  40 000 40 000
        Az 1.18. fejezet összesen 11 516 000 40 000 11 556 000
 1.19    TŰZVÉDELMI ALAP 
  320   Tűzvédelmi szolgáltatások      
   175 465 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint. 231 000 231 000 
        A 320. funkció  finanszírozási forrásai:    
    .01 Költségvetési bevételek   231 000 231 000
        A 320.  funkcióra  összesen: 231 000 231 000
  320   Tűzv.szolg. – Községi Tűzoltó Szövets.    
   176 411 A foglalkoztatottak  keresete és  pótlékai 249 600 320 000 569 600
   177 412 A munkaadót  terhelő  szociális  járulékok 46 800 58 500  105 300
   178 421 Állandó  kiadások 37 600 37 600
   179 422 Ingázási költségek 9 000 9 000
   180 423 Szerződéses  szolgáltatások 45 000 50 000 95 000
   181 425 Folyó javítások és karbantartás 41 000 100 000 141 000
   182 426 Anyag 81 000 350 000 431 000
        A 320. funkció  finanszírozási forrásai:    
    .01 Költségvetési bevételek   510 000 510 000
      .04 Saját  bevételek  878 500 878 500
        A 320.  funkcióra  összesen: 510 000 878 500 1 388 500
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  320   Tűzv.szolg. –Önkéntes Tűzoltó  Egyes.    
   183 465 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint. 314 000 314 000
       A 320. funkció  finanszírozási forrásai: 
    .01 Költségvetési bevételek   314 000 314 000
       A 320.  funkcióra  összesen: 314 000 314 000
  320   Tűzv.szolg. – Tisza menti fúvószenekar    
   184 465 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint 250 000 250 000
        A 320. funkció  finanszírozási forrásai:   
    .01 Költségvetési bevételek   250 000 250 000
        A 320.  funkcióra  összesen: 250 000 250 000
     Az 1.19. fejezet finanszírozási  forrásai    
    .01 Költségvetési  bevételek 1 305 000 1 305 000
    .04 Saját bevételek  878 000 878 000
        Az 1.19. fejezet összesen 1 305 000 2 183 000
        ÖSSZESEN: 616 967 000 49 742 000 666 709 000

 
III. A KÖLTSÉGVETÉS  VÉGREHAJTÁSA   

 
6. szakasz 

 A költségvetésről szóló rendelet végrehajtásáért a község polgármestere felel.  A költségvetés 
végrehajtásátásának az utalványozója a község polgármestere.   
 

7. szakasz   
 A közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók  utalványozója az  a tisztségviselő 
(vezető), illetve személy, aki az eszközök igazgatásáért, a kötelezettségvállalásért, a szerv eszközeiből 
történő  fizetési meghagyások kiadásáért, valamint a költségvetéshez tartozó eszközök befizetési 
meghagyásainak  a kiadásáért  felel. 
 

8. szakasz 
 A jelen rendelettel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű használatáért a  
tisztségviselő, illetve a közvetett és közvetlen költségvetési eszközhasználók  vezetői mellett, felel a 
Községi Közigazgatási Hivatal vezetője is.  
 

9. szakasz  
 A  a pénzügyekben illetékes  közigazgatási szerv  köteles  rendszeresen kísérni   a  költségvetés 
végrehajtását és  évente legalább kétszer tájékoztatni a közésg polgármesterét (a  községi tanácsot), 
éspedig kötelezően   a hat, illetve  kilenc  hónapos  időszak elteltét  követő tizenöt napon belül.  
 A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jelentés benyújtását követő  tizenöt napon belül a  község 
polgármestere (községi tanács) elfogadja a jelentést és utalja azt a községi képviselő-testület elé.   
 A jelentésnek tartalmaznia kell az elfogadott költségvetés és a végrehajtás közötti eltéréseket, 
valamint a nagyobb eltérések indoklását.  
 

10. szakasz  
 Az  appropriációk módosításáról szóló döntést, összhangban a költségvetési rendszerről szóló  
törvény 61. szakaszával  a  község polgármestere (községi tanács)  hozza  meg.  
 A folyó és állandó költségvetési tartalékok felhasználásáról  a döntést  a pénzügyekben 
illetékes  helyi közigazgatási  szerv  javaslatára a  község  polgármestere (községi tanács)  hozza  meg.  
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11. szakasz   
 A községi költségvetés közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználói pénzeszközeit, 
valamint az egyéb használók  közpénzeit, amelyeket tartalmaz  a  községi  trezor  konszolidált  
számlája,  a  konszoldált  trezorszámlán kell letétbe  helyezni.   
 

12. szakasz 
A jelen rendelettel felosztott eszközöket a közvetett és közvetlen költségvetési 

eszközhasználók csak arra a célra  használhatják,  amelyekre a kérelmeik alapján ezeket az  eszközöket  
jóváhagyták és átutalták.  
 A költségvetési eszközhasználó, amely  egy bizonyos  kiadást   a  költsgévetési    eszközökből 
és egyéb  bevételekből teljesít, köteles  ezen kiadás törlesztését előbb ezen forrásból  eszközölni.   
 A 2009. évben jóváhagyott  appropriációkkal összhangban, a  2009. évből átvállalt, de  a  2009. 
év  folyamán nem végrehajtott appropriációkat át kell vinni a  2010. évre és    átvállalt   kötelezettségű 
státusuk van  és azokat a jelen rendelettel   jóváhagyott   appropriációk terhére   kell végrehajtani.  
 

13. szakasz 
 Az  átvállalt kötelezettségeket és  minden egyéb   pénzügyi  kötelezettséget kizárólag    a 
készpénz elve alapján lehet végrehajtani a  konszolidált trezorszámláról,  kivéve ha  a  törvény, illetve  
a Kormány aktusa  nem irányoz elő  másmilyen módszert.  
 

14. szakasz 
 A költségvetési eszközhasználó a jelen rendelettel megállapított appropriáció összegéig   
vállalhat  át  kötelezettséget a  költségvetés  terhére.   
 A költségvetési eszközhasználók csak írásos szerződés vagy  más jogi aktus alapján vállalnak 
át kötelezettségeket, amennyiben ezt a törvény  másképp  nem írja  elő.   
 Az  átvállalt kötelezettségek, amelyeknek az  összege magasabb a jelen rendelettel 
előirányozott eszközök összegénél vagy ellentétben vannak a költségvetési rendszerről szóló 
törvénnyel, nem hajthatóak  végrea a  költségvetés  terhére.  
 

15. szakasz 
 A költségvetési eszközhasználóknak a javak beszerzéséről,  szolgáltatás nyújtásáról vagy  
építési munkálatok kivitelezéséről  szóló szerződés odaítélésekor a közbeszerzést szabályozó 
előírásokkal  összhangban  kell eljárniuk.   
 Kisértékű beszerzésnek a közbeszerzést szabályozó előírás értelmében az a beszerzés 
tekintendő, amelynek az értékét  a Szerb Köztársaág  2010. évi   költségvetését  szabályozó  törvénye   
állapít  meg.    

16. szakasz 
 A jelen rendelettel felosztott eszközök a használók felé a megvalósított költségvetési 

bevételekkel részarányosan kerülnek teljesítésre.  Amennyiben a költségvetési jövedelmek az év 
folyamán csökkennek, a költségvetési kiadások az alábbi prioritás szerint kerülnek végrehajtásra: a 
költségvetés-használók foglalkoztatottjai keresetének kifizetési kötelezettségei és a költségvetési 
eszközhasználók zavartalan működéséhez szükséges minimális állandó költségek.    

Ha  a  költsévetési   eszközhasználók  a jelen rendelet 5. szakaszában  kimutatott összegnél  
magasabb összegbenvalósítanak meg pótjövedelemet,  a  pótjövedelemként megvalósított eszközöket   
addig a szintig használhatják, amelyig azokat  megvalósítottak, éspedig a jelen rendelettel  
megállapított rendeletetésre.  

Ha  a  költségvetési eszközhasználók nem valósítanak meg a jelen rendelet 5. szakasza  szerinti 
pótjövedelemet,  az ezen jövedelemekből megállapított appropriációk  nem lesznek    a  költségvetési  
eszközök terhére  végrehajtva.  

17. szakasz 
A költségvetési eszközhasználók költségeire és  kiadásaira felosztott eszközök a  kérelmeik 

alapján kerülnek átutalásra,  összhangban  aköltségvetés háromhavi terveiben jóváhagyott kvótákkal.   
A kérelem mellett a  hasnzálók kötelesek megküldeni a komplett fizetési dokumentációt  

(másolat).  
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18. szakasz 
A 110. funkció 105. pozíció 07. bekezdés, 481. közgazdasági osztályozás eszközeinek  

felosztása  pályázat útján  történik.    
 

19. szakasz   
A 820. funkció, 144. pozíció, 481. közgazdasági osztályozás eszközeinek felosztása  pályázat 

útján  történik.    
 

20. szakasz 
A 810. funkció, 164. pozíció, 481.   közgazdasági osztályozás   eszközeinek  felosztása a 

megfelelő általános  aktus szerint történik.    
 

21. szakasz   
 A 2010. évben   a  konszolidált trezorszámlán levő   pénzeszközket    csak    a  költségvetési 
rendszerről szóló törvény  10. szakaszával    összhangban  lehet  beruházni, eközben     ugyanezen  
törvény ugyanezen szakasza szerint a község polgármestere, illetve  az általa  meghatalamzott személy   
felelnek   a  beruházás    hatékonyságáért    és  biztonságáért.  
 

22. szakasz   
A közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók, amelyeknek tevékenységét teljes 

egészében vagy túlsúlyban a költségvetésből finanszírozzák, a 2010.  évben a munkaeszköz-
amortizációt   a  tőke terhére  számolják el,   a  költségvetésben   biztosított  és   adományok   alapján 
megvalósított   eszközökkel arányosan.   

 
23. szakasz 

 Kivételesen, amennyiben Zenta  község   költségvetésébe   megfelelő aktussal  rendeltetésszerű 
transzfereszközöket választanak ki  másik költségvetésből (Köztársaság, Tartomány,   más  község),  
beleéértve    az elemi csapások miatti  kártérítésre  kiválasztott céleszközket is, valamint    adományok   
leszerződését, amelyek összegei nem voltak ismeretesek a jelen rendelet meghozatalának 
folyamatában,   a  pénzügyekben  illeltékes   közigazgatási szerv  azon  aktus  alapján   megnyitja   a 
megfelelő  appropriációt az  ezen  alapon történő   kiadás végrehajtására, összhangban  a  költségvetési 
rendszerről szóló  törvény 5. szakaszával.  
 

24. szakasz 
 A jelen rendeletet közzé kell  tenni a  község hivatalos lapjában és  meg kell küldeni   a 
Pénzügyminisztériumnak.   
 

25. szakasz   
A jelen rendelet a községi hivatalos  lapban  való  közzétételétől számított nyolcadik napon lép 

hatályba, és a 2010. január 1-jétől   kell  alkalmazni.  
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 400-4/2009-V. 

Zsíros-Jankelić Anikó, s. k. 
Zenta  KKT elnöke 
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165. 
A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK Hiv. 
Közlönye, 25/2000., 25/2002., 107/2005., 108/2005. sz. – javítás és 123/2007 – egy. törvény) 22. 
szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az  SZK Hiv. 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. 12.30-án  tartott ülésén 
meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 
A ZENTAI KLKV 2010. ÉVI ÜZLETVITELI  
PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. 

Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyja a Zentai Kommunális-Lakásgazdálkodási Közvállalat 
2010. évi üzletviteli programját, amelyet a vállalat igazgatóbizottsága 2009. 12. 17-i ülésén a 01-1076-
01/2009 számú határozatával fogadott el. 

. 
II. 

 Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                Zsíros-Jankelić Anikó, s.k. 
Szám:023-18/2009-V                                                  a Községi Képviselő-testület elnöke 
 
 
166. 
A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK Hiv. 
Közlönye, 25/2000., 25/2002., 107/2005., 108/2005. sz. – javítás és 123/2007 – egy. törvény) 22. 
szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az  SZK Hiv. 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 a 2009.12.30-án  tartott ülésén 
meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT 2010. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 

I. 
Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyja a Zentai Elgas Közvállalat 2010. évi üzletviteli 
programját, amelyet a vállalat igazgatóbizottsága 2009. 12. 21-i ülésén a  

2-7/2009. számú határozatával fogadott el. 

 
II. 

 Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                          Zsíros-Jankelić Anikó, s.k.  
Szám: 023-20/2009-V                                                             a Községi Képviselő-testület elnöke 
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167. 
A gyermekes családok pénzbeli támogatásáról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 16/02. és 
115/05. sz.) 25. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hiv. Lapja, 1/06. szám – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg, 2/07. és 11/08. szám) 19. szakaszának 6. pontja alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete 2009. 12.30 -án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

R E N D E L E T E T 
A ZENTAI SNEŽANA-HÓFEHÉRKE ÓVODÁBAN A GYERMEKEK 

BENNTARTÓZKODÁSI KÖLTSÉGEIT ILLETŐ ÁRTÁMOGATÁSI JOGOSULTSÁG 
ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL 

 
1. szakasz 

A zentai Snežana-Hófehérke óvodában a gyermekek benntartózkodási költségeit illető ártámogatási 
jogosultság érvényesítésének feltételeiről és módjáról szóló jelen rendelet (a továbbiakban: rendelet) a 
zentai Snežana-Hófehérke óvodában (a továbbiakban: intézmény) a gyermekek benntartózkodási 
költségeit illető ártámogatási jogosultság érvényesítésének feltételeit, módját és eljárását állapítja meg, 
a gyermekes családok pénzbeli támogatásáról szóló törvénnyel (a továbbiakban: törvény) 
összhangban. 

 
2. szakasz 

A gyermekek benntartózkodásának költségeit illető ártámogatásra való jogosultsággal a jelen 
rendeletben megállapított feltételekkel a Zenta község területén lakóhellyel rendelkező szülő, gyám 
illetve nevelőszülő (a továbbiakban: jogosult) rendelkezik. 
 

3. szakasz 
A szolgáltatások utáni havi díjban való részvétel mértékét a szolgáltatások igénybevevői számára 
egyénenként, a szolgáltatás fajtájától függően, az igénybevevőnek a zentai Snežana-Hófehérke óvoda 
szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló határozatban megszabott gazdasági árában való részvétele 
nominális értékének 20%-os mértékében állapítjuk meg. 
 

4. szakasz 
Az intézményben a gyermekek benntartózkodási költségeit illető ártámogatási jogosultságot 
egyénenként állapítjuk meg jelen rendelettel összhangban az alábbiak szerint: 

1. A szülői gondoskodást nélkülöző gyermek és a fejlődésben elmaradott gyermek részére, 
amennyiben nem valósítja meg jogosultságát a törvény 23. és 24. szakasza alapján, az 
intézményben való tartózkodás költségei után a szolgáltatás fajtájától függően, az 
igénybevevőnek a zentai Snežana-Hófehérke óvoda szolgáltatási díjainak megállapításáról 
szóló határozatban megszabott gazdasági árában való részvétele nominális értékének 20%-os 
mértékében állapítjuk meg az ártámogatást. 

2. A családban születési sorrendben a 3. és 4. gyerek után az intézményben való tartózkodás 
költségei után a szolgáltatás fajtájától függően, az igénybevevőnek a zentai Snežana-Hófehérke 
óvoda szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló határozatban megszabott gazdasági árában 
való részvétele nominális értékének 20%-os mértékében állapítjuk meg az ártámogatást, 
amikor az újvidéki tartományi Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság által a 3. és 4. 
gyermek utáni ártámogatás címén az intézmény részére biztosított eszközök mértéke nem 
fedezi az igénybevevőnek a szolgáltatások gazdasági árában való részvétele nominális 
értékének a 20%-át. 

3. Azon gyermek után, akinek a családja a szociális védelem területére vonatkozó jogszabályok 
alapján anyagi ellátásra jogosult, az intézményben való tartózkodás költségei után a 
szolgáltatás fajtájától függően, az igénybevevőnek a zentai Snežana-Hófehérke Óvoda 
szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló határozatban megszabott gazdasági árában való 
részvétele nominális értékének 20%-os mértékében állapítjuk meg az ártámogatást. 
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5. szakasz 
A gyermekek benntartózkodási költségei utáni ártámogatási jogosultsága az egyik szülő kérelmére 
valósul meg. 
A gyermekek benntartózkodási költségeit illető ártámogatási jogosultságról való döntésre lényeges 
bizonyítékokkal ellátott kérelmet a Községi Közigazgatási Hivatal társadalmi tevékenységekben 
illetékes szervezeti egységéhez kell benyújtani. A benntartózkodási költségeket illető ártámogatási 
jogosultság a kérelem benyújtását követő hónap első napjától érvényesíthető, a tanév végéig. 
 

6. szakasz 
A jelen rendelet 4. szakaszában említett egyes jogok érvényesítésére a szolgáltatás igénybevevőinek a 
kérelem mellett be kell nyújtani: 

- a kérelembenyújtó személyi igazolványának másolatát 
- a zentai Szociális Védelmi Központ határozatának fénymásolatát arról, hogy elismerik a család 

anyagi ellátásra való jogosultságát 
- a kérelembenyújtó anya mindegyik gyermekének születési anyakönyvi kivonatát 
- a fogyatékos gyermek besorolásáról szóló aktust, a Községi Közigazgatási Hivatal illetékes 

osztályának igazolásával, hogy a gyermek nem jogosult családi pótlékra 
- a Szociális Védelmi Központ igazolását arról, hogy a gyermek szülői gondoskodás nélküli 

státussal bír, a Községi Közigazgatási Hivatal illetékes osztályának igazolásával, hogy a 
gyermek nem jogosult családi pótlékra. 

 
7. szakasz 

A gyermek intézményben való tartózkodási költségeinek ártámogatására való jogosultságról 
kötelezően írásbeli határozatot kell hozni. 
 

8. szakasz 
Azon gyerekek részére, akik az intézményben való tartózkodás költségei egy részének ártámogatására 
jogosultak, a Községi Közigazgatási Hivatal illetékes osztálya a gyermek iskoláskor előtti 
intézményben való további tartózkodását tanúsító beszerzett igazolás alapján a folyó tanévben is 
meghosszabbítja az érvényesített jog igénybevételét. 
 

9. szakasz 
A jelen rendeletben megállapítottak szerinti szolgáltatási díjak megfizettetésére vonatkozó elszámolást 
a gyermek intézményben való tartózkodása napjainak számától függően kell eszközölni. 
Az intézmény szolgáltatásai igénybevevői költségtérítésének elszámolását minden gyermek után, akire 
vonatkozóan határozat lett hozva, minden hónap 3-áig az előző hónapra vonatkozóan meg kell küldeni 
a Községi Közigazgatási Hivatal illetékes szolgálatának a jelen rendelet alkotórészét képező CB-1 és 
PB-2 űrlapokon. 
Az illetékes osztály a végrehajtott ellenőrzés alapján, a jelen szakasz 2. bekezdésében említett 
hitelesített jelentést megküldi a költségvetési és pénzügyi osztálynak az eszközöknek az intézmény 
részére való átutalása céljából. 
A jelen szakasz 3. bekezdésében említett eszközátutalás havonta eszközlendő, a megelőző hónapra 
vonatkozóan. A gyermek jelenléti napjaira a szolgáltatásokat teljes összegben kell megfizettetni, az 
igazolt hiányzások napjaira pedig a napi ár 50%-ának összegében. 
 

10. szakasz 
A gyermekek intézményben való tartózkodása költségeinek ártámogatására szolgáló eszközöket a 
jelen rendelet rendelkezéseivel összhangban Zenta község költségvetésében kell biztosítani. 
 

11. szakasz 
A szolgáltatások igénybevevői kötelesek a jelen rendelet 4. szakaszában megállapított jogok 
elvesztésére vagy mértékére ható változásokat időben, 15 napon belül jelenteni. 
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12. szakasz 
Jelen rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a zentai Snežana-Hófehérke iskoláskor előtti 
intézményben a gyermekek benntartózkodási költségeit illető ártámogatási jogosultság 
érvényesítésének feltételeiről és módjáról 2004. november 1-én meghozott, 60-6/04-II számú 
szabályzat. 
 

13. szakasz 
Jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET    Zsíros-Jankelić Anikó, s.k., 
Szám: 60-2/09-III                a KKT elnöke 
 
 
168. 

A gyermekintézményekbeli szolgáltatási díjak megállapításához szükséges mércékről szóló szabályzat 
(az SZK Hiv. Közlönye, 1/93. és 6/96. sz.) 2. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hiv. 
Lapja, 1/06. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/07. és 11/08. szám) 78. szakasza alapján 
Zenta Község Képviselő-testülete 2009. 12. 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T  
A SNEŽANA-HÓFEHÉRKE ÓVODA ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 

SZOLGÁLTATÁSI DÍJAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A KKT a zentai Snežana-Hófehérke óvoda iskoláskor előtti intézmény részére a szolgáltatások után az 
alábbi havi gazdasági árakat állapítja meg: 

Sor 
sz. A SZOLGÁLTATÁS ELNEVEZÉSE Havi 

összeg 
Napi 

összeg 

1. Egésznapos benntartózkodás – BÖLCSŐDE (1-3 éves) 19.040,41 865,47

2. Egésznapos benntartózkodás – ÓVODA – napi 10 óra  10.633,20 483,33

3. Egésznapos benntartózkodás –ISKOLA ELŐTTI ELŐKÉSZÍTŐ 
program ( 5,5-6,5 év) -  napi 10 óra  8.380,77 380,94

4. Félnapos benntartózkodás – ÓVODA - (3-5,5 év) napi 5 óra  4.888,81 222,22

5. Félnapos benntartózkodás –ISKOLA ELŐTTI ELŐKÉSZÍTŐ 
program (5,5-6,5 év.) – napi 5 óra  2.636,38 119,84
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2. szakasz 
A szolgáltatások igénybevevői részvételének nominális összege a szolgáltatások gazdasági árában: 
Sor 
sz. A SZOLGÁLTATÁS ELNEVEZÉSE Havi 

összeg 
Napi 

összeg 

1.  Egésznapos benntartózkodás – BÖLCSŐDE (1-3 éves) 3.809,00 174,00

2. Egész napos benntartózkodás – ÓVODA – naponta 10 óra  2.127,00 97,00

3. Egész napos benntartózkodás – ISKOLA ELŐTTI ELŐKÉSZÍTŐ 
program ( 5,5-6,5 év.) -  naponta 10 óra  1.677,00    77,00  

4. Félnapos benntartózkodás – ÓVODA - (3-5,5 év.) napi 5 óra  978,00 45,00

5. Félnapos benntartózkodás –ISKOLA ELŐTTI ELŐKÉSZÍTŐ 
program (5,5-6,5 év.) - naponta 5 óra  528,00 24,00

 
A használók meghatározott kategóriái a gyermekek benntartózkodási költségeinek ártámogatására 
jogosultak a havi összeghez viszonyítva, a zentai Snežana-Hófehérke óvodában a gyermekek 
benntartózkodási költségeit illető ártámogatási jogosultság érvényesítésének feltételeiről és módjáról 
szóló szabályzattal összhangban. 

3. szakasz 
Ez a határozat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napját követő napon lép 
hatályba, alkalmazásba pedig 2010 január 1-től kerül. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                       Zsíros-Jankelić Anikó, s.k. 
Szám: 60-2/09-III                                                                          a KKT elnöke 
 
 
169. 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 72/2009. szám) 89. 
szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény  (az SZK Hiv. 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. 12.30-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
A ZENTAI SNEŽANA-HÓFEHÉRKE ÓVODA 2009/2010-ES TANÉVI ÉVES 

PROGRAMJÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL 
 

I. 
A képviselő-testület elfogadja a Zentai Snežana-Hófehérke Óvoda 2009/2010. tanévi éves programját, 
amelyet az intézmény igazgatóbizottsága 2009. 09. 04-i ülésén fogadott el.   
 

II. 
Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                        Zsíros-Jankelić Anikó, s.k.  
Szám:60-6/2009-V                                                                            Zenta KKT elnöke 
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170. 
Az anyakönyvekről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 20/2009. szám) 8. és 9. szakasza, valamint 
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 és az 
Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztériumtól beszerzett, 2009. 12. 10-én kelt, 20-00-
56/2009-04. sz. vélemény alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009. 12.30-án tartott ülésén 
meghozta az alábbi  
 

R E N D E L E T E T  
AZ ANYAKÖNYVI KERÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL  

 
I. 

Ez a rendelet meghatározza az anyakönyvi kerületeket az anyakönyvek vezetésére Zenta község 
területén. 
 

II. 
A Zenta község területén levő anyakönyvi kerületek: 
1. Zenta – Zenta, Felsőhegy és Bogaras települések részére, 
2. Tornyos –Tornyos és Kevi települések részére. 
 

III. 
A Zentai anyakönyvi kerületnek Zenta település, a Tornyosi anyakönyvi kerületnek pedig Tornyos 
település a székhelye. 
 

IV. 
E rendelet hatályba lépésével az anyakönyvi kerületek Zenta község területén való meghatározásáról 
szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 3/07. szám) hatályát veszti. 
 

V. 
Ez a rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba, és az anyakönyvekről szóló törvény alkalmazása megkezdésének a napjától  alkalmazandó. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                 Zsíros-Jankelić Anikó, s.k. 
Szám: 20-24/09-III                                                       a Községi Képviselő-testület elnöke 
 
 
171. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az  SZK Hivatalos  Közlönye, 129/2007. sz.) 20. szakasza 1. 
bekezdésének 1. pontja és 32. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja, valamint Zenta község statútuma 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg,  2/2007. és  
11/2008. sz.) 11. szakasza  1. bekezdésének  1.  pontja és 19. szakasza 1. bekezdésének 3.  pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2009 12.30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

R E N D E L E T E T    
ZENTA  KÖZSÉG   IFJÚSÁGI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI   AKCIÓTERVE  

KIDOLGOZÁSÁNAK A  MEGKEZDÉSÉRŐL   
 

1.  
A KKT megkezdi Zenta község ifjúsági vállalkozásfejlesztési akciótervének (a továbbiakban: 
akcióterv) a kidolgozását.  
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2.  
Az akcióterv meghozatalának a célja a fiatalok vállalkozói és piaci készségeinek és tudásának a 
fejlesztése, valamint a fiatalok vállalkozásfejlesztési programjának a hirdetése és megvalósítása.  
 

3.  
Az akcióterv kidolgozásának a határideje 2010.03.31. 
 

4.  
Az akcióterv kidolgozásának a hordozója Zenta község Ifjúsági Irodája és az akcióterv kidolgozásában 
illetékes munkacsoport támogatása mellett az Amerikai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség (USAID) 
és a Cromer Group.  
 

5.  
Az akcióterv lefolytatásához szükséges eszközöket az Amerikai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség 
(USAID) biztosítja.   
 

6.  
Meghatalmazzuk Zenta község polgármesterét, hogy a rendelet hatálybalépését követő 3 (három) 
napon belül nevezze ki az akcióterv kidolgozásában illetkékes munkacsoportot. 
 

7. 
A rendelet Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzététele napján lép hatályba. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE        Zsíros-Jankelić Anikó, s.k.  
Szám: 3-6/2009-V                                                                          Zenta  KKT elnöke   
 
 
172. 
A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09. és 81/09. sz.) 154., 155., 
156. és 158. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hiv. Lapja, 1/06. szám – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/07. és 11/08. szám) 31.szakasza 1. bekezdése 5 pontja alapján 
Zenta Község Képviselő-testülete 2009. 12.30 -án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

S  Z  A  B  Á  L  Y  Z  A  T  O  T 
A LÉTESÍTMÉNYEK MŰSZAKI VIZSGÁLATÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG 

MEGALAKÍTÁSÁRÓL ÉS MUNKÁJÁRÓL 
 
 

1. szakasz 
A befejezett létesítmény, továbbá a szakaszokban, illetve munkafázisokban épülő létesítmény többi 
részétől függetlenül is használható, illetve üzembe helyezhető, gazdasági-műszaki egységet alkotó 
létesítményrész műszaki vizsgálata a tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 72/09. és 81/09. sz.), valamint e szabályzat rendelkezései szerint eszközlendő. 
 

2. szakasz 
A műszaki vizsgálatot a beruházónak, illetve a munkálatok kivitelezőjének kérelmére a Zentai Községi 
Közigazgatási Hivatal Városrendezési és lakásügyi-kommunális osztálya határozatával megalakított 
szakbizottság végzi. 
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3. szakasz 
A bizottság feladata: 

- a létesítmény építéséhez, illetve a munkálatok kivitelezéséhez szükséges műszaki és egyéb 
dokumentáció teljességének ellenőrzése 

- az építmény kiépítettségének, illetve a kivitelezett munkálatoknak a vizsgálata azon fő 
projektummal összhang tekintetében, melynek alapján a létesítmény kiépült 

- abban az esetben, ha különleges összetettségű és specifikus műszaki és technológiai jelleggel 
bíró építményről, illetve munkálatokról van szó, illetve olyan létesítményekről és 
munkálatokról, amelyekre különleges védőintézkedések vannak előírva, a műszaki vizsgálatot 
ki lehet bővíteni és alkalmazni a létesítmények és munkálatok ezen sajátosságaihoz. 

 
4. szakasz 

A műszaki vizsgálatot végző bizottságba a létesítmény fajtájától és összetettségétől függően szükséges 
számú szakembert kell kijelölni. 
A műszaki átvételi bizottság tagjain kívül szükség szerint jelen kell, hogy legyen az építési felügyelő, 
aki ellenőrzi, hogy a műszaki vizsgálatot a törvénnyel és az előírásokkal összhangban hajtották végre, 
az urbanista, aki ellenőrzi, hogy teljesítettek-e az adott területi feltételek és változások, és hogy 
összhangban vannak-e a településrendezési tervekkel, valamint az egészségügyi és környezetvédelmi 
felügyelő, aki ellenőrzi a környezetvédelmi hatástanulmányban meghatározott feltételek meglétét és 
tiszteletben tartását, valamint az építésügyi főmunkatárs mint a műszaki átvétel szervezője. 
 
A bizottság megalakításáról szóló határozat meghatározza a bizottság elnökét és tagjait, illetve a 
határidőt, amelyben a bizottság köteles megkezdeni a munkát. 
 

5. szakasz 
A beruházónak, a tervezőnek és a munkálatok kivitelezőjének a képviselői kötelesek a műszaki 
vizsgálaton jelen lenni, s a bizottságnak a létesítmény kivitelezésével kapcsolatban a szükséges 
felvilágosítást és műszaki adatokat megadni. 
 

6. szakasz 
A bizottság jegyzőkönyvet vezet. 
A jegyzőkönyvbe főként az alábbiakat vezetik be: a bizottság megalakításáról szóló határozat számát 
és keltét, a bizottsági tagok nevét, a beruházónak, a tervezőnek és a munkálatok kivitelezőjének 
megnevezését, valamint a bizottság munkájában részt vevő vagy a bizottság munkája idején lejen levő 
képviselőinek nevét, a bizottság munkájának helyét, időpontját és módját, a műszaki vizsgálat tárgyát, 
melyik és milyen dokumentációt bocsátottak a bizottság rendelkezésére, a bizottság véleményét és 
javaslatait, valamint a bizottság egyes tagjainak különvéleményét. 
A jegyzőkönyvet a bizottsági tagok, továbbá a bizottság munkájában részt vevő összes jelenlevők 
aláírják. 
 

7. szakasz 
A műszaki vizsgálatot végző bizottságba nem lehet olyan személyt kijelölni, aki a beruházónál vagy a 
műszaki dokumentációt kidolgozó vagy a munkálatokat kivitelező szervezetnél van munkaviszonyban, 
sem pedig azt, aki a létesítmény építése felett szakfelügyeletet gyakorolt. 
 

8. szakasz 
A műszaki átvétel költségeit a beruházó, illetve a munkálatok kivitelezője viseli, ahogyan azt a 
határozat előirányozza.  
A műszaki vizsgálat folyamán végzett munka költségeit bruttó összegben állapítjuk meg 
létesítményenként, az alábbi formula szerint: 
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T=nxCKMGx0,6 
 
T – a műszaki vizsgálat költségei 
n – tagok száma 
CKMG – az építés négyzetméterének ára. 
 

9. szakasz 
Az utólagos műszaki vizsgálatra az elsődleges műszaki vizsgálatra megszabott összeg 80%-át kell 
elszámolni. 
 

10. szakasz 
A műszaki vizsgálat költségeit a Városrendezési és lakásügyi-kommunális osztály határozatával 
állapítjuk meg, illetve szerződés útján állapítjuk meg közvetlenül a műszaki átvétel végrehajtóival 
jelen szabályzat rendelkezései alapján. 
A műszaki vizsgálat költségeiből 4% a Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyi osztályának 
megfelelő szolgálatát illeti, ha a kifizetés ezen osztály által történik. 
 

11. szakasz 
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal Településrendezési és lakásügyi-kommunális osztálya a 
műszaki vizsgálatot végző bizottság jelentésének kézhezvétele napjától számított 8 napon belül kiadja 
a használatbavételi engedélyt. 
A használatbavételi engedély kiadása előtt a műszaki vizsgálat iránti kérelem benyújtója köteles 
felmutatni a műszaki vizsgálat költségére számlázott összeg befizetéséről szóló dokumentációt. 
 

12. szakasz 
Az egyéni lakóépület elvégzett műszaki vizsgálata utáni térítés a létesítmény építészeti értékének 
0,4%-át teszi ki, az elosztás pedig a jelen szabályzat 10. szakaszának 2. bekezdése szerint eszközlendő. 
 

13. szakasz 
Ez a szabályzat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 

14. szakasz 
Jelen szabályzat hatálybalépésével a létesítmények műszaki átvételét végző bizottság megalakításáról 
és munkájáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/95. sz.) hatályát veszti. 
 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE   Zsíros-Jankelić Anikó, s.k. 
Szám: 020-81/2009                                                                        Zenta KKT elnöke 
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173. 
szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg és 2/2007. és 11/2008. szám) szám) 25. szakasza 3. bekezdése  alapján 
Zenta Község Képviselő-testülete 2009. 12.30-án  tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T  
A TERVBIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 

KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 
 
A Községi Képviselő-testület ezzel a határozattal módosítja és kiegészíti a Zenta község 
tervbizottságának kinevezéséről szóló, 2008. február 19-én kelt, 020-8/208-V. szám alatti határozatot, 
mely határozat Zenta község 1/2008. számú Hivatalos Lapjában került közzétételre. 
 

1. szakasz 
A 6. szakasz törlendő, és az alábbiak szerint hangzik: 
„A KKT a Zentai Községi Képviselő-testület részéről, valamint az Újvidéki Tartományi Műépítészeti, 
Településrendezési és Építkezési Titkárság részéről kinevezett tagok térítményét ülésenként az előző 
havi köztársasági nettó átlagkereset 10%-ának mértékében határozza meg. 
A Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyi osztálya elszámolási szolgálatának munkaköltsége az előző 
havi köztársasági nettó átlagkereset 10%-át teszi ki. 
 

2. szakasz 
Ez a határozat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének a napján lép hatályba. 
 
Zenta Község Képviselő-testülete                                           Zsíros-Jankelić Anikó, s.k. 
Szám:020-80/2009-V                                               a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke 
 
 
174. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja, továbbá 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 2009.12.30-án             tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

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

TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
A Községi Képviselő-testület mandátumának letelte előtt felmenti: 
1. – ILIJIN ILONÁT – a Zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ 
    igazgatóbizottságának tagját. 
 

2. szakasz 
Ez a határozat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba. 
 
Zenta Község Képviselő-testülete                                              Zsíros-Jankelić Anikó, s.k.  
Szám: 020-79/2009-V                                                                  a Zentai KKT elnöke  
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175. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja, továbbá 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. 12.30-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

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

TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
A Községi Képviselő-testület ezzel a határozattal kinevezi a Zentai Thurzó Lajos Közművelődési 
Központ igazgatóbizottságának tagját, éspedig: 
 
1 – Mészáros Mártát – tagnak. 

2. szakasz 
A Zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ jelen határozat 1. szakaszában említett 
igazgatóbizottsági tagjának mandátuma a Zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ 
igazgatóbizottságának a Zentai Községi Képviselő-testület 2009. 02 25-én kelt, 020-8/2009-V. számú 
határozatával kinevezett elnöke és tagjai mandátumának leteltéig tart. 
 

3. szakasz 
Ez a határozat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba. 
 
Zenta Község Képviselő-testülete                                              Zsíros-Jankelić Anikó, s.k.,  
Szám: 020-78/2009-V                                                                     a Zentai KKT elnöke  
 
 
176. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja, továbbá 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 2009.12.30-án              tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI STEVAN SREMAC HELYISMERETI ALAPÍTVÁNY 
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

A Községi Képviselő-testület mandátumának letelte előtt felmenti: 
 

1. – MGR. SEGEDI KSENIJÁT – a Zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány 
felügyelőbizottságának tagját. 

2. szakasz 
Ez a határozat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba. 
 
Zenta Község Képviselő-testülete                                            Zsíros-Jankelić Anikó, s.k.  
Szám: 020-76/2009-V                                                                   a Zentai KKT elnöke  
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177. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja, továbbá 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 2009.12.30-án              tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI STEVAN SREMAC HELYISMERETI ALAPÍTVÁNY 

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
A Községi Képviselő-testület ezzel a határozattal kinevezi a Zentai Stevan Sremac Helyismereti 
Alapítvány felügyelőbizottságának tagját, éspedig: 
 
1. – DOBRILA NIKOLOSKIT – tagnak. 

2. szakasz 
A Zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány jelen határozat 1. szakaszában említett 
felügyelőbizottsági tagjának mandátuma a Zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány 
felügyelőbizottságának a Zentai Községi Képviselő-testület 2009. 02. 25-én kelt, 020-22/2009-V. 
számú határozatával kinevezett elnöke és tagjai mandátumának leteltéig tart. 
 

3. szakasz 
Ez a határozat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba. 
 
Zenta Község Képviselő-testülete                                        Zsíros-Jankelić Anikó, s.k.  
Szám: 020-77/2009-V                                                                a Zentai KKT elnöke  
 
 
178. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja, továbbá 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 2009.12.30-án             tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI STEVAN SREMAC HELYISMERETI ALAPÍTVÁNY IGAZGATÓBIZOTTSÁGA 

TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
A Községi Képviselő-testület mandátumának letelte előtt felmenti: 
 

1. – BRANKO VUČETIĆET – a Zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány 
igazgatóbizottságának tagját. 

2. szakasz 
Ez a határozat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba. 
 
Zenta Község Képviselő-testülete                                       Zsíros-Jankelić Anikó, s.k.,  
Szám: 020-74/2009/V                                                              a Zentai KKT elnöke  
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179. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja, továbbá 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 2009.12.30-án              tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI STEVAN SREMAC HELYISMERETI ALAPÍTVÁNY IGAZGATÓBIZOTTSÁGA 

TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
A Községi Képviselő-testület ezzel a határozattal kinevezi a Zentai Stevan Sremac Helyismereti 
Alapítvány igazgatóbizottságának tagját, éspedig: 
1. – MGR. SEGEDINSKI KSENIJÁT – tagnak. 
 

2. szakasz 
A Zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány jelen határozat 1. szakaszában említett 
igazgatóbizottsági tagjának mandátuma a Zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány 
igazgatóbizottságának a Zentai Községi Képviselő-testület 2009. 02. 25-én kelt, 020-12/2009-V. 
számú határozatával kinevezett elnöke és tagjai mandátumának leteltéig tart. 
 

3. szakasz 
Ez a határozat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba. 
 
Zenta Község Képviselő-testülete                                              Zsíros-Jankelić Anikó, s.k.  
Szám: 020-73/2009-V                                                                    a Zentai KKT elnöke  
 
 
180. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 36. szakasza 
és Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 25. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009. 
12.30 -án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET STATÚTUM- ÉS NORMATÍVÜGYI 

BIZOTTSÁGA TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
A Községi Képviselő-testület mandátumának letelte előtt felmenti tisztségéből: 
- GORAN JOVANOVIĆOT, a Zentai Községi Képviselő-testület statútum- és normatívügyi  
bizottságának tagját. 
 

II. 
Ez a határozat Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzététele napján lép hatályba. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                    Zsíros-Jankelić Anikó, s.k.  
Szám:020-72/2009-V                                                                     Zenta KKT elnöke       
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181. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 36. szakasza 
és Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 25. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 
2009.12.30 -án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET STATÚTUM- ÉS NORMATÍVÜGYI 

BIZOTTSÁGA TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
A képviselő-testület a Zentai Községi Képviselő-testület statútum- és normatívügyi bizottságának 
tagjává kinevezi: 
- BORIS ZEC zentai illetőségű okl. jogászt. 
 

II. 
A Zentai Községi Képviselő-testület statútum- és normatívügyi bizottságának a jelen határozat I. 
pontjában említett tagjának mandátuma a Zentai Községi Képviselő-testület statútum- és normatívügyi 
bizottságának a Zentai Községi Képviselő-testület 2008. szeptember 9-én kelt, 020-20/V-08 számú 
határozatával kinevezett tagjai mandátumának leteltéig tart. 
 

III. 
Ez a határozat Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzététele napján lép hatályba. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                   Zsíros-Jankelić Anikó, s.k.  
Szám:020-71/2009-V                                                                     Zenta KKT elnöke 
 
 
182. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 36. szakasza, 
továbbá 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. 12.30-án  tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET MANDÁTUMÜGYI ÉS MENTELMI 

BIZOTTSÁGA TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
A Községi Képviselő-testület mandátumának letelte előtt felmenti: 
1. – ILIJIN ILONÁT – a Zentai Községi Képviselő-testület mandátumügyi és mentelmi bizottságának 
tagját. 
 

2. szakasz 
Ez a határozat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                        Zsíros-Jankelić Anikó, s.k. 
Szám: 020-65/2009-V                                                                     a Zentai KKT elnöke  
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183. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 36. szakasza, 
továbbá 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. 12. 30 - án  tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET MANDÁTUMÜGYI ÉS MENTELMI 
BIZOTTSÁGA TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

A Községi Képviselő-testület ezzel a határozattal kinevezi a Zentai Községi Képviselő-testület 
mandátumügyi és mentelmi bizottságának tagját, éspedig: 
1. – JULIÁN JENŐT– tagnak. 
 

2. szakasz 
A Zentai Községi Képviselő-testület mandátumügyi és mentelmi bizottsága jelen határozat 1. 
szakaszában említett elnökének és tagjának mandátuma a Zentai Községi Képviselő-testület 
mandátumügyi és mentelmi bizottságának a Zentai Községi Képviselő-testület 2008. 09. 09-én kelt, 
020-27/2008-V. számú határozatával kinevezett elnöke és tagjai mandátumának leteltéig tart. 
 

3. szakasz 
Ez a határozat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba. 

 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                     Zsíros-Jankelić Anikó, s.k., 
Szám: 020-64/2009-V                                                                  a Zentai KKT elnöke  
 
 
184. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 36. szakasza, 
továbbá 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. 12.30 - án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET OKTATÁSÜGYI BIZOTTSÁGA 

TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
A Községi Képviselő-testület mandátumának letelte előtt felmenti: 
1. – KÁPLÁR KATÁT – a Zentai Községi Képviselő-testület oktatásügyi bizottságának tagját. 
 

2. szakasz 
Ez a határozat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                    Zsíros-Jankelić Anikó, s.k. 
Szám: 020-75/2009-V                                                                   a Zentai KKT elnöke  
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185. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 36. szakasza, 
továbbá 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. 12.30 - án  tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET OKTATÁSÜGYI BIZOTTSÁGA 

TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
A Községi Képviselő-testület ezzel a határozattal kinevezi a Zentai Községi Képviselő-testület 
oktatásügyi bizottságának tagját, éspedig: 
1. – VIAKTER BLANKÁT – tagnak. 

2. szakasz 
A Zentai Községi Képviselő-testület oktatásügyi bizottsága jelen határozat 1. szakaszában említett 
tagjának mandátuma a Zentai Községi Képviselő-testület oktatásügyi bizottságának a Zentai Községi 
Képviselő-testület 2008. 09. 09-én kelt, 020-23/2008-V. számú határozatával kinevezett elnöke és 
tagjai mandátumának leteltéig tart. 
 

3. szakasz 
Ez a határozat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba. 

 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                        Zsíros-Jankelić Anikó, s.k. 
Szám: 020-70/2009-V                                                                    a Zentai KKT elnöke  
 
 
186. 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09. sz.) 66. 
szakaszának 10. bekezdése és 67. szakaszának 2. bekezdése, 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 26. pontja  alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009. 12.30 - án  
tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA FEJLESZTÉSI TERVEZÉSÜGYI 

SZAKAKTÍVÁJA TAGJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
A Községi Képviselő-testület kinevezi a zentai Egészségügyi Középiskola fejlesztési tervezésügyi 
szakaktívája tagjának: 
– Lőrinc Csongor Zenta, Gaj u. 68. sz. alatti lakost – a helyi önkormányzat képviselőjét. 
 

II. 
Ezt a határozat Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzététele napján lép hatályba. 
 
Zenta Község Képviselő-testülete                                 Zsíros-Jankelić Anikó, s.k.  
Szám: 61-47/2009-III                         a Községi Képviselő-testület elnöke  
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187. 
Zenta község statútumának (Zenta Község Hiv. Lapja, 1/2006. szám – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. és 78. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009. 
12. 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI KÖZSÉGI HELYI GYERMEKJÓLÉTI AKCIÓTERV CÉLJAINAK 

MEGVALÓSÍTÁSÁT FIGYELEMMEL KÍSÉRŐ BIZOTTSÁG TAGJÁNAK 
FELMENTÉSÉRŐL 

 
I. 

A Községi Képviselő-testület saját kérelmére felmenti a zentai községi helyi gyermekjóléti akcióterv 
céljainak megvalósítását figyelemmel kísérő bizottság tagjának tisztsége alól az ezen tisztségre a 
Zentai Községi Képviselő-testület 2006. 12. 29-én kelt, 020-2/V-06 számú határozatával kinevezett: 
– Sárosi Gabriella zentai illetőségű lakost. 
 

II. 
Ezt a határozat Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzététele napján lép hatályba.  
 
Zenta Község Képviselő-testülete                             Zsíros-Jankelić Anikó, s.k. 
Szám: 020-67/2009-V                                  a Zentai Községi Képviselő-testület  elnöke  
 
 
188. 
Zenta község statútumának (Zenta Község Hiv. Lapja, 1/2006. szám – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. és 78. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 
2009.12.30-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI KÖZSÉGI HELYI GYERMEKJÓLÉTI AKCIÓTERV CÉLJAINAK 

MEGVALÓSÍTÁSÁT FIGYELEMMEL KÍSÉRŐ BIZOTTSÁG TAGJÁNAK 
KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 

A Községi Képviselő-testület kinevezi a zentai községi helyi gyermekjóléti akcióterv céljainak 
megvalósítását figyelemmel kísérő bizottság tagjává: 
– Tőke Márta zentai illetőségű pszichológust. 
 

II. 
A kinevezett bizottsági tag mandátuma a zentai községi helyi gyermekjóléti akcióterv céljainak 
megvalósítását figyelemmel kísérő, a Zentai Községi Képviselő-testület 2006. 12 29-én kelt, 020-2/V-
06. számú határozatával kinevezett bizottság mandátumának leteltéig tart. 
 

III. 
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
Zenta Község Képviselő-testülete                                 Zsíros-Jankelić Anikó, s.k. 
Szám: 020-66/2009-V                  a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke                       
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189. 
A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT GÁZELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS 

SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJJEGYZÉKE 
 
Sor- 

szám. A szolgáltatás leírása 2009  dec. Tervezett 
2010 

Index  
2009/2010

1. 

 
Gázár 

Az SZK 
Energetikai 
Ügynökség
e és a 
Kormány 
jóváhagyás
a  alapján   

Az SZK 
Energetikai 
Ügynökség
e és a 
Kormány 
jóváhagyás
a  alapján   

2. Az elosztói hálózathoz való csatlakozásra való 
jogosultság    

 G-2,5-ös gázmérővel  63.466,00 63.466,00 1,00
 G-4-es  gázmérővel 67.058,00 67.058,00 1,00
 G-6-os gázmérővel 74.797,00 74.797,00 1,00

3.  A gázvezeték üzembe helyezése 
fogyasztó nélkül 3.535,00 3.535,00 1,00

4.  

Fogyasztói  üzembe helyezés 
- gázkazán 50 kW-ig                   
- gáz vízmelegítő 24 kW-ig 
- gáztűzhely 10 kW-ig 
- gázkonvektor 10 kW-ig 

1.579,00
1.585,00

792,00
792,00

1.579,00
1.585,00

792,00
792,00

1,00
1,00
1,00
1,00

5.  A gázfogyasztó lekapcsolása 1.579,00 1.579,00 1,00

6. Kísérlet a gázfogyasztó lekapcsolására a fizetés 
elmulasztása miatt 1.579,00 1.579,00

1,00

7. A gázfogyasztó újbóli bekapcsolása 1.579,00 1.579,00 1,00
8. A gázvezetékek éves vizsgálata 767,00 767,00 1,00
9. Kéményellenőrzés  396,50 396,00 1,00

10. Beavatkozások a gázvezetéken vagy a 
gázkészüléken 792,00 792,00

1,00

11. Nem említett szakmunkák a gázvezetéken 792,00 792,00 1,00

12. Kiszállás gépjárművel a fogyasztóhoz Zenta 
területén 

Kikerekítve 3 l 
szuperbenzin ára 1,00

 
A fenti árak nem tartalmaznak áfát, és kizárólag a gázforgalmazásról szóló törvényben előirányzott 
szükséges műszaki-pénzügyi teendőkre vonatkoznak. 
Az összes többi ún. „szabadpiaci” munkára és szolgáltatásra vonatkozóan az áralakítás kizárólag a  
kínálat-kereslet elv alapján történt.  
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190. 
A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az  SZK 

Hiv. Közlönye, 25/2000., 25/2002., 107/2005. és 108/2005. sz.) 27. szakasza 1. bekezdésének 3. 
pontja,  valamint a Zentai Kommunális-Lakásgazdálkodási Közvállalat alapszabálya  (Zenta Község 
Hiv. Lapja, 11/2002. és 8/2003. sz.) 16. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja  és  25. szakasza  1. 
bekezdésének 7. pontja  alapján  a  Zentai KLKV  igazgatóbizottsága  2009. december 17-én tartott  
ülésén  meghozta  az  alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI KLKV KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSI DÍJJEGYZÉKÉNEK 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
 

A jelen határozattal megállapítjuk a Zentai KLKV kommunális szolgáltatásainak díjjegyzékét 
2010. 01. 01-jétől kezdődő alkalmazással. 

 
2. szakasz 

 
A jelen határozat 1. szakasza szerinti díjak az alábbiak: 
 

Az árak 2010. 01. 01-jétől érvényesek. 
 

A munkák leírása egység ár 

VÍZ- ÉS CSATORNADÍJ 

1. Azon háztartások és vállalatok, amelyek kanalizáció nélkül, vízórával használják a 
vízhálózatot a vízművekről szóló rendelet (Zenta Község Hiv. Lapja, 6/2000. és 9/2002. 
sz.) rendelkezései szerint 1 m3 vízhasználatért a következő vízdíjat fizetik: 
- háztartások blokktarifa szerint   25 m3-ig 

                                               25 m3 felett 
m3         30,49  
m3         60,97  

-A nagycsaládosok, azaz azok a háztartások, amelyekben több mint 2 kiskorú gyermek van, valamint 
azok az egyedülálló nyugdíjasok, akik az átlagnyugdíj 75%-ánál kisebb nyugdíjjal rendelkeznek                           
m3 korl.n. 30,49 
 
- a KKT által finanszírozott intézmények, szervezetek és vállalatok    m3         30,49 
- egyéb gazdasági társaságok                                                                 m3             106,71 

2. Azon háztartások és vállalatok, amelyek vízóra nélkül használják a vízvezeték-
hálózatot a vízóra felszereléséig havi átalányt fizetnek, éspedig: 
- háztartások magánházakban havi 825,85 
- háztartások tömbházakban        havi          825,85 

-A nagycsaládosok, azaz azok a háztartások, amelyekben több mint 2 kiskorú gyermek van, valamint 
azok az egyedülálló nyugdíjasok, akik az átlagnyugdíj 75%-ánál kisebb nyugdíjjal rendelkeznek                           
havi       379,90 
- a KKT által finanszírozott intézmények, szervezetek és vállalatok  havi    3.742,62       
- egyéb gazdasági társaságok                                                               havi      5.765,88 

3. A csatornahálózatról szóló rendelet (Zenta Község Hiv. Lapja 2/2000., 18/2004. és 6/2005. 
sz.) alapján a szennyvizet az 51–65. szakasz szerinti feltételekkel közcsatornába bocsátó 
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minden használó a zentai csatornahálózatról szóló rendeletben meghatározott csatornadíjat 
köteles fizetni, éspedig: 
a) a szennyvizet a városi csatornahálózatba bocsátó, 

vízórával rendelkező háztartások 1 m3 használt víz 
után m3 13,21 

b) a szennyvizet a városi csatornahálózatba bocsátó, 
vízórával nem rendelkező háztartások havi átalányt 
fizetnek havi 330,39 

c) a csatornahálózatról szóló rendelet 46. szakasza 
szerinti szennyezettség határain belüli szennyvizet a 
városi csatornahálózatba bocsátó, de a vállalat 
területén elsődlegesen nem megtisztító vállalatok a 
vízóráról leolvasott vízfogyasztás m3-enként fizetik:   
- a KKT által finanszírozott intézmények, szervezetek 
és vállalatok          m3 13,21 
- egyéb gazdasági társaságok m3 48,78 

d) a szennyvizet a városi csatornahálózatba bocsátó, 
vízórával nem rendelkező vállalatok havi átalányt 
fizetnek  

- a KKT által finanszírozott intézmények, szervezetek és vállalatok  havi    1.547,59 
- egyéb gazdasági társaságok                                                               havi    2.105,84  

4. A szennyvizet a vállalat területén elsődlegesen minden káros és szennyező anyagot 
eltávolító hatékonysággal megtisztító vállalatok, egyéb szervezetek és egyesületek a 
szennyvíznek a városi csatornahálózatba való bocsátásáért a vízóra leolvasása alapján m3-
enként fizetik a csatornadíjat, az alábbi módon: 
- a KKT által finanszírozott intézmények, szervezetek és 
vállalatok m3 24,53 
⎯ egyéb gazdasági társaságok m3 31,77 

A jelen díjszabás meghozatalát követően a vállalatok, egyéb szervezetek és egyesületek a 
Zenta község csatornahálózatáról szóló rendelet 31. szakaszának megfelelően kötelesek saját 
vízforrásaikon megfelelő kapacitású vízórát, illetve szennyvíz-átfolyásmérőt felszerelni. A 
vízórán mért mennyiség tisztítása alapján történő csatornadíj-fizetés alól kivételt képeznek a 
magasépítési objektumok építési munkálatainak az erre bejegyzett építőipari 
munkaszervezetek általi kivitelezésre szolgáló építőhelyek, a munkálatok kivitelezésének 
idejére.  

Kedvezmény azon átalánydíjas használóknak, akik szerződést kötnek a vízóra felszerelésére, a 
szerződéskötés napjától számítva 825,85 dinár helyett 495,60 dinár, a szennyvízelvezetésért 
330,39 dinár helyett 198,10 dinár, ami tízhavi kamatmentes törlesztéssel. 

5. Szennyvíztisztítás  
a)   - háztartások m3  9,79 
      - a KKT által finanszírozott intézmények, szervezetek és  
vállalatok m3  9,79 

- egyéb gazdasági társaságok m3 29,37 
b)  havi átalány   
        - háztartások                                                                        havi 187,35 
        - a KKT által finanszírozott intézmények, szervezetek és 
vállalatok havi 877,02 
        - egyéb gazdasági társaságok                                                       havi       1.193,59 
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SZEMÉTKIHORDÁS ÉS ELHELYEZÉS 

 
1. A városban a polgárok részére végzett heti egyszeri szemétkihordás és -elhelyezés után 1 

m2 lakóterületre a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 11/98., 17/99. és 9/2002. sz.) rendelkezései alapján fizetendő: 
– háztartások m2/hónap 2,44 

2. A heti egyszeri szemétkihordásért 1 m2 üzleti területre fizetendő 
– a KKT által finanszírozott intézmények, szervezetek és 
vállalatok m2/hónap 4,29 
– egyéb gazdasági társaságok m2/hónap 5,96 

3. A tömbházakban a konténerek beszerzése és 
karbantartása, a magánházakban a szemeteskanna után 
havi átalány fizetendő havi 31,88 

4. Havi egyszeri szemétkihordás Felsőhegyen és 
Bogarason m2/hónap  0,59 

5.Havi egyszeri szemétkihordás Tornyoson 
–  a polgárok részére – kis zsák (25 l)                                           havi           45,02 

                                      – nagy zsák (50 l)                                          havi           83,61 
     –  vállalatok részére – kis zsák (25 l)                                             havi           40,02 
                                      – nagy zsák (50 l)                                          havi           83,61 
 

EMÉSZTŐGÖDÖR- ÉS ÁRNYÉKSZÉKTISZTÍTÁS 
Az árak 2010. 01. 01-jétől érvényesek. 

1. Emésztőgödör-tisztítás Zenta városában                                 forduló    1.520,00 
    a polgárok részére tartálykocsival 
2. Emésztőgödör-tisztítás Zenta város vállalataiban                   forduló     3.039,00 
3. Árnyékszék-tisztítás, a fekália elszállítása és elhelyezése      forduló     2.007,00 
4. Emésztőgödör-tisztítás a városon kívül, polgárok részére 
    tartálykocsival                                                                         forduló     2.363,00 
5.Emésztőgödör-tisztítás a városon kívüli vállalatoknál 
   tartálykocsival                                                                         forduló     3.763,00 
6. Az 5 km-nél távolabbi esetekben a kilométerpénzre a dízelüzemanyag árának 30%-át kell 
 rászámolni. 
 

EGYÉB SZEMÉTKIHORDÁS ÉS -ELHELYEZÉS 
Az árak 2010. 01. 01-jétől érvényesek. 

1.  Az épülő, illetve adaptálás alatt álló épületek és  
objektumok építőterületének 1 m2-e után a  
munkálatok kivitelezője által naponta fizetendő                   m2/nap          1,76 

2. A szemét buldózerrel történő elszállítása és a  
    szeméttelepen való lerakása után 
    - traktorpótkocsi                                                                     rakomány    158,00 
    - teherautó                                                                              rakomány    399,00       
3. Konténerbe helyezett szemét különleges járművel  
    való elszállítása                                                                             db       1.266,00    
KÉRELMEZETT SZOLGÁLTATÁSOK – ZENTA 
- rakodó                                                                                    rakomány    1.520,00 
- billenőkocsi                                                                           rakomány     2.059,00 
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- konténerkihordás nagyobb távolságra vagy különleges körülmények között megegyezés szerint 
KANALIZÁCIÓ – CSAPADÉKVÍZ  
Az árak 2010.01.01-jétől érvényesek. 

 
A vállalatok, egyéb szervezetek és egyesületek a nyitott platókról, utakról, tetőszerkezetről 
származó, a városi csatornahálózathoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó csapadékvíz 
bebocsátásáért a közcsatorna-hálózatról szóló községi rendelet 57. és 58. szakasza alapján a 
beépített terület után fizetnek.   
                                                                                                          m2/hónap     10,08 
 

VÍZVEZETÉK – RÉSZVÉTEL 

Az árak 2010.01.01-jétől érvényesek. 

A városi vízvezeték új használóinak a vízforrások fejlesztésében és rekonstrukciójában való 
részvételét a csőátmérő szerint számolják el 

- háztartások mm 364,00    
- vállalatok mm 775,00 

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 

Az árak 2010. 01. 01-jétől érvényesek. 
1. A földi maradványok koporsóba helyezése és földszintről 

a kocsiig való kézi szállítása esetenként 320,00 

2. Az elhunyt nejlonzsákba való helyezése esetenként 320,00 

3. A földi maradványok emeletes házból való kézi 
elszállítása minden emeletre plusz - dolgozónként dolgozónként 158,00 

4. A földi maradványok halottaskocsival való városi 
szállítása esetenként 955,00 

5. Kíséret a városi és a városon kívüli halottszállítás idejére óra 241,00 

6. Várakozás a kórházban az elhunyt átadására dolgozó/óra 241,00    

7. a ) A földi maradványok városon kívüli szállítása – a benzin árának 70%-a km-enként 

b)  A földi maradványok városon kívüli szállítása – amennyiben az ügyfél biztosítja az 
üzemanyagot, a benzin árának 30%-a km-enként 

8. a) Intervenciók (munkaidőn túli szállítás)                           esetenként      1.274,00 
    b) Különleges körülmények közötti munka  
        (holttest folyóból, kútból való kiemelése)                       esetenként       4.252,00 
9. Halottaskocsi fertőtlenítése                                                 esetenként         158,00 

TEMETŐI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA  
1. a) egyszerű sírgödör (3,6 m3) kiásása és betemetése és 

sírhalom kialakítása  - esetenként      3.188,00 
b) gyermeksír (2,6 m3) kiásása és betemetése - esetenként      1.701,00  
c) keretes sírgödör kiásása és betemetése (3,6 m3) - 
esetenként      4.247,00 
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2. Kripta felnyitása és befalazása  - db      1.384,00 

3. Kripta földjének kiásása és betemetése db      1.384,00 

4. Kriptai munka a földi maradványok különleges 
körülmények közötti áthelyezése - esetenként      1.865,00 

5. A kripta fertőtlenítése – db          262,00 

6. A munkaruha fertőtlenítése - db         158,00 

7. Beton fedőlap fölemelése és újbóli elhelyezése - db      1.580,00 

8. Márvány fedőlap leemelése és visszahelyezése - db      3.188,00 

9. A koszorúnak a sírról történő elszállítása és elégetése hat 
héttel a temetés után- esetenként         262,00 

10. Exhumálás 

a) - egyszerű sírgödör (3,6 m3) kiásása és betemetése - 
esetenként       3.188,00 
    - keretes sírgödör kiásása és betemetése (3,6 m3)- 
esetenként       4.247,00 
b) koporsófertőtlenítés - esetenként          158,00 
c) exhumálás – a holttest kiemelése és új koporsóba 

helyezése, kézikocsival történő szállítása, és új sírba 
való bocsátása  
- 2 évig - esetenként       9.122,00 
- 2 év felett - esetenként       4.776,00 

      d) Az  exhumálás  után a régi koporsók  kiemelése, 
           leengedése  és  elégetése - esetenként           745,00 

11. Karózás a sírbolt vagy a síremlék elkészítésekor - 
esetenként         262,00 

12. Az elhunyt felravatalozása - esetenként         372,00 

13. Bádogkoporsó forrasztása (a felhasznált anyag nélkül) 
anyag (350 g cink – felszámolni az árát valós érték 
szerint) - esetenként        1.172,00 

14. Koporsófelirat és jelek - esetenként           262,00 

15. Az elhunyt elszállítása kézikocsin a halottasházból a sírgödörig, koszorúk elszállítása a 
sírgödörig, a koporsó leeresztése a sírgödörbe, vagy kriptában való elhelyezése, a 
sírgödrön a sírhalom kialakítása megjelöléssel, ceremónia alkalmával díszőrségállás 
egyenruha használatával   
- a városi temetőben - esetenként        2.126,00 
- egyéb temetőkben - esetenként      2.635,00 

Háztól való temetés alkalmával a díjszabás 50%-al növekszik. 

16. A halottasház fertőtlenítése és feltakarítása - esetenként          158,00 

17. A halottasház feldíszítésének díja a használat minden 
megkezdett napja után - nap          479,00 

18. A halottasház használati díja minden megkezdett nap 
után- nap          479,00 
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19. A megjelölés (kereszt) vivése temetéskor - esetenként            107,00

20. A kézikocsi fertőtlenítése minden temetés után - 
esetenként            107,00

21. Zene igénybevétele lemezről vagy szalagról - esetenként 
  

379,00  

22. Mikrofonhasználat temetéskor- esetenként            372,00 

23. Haranghasználat- esetenként            107,00

24. A társadalmi helyiség fűtése és a temetés utáni takarítás- 
esetenként            429,00

25. Áramhasználat a társadalmi helyiségben- esetenként             319,00 

SÍRHELYKIVÁLTÁS (ÉVI DIN/ESET) 

1. Az 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A, 2B, 3, 4, 4B, 4C, 4D, 4F főutak mellett mindkét oldalról az első 
sorban 
- egyszerű sír – darabonként                                                             507,00                    
- kettős sír - darabonként                                                                1.012,00                    
- a kettősnél nagyobb sír – darabonként                                         1,520,00                

2. A többi sírhely minden parcellán belül, az 1 sz. parcellát kivéve  
- egyszerű sír – darabonként                                                              419,00                   
- kettős sír – darabonként                                                                  836,00                    
- a kettősnél nagyobb sír – darabonként                                          1.012,00                    

3. Minden sírhely az 1 sz. parcellán belül       
- egyszerű sír – darabonként                                                          341,00                       
- kettős sír - darabonként                                                               507,00                       
- a kettősnél nagyobb sír – darabonként                                        672,00                       

4. Kriptahely-kiváltás  
- újonnan épített kripta minden m2 elfoglalt terület után - m2             165,00                       
- régi kripta minden m2 elfoglalt terület után - m2                               75,00                          

5. Síremlékemelés végetti sírterület-hozzávásárlás minden parcellára érvényes – évi 
din/esetenként  
- egyszerű sír - din/eset                                                                   254,00                      
- kettős sír - din/eset                                                                       419,00                      
- a kettősnél nagyobb sír - din/eset                                                534,00                      

KRIPTAÉPÍTÉSI DÍJ (ESETENKÉNT) HASZNÁLÓKRA VONATKOZÓAN  
1. Kriptakészítés  

- 2 személyes – darabonként                                                       1,685,00                   
- 4 személyes – darabonként                                                       2.548,00                   
- 6 személyes – darabonként                                                       3.370,00                   

A TEMETŐBEN VÉGZETT KISIPARI MUNKÁLATOK ENGEDÉLYEZÉSE 
(a kisiparosokra vonatkozik)  
1. Síremlékkészítésre  

- egyszerű sír – darabonként                                                      4.181,00                   
 - kettős sír - darabonként                                                          7.600,00                   
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 - a kettősnél nagyobb sír – darabonként                                   8.438,00                   

2. Kriptakészítés (síremlékkel)  
- 2 személyes – darabonként                                                    8.438,00                  

      - 4 személyes – darabonként                                                  11.806,00                
 - 6 személyes – darabonként                                                 13.503,00                

3. Régi síremlékek adaptálása esetenként (korlát, pad felállítása, a régi síremlék átszállítása, 
szöveg, kép bevésése, különálló kereszt felállítása, a síremlék fedlappal való beborítása) – 
darabonként                                                                                836,00                     

4. A régi síremlék rekonstrukciója – az új síremlékemelés díjszabásának 50%-a  

5. A kőfaragó, illetve a városi temető temetkezési helyének bérlője részéről eszközölt 
építőanyag-tárolás utáni díj – esetenként                                  596,00                      

6. Gyermeksíremlék elkészítése – darabonként                         2,533,00                   

  

A PIACOK DÍJSZABÁSA 
Az árak 2010. 01. 01-jétől érvényesek. 

NAPI HELYPÉNZ  
 – a zöld-, gyümölcs- és virágpiaci létesítmények után 
          – asztalokra éves helyfoglalással fizetendő                            naponta                     105,00 
          – asztalokra éves helyfoglalás nélkül fizetendő                      naponta                     210,00 
 
Fél asztal használatára a feltüntetett ár 50%-át kell fizetni. 
 
1. Montázsrekeszek után naponta fizetendő:  
– éves vagy havi helyfoglalással                                                       naponta 330,00
– éves helyfoglalás nélkül        naponta 495,00
 
2. A tejcsarnok hűtőberendezéssel ellátott objektumaira 

naponta fizetendő:  
 

- fél vitrinre éves helyfoglalással         naponta 50,00
- fél vitrinre éves helyfoglalás nélkül         naponta 80,00
- egész vitrinre éves helyfoglalással         naponta 100,00
- egész vitrinre éves helyfoglalás nélkül                                            naponta                     165,00
 
  

KISIPARI, HÁZIIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI 
TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ TERMÉKEK – 
naponta fizetendő  
 

 

1. Minden kisiparos legfeljebb 2 m2 elfoglalt területre       m2  75,00 
2. Egyéb termékek legfeljebb 2 m2 elfoglalt területre               m2        100,00 
3. Vendéglős- és kisiparossátrak 2 m2 elfoglalt terület felett      m2                   25,00 
4. Különlegesen felszerelt mozgó objektumok                m2            220,00  
5. Mezőgazdasági és egyéb termékek 2 m2-nél nagyobb 
elfoglalt területre                                                                  m2   

            
     75,00  
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Nyilvános WC használata                                                               
15,00 

PIACI ASZTALOK UTÁNI HAVI HELYFOGLALÁS 
Az árak 2010. 01. 01-jétől érvényesek. 

 
1. I. és II. sor: 1-50. és 147-154. sz. a 3., 5. és 8 sz. vasasztal 

– havonta                                                                                   1.197,00 
2. A Posta utca felöli asztalok 1-24. sz.-ig (kisiparosok) - 

havonta     1.197,00 
3. Gyümölcspiac – új rész – a 206-220. sz. asztal - havonta     1.197,00 
4. A III. és IV. sor az 51-66., 87-100. sz. asztal és a 9., 10., 

11. és 24. sz. vasasztal - havonta        901,00 
5. Fedett gyümölcspiac, a 67-86. sz. asztal és a 13. és 14. 

vasasztal - havonta      1.352,00 
6. V. és VI. sor: a 101-133. sz. asztal és a 7-15 sz. vasasztal 

- havonta        819,00 
7. A tejcsarnok előtti asztalok 1-16. sz. - havonta  708,00 
8. Tejcsarnoki asztalok hűtőberendezéssel (1-13. sz.)   
- fél vitrinre - havonta       901,00 
- egész vitrinre - havonta    1.803,00 
9. A piaci elárusítóhely 1 m2 után - havonta       531,00 
10. 8 m2 montázsrekeszek után havonta fizetendő - havonta    1.651,00 
  

AZ ÁRUPIACI PULTOKRA VONATKOZÓ HELYFOGLALÁSOK 
DÍJSZABÁSA 

Az árak 2010.01.01-jétől érvényesek. 
 

1. Az árupiaci pultokra havonta fizetendő - havonta    2.396,00 
2. Az árupiaci asztalokra havonta fizetendő - havonta       708,00 
3. Az árupiaci árusítóhelyekre 1 m2 után fizetendő - havonta       531,00 
4. Napi helypénz egy asztal, pult vagy árusítóhely éves 

helyfoglalással – naponta                                                            165,00 
5. Napi helypénz egy asztal, pult vagy árusítóhely éves 

helyfoglalás nélkül – naponta                                                     250,00 

 

BÓDÉK BÉRBEADÁSÁRA SZÁNT HELYEK ÁRJEGYZÉKE 
Az árak 2010. 01. 01-jétől érvényesek. 

 
1. Bódék 5,0 m2-ig – naponta - db          43,69 
2. Bódék 5,0 m2 felett – naponta - m2           8,26 
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VÁSÁRTÉRI DÍJSZABÁS 
Az árak 2010. 01. 01-jétől érvényesek. 

 

VÁSÁRTÉRI DÍJAK 
VÁSÁRTÉR JÓSZÁG – Naponta fizetendő  
1. Ló, csikó szamár - db      230,00 
2. Tehén - db      230,00 
3. Borjú - db      165,00 
4. Disznó, süldő - db      165,00 
5. Malac - db        70,00 
6. Juh, kecske - db      125,00              

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ÉS FELSZERELÉS – Naponta fizetendő 
1. Speditőrkocsi - db      185,00 
2. Parasztkocsi - db      165,00 
3. Kombájn - db      345,00 
4. Traktor - db      290,00 
5. Teherautó, pótkocsi - db      290,00 
6. Morzsoló, daráló, eke, vetőgép - db      140,00 

KISIPARI, HÁZIIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK –Naponta 
fizetendő 
1. Minden kisiparos 2 m2 elfoglalt területig - m2        90,00 
2. Egyéb termékek 2 m2 elfoglalt területig - m2      125,00 
3. Vendéglátóipari sátrak és kisiparosok 2 m2 elfoglalt 

terület felett - m2       35,00 
4. Körhinta, lövölde stb. - m2      70,00 
5. Cirkusz – megállapodás szerint  
6. Különlegesen felszerelt mozgó objektumok - m2    290,00 
7. Mezőgazdasági és egyéb termékek 2 m2 elfoglalt terület 

felett - m2     90,00 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 17. szám − 2009. december 31. 

 

 - 593 -

HASZNÁLT JÁRMŰVEK – Naponta fizetendő  
1. Gépkocsi - db      140,00 
2. Motorkerékpár - db        90,00 

PARKOLÁS – 6. DÍJTÉTEL  
1. Gépkocsi - db      140,00 
2. Motorkerékpár - db        90,00 
3. Teherautó - db    290,00 
4. Pótkocsis traktor - db    290,00 

Nyilvános WC használata       15,00 

A ZENTAI VÁSÁRTÉRI ELÁRUSÍTÓHELYEK BÉRBEADÁSI DÍJSZABÁSA 
Az árak 2010. január 1-jétől érvényesek 

1. Vásártéri helybérlet   
 

- áramcsatlakozással                        1 m/hónap       165,00 

- áramcsatlakozás nélkül                  1 m/hónap 277,00 
 
 
 

3. szakasz 

A díjak a Kormány 2010. évi memorandumának paraméterei alapján, 6%-os mértékben 
kerültek megállapításra. 

 

4. szakasz 

 A jelen rendeletben szereplő díjak magukban foglalják az áfát. 

 

5. szakasz 

 A 6%-os emelés 2010. január 1-jétől a megrendelt zöldterület- és a köztisztaság-fenntartási 
munkákra is vonatkozik.  

 

6. szakasz 

 Ez a határozat a Zentai KLKV hirdetőtábláján való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba. 
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 Ez a határozat __________________________  -án/-én lett közzétéve a hirdetőtáblán. 

 Ez a határozat a Zentai Községi Képviselő-testület jóváhagyásának megadását követően kerül 
alkalmazásra. 

 A jelen határozat jóváhagyásának megadására a _______  -án/-én kelt ___________ 
számú_________________ alapján került sor. 

 

7. szakasz 

 A jelen határozatot a Zentai Községi Képviselő-testület általi jóváhagyást követően közzé kell 
tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

KOMMUNÁLIS-LAKÁSÜGYI                                 Mészáros Károly  okl. mérnök,  
KÖZVÁLLALAT ZENTA                                           az  igazgatóbizottság 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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