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157. 
A környezetvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 135/05., 36/09. és  72/09. 

sz.)  100. szakaszának  4.  bekezdése,  a környezetvédelmi és -fejlesztési térítményről szóló rendelet 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 17/2009. sz.) 4. szakasza, valamint  a  környezetvédelmi költségvetési 
pénzalapról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja  7/10. sz. ) 7. és 8.  szakasza  alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete a 2010. július 05-én tartott ülésén meghozta  
 

A 2010. ÉVI  KÖRNYEZETVÉDELMI   KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP  
ESZKÖZEINEK  A HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ   

P R O G R A M O T 
 
- Ezzel a programmal a KKT megtervezi a 2010-es évre a környezetvédelmi és -fejlesztési 

eszközöket Zenta községben a tervek, programok, projektumok és egyéb környezetvédelmi és 
fejlesztési tevékenység kidolgozását és megvalósítását illetően.      

 
- A program realizálására  Zenta község  költségvetésének eszközeiből  összesen 11.000.000,00 

dinárt tervezünk,  éspedig:  
- környezetvédelmi és –fejlesztési térítmény   9.000.000,00 dinár   
- környezetszennyezési térítmény      2.000.000,00 dinár   

 
- A program II. pontjában említett eszközök az alábbi rendeltetésszerűen kerülnek felhasználásra 

a helyi önkormányzatnak a környezetvédelem területén felmerülő, a törvénnyel megállapított 
kötelezettségeinek a finanszírozására, serkentő, megelőző és szanációs programokra és 
projektumokra, a környezetvédelem állapota kísérésének (monitoring) programjaira és 
projektumaira, a hulladékkezeléssel kapcsolatos programokra, a  természeti javak 
védelménekés fejlesztésének programjaira, tudományos-kutatói programokra és 
projektumokra, a környezetvédelem szükségességéről alkotott tudat erősítésére, a környezet 
állapotáról szóló adatokról való tájékoztatásra és azok közlésére, valamint egyéb, a község  
környezetvédelmében jelentős cselekményekre, éspedig: 

 
- Serkentő, megelőző és szanálási programok és projektumok 

6.000.000,00 dinár   
 

   Tervben van  azon   projektumok és  programok  megvalósítása, amelyek az  
   alábbiakra vonatkoznak:   
 

- az  állati tetemek  és  állati eredetű  hulladék ártalmatlan  
eltávolítása problémájának megoldása                                          500.000,00 dinár    

- a  parlagfű megsemmisítése   közterületeken                             3.000.000,00 dinár    
- a  szélvédő övezetek  kialakítása projektumának                            1.500.000,00 dinár  

a  megvalósítása   
            -    megelőző és  beavatkozó intézkedések   a                             1.000.000,00 dinár  
                 környezetszennyezés  rendkívüli  körülményeiben  
 
Ezen programok és projektumok a környezetvédelemről szóló törvényből eredő megoldásokkal 
öszhangban kerülnek megvalósításra, valamint együttműködve egyéb környezetvédelmi rendszerek 
alanyaival.  
  

2. A környezet állapotának a figyelemmel kísérését célzó programok és 
    projektumok 

2.150.000,00 dinár   
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A környezetvédelmi törvénnyel (69–73. szakasz) és külön törvényekkel  összhangban, a 2010-es 

évben tervben van a környezet állapotának folyamatos ellenőrzése és figyelemmel kísérése, éspedig: 
 

• a levegő minőségének a figyelemmel kísérése, a   750.000,00 din.  
kormányrendeletben megállapított paraméterek mérése és a 

            fontos paraméterek ellenőrzése az ipari övezetben  
            (H2S, Se, ammónia stb.) 

• a kommunális zaj mérése     500.000,00 din.   
• a felszín alatti vizek vizsgálata (mintavétel a közkutakból)     50.000,00 din.  
• a felszíni vizek vizsgálata (részvétel a Tisza folyó állapotát   
       figyelemmel kísérő községközi bizottság munkájában) 200.000,00 din. 

• a nyilvános fürdőhelyek vízminőségének ellenőrzése            200.000,00 din.  

• a talaj minőségének figyelemmel kísérése (a lehetséges  150.000,00 din.  
      ipari szennyezési hatások ellenőrzése a mákosi  
      mezőgazdasági területen) 
• a környezeti radioaktivitás figyelemmel kísérése  100.000,00 din.  
      (a radioaktív villámhárítók hatása) 
• az aeropollen figyelemmel kísérése és előrejelzése   200.000,00 din.   
 
Az említett mérések és vizsgálatok realizálására a jogszabályokkal összhangban lefolytatott 

megfelelő eljárást követően alá kell írni a szerződéseket a meghatalmazott szakmai és tudományos 
szervezetekkel és intézményekkel. 
 

3. Hulladékgazdálkodási programok 
                                                                             650.000,00 dinár   

 
 Összhangban a hulladékgazdálkodásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. sz.) 

20. szakaszával a helyi önkormányzati egység  köteles  meghozni  az  alábbiakat:  
 

- a hulladékgazdálkodási helyi tervet, biztosítani           350.000,00 din.  
      a feltételeket és gondoskodni  a végrehajtásáról  
- a területén rendezni, biztosítani, megszervezni           300.000,00 din.  
      és lefolytatni a kommunális, illetve belső és veszélytelen   
      hulladék kezelését.  

 
4. A természeti javak védelmét és fejlesztését célzó programok 

500.000,00 dinár 
 

Zenta község területén ki kell dolgozni a zöld közterületek  kataszterét.  
  
A zöld közterületek kataszterét helyi közösségenként kell kidolgozni.  

 
5. Tudományos-kutatóprogramok és –projektumok 

500.000,00 dinár   
 

Társfinanszírozásra kerülnek azok az életkörnyezetre vonatkozó tudományos- 
kutatóprojektumok, amelyekre vonatkozóan fennáll a szükséglet és az érdek a Zenta község területén 
való megvalósítást illetően, és amelyek a Zenta községbeli környezetvédelemhez és -fejlesztéshez 
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hozzájáruló konkrét megoldásokkal együtt rövid időszak alatt alkalmazható tudományos eredményeket 
nyújtanak. 

 
A fenti tevékenységek társfinanszírozásáról szabályzatot, illetve külön aktust kell meghozni. 
 
6. Oktatótevékenység és környezetvédelmi tudatformálás 

1.000.000,00 dinár 
 

A környezetvédelmi tudatformálás, a környezetvédelem népszerűsítése és a környezeti nevelés 
szintjének emelése céljából a Községi Közigazgatási Hivatal környezetvédelemben illetékes szerve 
önállóan vagy a Községi Közigazgatási Hivatal egyéb szerveivel, szervezetekkel, szolgálatokkal, 
iskolákkal, szak- és tudományos szervezetekkel, illetve egyénekkel vagy civil szervezetekkel 
együttműködve környezetvédelmi és -fejlesztési tárgyú, illetve jelentős környezetvédelmi 
eseményekről és dátumokról megemlékező előadásokat, szemináriumokat vagy tribünöket fog 
szervezni, illetve részt vesz ezeken:   

 
- környezetvédelmi kiállítások,  
- a Föld napja   
- a környezetvédelem napja  
- autómentes világnap 
- a klímaváltozások napja    
-  Szerbia ökológiájának napja 
- valamint egyéb  jelentős  dátumok és  események.     
  

A fenti tevékenységek társfinanszírozásáról szabályzatot, illetve külön aktust kell meghozni. 
 

7. Tájékoztatás az életkörnyezet állapotáról és minőségéről és az erről szóló 
    adatok közzététele 

200.000,00 dinár   
 
A nyilvánosságnak az életkörnyezet állapotáról való rendszeres, időben való, átfogó és 

objektív tájékoztatása, a környezetvédelem hatáskörében illetékes szerv munkájának nyilvánossága és 
a környezetvédelmi tudatformálás céljából el kell készíteni a környezetvédelem hatáskörében illetékes 
szerv internetes prezentációját. 

 
Az életkörnyezet állapotáról a nyilvánosságot egyúttal a tömegtájékoztatási eszközök útján is 

tájékoztatni kell. 
 

I. A jelen program III. pontjában foglalt tevékenységek finanszírozása, illetve 
társfinanszírozása a Zenta község területén fizetendő környezetvédelmi és -fejlesztési 
térítményről szóló rendelettel összhangban begyűjtött eszközök beáramlásától függően 
eszközlendő. 

II. Ha a bevételek nem valósulnak meg a tervezett összegben, Zenta község polgármestere 
megállapítja a prioritásos tevékenységeket. 

 
III. A program teljesítését és a szerződésbeli kötelezettségek végrehajtása feletti felügyeletet, 

továbbá az egyes programok és projektumok végrehajtását a Zentai Községi Közigazgatási 
Hivatal környezetvédelem hatáskörében illetékes szerve végzi. 
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IV. A szerződött kötelezettségek feletti program és  felügyelet megvalósítáűsát és az egyes 
programok és projektumok megvalósítását a Ízentai Községi Közigazgatási Szerv 
környezetvédelemben hatáskörrel bíró illetékes szerve végzi 

 
V. Ezt a programot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                     Rácz Szabó László, s.k. 
Szám :  415-2/2010-VI                                                              a Zentai KKT elnöke  
 
 
158. 
A művelődésről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 72/2009. szám) 70. szakaszának 2. bekezdése 
és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete 2010. július  05-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

R E N D E L E T E T 
AZ ÖNÁLLÓ MŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ SZEMÉLYEK BIZTOSÍTÁSI 
JÁRULÉKAI BEFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ JOGOSULTSÁG ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK 

KÖZELEBBI FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL 
 

1. szakasz 
 

A képviselő-testület ezzel a rendelettel az önálló művészeti és más művelődési tevékenységet folytató 
személy státusát megszerző személyek nyugdíj-, rokkant- és betegbiztosítási járulékai befizetésére 
vonatkozó jogosultság érvényesítésének közelebbi feltételeit és módját határozza meg. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett rendeltetésre szolgáló eszközöket Zenta község 
költségvetésében kell biztosítani. 
 

2. szakasz 
 

Zenta község fizeti a betegbiztosítási, valamint a nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékot (a 
továbbiakban: biztosítási járulék) azon önálló művész után, aki: 
 

- önállóan, foglalkozásszerűen folytat művészeti vagy más művelődési tevékenységet, 
- akire vonatkozóan reprezentatív művelődési egyesület megállapította az önálló művészeti vagy 

más művelődési tevékenységet folytató személy státusát, 
- akinek a lakóhelye Zenta község területén van, 
- a művészeti vagy más művelődési tevékenységet egyedüli vagy főfoglalkozásként űzi, 
- más alapon teljes egészében  nem rendelkezik biztosítással, 
- az előző évi összbevétele nem haladja meg Zenta község szintjén az éves bruttó átlagkeresetek 

összegét, 
- azon lakáson vagy családi lakóépületen kívül, amelyben lakik, és létesítményen, amelyet 

művészeti alkotásra használ nem rendelkezik (a szűk családi háztartás tagja sem) ingatlan 
vagyonnal. 

 
3. szakasz 

 
Az önálló művész köteles a biztosítási járulékfizetési jogosultság érvényesítésére vonatkozó nyilvános 
felhívásra való jelentkezéshez a következő bizonyítékokat csatolni: a reprezentatív művelődési 
egyesület által az önálló művészi státusról kiállított bizonyítványt, a személyi igazolvány és a 
munkakönyv fénymásolatát, a Pénzügyminisztérium – Adóhivatal Zentai kirendeltségének igazolását 
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az összjövedelem és az ingatlanadó bejelentéséről, ingatlan-nyilvántartási bizonylatot a vagyoni 
helyzetéről és a szűk családtagok vagyoni helyzetéről. 
Az e szakasz 1. bekezdésében említett bizonyítékok nem lehetnek hat hónapnál régebbiek. 
 

4. szakasz 
 

A Községi Közigazgatási Hivatal művelődési ügyekben illetékes osztálya (a továbbiakban: osztály) a 
Dnevnik és a Magyar Szó napilapokban nyilvános felhívást tesz közzé, ami a folyó év április 1-jétől 
30-áig tart, amelyre azoknak az önálló művészeknek kell jelentkezni, akik részére Zenta község a jelen 
rendelet rendelkezéseivel összhangban biztosítási járulékot fog fizetni. 
 
Az osztály a folyó év június 1-jéig megállapítja, hogy a nyilvános felhívásra jelentkezett önálló 
művészek eleget tesznek-e a jelen rendelet 2. szakaszában megszabott feltételeknek, és értesíti őket 
erről. 
 

5. szakasz 
 

A jelen rendelet 4. szakaszának 2. bekezdésében említett értesítés kézhezvétele után az önálló 
művésznek jogában áll kifogást emelni a Községi Tanácshoz. 
 

6. szakasz 
 

A Zentai Községi Tanács az osztály javaslatára, mégpedig a zentai községi költségvetés által az ezen 
rendeltetésre előirányzott folyó évi eszközkeretben, a folyó év július 1-jéig megállapítja azoknak az 
önálló művészeknek a számát, akik után a község fizeti a biztosítási járulékokat.  
 
Az osztály értesíti azokat az önálló művészeket, akik megvalósították azt a jogot, hogy részükre Zenta 
község fizesse a biztosítási járulékokat. 
 
Az önálló művészeti és más művelődési tevékenységet folytató személy státusát megszerző személyek 
nyugdíj-, rokkant- és betegbiztosítási járulékalapját a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében 
utoljára közzétett mértékű, adók és járulékok nélküli minimálbér képezi.  
 

7. szakasz 
 

Az önálló művészeknek a jelen rendelet alapján megállapított biztosítási járulékát a folyó év július 1-
jétől az elkövetkező év június 30-áig kell folyósítani. 
 
A biztosítási járulék befizetése azon reprezentatív művelődési egyesület által történik, amelynél a 
szóban forgó személy nyilvántartásba került. 
 

8. szakasz 
 

A jelen rendelet 4. szakasza szerinti nyilvános felhívásra az osztály által meghatározott tartalmú 
űrlapon kell beadni a jelentkezést.  
 

9. szakasz 
 

2011. március 31-éig a jelentkezéseket nyilvános felhívás nélkül,  közvetlenül a Községi 
Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztályához kell benyújtani.    
 

10. szakasz 
 
Ez a rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon lép hatályba. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                         Rácz Szabó László, s.k. 
Szám: 451-13/2010-V                                                       a Zentai Közégi képviselő-testület  elnöke 
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159. 
A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 62/06., 65/08. és 41/09. szám) 
28. szakaszának 4. bekezdése, a szabálysértésekről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 101/2005., 
116/2008. és 111/2009. szám) 4. szakaszának 1. bekezdése és 35. szakasza, valamint Zenta község 
statútuma (Zenta Község Hiv. Lapja, 1/2006. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 
11/2008. szám) 19. szakaszának 5. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2010. július 05-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi 

 
R  E  N  D  E  L  E  T  E  T 

A VETÉS ÉS AZ ÜLTETVÉNYEK, A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET, A MEZEI 
UTAK ÉS A CSATORNÁK MEZEI KÁROKTÓL VALÓ VÉDELMÉRŐL 

 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 
A Községi Képviselő-testület ezzel a rendelettel intézkedéseket ír elő a mezei károk és a 

mezőgazdasági területen levő szerves hulladékok elégetése elleni védelemre (a továbbiakban: mezei 
károk elleni védelmi intézkedések), továbbá előírja a mezei károk elleni védelmi teendők ellátásának 
hatáskörét, a jelen rendelet végrehajtása feletti felügyeletet és a mezei károk és a mezőgazdasági 
területen levő szerves hulladékok elégetésé elleni védelem szempontjából jelentős egyéb kérdéseket. 
 

2. szakasz 
E rendelet értelmében mezei káron értendő a mezőgazdasági földterületen levő vetés, 

ültetvény, fatörzs és mezőgép megsemmisülése vagy megrongálása által keletkezett kár, a termőföld 
termelékenységének, szerkezetének és rétegeinek a csökkenéséhez vezető kár, továbbá a 
mezőgazdasági földterületen létrejött minden egyéb károsodás.  
 

3. szakasz 
A Zenta község területén levő mezőgazdasági földterület védelme céljából ezzel a rendelettel 

az alábbiakat szabályozzuk: 
 

– a mezőgazdasági földterületen levő vetés és az ültetvények mezei károktól és a nomád legeltetéstől 
való védelmét, 
– a mezőgazdasági földterület, a rajta található felszerelés és létesítmények (öntözőrendszerek, 
jégelhárító állomások) védelmét, 
– a mezei utak és a vízelvezető illetve öntözőcsatornák védelmét a kommunális és egyéb hulladékok 
eldobálása ellen, 
– a mezőgazdasági földterület, mezei utak és a vízelvezető, illetve öntözőcsatornák védelmét a 
gyomok és parlagfű elszaporodása ellen, 
– a rendelet végrehajtásához fontos egyéb kérdéseket. 
 

4. szakasz 
 

E rendelet értelmében a védelem tárgyát a mezőgazdasági földterületen található vetés és az 
ültetvények, a mezőgazdasági földterület, tekintet nélkül a tulajdonformára, a rajta található felszerelés 
és létesítmények, a mezei utak, valamint a vízelvezető és öntözőcsatornák képezik. 
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5. szakasz 
E rendelet értelmében vetésen az elvetett, emberi fogyasztásra vagy állatok takarmányozására, 

illetve ipari feldolgozásra szánt mezőgazdasági kultúrák értendők. 
 

6. szakasz 
E rendelet értelmében ültetvényen a község területén levő építési terület határain kívül eső 

gyümölcsös, szőlő, faiskola, csenderes, mezővédő sáv és a regionális utak menti erdei fák értendők. 
 

7. szakasz 
E rendelet értelmében mezőgazdasági területen értendők a község területén levő építési terület 

határain kívül eső szántóföldek, kertek, gyümölcsösök, szőlők, legelők, mezők, halastavak, nádasok és 
mocsarak, tekintet nélkül a tulajdonformájukra, és a mezőgazdasági termelés alá vonható földterületek. 
 

8. szakasz 
A jelen rendelet 7. szakaszának rendelkezése értelmében az építési területnek nyilvánított, de 

mezőgazdasági területként használt terület a tervezett rendeltetés alá vonásig a jelen rendelet szerinti 
védelmet élvezi. 
 

9. szakasz 
Mezei úton minden olyan osztályozatlan út értendő, mely a község területén levő építési 

övezeten kívül eső mezőgazdasági földterület parcelláit köti össze. 
 

10. szakasz 
A vízelvezető és öntözőcsatornákon olyan csatornákat értünk, melyek a parcellákkal és mezei 

utakkal határosak, és a mezőgazdasági termelés fejlesztése érdekében vízelvezetésre vagy folyamatos 
öntözésre szolgálnak. 
 

II. INTÉZKEDÉSEK A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET VÉDELMÉRE  
 

11. szakasz 
A vetés és az ültetvények, a mezőgazdasági földterület, az ezeken található felszerelés és 

létesítmények, a mezei utak, illetve a vízelvezető és öntözőcsatornák védelme érdekében tilos: 
 

1. eltulajdonítani, letördelni, kiszaggatni, lekaszálni és leszedni más vetését, a más termőföldjén 
levő terményeket a mezőgazdasági földterület tulajdonosának vagy használójának az engedélye 
nélkül, 

2. letördelni, kivágni, kitépni, vegyi vagy biológiai, illetve egyéb úton megrongálni a más 
termőföldjén levő vetést és ültetvényeket a mezőgazdasági földterület tulajdonosának vagy 
használójának az engedélye nélkül, 

3. a mezőgazdasági termények maradványait más mezőgazdasági földterületén összegyűjteni a 
mezőgazdasági földterület tulajdonosának vagy használójának az engedélye nélkül, 

4. a vetés és az ültetvények maradványainak égetése mezőgazdasági földterületen, 
5. szántás vagy bármely más művelet más mezőgazdasági földterületén a mezőgazdasági 

földterület tulajdonosának vagy használójának az engedélye nélkül, 
6. traktorral, állati erővel vont járművel vagy más szállítóeszközzel más megművelt vagy művelés 

alá nem vont mezőgazdasági földterületén áthajtani a mezőgazdasági földterület 
tulajdonosának vagy használójának az engedélye nélkül, 
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7. gyalogösvényt vágni más megművelt vagy művelés alá nem vont mezőgazdasági földterületén, 
8. jószágot és baromfit legeltetni, átterelni idegen megművelt vagy művelés alá nem vont 

mezőgazdasági földterületen a mezőgazdasági földterület tulajdonosának vagy használójának 
az engedélye nélkül, a legelőkön levő jószágitatásra szolgáló vizek kivételével a 
mezőgazdasági földterületről szóló törvény 74. szakasza értelmében, 

9. jószágot felügyelet nélkül hagyni a mezőn, illetve a jószág őrzését kiskorúra vagy a vele bánni 
nem képes más személyre bízni, 

10. a mezőgazdasági földterület használatára szolgáló létesítményeken és eszközökön kárt okozni, 
11. különféle növényi maradványokat, elhullott állatok tetemeit, hulladékot, építőanyag hulladékot 

és más szemetet mezőgazdasági földterületre, mezei útra, csatornába és más vízfolyásba 
hordani és dobni, 

12. használt műanyag fóliát, csomagolóanyagot stb. valamint egyéb nehezen bomló anyagot 
mezőgazdasági földterületen, mezei úton vagy a csatornában hagyni, illetve beszántani, 

13. fekáliát vagy trágyalét saját vagy idegen mezőgazdasági földre, illetve öntöző- vagy 
vízelvezető csatornába engedni, 

14. nem az előírások szerint használni a műtrágyát, a szerves trágyát és a gyomirtó szereket, 
15. a tiltó, figyelmeztető, mezsgye- vagy határkijelölő jelzéseket megrongálni, eltávolítani vagy 

áthelyezni, 
16. a mezőgazdasági földterület megművelésére, a vetés és a termények leszedésére, a 

mezőgazdasági kultúrák védelmére és ápolására szolgáló mezőgazdasági gépeket, 
szerszámokat és eszközöket olyan módon használni, hogy azzal a szomszédos mezőgazdasági 
földterületen kárt okozzon, 

17. felszántani, kisebbíteni, felásni, leszórni vagy betemetni a mezei utakat, 
18. elszántani és megrongálni a mezei utat a mezőgazdasági földterület művelése során, 
19. felgyújtani a csenderest, 
20. mérgezett csalétket és másfajta mérget szétszórni, 
21. permetezőt és tartályokat nem a megjelölt helyen üríteni, 
22. a vetőmag, a műtrágya, a gyomirtó szerek és más, mezőgazdasági földön használt eszköz üres 

csomagolóanyagát eldobálni, 
23. az öntöző- és vízelvezető csatornákat és a bennük levő vizet használhatatlanná tenni, 
24. a juhok és más jószágok nomád legeltetése a juhok és más jószág nomád legeltetésével 

okozható károk, valamint a fertőző és az élősködők okozta állatbetegségek bekövetkezésének 
és elterjedésének megakadályozása érdekében, 

25. szállítóeszközöket, gépeket és jószágot mezőgazdasági munkálatok idején közúton és mezei 
úton hagyni olyan módon, hogy akadályozza az úton történő közlekedést vagy kárt okozzon 
idegen mezőgazdasági földterületen. 

 
12. szakasz 

  A jelen rendelet 11. szakasza 8. pontjában foglalt rendelkezésektől eltérően a jószágot 
ki lehet engedni az állami tulajdonban levő legelőre, amely úgy van körülkerítve, hogy 
megakadályozza a jószág kijárását azzal a feltétellel, hogy a jószágtulajdonos erről a jószág 
kiengedése előtt 8 nappal erről beszerezte azon helyi közösség jóváhagyását, amelynek a területén a 
legelő található, a kérelemhez pedig csatolta a legelőhasználati jogosultságról szóló bizonyítékot. 
 

13. szakasz 
 A megművelt mezőgazdasági földterület tulajdonosai és használói (jogi és természetes 
személyek) kötelesek a parlagfüvet rendszeresen irtani. 
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14. szakasz 
 Az utak terjedelmének és átjárhatóságának megőrzése érdekében tilos az utak felületének 
elszántása, valamint bármely más módon kárt tenni az utak átjárhatóságában. 
 Minden polgár egyenlő jogokkal rendelkezik a mezei utak használatát, valamint megóvásának 
kötelezettségét illetően. 
 

15. szakasz 
 A megrongált és elszántott mezei utak helyreállítása érdekében a mezőőr, a gazda vagy a helyi 
közösség hatásköri szervének a kezdeményezésére a Községi Közigazgatási Hivatal mezőgazdasági 
ügyekben illetékes szervezeti egységének hivatalos személye elrendeli a mezei út újbóli felmérését, 
illetve a megrongált út javítását.  
 Az út felmérésének és rendezésének a költségei a jelen rendelet 14. szakaszában említett 
tilalmakkal ellentétben eljáró személyt terhelik. 
 

III. A MEZEI KÁR ELLENI VÉDELMI TEENDŐK VÉGZÉSÉNEK HATÁSKÖRE 
 

16. szakasz 
 A vetés és az ültetvények, a mezőgazdasági földterület, a mezei utak és a csatornák mezei 
károktól való szervezett védelmének e rendelet értelmében történő biztosítása a Községi Közigazgatási 
Hivatal mezőgazdaságban illetékes szervezeti egységének a hatáskörébe tartozik. 
 A mezei kártól való szervezett védelmi intézkedések elvégzésével gazdasági társaságot, illetve 
vállalatot, vállalkozót vagy az említett tevékenység ellátására bejegyzett más jogi személyt lehet 
megbízni, azzal a feltétellel, hogy a gazdasági társaság, vállalat, vállalkozó vagy más jogi személy, 
akinek ill. amelynek részére nyilvános pályázat alapján első ízben ítélik oda a mezei kár elleni 
védelem teendőinek ellátását, elfogadja  a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal foglalkoztatottjainak 
munkaviszonyba való átvételének a kötelezettségét, akik a jelen rendelet hatályba lépésének napján 
azonos teendőkben vannak beosztásban (mezőőrök). 
 Az előző szakasz értelmében a nyilvános pályázat kiírásáról szóló végzést és a mezei károk 
elleni védelmi teendőkkel való megbízásról szóló végzést a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője 
hozza meg a Községi Tanács jóváhagyásával. 
 

17. szakasz 
 A mezei károk elleni védelmi intézkedések végrehajtása felett a Községi Közigazgatási Hivatal 
mezőgazdaságban illetékes szervezeti egységének hivatalos személye gyakorol felügyeletet. 
 

18. szakasz 
 A mezőgazdasági földterületen levő vetés és az ültetvények mezei kártól való közvetlen 
védelmét a gazdasági társaság, vállalkozó vagy a mezei károk elleni védelmi teendőkkel megbízott 
más jogi személy mezőőre végzi, a jelen rendelet rendelkezései alapján. 
 A mezőgazdasági földterületen levő vetés és az ültetvények, a mezőgazdasági földterület, a 
mezei utak és a vízelvezető és öntözőcsatornák védelme során a mezőőr hivatalos személynek 
minősül. 
 A mezőőr szolgálati igazolvánnyal rendelkezik, amelyben személyes adatain kívül feltüntetik 
jogállását, a területet, amelyen a védelmet ellátja, valamint a jelen rendeletben megállapított 
meghatalmazásokkal való rendelkezést. 
 A mezőőrök szolgálati egyenruhával rendelkeznek. 
 A mezőőri teendők ellátása során a mezőőrnek jelzést kell hordani a szolgálati egyenruhán és 
magánál kell tartani a szolgálati igazolványt. 
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 Az egyenruhán viselt jelzés a mezőőr családi és utónevét, valamint a szolgálati igazolvány 
számát tartalmazza. 
 

19. szakasz 
 A mezőőri teendők ellátása során a mezőőr jogai és kötelességei az alábbiak: 

1. rendszeresen körüljárja a mezőgazdasági földterületet, a mezei utakat és az öntöző- és 
vízelvezető csatornákat, 

2. megakadályozza a jelen rendelet 11. szakaszában említett cselekményeket, 
3. felkutatja a mezőgazdasági földterület kárvallott tulajdonosait, illetve a kár elkövetéséért 

felelős személyt, 
4. a szabálysértésben tetten ért személytől elismervény ellenében ideiglenesen elveszi az összes 

eltulajdonított terményt és tárgyat, és elismervény ellenében átadja a károsult tulajdonosnak 
vagy a föld használójának, ha pedig az ismeretlen, az elkobzott terményt és tárgyakat a 
Községi Közigazgatási Hivatal hivatalos személyének adja át további eljárás céljából, 

5. minden nem megengedett cselekmény esetén megállapítja a pontosító körülményeket a kárt 
okozó cselekményt illetően, a kár elkövetésének időpontját és helyét, és a szabálysértési 
cselekményen tetten ért személytől fel kell vennie a szükséges adatokat, és erről jegyzőkönyvet 
kell készítenie, 

6. figyelmezteti a mezőgazdasági földterület és az öntöző- és vízelvezető csatorna tulajdonosát, 
illetve használóját, hogy végezze el a gyom- és parlagfűirtást, 

7. a felügyelet nélküli, illetve ismeretlen tulajdonosú jószágot vagy  baromfit elismervény 
ellenében elvezeti vagy őrzésre átad, 

8. értesíti a Községi Közigazgatási Hivatalnak a jelen rendelet 17. szakaszában említett hivatalos 
személyét az elhullott állatok tetemeinek szervezett eltávolítása céljából, 

9. a jelen rendeletben előírt egyéb mezei károk elleni védelmi intézkedéseket foganatosít. 
 

20. szakasz 
 Ha a mezőőr felügyelet nélküli, ismeretlen tulajdonosú jószágot ér tetten mezei kár 
elkövetésén, elvezeti és átadja egy meghatározott helyen őrzésre. A mezőőr köteles azon helyi 
közösséggel együtt, amelynek a területén a jószágot mezei kár elkövetésében érte megszervezni a 
jószág szállítását és elhelyezését, erről jelentést állít össze és azt megküldi a jelen rendelet 17. 
szakaszában említett hivatalos személynek. 
 Az előző bekezdésben említett jelentés alapján a hivatalos személy köteles biztosítani az 
értesítés kitűzését a helyi közösség hirdetőtábláján, amelyben felszólítja a jószág tulajdonosát, illetve 
tartóját, hogy 15 napon belül vegye át a jószágot, annak feltüntetésével, hogy ellenkező esetben 
eladásra kerül. Ha a tulajdonos, illetve jószágtartó a meghatározott időpontban jelentkezik, és 
bizonyítja, hogy a jószág az övé, a szállítási, etetési és őrzési költségek kifizetése után elismervény 
ellenében átveheti a jószágot. 
 Ha a jószágtulajdonos, illetve jószágtartó nem jelentkezik a megszabott határidőben, vagy 
elutasítja, hogy a jószágot a jelen rendelet 20. szakaszának 2. bekezdésében foglalt feltételekkel 
átveszi, a vetés és ültetvények, a mezőgazdasági földterület, a mezei utak és csatornák mezei károktól 
való védelmi intézkedései lebonyolításának folyamatában nyilvános árverés útján történő eladási 
eljárást fognak lebonyolítani, a kapott pénzeszközöket pedig a szállítási, élelmezési és őrzési költségek 
levonását követően letétbe helyezik. 
 Ha a jószágtulajdonos, illetve jószágtartó nem jelentkezik egy éven belül, illetve nem indítanak 
bírósági eljárást, a letétbe helyezett eszközök a községi költségvetés bevételét fogják képezni, és az 
elfogott jószág ideiglenes elhelyezésére szolgáló létesítmények felépítésére, hozzáépítésére, 
felújítására és karbantartására kerül felhasználásra. 
 

21. szakasz 
 A mezőőr köteles a szabálysértés elkövetőjének, illetve a kár elkövetőjének felkutatása 
alkalmával jegyzőkönyvet készíteni a szabálysértés elkövetője, illetve a kár elkövetője adataival, és azt 
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a cselekmény végrehajtásának, illetve a kérelem kézhezvételének napjától 3 napon belül megküldeni a 
jelen rendelet 17. szakaszában említett hivatalos személynek. 
 Ha a mezőgazdasági földterület tulajdonosa, illetve használója megállapítja, hogy kárt 
szenvedett, de a mezőőr ezt nem vette észre, a kárt legkésőbb a kár tudomásul vételének napjától 
számított 3 napon belül bejelenti a mezőőrnek. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: az elkövető, illetve 
a tulajdonos, azaz a jószágtartó személyazonosságára vonatkozó alapvető adatokat, a szabálysértés 
tényszerű leírását (a szabálysértés ideje, helye és módja), a bizonyítékokat (az elkövető, a károsult, a 
tanúk nyilatkozatát és aláírásukat, az elkövetett kárról készített fényképeket) és a mezőőr aláírását. A 
személyazonosságra vonatkozó alapvető adatok: családi és utónév, születési év és hely, lakcím vagy az 
ideiglenes tartózkodási hely, személyi szám és a foglalkozás. 
 

22. szakasz 
 A mezőőr meg van hatalmazva arra, hogy abban az esetben, ha a mezei kár okozásán vagy 
nomád legeltetésen ért személy személyazonosságát nem áll módjában azonosítani, vagy ha a személy 
elutasítja az együttműködést a mezőőrrel, a belügyi szervektől kérjen segítséget, hogy a helyszínen 
megállapíthassák a személyazonosságát. 
 

23. szakasz 
 A mezőőr köteles naponta szolgálati naplót vezetni. 
 

24. szakasz 
 A Községi Közigazgatási Hivatal jelen rendelet 17. szakaszában említett hivatalos 
személyének kötelezettségei az alábbiak: 
 

- ki kell dolgoznia a község területén lévő vetés és az ültetvények, a mezőgazdasági földterület, a 
mezei utak és a csatornák védelmére vonatkozó intézkedések lebonyolításának éves 
munkaprogram-javaslatát, 

- a község területén lévő vetés és az ültetvények, a mezőgazdasági földterület, a mezei utak és a 
csatornák védelmére vonatkozó intézkedések lebonyolításának éves munkaprogram-javaslatát 
jóváhagyásra benyújtja a Zentai Községi Tanácsnak, 

- az elkövetett kárról szóló dokumentációt benyújtja a mezőőrszolgálat felügyelőjének,  
- a község területén lévő vetés és az ültetvények, a mezőgazdasági földterület, a mezei utak és a 

csatornák védelmére vonatkozó intézkedések lebonyolításának éves munkaprogramjával 
összhangban jelentést kér a mezőőrök beosztásáról, 

- a gazdasági társasághoz és a jelen rendelet 16. szakaszában említettekhez kérelmet nyújt be az 
ellenőrző akció megszervezésére a község területén, 

- évente legalább egyszer megkéri és megküldi a Zentai Községi Képviselő-testületnek a 
mezőőrök munkájáról és munkaeredményeiről szóló jelentést, 

- ellátja a mezei károk elleni védőintézkedések lebonyolításához szükséges egyéb teendőket. 
 

IV A MEZEI KÁR MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSA 
 

25. szakasz 
A mezei kár felbecslése iránti kérelmet a jelen rendelet 17. szakaszában említett hivatalos 

személynek kell benyújtani, amely azt a mezőkárok felbecslésére illetékes községi bizottságnak (a 
továbbiakban: bizottság) továbbítja. 
 A bizottsági tagokat a Községi Tanács négyéves időszakra nevezi ki. 
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 A bizottság tagjainak különböző profilú okleveles mezőgazdasági mérnököknek kell lenni 
(növénytermesztési-konyhakertészeti, növényvédelmi, állattenyésztési, gyümölcsészet-szőlészeti, 
mezőgazdasági gépészeti, illetve más szakirány). 
 A bizottsági tagoknak a szakmában szerzett legalább 3 év munkatapasztalattal kell rendelkezni. 
 

26. szakasz 
A bizottság köteles a mezei kár felbecslése iránt benyújtott kérelemmel összhangban a kár 

keletkezésének helyszínén jegyzőkönyvet készíteni. 
 A mezőgazdasági földterület károsult tulajdonosa, illetve használója, és a kár elkövetéséért 
felelős személy részt vehet a bizottság munkájában.  
 A mezei kár felbecsléséről szóló jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza: a felbecslés 
elvégzésének napját és óráját, a károsult és az elkövető személyazonosságáról szóló alapvető adatokat, 
a cselekmény tényszerű leírását (a cselekmény végrehajtásának ideje, helye és módja) és a keletkezett 
kár értékben és mennyiségben kimutatott szakmai felbecslését.  
 A Községi Közigazgatási Hivatalnak a mezei károk elleni védelmi intézkedések lebonyolítása 
feletti felügyelet ellátásában illetékes hivatalos személyének a jelen rendelet 21. szakaszában említett 
határidőkben való  tájékoztatásáért – a szabálysértési eljárás megindítására vonatkozó javaslatnak a 
hatásköri szervekhez való időben történő előterjesztése céljából – a gazdasági társaságnak, a 
vállalkozónak vagy más jogi személynek a vetés és az ültetvények, a mezőgazdasági földterület, a 
mezei utak és a csatornák mezei károktól való védelmi intézkedéseinek teendőivel megbízott felelős 
személye tartozik felelősséggel. 
 

27. szakasz 
 A vetés és az ültetvények, a mezőgazdasági földterület, a mezei utak és csatornák mezei 
károktól való védelmi intézkedéseinek lebonyolításához szükséges eszközöket Zenta község 
költségvetésében kell biztosítani az éves programmal összhangban, amelyre a Községi Képviselő-
testület ad jóváhagyást.  
 

V. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK 
 

28. szakasz 
 2.500,00-tól 75.000,00 dinárig terjedő szabálysértési pénzbírsággal büntetendő a jelen rendelet 
11. és 15. szakaszában említett szabálysértésért a természetes személy vagy a jogi személy felelős 
személye, amelynek foglalkoztatottja:  

1. letördeli, kiszaggatja, lekaszálja és leszüreteli az idegen vetést, a más termőföldjén levő 
termést,  

2. letördeli, kivágja, kitépi, vegyi vagy biológiai, illetve más úton okoz kárt az idegen 
mezőgazdasági földterületen levő vetésben és ültetvényekben, 

3. idegen mezőgazdasági területen összegyűjti a mezőgazdasági termények maradványait, 
4. a vetés és az ültetvények maradványait égeti mezőgazdasági földterületen,    
5. zánt vagy bármely más cselekményt végez idegen mezőgazdasági földterületen,  

a tulajdonos engedélye nélkül, 
6. traktorral, állati erővel vont járművel vagy más szállítóeszközzel idegen megművelt vagy 

művelés alá nem vont mezőgazdasági földterületen áthajt, 
7. gyalogösvényt vág idegen megművelt vagy művelés alá nem vont mezőgazdasági 

földterületen, 
8. jószágot és baromfit legeltet, átterel idegen megművelt vagy művelés alá nem vont 

mezőgazdasági földterületen a mezőgazdasági földterület tulajdonosának vagy használójának 
az engedélye nélkül, a mezőgazdasági földterületről szóló törvény 74. szakaszában említett 
vizek kivételével, 

9. jószágot felügyelet nélkül hagy a mezőn, illetve a jószág őrzését kiskorúra vagy a jószággal 
bánni nem képes más személyre bízza, 

10. a mezőgazdasági föld használatára szolgáló létesítményeken és eszközökön kárt okoz, 
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11. különféle növényi maradványokat, elhullott állatok tetemeit, hulladékot, építőanyag-
hulladékot és más szemetet mezőgazdasági földterületre, közútra, mezei útra, csatornába és 
más vízfolyásba hord, illetve dob, 

12. használt műanyag fóliát, csomagolóanyagot stb. valamint egyéb nehezen bomló anyagot 
mezőgazdasági földterületen, mezei úton, vagy a csatornában hagy, illetve beszánt, 

13. fekáliát vagy trágyalét saját vagy idegen mezőgazdasági földterületre, illetve az öntöző- vagy 
vízelvezető csatornába enged, 

14. a műtrágyát, a szerves trágyát és a gyomirtó szereket nem az előírás szerint használja, 
15. a tiltó, fegyelmeztető, mezsgye- vagy határkijelölő jelzéseket megrongálja, eltávolítja vagy 

áthelyezi, 
16. a mezőgazdasági földterület megművelésére, a termés és termények leszedésére, a 

mezőgazdasági kultúrák védelmére és ápolására szolgáló mezőgazdasági gépeket, 
szerszámokat és eszközöket olyan módon használja, hogy azzal a szomszédos mezőgazdasági 
földterületen kárt okoz, 

17. felszántja, csökkenti, felássa, leszórja, vagy betemeti a mezei utakat, 
18. elszántja és megrongálja a mezei utat a mezőgazdasági földterület művelése során, 
19. felgyújtja a csenderest, 
20. mérgezett csalétket és másfajta mérget szór szét, 
21. permetezőt és tartályt nem megjelölt helyen ürít ki, 
22. a vetőmag, a műtrágya, a gyomirtó szerek és más, mezőgazdasági földön használt eszköz üres 

csomagolóanyagát szétszórja, 
23. az öntöző- és vízelvezető csatornákat és a bennük levő vizet használhatatlanná teszi, 
24. a juhok és más jószágok nomád legeltetését végzi, és ezzel kárt okoz, valamint a fertőző és az 

élősködők okozta betegségek elterjedésének veszélyét idézi elő, 
25. szállítóeszközöket, gépeket és jószágot mezőgazdasági munkák idején közúton vagy mezei 

úton hagy olyan módon, hogy akadályozza a közlekedést, vagy kárt okozzon idegen 
mezőgazdasági földterületen. 

 
VI. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

 
29. szakasz 

 A mezei károk elleni védelemre vonatkozó, a jelen rendelet hatályba lépésének napja előtt 
megkezdett eljárásokat a károkozás időpontjában hatályban levő előírások szerint kell befejezni, ha a 
törvény másként nem rendelkezik. 
 A mezei károk elleni védelmi intézkedések végrehajtásával való megbízásról szóló, a jelen 
rendelet 17. szakasza szerinti végzés meghozataláig a mezőőri tevékenységet a Községi Közigazgatási 
Hivatalban foglalkoztatott mezőőrök végzik, az eddigi előírásokkal összhangban. 
 

30. szakasz 
 A jelen rendelet hatálybalépésének napján a mezőőrök jogairól és kötelezettségeiről, valamint a 
mezőőri tevékenység Zenta község területén való ellátásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 3/2003. szám) hatályát veszti, az előző szakaszban említett rendelkezések kivételével. 
 

31. szakasz 
 A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon 
lép hatályba. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                            Rácz Szabó László, s.k. 
Szám: 320-14/2010-III                                                                 a  ZENTAI KKT ELNÖKE 
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160. 
A helyi  önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos  Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza  1. 
bekezdésének 3. és 13. pontja,  az idegenforgalomról szóló törvény  (az SZK  Hivatalos Közlönye,   
36/2009. sz.)  104. szakasza, valamint  Zenta  község  statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
1/2006. sz.  – egységes  szerkezetbe foglalt  szöveg, 2/2007. és  11/2008. sz.) 19. szakasza  1. 
bekezdésének 3. és  14. pontja  alapján  
Zenta  Község Képviselő-testülete  a  2010.  július 05-én tartott ülésén meghozta  az alábbi   
 

H A T Á R O Z A T O T   
A TARTÓZKODÁSI ILLETÉKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 

KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL  
 

1. szakasz 
 
A KKT a jelen rendelettel módosítást és kiegészítést  eszközöl  a  tartózkodási illetékről szóló  
rendeletben (Zenta  Község Hivatalos Lapja,  17/2009. sz.).  
 

2. szakasz   
A 4. szakasz 1. bekezdésében a 3. pont az alábbiak szerint módosul:   
 
„3. a 70%-ban rokkant és testi sérült személyek, az első és ötödik csoportba sorolt katonai rokkantak, 
az első és ötödik csoportba sorolt polgári rokkantak, a vakok, az izomsorvadásban és hasonló izom- és 
idegi izombetegségekben, paraplégiában és kvadriplégiában, cerebláris- és gyermekbénulásban, 
valamint szklerózis multiplexben szenvedők, a fejlődésben gátolt személyek, valamint az említett 
személyek kísérői.” 
 
A 3.  pont után az  alábbi új,   4. pont  következik:   
 
„4. tanulók és egyetemi hallgatók, akik szervezeten  tartózkodnak  elhelyezést szolgáló vendéglátói 
létesítményben sport és rekreációs, valamint egyéb   aktivitások  céljából,   az  oktatási hatásköri 
minisztérium programja szerint, az egyetemi hallgatók, akik  szervezetten  tartózkodnak  elhelyezést   
szolgáló  vendéglátói   létesítményben,  kötelező oktatás lefolytatása   céljából,  összhangban    az  
oktatási intézmény oktatási tervével, valamint  a  köztársasági és regionális  tudásfelmérő és  képességi 
versenyek résztvevői.”  
Az eddigi 4. és 5. pontok 5. és 6. pontokká válnak.  
 

3. szakasz   
Az 5. szakasz az alábbiak szerint módosul:   
 
„Az illetéket szerződés alapján, összhangban a törvénnyel, az elhelyezési szolgáltatást nyújtó jogi 
személy, vállalkozó vagy természetes személy (a  továbbiakban:  elhelyezési szolgáltatást nyújtó)  
szedi  be.  
A  jelen szakasz  1. bekezdése  szerinti  szerződést az elhelyezési szolgáltatást  nyújtó természetes 
személy megküldi az idegenforgalmi teendőkben illetékes községi  közigazgatási  hivatalnak 
nyilvántartásba vétel céljából.   
Az elhelyezési szolgáltatást nyújtó az elhelyezési szolgáltatás nyújtásával egyidejűleg    szedi be az 
illetéket.  
Ha az elhelyezési szolgáltatást nyújtó nem szedi be az illetéket, akkor köteles a  nem beszedett  illeték  
összegét saját  terhére befizetni.  
Az elhelyezési szolgáltatást nyújtó köteles az elhelyezési szolgáltatás számláján kimutatni az illeték 
összegét, valamint feltüntetni  az  illeték összege alóli felmentésnek, vagy  csökkentésének  az  alapját, 
összhangban a  jelen rendelet  4. szakaszával.  
A beszedett illeték eszközeit  az  elhelyezési  szolgáltatást  nyújtó a hónap minden 15.  napját  követő  
öt napon  belül  köteles  befizetni.     
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4. szakasz   
A 6. szakasz az alábbiak szerint módosul:   
 
„A beszedett  illetékből  eredő eszközök  Zenta község  költségvetésének a  jövedelmét képezik és   az  
információs-promóciós anyag biztosítására  kell felhasználni,  amellyel    promoveálják  Zenta  Község 
Idegenforgalmi Szervezetének idegenforgalmi értékeit és kulturális hagyatékát, biztosítják az  
idegenforgalmi  jelzéseket és a szervezet  működését.”   
 

5. szakasz   
A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép 
hatályba.  
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                       Rácz Szabó László, s.k. 
Szám:  53-33/2010-III                             Zenta KKT elnöke 
 
 

161. 
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 
12. szakaszának 1. bekezdése 2. pontja és 23. szakaszának 2. bekezdése, аz oktatási és nevelési 
rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 53. szakaszának 2. 
bekezdése és 54. szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 
129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja, továbbá Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 
19. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2010. július 05-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI  STEVAN SREMAC ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKÉNEK  

KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
A Községi Képviselő-testület 2010. július 5-étől kezdve négyéves megbízatási időszakra kinevezi a 
zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszéktagjait, az alábbiak szerint: 
 

– Stajić Viktorija – a tantestület javaslatára, 
– Adrijan Brkušanin – a tantestület javaslatára, 
– Baráti Csanyiga Mónika – a tantestület javaslatára, 
– Zabos Eleonóra – a szülői tanács javaslatára, 
– Szénási Oszkár – a szülői tanács javaslatára, 
– Knežević Szilvia – a szülői tanács javaslatára, 
– Erdélyi György – a helyi önkormányzat javaslatára, 
– Takács Kornél – a helyi önkormányzat javaslatára, 
– Nagy Zoltán – a helyi önkormányzat javaslatára. 

 
II. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                      Rácz Szabó László, s.k. 
Szám:020-97/2010-V                                                                                 a Zentai KKT elnöke 
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162. 
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 12. 
szakaszának 1. bekezdése 2. pontja és 23. szakaszának 2. bekezdése, аz oktatási és nevelési rendszer 
alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 53. szakaszának 2. bekezdése és 54. 
szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 
1. bekezdésének 20. pontja, továbbá Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2010. július 05-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

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

 
I. 

A Községi Képviselő-testület 2010. július 5-étől kezdve négyéves megbízatási időszakra kinevezi a Zentai 
Gimnázium iskolaszéktagjait, az alábbiak szerint: 
Nagy Szilvia – a tantestület javaslatára, 
Máriás Ildikó – a tantestület javaslatára, 
Mészáros Anna – a tantestület javaslatára, 
Szloboda Gabriella – a szülői tanács javaslatára, 
Prokop Róbert – a szülői tanács javaslatára, 
Szögi Perge Aliz – a szülői tanács javaslatára, 
Póka Sárközi Ibolya – a helyi önkormányzat javaslatára, 
Radivoj Muškinja – a helyi önkormányzat javaslatára, 
Marjanović Fodor Valéria – a helyi önkormányzat javaslatára. 
 

II. 
Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                        Rácz Szabó László, s.k. 
Szám:020-142/2010-V                                                                                  a Zentai KKT elnöke 
 
 
163. 
А nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 12. 
szakaszának 1. bekezdése 4. pontja és 23. szakaszának 2. bekezdése, az oktatási és nevelési rendszer 
alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 53. szakaszának 2. bekezdése és 54. 
szakaszának 2. bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. 
szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja, továbbá Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. 
bekezdésének 26. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2010. július 05-én tartott ülésén 
meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI  BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

ISKOLASZÉKTAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
A Községi Képviselő-testület felmenti a Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 
iskolaszéktagjait, éspedig: 

1. Kovács Nándort – a helyi önkormányzat képviselőjét, 
2. Fodor Istvánt – a helyi önkormányzat képviselőjét. 

 
II. 

Ez a határozat meghozatalának napján lép hatályba, és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                         Rácz Szabó László, s.k. 
Szám:020-101/2010-V                                                                                  a Zentai  KKT elnöke 
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164. 
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 
12. szakaszának 1. bekezdése 2. pontja és 23. szakaszának 2. bekezdése, аz oktatási és nevelési 
rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 53. szakaszának 2. 
bekezdése és 54. szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 
129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének  20. pontja, továbbá Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 
19. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2010.július 05-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI  BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

ISKOLASZÉKTAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
A Községi Képviselő-testület kinevezi a Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 
iskolaszéktagjait, éspedig: 

1. Kálmán Imrét – a helyi önkormányzat javaslatára és 
2. Póka Zoltánt – a helyi önkormányzat javaslatára. 

 
II. 

Ez a határozat meghozatalának napján lép hatályba, és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos 
Lapjában. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                 Rácz Szabó László, s.k. 
Szám:020-201/2010-V                                                                          a Zentai KKT elnöke 
 

 
165. 
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 
12. szakaszának 1. bekezdése 2. pontja és 23. szakaszának 2. bekezdése, аz oktatási és nevelési 
rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 53. szakaszának 2. 
bekezdése és 54. szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 
129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja, továbbá Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 
19. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2010.július 05-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI  KÖZGAZDASÁGI-KERESKEDELMI ISKOLA  

ISKOLASZÉKÉNEK  KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
A Községi Képviselő-testület 2010. július 5-étől kezdve négyéves megbízatási időszakra kinevezi a 
Zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjait, az alábbiak szerint: 

– Izabela Šantić – a tantestület javaslatára, 
– Mészáros Márta – a tantestület javaslatára, 
– Otilija Škrbić– a tantestület javaslatára, 
– Nagy Danyi Gizella – a szülői tanács javaslatára, 
– Gulyás Ibolya – a szülői tanács javaslatára, 
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– Marija Ninković – a szülői tanács javaslatára, 
– Ladányi Emese – a helyi önkormányzat javaslatára, 
– Dr. Božidar Dimitrijević  – a helyi önkormányzat javaslatára, 
– Mr. Ksenija Segedi – a helyi önkormányzat javaslatára. 

 
II. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                    Rácz Szabó László, s.k. 
Szám:020-104/2010-V                                                                  Zentai KKT elnöke  
 

 
166. 
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 
12. szakaszának 1. bekezdése 2. pontja és 23. szakaszának 2. bekezdése, аz oktatási és nevelési 
rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 53. szakaszának 2. 
bekezdése és 54. szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 
129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja, továbbá Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 
19. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2010. július 05-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI STEVAN MOKRANJAC ALAPFOKÚ ZENEISKOLA ISKOLASZÉKÉNEK  

KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

A Községi Képviselő-testület 2010. július 5-étől kezdve négyéves megbízatási időszakra kinevezi a 
zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola iskolaszéktagjait, az alábbiak szerint: 
 

– Barát Szilvia – a tantestület javaslatára, 
– Kiss Tamás – a tantestület javaslatára, 
– Jelena Paloš– a tantestület javaslatára, 
– Barát Kálmán – a szülői tanács javaslatára, 
– Tamara Đurić-Živković – a szülői tanács javaslatára, 
– Jelena Sočin-Panjević a szülői tanács javaslatára, 
– Bagi Katalin – a helyi önkormányzat javaslatára, 
– Jablonszki Ilona  – a helyi önkormányzat javaslatára, 
– Bencz Arsenović Gabriella – a helyi önkormányzat javaslatára. 

 
II. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                 Rácz Szabó László, s.k. 
Szám:020-98/2010-V                                                                 a Zentai KKT elnöke  
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167. 
A mezőgazdasági földállomány, valamint a mezőgazdasági termékek beszolgáltatásából eredő elvégzetlen 
kötelezettségek miatti elkobzás alapján társadalmi tulajdonba került földek visszaszármaztatásának és a 
jogok elismerésének módjáról és feltételeiről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 18/91., 20/92. és 
42/98. sz.)  2. szakasza, 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 2010. július 05-én tartott ülésén megerősítette az alábbi 
 

J A V A S L A T O T 
A FÖLD-VISSZASZÁRMAZTATÁSI BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRA 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület javaslatot terjeszt elő a belgrádi Mezőgazdasági, Erdészeti és 
Vízgazdálkodási Minisztériumhoz a zentai községi föld-visszaszármaztatási bizottság megalakításáról 
szóló, 2001. 03. 15-én 119-05-00023/2001-09. szám alatt meghozott határozat módosítására, az alábbiak 
szerint: 
I. MEGALAKÍTJUK a föld-visszaszármaztatási ügyekben eljáró és határozatot hozó bizottságot, az alábbi 
összetételben: 

1. SZÉL CSONKA ILONA – a Szabadkai Alapfokú Bíróság bírója, elnök 
SVETLANA RADONJIĆ – a  Szabadkai Alapfokú Bíróság bírója, elnökhelyettes 

2. LÉVAI ZOLTÁN – geodéta, tag 
VARGA ZOLTÁN – geodéta, taghelyettes 

3. TALLÓS GYÖRGY – mezőgazdasági mérnök, tag 
NENAD POPOV – mezőgazdasági mérnök, taghelyettes 

4. MOLNÁR GÁBOR ÁKOS – a Zentai Községi Képviselő-testület képviselője, tag 
BORBÉLY FERENC – a Zentai Községi Képviselő-testület képviselője, taghelyettes 

5. SÓTI FERENC– a Zentai Községi Képviselő-testület képviselője, tag 
NAGY ABONYI  PÁL – a Zentai Községi Képviselő-testület képviselője, taghelyettes. 

 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                Rácz Szabó László, s.k. 
Szám: 020-118/2010-VII                                                            a Községi Képviselő-testület elnöke 
 
 
168. 
A nemzeti kisebbségek  nemzeti tanácsairól szóló törvény  (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009.  sz.)  12. 
szakaszának 1. bekezdése 4. pontja és 23. szakaszának  2. bekezdése, az oktatási és nevelési rendszer 
alapjairól szóló törvény  (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009.  sz.)  53. szakaszának 2. bekezdése és 54 
szakaszának 2. bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló törvény ( az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. 
szám)  32 szakasza 1. bekezdésének 20. pontja,  továbbá Zenta  község  statútuma  ( Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egzséges szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám )  19. 
szakasza  1.  bekezdésének  26. pontja  alapján  Zenta  Község   Képviselő-testülete  2010. јúlius 05- én 
tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA ISKOLASZÉKTAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL 

 
I. 

A Községi Képviselő-testület felmenti a Zentai Egészségügyi Középisola Iskolaszékének  tagjait, éspedig: 
1. dr. Zámborszki Ágó Ilonát  – a helyi önkormányzat képviselőjét és 
2. dr. Bauerfeind Csabát – a helyi önkormányzat képviselőjét. 
 

II. 
Ez a határozat  Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                        Rácz Szabó László, s.k. 
Szám:020-113/2010-V                                                                  a Zentai KKT elnöke  
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169. 
А nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény(az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 
12. szakaszának 1. bekezdése 2. pontja és 23. szakaszának 2. bekezdése, az oktatási és nevelési 
rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 53. szakaszának 2. 
bekezdése és 54. szakaszának 2. bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. 
Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja, továbbá Zenta község statútuma 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. 
szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2010. július 
05-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA ISKOLASZÉKTAGJAINAK 

KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
A Községi Képviselő-testület kinevezi a Zentai Egészségügyi Középisola Iskolaszékének  tagjait, 
éspedig: 
      1.   Hangya Lászlót  – a helyi önkormányzat képviselőjét és 
      2.   Takács Évát – a helyi önkormányzat képviselőjét. 
 

II. 
Ez a határozat  Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                       Rácz Szabó László, s.k. 
Szám:020-120/2010-V                                                                               a Zentai KKT elnöke  
 

 
170. 
А nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény(az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 
12. szakaszának 1. bekezdése 4. pontja és 23. szakaszának 2. bekezdése, az oktatási és nevelési 
rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 53. szakaszának 2. 
bekezdése és 54. szakaszának 2. bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. 
Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja, továbbá Zenta község statútuma 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. 
szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete                
2010.  július 05 – én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI  „SNEŽANA – HÓFEHÉRKE ÓVODA IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGJÁNAK  

FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
A Községi Képviselő-testület felmenti a Zentai Snežana-Hófehérke Óvoda igazgatóbizottságának 
tagját, éspedig: 

1. Rácz Szabó Mártát  – a helyi önkormányzat képviselőjét. 
 

II. 
Ez a határozat  Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                Rácz Szabó László, s.k. 
Szám:020-109/2010-V                                                                         a Zentai KKT elnöke  
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171. 
А nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény(az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 
12. szakaszának 1. bekezdése 2. pontja és 23. szakaszának 2. bekezdése, az oktatási és nevelési 
rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 53. szakaszának 2. 
bekezdése és 54. szakaszának 2. bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. 
Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja, továbbá Zenta község statútuma 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. 
szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2010. július 
05-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI  „SNEŽANA – HÓFEHÉRKE ÓVODA IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGJÁNAK 

KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
A Községi Képviselő-testület kinevezi a Zentai Snežana-Hófehérke Óvoda igazgatóbizottságának 
tagját, éspedig: 

1. Kucsera Angélát  – a helyi önkormányzat képviselőjét. 
 

II. 
Ez a határozat  Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                Rácz Szabó László, s.k. 
Szám:020-110/2010-V                                                                         a Zentai KKT elnöke  
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KIADÓ: A KKT, a KT és a község polgármestere teendőiben illetékes 
osztály, Zenta, Fő tér 1. Telefon: 024/813-574 

FELELŐS 
SZERKESZTŐ: Spec., Kocsis Szürke Makk Anna, 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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