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34. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 46. szak. 1. 
bekezdésének 2. pontja, Zenta Község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006, sz. - egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg. 2/2007. és 11/2008. sz.), valamint Zenta Község 2010. évi költségvetéséről 
szóló rendelete (Zenta Község Hivatalos Lapja, 17/2009. sz.) alapján, Zenta Községi Tanácsa a 2010. 
február 23-án kiírja az alábbi 

 
 

P Á L Y Á Z A T O T  
vissza nem térítendő támogatás formájában: 

1. a művelődés terén működő civil szervezetek és 
2. az egyéb civil szervezetek  

működési költségei és egy rendezvény-program költségének társfinanszírozására. 
 

A pályázat lefolytatói a zentai Községi Tanács által kinevezett bizottságok. Az eszközök elosztásáról 
Zenta Községi Tanácsa dönt. 
 

Az igényelhető támogatás összege: 
Működési költségek, program ill. rendezvény esetében a civil szervezetek a következő keretösszegre 
pályázhatnak: 

1. a művelődés terén tevékenykedő civil szervezetek:                 2.060.000,00 dinár 
2. az egyéb civil szervezetek: 1.946.000,00 dinár. 

 

A pályázat általános feltételei: 
- A pályázaton azon civil szervezetek vehetnek részt, amelyeknek a székhelye Zenta Község 

területén van és amelyek az Önkormányzatnál (Fő tér 1.), a Civil Szervezetek Házánál (Fő utca 
15.), az Ifjúsági Irodánál (Fő utca 23.) vagy a Ci-Fi irodában (Fő tér 18.) nyilvántartásba lettek 
véve, illetve amelyek  tevékenysége a Községhez kötődik. Előnyt élveznek a kiemelt zentai 
községi rendezvényekhez kapcsolódó programok. 

-  A pályázaton kizárólag csak olyan civil szervezetek vehetnek részt, amelyek a 2009-es nyertes 
pályázatuk megítélt eszközeiről az Önkormányzat felé elszámoltak. 

- A pályázaton csak azok a civil szervezetek vehetnek részt, amelyek külön nincsenek 
megnevezve a 2010-es költségvetési tételek között. 

- A Civil Nap megtartása is ezen pályázati kiírás része. 
- A pályázatra jelentkezni csak a kiadott pályázati űrlapon lehet. Az űrlap és a pályázat szövege 

személyesen igényelhető a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 44-es számú irodájában, 
munkanapokon 7 és 15 óra között (Fő tér 1., 24400 Zenta), vagy letölthető Zenta Község 
hivatalos honlapjáról (www.zenta-senta.co.rs). 

- A pályázatok beérkezési határideje: 2010. április 1. (A beérkezési határidő a pályázatnak a 
Községi Közigazgatási Hivatal fogadóirodájába történt beérkezését jelenti). A kitöltött Űrlapot 
egy példányban, csak személyesen vagy postai úton lehet a megfelelő okmányokkal a 
következő címre eljuttatni: Községi Közigazgatási Hivatal, 24400 Zenta, Fő tér 1. sz., illetve 
személyesen is át lehet adni a Közigazgatási Hivatal fogadóirodájának 1.sz. ablakánál. 

- A kijelölt határidő után beérkezett, hiányos dokumentációval ellátott, nem megfelelő űrlapon 
vagy pályázattal ellentétes rendeltetésre benyújtott, továbbá a faxon vagy e-mailen elküldött, 

http://www.zenta-senta.co.rs/
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alá nem írt jelentkezéseket figyelmen kívül hagyjuk. A hiányos pályázatok nem kerülnek 
elbírálásra. 

- A pályázati okmányokat nem küldjük vissza. 
- Minden pályázó csak egy pályázati űrlapot nyújthat be, amelyen a működési költségeit és a 

rendezvényének költségeit tünteti fel. Ha a működési költségre vagy programra-rendezvényre 
nem kérnek támogatást, az űrlap azon részeit kérjük üresen hagyni.  

- A társfinanszírozás igénylésére csak a 2010. december 20-ig megvalósuló rendezvények, 
programok esetében van lehetőség. A működési költségekhez való hozzájárulás is csak a 2010-
es év költségeire kérhető. 

- A működési költségekhez nyújtott támogatás esetében a támogatási összeg kizárólag a pályázó 
szervezet mindennapi működéssel kapcsolatos kiadásaira és a folyamatos működéshez 
szükséges anyagbeszerzésekre fordítható (pl. irodaszer, telefon, postaköltség, rezsi, egyéb 
szolgáltatás stb). Nem igényelhető támogatás bérleti díjra, könyvelői szolgáltatás díjára és 
honlap kidolgozásának díjára.  

-  A pályázat eredményéről a Községi Közigazgatási Hivatal legkésőbb 2010. április 15-ig 
internetes portálján értesíti a pályázókat vagy személyesen érdeklődni lehet a Civil 
Szervezetek Házánál (Fő utca 15.), az Ifjúsági Irodánál (Fő utca 23.) vagy a Ci-Fi irodában 
(Fő tér 18.). 

- A támogatás igénybevevője kötelezettséget vállal, hogy a pályázaton elnyert eszközöket 
rendeltetésszerűen fogja felhasználni. 

- A támogatás igénybe vevője kötelezettséget vállal, hogy az odaítélt pénzeszközök felhasználásáról 
2010. december 31-ig jelentést nyújt be. Amennyiben nem tesz eleget ennek a feladatának, úgy 
elszámolási kötelezettsége nem évül el, és Zenta Község Önkormányzata kizárja a 2011-ben 
esedékes pályázati körből. 

- Zenta Község Önkormányzata fenntartja jogát, hogy a pályázótól, ha ez szükséges, további 
dokumentációt és információt kérjen, vagy helyszíni ellenőrzést végezzen, azonos vagy 
hasonló igénylést egybekapcsoljon, illetve a támogatás odaítéléséhez további feltételek 
teljesítését kérje. 

- Zenta Község Önkormányzata a döntését nem köteles megindokolni, kizárólagos hatáskörébe 
tartozó rendelet ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

Csatolandó melléklet: 
-A pályázóknak támogatási kérelmük benyújtásával egyidejűleg kötelező jelleggel csatolniuk kell a 
szervezet 2009. évi zárszámadása első oldalának fénymásolatát, hátoldalán a Gazdasági Cégjegyzékek 
Ügynöksége részére címzett ajánlott küldeményt igazoló szelvény fénymásolatával 
 
 

Elszámolás: 
A Zenta Község Önkormányzata döntése alapján támogatásban részesített pályázók a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználásáról a pályázat jellegétől függően megállapított, konkrétan megjelölt határidőn 
belül, legkésőbb 2010. december 31-ig tételes elszámolást kötelesek benyújtani a Község 
Önkormányzatához. (A Községi Önkormányzat által kiadott, az eredményről szóló értesítés mellé csatolt 
elszámolási összesítő kitöltésével.) 

− Főbb költségtételek szerinti bontás (pl.: irodaszer, rezsi, telefon, postaköltség, utazási, illetve 
szállásköltség, karbantartás, szolgáltatás stb.). 
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− Számlák, szerződések, ill. azok kifizetését igazoló bizonylatok (a kifizetések 
kedvezményezettjeinek személyi adatait is tartalmazó átvételi elismervények stb.) másolatai, 
valamint azok kifizetését igazoló bankkivonatok fénymásolatai. 

− Az elszámolást a pályázatért felelős személy, valamint a támogatott szervezet aláírási joggal 
rendelkező vezetője hitelesíti aláírásával, valamint a pályázó szervezet bélyegzőjével. Ezzel az 
aláírók büntetőjogi felelősségük teljes tudatában kijelentik, hogy a kifizetések Zenta Község 
Önkormányzata támogatásának terhére történtek, és az erről szóló dokumentumokat csak és 
kizárólag a Községi Önkormányzat felé számolják el. 

− Azon támogatásban részesült pályázók részére, amelyek a jelen elszámolási feltételeket nem 
tartják be, illetve akik legkésőbb a pályázati dokumentációval egyidőben nem nyújtják be az 
elszámolást az előző évben felhasznált eszközökről, Zenta Község Önkormányzata nem ítél meg 
újabb támogatást mindaddig, amíg az adósság, illetve a hiányos elszámolás rendezésének 
lezárására sor nem kerül, illetve kizárja a kiírt pályázati körből. 

− Az elszámolási feltételek különösen durva megsértése, pályázati cél meg nem valósulása, valamint 
a pályázati döntéstől eltérő, engedély nélküli felhasználás esetén Zenta Község Önkormányzata 
peres eljárást kezdeményez a Zentai Községi Bíróságon a nem rendeltetésszerűen felhasznált 
támogatás kamattal növelt összege visszakövetelésének érvényesítésére. Ilyen esetekben a 
Községi Önkormányzat az eljárással kapcsolatban felmerült valamennyi járulékos költséget is a 
támogatottra terheli. 

Szerb Köztársaság Zenta Község Polgármester Asszonya 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község  Širková Anikó, s.k. 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 
Szám: 401-2/2010-II 
Kelt: 2010. február 26. 
Z e n t a  
 
 
35. 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 31. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja alapján Zenta község 
polgármestere 2010. 02. 24-én meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T 
 ZENTA KÖZSÉG BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK FELMENTÉSÉRŐL ÉS 

MEGALAKÍTÁSÁRÓL  
 

I.  
Felmentem tisztségük alól Zenta község Biztonsági Tanácsának elnökét, elnökhelyettesét és tagjait, 
éspedig: Pék Zoltánt, Zenta község Biztonsági Tanácsának elnökét, Vladimir Nikočevet, Zenta község 
Biztonsági Tanácsának elnökhelyettesét, továbbá Zsíros-Jankelić Anikót, mgr. Mirko Gašovićot, Híres 
Ivánt, Antun Mihajlovićot, Srđan Cvetkovićot, dr. Tari Jenőt, Milijana Popovićot, Nagy Józsefet, 
Mlađan Jovićot, Sárosi Gabriellát, Slobodan Borđoškit, Nagy Abonyi Zoltánt, Pataki Tibort, Gajda 
Attilát, Gedošević Valériát és Pásztor Máriát, Zenta község Biztonsági Tanácsának tagjait. 
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II. 
Megalakítom Zenta község Biztonsági Tanácsát az alábbi összetételben: 

– Širková Anikó, Zenta község polgármestere – elnök, 
– Vladimir Nikočev, a zentai Rendőrállomás parancsnoka – elnökhelyettes, 
– Rácz Szabó László, a Zentai KKT elnöke – tag, 
– Krebsz Zoltán, a Szabadkai Alapfokú Ügyészség zentai szervezeti egységének ügyésze – tag, 
– Svetlana Radonjić, a Szabadkai Alapfokú Bíróság zentai szervezeti egységének elnöke – tag, 
– Snežana Zvekić, a Zentai Szabálysértési Bíróság elnöke – tag, 
– Srđan Cvetković, a zentai Rendőrállomás rendőre – tag, 
– dr. Tari Jenő, a zentai Kórház igazgatója – tag, 
– Milijana Popović, a Szociális Védelmi Központ igazgatója tag, 
– Nagy József, a zentai Kis Szent Teréz katolikus templom plébánosa – tag, 
– Mlađan Jović, a zentai pravoszláv egyházközség papja – tag, 
– Sárosi Gabriella, a zentai Stevan Sremac Általános Iskola igazgatója – tag, 
– Slobodan Borđoški, a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola igazgatója – tag, 
– Nagy Abonyi Zoltán, a zentai Egészségügyi Középiskola igazgatója – tag, 
– Pataki Tibor, a Zentai Gimnázium igazgatója – tag, 
– Gajda Attila, a zentai Bolyai Gimnázium igazgatója – tag,  
– Gedošević Valéria, a zentai Snežana-Hófehérke Óvoda igazgatója – tag, 
– Rövid Magdolna – a Zentai Vöröskereszt képviselője – tag,  
– Sóti Mihály – a Zentai Ifjúsági Szervezet képviselője – tag,  
– Pásztor Mária, a Zentai KKT titkára – a Tanács döntéshozatali jogosultság nélküli titkára. 

 
III. 

A Biztonsági Tanács az alábbi feladatok ellátása céljából alakul:  
– a Zenta község területén jelen levő biztonságügyi problémák meghatározása,  
– a megelőzési stratégia fejlesztési irányainak meghatározása és az egyes meghatalmazások 

kiosztása, 
– megelőzési programok elfogadása, amelyekkel hatás gyakorolható az egyes biztonságügyi 

problémákra, 
– rendeletek meghozatala és az egyes alanyok kötelezettségeinek megszabása, az elfogadott 

megelőzési programokat illetően, amelyekkel megkísérlik megoldani az egyes biztonságügyi 
problémákat, 

– a megelőzési program eredményeiről szóló jelentések előterjesztése, 
– a program módosításainak és kiegészítéseinek az elfogadása, 
– a Biztonsági Tanácson belüli, az egyes megelőzési projektumok fejlesztésére és 

implementálására szakosított bizottságok és munkatestületek megalakítása, amelyekkel hatás 
gyakorolható az egyes biztonságügyi problémákra, 

– a munkatestületek munkájáról és törekvéseik hatékonyságáról szóló jelentések előterjesztése. 
  

IV.  
Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány                                                        Širková Anikó, 
Zenta község                                                                             Zenta község polgármestere 
ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE  
Szám:020-4/2010-V  
Kelt: 2010. 02. 24. 
Z e n t a 
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34. PÁLYÁZAT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS FORMÁJÁBAN: 25. 

35. HATÁROZAT  ZENTA KÖZSÉG BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 
ÉS MEGALAKÍTÁSÁRÓL 27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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