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176. 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 78. szakaszának 1. bekezdése és a Zenta község nyilvános 
elismerései megalapításáról és adományozásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
7/2009. és 12/2009. szám) 26. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2010. augusztus 31-
én  tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

R E N D E L E T E T  
 A ZENTA KÖZSÉGI 2010. ÉVI DÍSZPOLGÁRI CÍM 

ADOMÁNYOZÁSÁRÓL  
 

I. 
A képviselő-testület a Zenta község díszpolgára címet a 2010-es évben az alábbi személyeknek 
adományozza: 
 
- dr. Szeli István zentai születésű irodalmárnak és 
- Matija Bećković zentai születésű költőnek. 
  

II. 
A díszpolgár részére a plakett a Zentai Községi Képviselő-testület községnapi díszülésén kerül 
átadásra. 
 

III. 
Ezt a rendeletet Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                  Rácz Szabó László, s.k. 
Szám: 020-156/2010-I                                                              Zenta KKT elnöke 
 
 
177. 
A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009. sz.) 43. szakasza, a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza és 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 2010. augusztus 31-én   tartott  ülésén meghozta az alábbi  
 

R E N D E L E T E T 
A 2010. ÉVI ZENTAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL  
 

1. szakasz   
A 2010. évi zentai községi költségvetésről szóló rendeletben (Zenta Község Hiv. Lapja, 17/2009. 
szám) az 5. szakasz 99. pozíció, 110. funkció, 499. közgazdasági osztályozás 1. fordulata, állandó 
tartalékok, a „2.200.000” összeg helyébe a „3.200.000” dinár összeg kerül. 
 

2. szakasz 
Az 5. szakasz 103. pozíció, 620. funkció, 511. közgazdasági osztályozás 4. fordulata, termálkút 
kiépítése, az „50.000.000” összeg helyébe a „49.000.000” dinár összeg kerül. 
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3. szakasz 
Ez a rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének a napján lép hatályba. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE         Rácz Szabó László, s.k. 
Szám: SI 124-1/2010                                    Zenta KKT elnöke 
 
 
178. 
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 53/1995., 3/1996. – kiigazítás, 54/1996., 32/1997. és 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 2010.  augusztus 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

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

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
A képviselő-testület ezzel a rendelettel módosításokat és kiegészítéseket eszközöl az üzlet- és 

raktárhelyiségekről, valamint a garázsokról szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
17/2009. sz.). 
 

2. szakasz 
Az 1. szakasz az alábbiak szerint módosul: 

 
„Ez a rendelet megállapítja a Zenta község által használt állami tulajdonú üzlet-, ipari és 

raktárhelyiségek, valamint garázsok használatának feltételeit, bérbeadásának módját és eljárását, a 
bérleti díj mértékét, valamint a használatukkal kapcsolatos többi kérdést szabályozza.” 
 

3. szakasz 
A 2. szakasz az alábbiak szerint módosul: 
 
„A jelen rendelet 1. szakaszában említett üzlet-, ipari és raktárhelyiségek, valamint garázsok 

kezelését a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal helyi adóigazgatási osztálya (a továbbiakban: 
osztály) végzi. 

 
Az osztály van meghatalmazva az üzlet-, ipari és raktárhelyiségek, valamint garázsok 

nyilvántartására, továbbá ellátja az üzlet-, ipari 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-, ipari és raktárhelyiségekkel, valamint 
garázsokkal kapcsolatban a törvénnyel, a község statútumával és a jelen rendelettel összhangban.” 
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4. szakasz 
 A 3. szakasz az alábbi új, 4. szakasszal egészül ki: 
 
 „Ipari területnek tekintendő az ipari tevékenység ellátására szánt terület.” 
 

5. szakasz 
 A 4. szakasz az alábbiak szerint módosul: 
  

„Az üzleti és raktárterületet, valamint garázsokat a szerződéskötés napjától számított legfeljebb 
10 évig terjedő időszakra, meghatározott időre kell bérbe adni. 

 
 Ha a bérlő a törvénnyel, a bérleti szerződéssel és a jó szokásokkal összhangban járt el, Zenta 
község polgármestere írásbeli kérelem alapján jóváhagyhatja számára a bérleti szerződés 5 évre való 
meghosszabbítását. 
 
 Az ipari területet a szerződéskötés napjától számított legfeljebb 15 évig terjedő időszakra kell 
bérbe adni. 
 

Ha a bérlő a törvénnyel, a bérleti szerződéssel és a jó szokásokkal összhangban járt el, Zenta 
község polgármestere írásbeli kérelem alapján jóváhagyhatja számára az ipari terület bérleti 
szerződése 10 évre való meghosszabbítását.” 
 

6. szakasz 
A 6. szakasz az alábbiak szerint módosul: 
 
„Az üzleti, ipari és raktárterületek, valamint garázsok nyilvános árverés útján kerülnek 

bérbeadásra. 
 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett nyilvános árverés kizárólag zárt írásbeli ajánlatok 

begyűjtése útján kerül lebonyolításra (a továbbiakban: nyilvános árverés).” 
 

 
7. szakasz 

A 7. szakasz az alábbiak szerint módosul: 
 

„Az üzleti, ipari és raktárterületek, valamint garázsok bérbeadása céljából a Danas és a Magyar 
Szó napilapokban, valamint a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján hirdetést kell 
közzétenni.” 
 

8. szakasz 
A 8. szakasz 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„A személyektől és dolgoktól kiürített üzleti, ipari és raktárterületek, valamint garázsok 

bérbeadására vonatkozó hirdetés kiírásáról a község polgármestere hoz rendeletet.” 
 

9. szakasz 
A 9. szakasz az alábbiak szerint módosul: 

 
„A hirdetésnek főként az alábbiakat kell tartalmaznia: 
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1. az üzlet-, ipari és raktárhelyiségről, illetve garázsról szóló adatokat (terület, üzleti övezet, cím és a 
terület szerkezete), 
2. az üzlet-, az ipari 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 havi bérlet kezdőösszegének mértékét (a terület 
felülete szorozva a m2-enkénti árral azon övezetre vonatkozóan, amelyben a terület található), 
6. azt a rendelkezést, hogy minden résztvevő köteles a hirdetésen való részvétel céljából szavatossági 
összeget befizetni, a szavatossági összeg kéthavi bérletet kitevő mértékét és a folyószámlaszámot, 
amelyre be kell fizetni, 
7. a megjegyzést, hogy a legkedvezőbb ajánlattevő részére a befizetett szavatossági összeget 
beszámítják a bérleti díjba, és ugyanezt visszatérítik a nyilvános árverésen nem eredményes 
ajánlattevőknek, 
8. azon rendelkezést, hogy az üzleti, ipari és raktárterület és a garázs látott állapotban kerül bérbeadásra, 
9. a rendelkezést, mely szerint a Zenta község irányában bármely alapon adóssággal rendelkező 
ajánlattevő ajánlatát nem veszik figyelembe, 
10. azokat az adatokat és csatolmányokat egyenként felsorolva, amelyeket a ajánlatoknak kötelezően 
tartalmazni kell,   
11. a címet és az ajánlat benyújtásának a módját, azzal a megjegyzéssel, hogy az benyújtónak zárt 
borítékban kell az ajánlatot megküldeni az alábbiak feltüntetésével: AJÁNLAT A HIRDETÉSBEN ….  
SORSZÁM ALATT SZEREPLŐ ÜZLETI-RAKTÁRTERÜLETRE – NEM FELBONTANDÓ – és a 
hirdetésre ajánlatot benyújtó személy címét, illetve székhelyét, 
12. az ajánlatok benyújtásának határidejét, 
13. az arra vonatkozó rendelkezést, hogy a késve beérkező és szabálytalan ajánlatokat nem veszik figyelembe, 
14. a beérkezett ajánlatok felbontásának időpontját és helyét, 
15. az arra vonatkozó rendelkezést, hogy a bérleti díj összege a rendelet 34. és 35. szakaszával 
összhangban korrigálandó, 
16. az arra vonatkozó rendelkezést, hogy a község polgármestere aktusának meghozatalát követően 
határozott időre – a Köztársasági Vagyonigazgatóság általi jóváhagyásig, de legfeljebb tízéves időszakra, 
illetve az ipari területekre vonatkozóan tizenöt évre 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, 
17. azon rendelkezést, hogy kötelező a résztvevő személyi igazolványának a bemutatása, valamint a 
bíróság által hitelesített szabályos meghatalmazás bemutatása, 
18. a rendeletet, hogy minden ajánlattevő csak egy ajánlatot nyújthat be agyanarra az üzlethelyiségre 
vonatkozóan. 

A havi bérleti díj mértéke a jelen rendelet 29., 30. és 31. szakaszával összhangban kerül 
megállapításra.” 
 

10. szakasz 
A 10. szakasz 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„Az üzlet-, ipari és raktárhelyiségek, valamint garázsok bérbeadási eljárását az üzleti terület 

bérbeadására vonatkozó legkedvezőbb ajánlattevőt megválasztó bizottság folytatja le (a továbbiakban: 
bizottság).” 

11. szakasz 
A 11. szakasz az alábbiak szerint módosul: 
„A bizottság elnöke, tagjai és helyetteseik ajánlattevőként nem vehetnek részt a nyilvános 

hirdetés eljárásában.”  
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12. szakasz 
A 12. szakasz 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
„A bizottság munkájáról a beérkezett ajánlatok felbontása folyamán jegyzőkönyvet kell 

vezetni, amit az elnök és a jelenlevő bizottsági tagok aláírnak.” 
 

13. szakasz 
A 12. szakasz utáni cím az alábbiak szerint módosul: 

 
„NYILVÁNOS  HIRDETÉS” 

 
14. szakasz 

A 13. szakasz az alábbiak szerint módosul: 
 
„A jelen rendelet 7. szakaszában kiírt hirdetés alapján az üzleti, ipari vagy raktárterület, illetve garázs 
odaítélése végetti nyilvános hirdetés eljárásában az érdekelt személyeknek ajánlatokat kell benyújtani 
a községi bizottságnak. 
 
Egy személy több üzleti, ipari és raktárterületre, illetve garázsra vonatkozóan nyújthat be ajánlatot, 
azzal, hogy köteles minden területre csak egy teljes ajánlatot benyújtani és befizetni a kért 
szavatossági összeget.” 
 

15. szakasz 
A 14. szakasz az alábbiak szerint módosul: 

 
„A jelentkezés kötelezően tartalmazza: 
 
- az ajánlat 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 Gazdasági Cégbejegyzési Ügynökség jegyzékébe való bejegyzésről szóló határozat 
másolatát, illetve cégbejegyzési kivonatot, lakcímet és a személyi igazolvány fénymásolatát, 
C) jogi személyekre vonatkozóan – a cégnevet és kötelezően a Gazdasági Cégbejegyzési Ügynökség 
jegyzékébe való bejegyzésről szóló határozat fénymásolatát, a jogi személy székhelyét a képviseletre 
meghatalmazott személyről szóló adatokat és a folyószámlaszámot, 
- azon üzleti, ipari vagy raktárterületről, illetve garázsról szóló adatokat, amelyre vonatkozóan az 
ajánlatot benyújtják, 
- az ellátandó tevékenységet, 
- a kijelentést, hogy az üzleti területet látott állapotban kerül átvételre, 
- a hirdetésben előirányzott szavatossági összeg befizetésének bizonyítékát, 
- az ajánlott havi bérleti díj mértékét dinárban kifejezett meghatározott összeg formájában, 
- a nyilatkozatot, hogy jogvita esetén elfogadja a bérbeadó székhelye szerinti helyi hatáskörű bíróság 
illetékességét.” 
 

16. szakasz 
A 15. szakasz az alábbiak szerint módosul: 
„Ha a nyilvános hirdetés eljárásában csak egy résztvevő jelentkezik, az ő ajánlatát fogadják el 

azzal a feltétellel, hogy az ajánlat időben érkezett és megfelelő.” 
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17. szakasz 
A 16. szakasz az alábbiak szerint módosul: 

 
„A beérkezett ajánlatok felbontásának eljárásában az összes ajánlattevő részt vehet, 

személyesen vagy meghatalmazott útján. 
 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett eljárás megnyitását a bizottság elnöke vagy 

elnökhelyettese hirdeti meg.” 
 

18. szakasz 
A 17. szakasz az alábbiak szerint módosul: 

 
„A jelen rendelet 16. szakaszában említett eljárás megnyitása után a bizottság megkezdi a 

benyújtott ajánlatok számának a megállapítását, és konstatálja, hogy az ajánlatbenyújtók közül ki van 
személyesen jelen, illetve hogy az ajánlatbenyújtók meghatalmazottja rendelkezik-e szabályos 
meghatalmazással – az eljárásban való részvételre való meghatalmazással. 

 
Az ajánlatbenyújtók személyazonosságának megállapítása után a bizottság megállapítja, hogy a 

benyújtott ajánlatok időben érkeztek-e és hogy megfelelőek-e. 
Nem megfelelő az az ajánlat, amely nem tesz eleget a hirdetésben megállapított feltételeknek. 
 
A késve beérkezett és nem megfelelő ajánlatokat a bizottság nem veszi figyelembe, amit 

jegyzőkönyvileg konstatál.” 
 

19. szakasz 
A 18. szakasz az alábbiak szerint módosul: 

 
 „Az ajánlattevő vagy meghatalmazott képviselője bármely ajánlatát visszavonhatja a bizottság 
nyilvános ülésén, amelyen jelen van, éspedig csak a zárt ajánlatok felbontásának a megkezdése előtt. 
 
 A beérkezett ajánlatok felbontása után egy ajánlatot sem lehet visszavonni. 
 Minden ajánlattevő ugyanazon üzlethelyiséget illetően csak egy ajánlat benyújtására jogosult. 
 
 Ha egy ajánlattevő több mint egy ajánlatot nyújt be (függetlenül attól, hogy az ajánlatok külön-
külön vagy egy borítékban, illetve egy papíron vannak), úgy tekintendő, hogy az ajánlatot be sem 
nyújtották, és nem veszik figyelembe. 
 
 Legkedvezőbbnek a legnagyobb bérleti díjat megajánló ajánlattevő tekintendő. 
 
 Ha az ajánlott árak ugyanazok, a bizottság felszólítja az ajánlattevőket, hogy zárt borítékban 
adjanak új ajánlatot (ha mindannyian eleget tesznek a felszólításnak), ha pedig nem jelentkeznek 
mindannyian, új összejövetelt rendel el ezen teendő elvégzésére. 
 
 A jelen szakasz 6. bekezdése szerinti legkedvezőbb ajánlattevő az, aki a legmagasabb bérleti 
díjat ajánlotta.” 
 
 
 
 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

− 17. szám − 
2010. szeptember 2.. 

 

 - 340 -

20. szakasz 
 
A 19. szakasz az alábbiak szerint módosul: 

 „Amennyiben a hirdetésre nem érkezik időben egy írásbeli ajánlat sem, illetve amennyiben egy 
résztvevő sem tesz eleget a hirdetésben előírt összes feltételnek, Zenta község polgármestere dönt az új 
hirdetés kiírásáról.” 
 

21. szakasz 
A 20. szakasz az alábbiak szerint módosul: 

 
„A nyilvános hirdetési eljárás lebonyolításának napjától számított 8 napon belül a bizottság 

köteles a község polgármesterének megküldeni: 
 

- az üzleti, ipari vagy raktárterület, illetve garázs bérbeadására vonatkozó javaslatot, 
- az ajánlatok fénymásolatát, 
- a szavatossági összeg befizetéséről szóló bizonyítékot, 
- a beérkezett ajánlatok felbontásáról készített jegyzőkönyvet, 
- a bizottság véleménye szerint a döntéshozatalhoz szükséges egyéb dokumentációt.” 
 

22. szakasz 
A 21. szakasz 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„Ha a község polgármestere a benyújtott dokumentáció alapján úgy véli, hogy a nyilvános 

hirdetési eljárás nem volt szabályosan lefolytatva, határozatot hoz a hirdetés, illetve a hirdetés egy 
részének a megsemmisítéséről.” 

 
23. szakasz 

 
A 22. szakasz 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
„A jelen rendelet 20. szakaszában említett megküldött dokumentáció alapján a község 

polgármestere határozatot hoz az üzleti, ipari vagy raktárterületnek, illetve garázsnak a legkedvezőbb 
ajánlattevő részére történő bérbeadásáról.” 

 
24. szakasz 

A 22. szakasz 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„A Községi Közigazgatási Hivatal hatáskörrel bíró osztálya az üzleti, ipari vagy raktárterület, 
illetve garázs bérbeadásáról szóló határozat meghozatalának napjától számított 8 (nyolc) napon belül 
egy-egy példányt megküld a hirdetés minden résztvevőjének.” 

 
25. szakasz 

 
A 22. szakasz 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
„Az üzleti, ipari 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.” 
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26. szakasz 
A 23. szakasz 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
„Az üzleti, ipari és raktárterület, illetve garázs bérbeadásáról szóló nem kifogásolt határozat, 

illetve a kifogás alapján hozott határozat véglegesnek tekintendő, és bírósági eljárásban támadható 
meg.” 
 

27. szakasz 
A 23. szakasz 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
„A végleges határozat alapján a kézhezvétel napjától számított 15 napon belül az üzleti, ipari 

vagy raktárterületet, illetve garázst bérbevevő ajánlattevő köteles megkötni az üzleti, ipari vagy 
raktárterületre, illetve garázsra vonatkozó, a jelen rendelet 4. szakaszában előírt, határozott időre szóló 
bérleti szerződést, a Vagyonigazgatóság általi jóváhagyás megszerzéséig.” 
 

28. szakasz 
A 25. szakasz 1. bekezdésének 1. fordulata az alábbiak szerint módosul: 

 
"– a bérlő elhalálozása esetén, illetve a bérlő nyugdíjjogosultságának érvényesítése esetén, ha 

rendszeresen eleget tett a Zenta község iránti kötelezettségeinek, a bérletet átvehetik a bérlőnek az 
ugyanazon tevékenységvégzést folytatni óhajtó utódai (gyermekek, unokák), házastársa vagy szülője,”  
 

29. szakasz 
A 25. szakasz 1. bekezdése az alábbi új, 4. fordulattal egészül ki: 

 
„– ha a bérlő a törvénnyel, a bérleti szerződéssel és a jó szokásokkal összhangban járt el, Zenta 

község polgármestere írásbeli kérelem alapján jóváhagyhatja számára a bérleti szerződés 5 évre, az 
ipari területre vonatkozóan pedig 10 évre való meghosszabbítását.” 
 

30. szakasz 
A 26. szakasz 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
„A hasznos terület az SRPS-szel összhangban számítandó ki.” 

 
31. szakasz 

A 27. szakasz 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„A hasznos terület az SRPS-szel összhangban számítandó ki.” 
 

32. szakasz 
A 29. szakasz 1. bekezdésének 2. fordulata az alábbiak szerint módosul: 

 
„– a garázsokra vonatkozóan a havi bérleti díj összegét négyzetméterenként 80 dinárban 

állapítjuk meg.” 
 

33. szakasz 
A 29. szakasz 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 „A jelen szakasz 1. bekezdésében említett bérleti díjak nem tartalmazzák a hozzáadottérték-
adót.” 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

− 17. szám − 
2010. szeptember 2.. 

 

 - 342 -

34. szakasz 
 A rendelet a 29. szakasz után az alábbi új, 29/a szakasszal egészül ki: 
 
 „Az ipari helyiségekre vonatkozóan a havi bérleti díj összegét négyzetméterenként 100 
dinárban állapítjuk meg.” 
 

35. szakasz 
A 30. szakaszban a táblázat ötödik sora az alábbiak szerint módosul: 
 

 „Negyedik                                   25” 
 

36. szakasz 
A 30. szakaszban a táblázat hatodik sora az alábbiak szerint módosul: 
 

 „Ötödik                                   30” 
 

37. szakasz 
A 31. szakasz az alábbiak szerint módosul: 

 
„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 koefficiens – szorzószám alkalmazandó. 

 
A pénzügyi-technikai és ügyviteli szolgáltatások, bankok és biztosítótársaságok 

tevékenységekre vonatkozóan az e rendelet 26. szakasza értelmében megállapított bérleti díjra 1,5 
korrekciós koefficiens – szorzószám alkalmazandó.” 
 

38. szakasz 
A 32. szakasz 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
„Az üzlet-, ipari 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, vagy aláírt biankó váltót kell benyújtani a bérbeadónak.” 
 

39. szakasz 
A 33. szakasz az alábbiak szerint módosul: 

 
„Azon személy, akivel a jelen rendelet 23. szakasza 1. bekezdése szerinti határozat alapján meg 

lett kötve az üzlet-, ipari vagy raktárhelyiség, illetve garázs bérleti szerződése, az ajánlatában 
feltüntetett havi bérleti díjösszeget kitevő mértékű bért fizet. 
  

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett személy addig fizeti a megajánlott havi bérleti 
díjösszeget kitevő mértékű havi bért, míg a jelen rendeletben megszabott bérleti díj azt el nem éri, 
azután pedig a rendelettel összhangban megállapított bérletet kell fizetni.” 
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40. szakasz 

A 35. szakasz 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„A község polgármesterének az üzleti, ipari és raktárterület, illetve garázs odaítéléséről szóló 
határozatában és a bérleti szerződésben meghatározott bérlet mértékét az osztály a jelen rendelet 34. 
szakaszával összhangban fogja korrigálni.” 

 
41. szakasz 

A 35. szakasz az alábbi új, 4. bekezdéssel egészül ki: 
„Késedelmes fizetésnek tekintendő, ha a bérlő egymás után több mint két hónapban nem fizeti 

a bérleti díjat.“ 
 

42. szakasz 
A 36. szakasz 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
„Az üzleti, ipari és raktárterület, illetve garázs használata utáni bérleti díj havonta, a hónap 15-

éig fizetendő az előző hónapra vonatkozóan.” 
 

43. szakasz 
A 37. szakasz az alábbiak szerint módosul: 

 
„Az üzleti, ipari 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-, ipari 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-, ipari és raktárhelyiségek, illetve garázsok 
beszerzésére fordítható.” 
 

44. szakasz 
A 38. szakasz 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
„Az üzlet-, ipari és raktárhelyiségek, valamint a garázsok beruházási karbantartását pénzügyi 

terv alapján a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal végzi.” 
 

45. szakasz 
A 38. szakasz 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„Az üzleti, ipari és raktárterület, illetve garázs folyó karbantartása a bérleti szerződés 

megkötése után a bérlőt terheli.” 
 

46. szakasz 
A 39. szakasz 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
„Az üzleti, ipari 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.” 
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47. szakasz 
A 39. szakasz 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
„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, ipari és raktárterület, illetve garázs saját költségű 
átalakításának, illetve felújításának a bérlő részére való jóváhagyási feltételeiről és eljárásáról szóló 
szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) állapítja meg, amelyet a Zentai Községi Képviselő-testület hoz 
meg.”  

 
48. szakasz 

A 40. szakasz az alábbiak szerint módosul: 
 

„A saját eszközök üzlet-, ipari és raktárhelyiség, illetve garázs átalakításába, felújításába, 
illetve beruházási karbantartásába való befektetése alapján a bérlő nem jogosult ezekben társtulajdont 
szerezni.” 
 

49. szakasz 
A 42. szakasz az alábbiak szerint módosul: 

 
„A bérlő köteles az üzleti, ipari és raktárterületet, illetve garázst rendszeresen karbantartani, és 

felelős állaguk romlásáért. 
 
A bérlő köteles saját költségén javításokat eszközölni annak érdekében, hogy az üzlet-, ipari 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, ipari 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, a cég székhelyét, a cégnevet, 

módosítást eszközöl a regisztrációban, megváltoztatja folyószámlaszámát, illetve bármely más 
változtatást eszközöl a bérlettel kapcsolatos adatokban, köteles erről a Községi Közigazgatási Hivatalt 
írásban értesíteni, éspedig a változás bekövetkeztének napját követő 8 napon belül. 

 
Az üzlet-, ipari és raktárhelyiségre, illetve garázsra vonatkozóan megkötött bérleti szerződés 

nélkül az üzlet-, ipari és raktárhelyiség, illetve garázs nem kerülhet a bérlő birtokába. 
 
Az üzleti, ipari 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, ipari 

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, ipari vagy raktárterületen, illetve garázson keletkezett 
esetleges kárt megtéríteni, amit úgyszintén jegyzőkönyvben kell konstatálni.” 
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50. szakasz 
 A 43. szakasz 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„A bérlő az üzlet-, ipari vagy raktárhelyiséget, illetve garázst csak személyesen és a 
szerződésben meghatározott tevékenység ellátására használhatja.” 

 
51. szakasz 

 A 43. szakasz 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
 
„A bérlő az üzlet-, ipari, illetve raktárhelyiséget vagy garázst egészében, illetve annak egy 

részét más személynek albérletbe nem adhatja.” 
 

52. szakasz 
A 45. szakasz az alábbiak szerint módosul: 
 

„A bérleti szerződés főként az alábbiakat tartalmazza: 
 
1. az üzleti, ipari, illetve raktárterületről vagy garázsról szóló adatokat, 
2. a bérleti szerződés érvényességének idejét, 
3. a bérlet kezdetét, 
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-, ipari vagy raktárhelyiséget, illetve garázst csak személyesen 
és a szerződésben meghatározott tevékenység ellátására használhatja, 
6. a rendelkezést, hogy a bérlő az üzlet-, ipari, 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, ipari, 
illetve raktárterület vagy garázs folyó karbantartásának a költségeit, 
11. a rendelkezést, hogy a bérlő csak a község polgármesterének előzetes írásbeli jóváhagyásával 
eszközölhet üzleti, ipari 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, ipari 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, 
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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, ipari és raktárterület, illetve garázs átadására-átvételére, amiről jegyzőkönyvet készítenek 
az üzleti, ipari, 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, ipari, 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, 
19. a rendelkezést, hogy a Zentai Községi Képviselő-testületben legalább egy képviselővel rendelkező 
politikai párttal megkötött üzlethelyiség-bérleti szerződés csak a képviselői megbízatás tartamának 
időszakára vonatkozóan érvényes.” 
 

53. szakasz 
A 46. szakasz 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
„3. ha a bérlő az üzleti, ipari, illetve raktárterületet vagy garázst egészében, illetve részben más 

személynek albérletbe adja,” 
 

54. szakasz 
A 46. szakasz 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„4. ha a bérlő üzleti, ipari, illetve raktárterületen vagy garázson átalakítási, felújítási vagy 

beruházási karbantartási munkálatokat kezd a község polgármesterének előzetes írásbeli jóváhagyása 
nélkül.” 
 

55. szakasz 
A 47. szakasz 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
„Az üzleti, ipari, illetve raktárterület vagy garázs bérleti szerződése a bérbeadó vagy a bérlő 

felmondásával 30 napos felmondási határidővel külön ok feltüntetése nélkül megszűnhet.” 
 

56. szakasz 
A 47. szakasz 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„A bérleti szerződés felbontásának sikertelen kézbesítése esetén szabályos kézbesítésnek 

tekintendő a felmondásnak az üzleti, ipari, illetve raktárterület vagy garázs ajtajára való 
kifüggesztése.” 
 

57. szakasz 
A 48. szakasz 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
„Az üzleti, ipari és raktárterület használata felett az üzleti, ipari 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.” 
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58. szakasz 
A 48. szakasz 2. bekezdésének 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„2. az adott tényállapotba – kinek van a birtokában a szóban forgó üzleti, ipari vagy 

raktárterület,” 
 

59. szakasz 
A 48. szakasz 2. bekezdésének 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
„3. abba, hogy a bérlő nekikezdett-e az átalakítási, felújítási és beruházási karbantartási 

munkálatoknak az üzleti, illetve raktárterületen vagy garázson a község polgármesterének előzetes 
írásbeli jóváhagyása nélkül.” 

 
60. szakasz 

 A 49. szakasz az alábbiak szerint módosul: 
 

„Az üzleti, ipari 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.” 
 

61. szakasz 
Az 50. szakasz az alábbiak szerint módosul: 

 
„A jelen rendelet hatályba lépésének pillanatában üzleti, ipari 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, ipari, illetve raktárterület vagy 
garázs ajtaján, ami szabályos kézbesítésnek tekintendő.” 
 
 

62. szakasz 
Ez a rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napját követő nyolcadik 

napon lép hatályba, a 29. szakasz 1. bekezdésének 2. fordulata és a 29/a szakasz, a 30. szakaszban a 
táblázat ötödik és hatodik sora, valamint a 33. szakasz kivételével, amelyek 2011. január 1-jén lépnek 
hatályba. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                    Rácz Szabó László, s.k.,  
Szám:  361-23/2010-VI                                                            a Zentai KKT elnöke 
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179. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 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. sz.) 19. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2010. augusztus 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT 2009.  ÉVI PÉNZÜGYI JELENTÉSÉNEK 

ELFOGADÁSÁRÓL  
 

I.  
Zenta Község Képviselő-testülete elfogadja a Zentai Elgas Közvállalat 2009. évi pénzügyi jelentését.  
 

II.  
A jelen végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.   
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE     Rácz Szabó László, s.k. 
Szám: 023-8/2010-III                                                              a Zentai KKT  elnöke 
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ELGAS KÖZVÁLLALAT 
Szám: 70/2010 
Dátum: 2010. 02. 08.  
ZENTA   
 

Éves jelentés a vállalat 2009. évi üzletviteléről  
 

Sorsz. Kontó L E Í R Á S        M E G V A L Ó S Í T Á S  
2008                            2009 

ÉVES  TERV   
2009 

I N D E X   
5:4             5:6 

1 2 3     4                                  5 6  7                 8 
      

 A. 
 

Üzletviteli bevételek és kiadások a 
rendszeres üzletvitelből 

 
 

 
 

 
 

 I.   Üzletviteli bevételek  99.026.728,41    97.490.922,82 119.785.000,00 0,98          0,81 
1.  612  Hazai piacon áru és termékek eladásából 

származó bevételek  
 
96.705.604,22     97.490.922,82        

 
117.600.000,00                     

 
1,01           0,83 

2.  621  Saját szükségletet szolgáló termékekből és 
szolgáltatásokból származó bevételek   

 
  2.321.124,19 

 
    2.185.000,00 

 

3.  640 Prémiumokból, szubvenciókból, 
dotációkból, donációkból stb. származó 
bevételek  

 
 
 

  

4.  650 Bérletekből származó bevételek      
 II.  Üzletviteli kiadások   96.654.574,58  104.967.891,96 120.293.539,00 1,09            0,87 

1.   511 Kidolg. dologi kiadások     7.490.440,37       5.458.310,64     8.300.000,00 0,73            0,66 
2.  512 Egyéb dologi kiadások       532.588,28          547.794,74         583.000,00 1,03            0,94 
3.  513 Üzemanyag- és  energiaköltségek, ebből a  

természetes  gáz beszerzési ára   
 
59.872.934,58     68.505.212,57 

 
  80.417.000,00 

 
1,14            0,85 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
      

4.  520 A keresetek költségei (bruttó)  17.104.094,00     18.130.382,00   18.130.435,00 1,06            1,00 
5.  521 Keresetadók és  -járulékok költségei: a  

munkáltató  terhére   
 
 3.061.621,00        3.245.341,00 

 
     3.245.350,00 

 
1,06            1,00 

6.  525 Természetes személyek – bírósági 
szakértők költségei  

 
      24.096,00        - 

 
          25.500,00 

 

7. 526 Az igazgatóbizottsági tagok térítményei         21.084,33             27.113,42           51.204,00 1,29            0,53 
8.  529 Egyéb személyi jellegű kiadások és 

térítmények  
 
   314.963,10            685.757,79 

 
        780.000,00 

 
2,18            0,88 

9.   530 A teljesítési szolgáltatások költségei   1.305.244,22         1.843.324,33      1.325.000,00 1,41            1,39 
10.  531 A szolgáltatások szállításának költségei    334.844,77            252.943,97         371.000,00 0,76            0,68 
11. 532 A karbantartási szolgáltatások költségei      375.424,02           479.890,43         424.000,00 1,28            1,13 
12. 535 Reklám- és propagandaköltségek 

(hirdetések)   
 
     22.904,81             30.524,07 

 
          50.000,00 

 
1,33            0,61 

13.   539 Egyéb szolgáltatások költségei        83.707,25             87.639,56           86.000,00 1,05            1,02 
14.  540 Amortizációs költségek   1.906.687,65         1.961.076,05      1.950.000,00 1,03            1,01 
15.  550 Termelésen kívüli szolgáltatások költs.   1.370.625,98         1.117.494,86      1.550.000,00 0,82            0,72 
16.  551 Reprezentációs költségek       87.502,89            102.894,18           95.050,00 1,18            1,08 
17.  552 Biztosítási díjak költségei  1.318.348,66         1.236.372,00      1.325.000,00 0,94            0,93 
18.  553 Fizetésforgalmi költségek     146.484,93            114.245,61         160.000,00 0,78            0,71 
19.  554 Tagsági díjak költségei     109.472,00            116.037,00         116.000,00 1,06            1,00 
20.  555 Adóköltségek       82.203,10              81.899,77         100.000,00 1,00            0,82 
21.  556 Járulékköltségek       18.445,00              19.550,00           21.000,00 1,06            0,93 
22.  559 Egyéb nem anyagi jellegű kiadások     103.293,17            194.612,52         105.000,00 1,88            1,85 

 III. Üzletviteli nyereség   2.372.153,83   
 IV.  Üzletviteli veszteség                               7.476.969,14         508.539,00  
 V.  Pénzügyi bevételek    514.401,58             928.291,57         530.000,00  

1.  662  Kamatbevételek    514.401,58             928.291,57         530.000,00 1,80            1,75 
2. 663 Pozitív árfolyam-különbözet elszámolása    
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1 2 3 4 5 6 7 8 
      
 VI.  Pénzügyi kiadások     518.367,22             410.233,27         200.000,00  

1.  562 Kamatköltségek    201.537,86             410.233,27         200.000,00 2,04            2,05 
2.  563 Negatív árfolyam-különbözet   316.829,36   
      
 VII.   Egyéb bevételek    486.105,09          3.658.403,50         400.000,00  

1.  670 Nem anyagi jellegű befektetések 
eladásából származó bevételek  

 
    40.000,00               50.000,00 

  
1,25 

1a.  672 Apróleltár eladásából származó bevételek     14.271,18   
2.  673 Anyag eladásából származó bevételek      54.757,77                 1.980,00  0,04 
3.   674 Többlet       87.526,43             101.079,26  1,15 
4.  675 Leírt követelések beszedése     
5.   677 A kötelezettségek csökkenéséből 

származó bevételek  
 
      8.106,55         2.997.545,49 

  

6.  679 Egyéb, nem említett bevételek    281.443,16            507.798,75         400.000,00 1,80            1,27 
      
 VIII.  Egyéb kiadások    718.393,63         2.826.784,44         162.000,00  

1.  570  A végkielégítés törlesztetlen értéke       43.333,14   
2.  572 Részvények szerinti veszteség     
3.  574 Hiány     47.673,85            148.593,16  3,12 
4.  576 Értékkiigazítás szerinti kiadások  

Követelések  
 
  584.045,90 

 
        100.000,00 

 

5.  579 Egyéb nem említett kiadások      43.340,74            542.220,24           62.000,00 12,51          8,57 
6.  585 Értéküket vesztett követelések (60 nap 

feletti vásárlók) 
 
                              2.135.971,04 

  

      
 IX.  Rendszeres üzletvitelből eredő nyereség  2.135.899,65           59.461,00  
 X.  Rendszeres üzletvitelből eredő veszteség                                6.127.291,78   
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1 2 3 4 5 6 7 8 
      
 B.  Adózás előtti nyereség  2.135.899,65             5.946,00  
 721 Az időszak adókiadása       67.195,00   
 722 Az időszak halasztott adóbevétele       10.363,00           20.413,00 1,97 
 C.  Nettó nyereség  2.079.067,65           53.515,00  
 D.  Nettó veszteség                                6.106.878,78   
  Összesen bevételek  100.027.235,08  102.077.617,89  120.715.000,00 1,02            0,85 
  Összesen kiadások    97.891.335,43  108.204.909,67  120.655.539,00 1,11            0,90 

 
Az idei évet 6.106.878,78 dináros nettó veszteséggel zártuk, amely egyike a legnagyobbaknak a vállalat fennállásának az ötvenéves  
történelmében. Az időszak halasztott adóbevételének 20.413,00 dináros összegével rendelkezünk,amely a számviteli- és  az adóamortizáció  
különbségéből keletkezett.  (A számviteli amortizáció 1.961.076,00 dinár, míg az adóamortizáció 1.756.946,00 dinár.)  
A veszteség esetleges részleges lefedéséről később döntünk. A 2003-tól a 2008-ig terjedő időszakban minden évben volt felosztatlan 
nyereségünk, ami összesen 5.288.521,42 dinárt tesz  ki.   
Az első félévhez viszonyítva, amikor 1.156.510,00 dinár többletkiadásunk volt, mint  bevételünk, a  vesztség  hirtelen  megnőtt.   

 
2008                 2009 

A foglalkoztatottak átlagszáma   
a  fizetett órák szerint                                                                                          38,96             38,83  
Átlagos havi kereset                                                                                     36.584,73      38.909,73 
Átlagos havi nettó kereset                                                                            26.309,63      27.987,08 
Átlagos havi kereset a munkáltatót terhelő járulékokkal és  
 tagsági díjakkal                                                                                           43.367,53      46.123,61 
 
A foglalkoztatottkénti havi megvalósítás átlaga   
 
− gázszolgáltatás nélkül                                                                            57.220,46         43.306,71 
− gázszolgáltatással                                                                                206.848,06        209.225,94 
A fölgázszolgáltatási  mennyiség szabványos  m3-ként                         2.590.599  m3  2.132.152  m3 

A zárszámadás  kidolgozásáig  be nem szedett  követelések 12. 31-ével,   
amelyek idősebbek 60 napnál                                                            3.239.302,93         5.274.196,97 
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ebből:  
-    gáz                                                                                                    904.987,30         2.581.207,95 
-    egyéb  vevők                                                                                 2.334.315,63         2.692.289,07 
 
A jelen zárszámadás  zerint a  60 napon felüli  követelések értéke                                 2.135.971,04 
dinárt tesz ki                                                                                                                                          
ebből: 
− gáz                                                                                                                              1.676.220,65 
-    egyéb  vevők                                                                                                                  459.750,39 
 
Nagy nehézségeink vannak  a követelések megfizettetésének beszedését illetően,  gyakran  kereset  által  is  sikertelenek maradnak,  és  a  
bírósági  perek hosszadalmasak. A legnagyobb  adósaink  a  költségvetési eszközhasználók.   
 
 
 
 
 
                                                                       A vállalat  jelentősebb  követelési és  kötelezettségei az  alábbiak: 
 
 
A.                                                                                                                                              2008                              2009        

1. Fizetett előlegek                                                                                                       89.233,16                   37.538,16 
2. Vevők  - gáz                                                                                                      20.227.345,24            21.219.009,32 
3. Vevők  - egyéb                                                                                                    8.903.879,94              9.804.472,46 
4. Folyószámla                                                                                                           373.253,94                 171.760,26 
5. Készletek    (101,102)                                                                                          2.045.457,87              2.082.188,46 

                                                                                                                            31.639.170,15            33.314.968,57 
 
B. kötelezettségek  

1. 4199     Hazai természetes személyek elszámolt bef.                                            642.067,00                    642.067,00 
2. 430       Felvett  előlegek                                                                                     1.999.808,61                    635.973,54 
3. 4330     Hazai beszállítók                                                                                  16.221.073,67               24.939.579,54  
4. 4340     Külföldi beszállítókkal szembeni  kötelezettségek                                 2.997.545,49                             -             
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5. 450, 451 452, 453  kötelezettségek az intézményekkel szemben                        1.858.316,00                 1.879.833,00 
 

                                                                                                                            23.718.810,77               28.097.453,08  
 
A – B                                                                                                                                 7.920.359,38                 5.217.515,49 
 
A kötelezettségek  lefedettsége                                                                                                133,39 %                       118,56 % 
Köteléezettségek a vagyon könyvelőségi értékéhez  viszonyítva                                              35,54 %                         43,34 % 
A felszrelés amortizációs  kulcsa                                                                                               82,77 %                          85,47 % 
 
A kereseteket és a személyi térítményeket  a  Pénzügyminisztérium,  illetve  a Szerb Kormány   utasításai,  valamint   a vállalat   üzletviteli  
programja  szerint   fizettük  ki. 
 

A közvállalatokról szóló törvény 22. szakasza szerinti költségek mozgása: 
 

                                                                                                                                              Tervezett                        Megvalósulás 
− reprezentáció                                                                                                                  95.050,00                        102.894,18 
− reklám és propaganda                                                                                                    50.000,00                          30.524,07  
− emberbaráti segélyek                                                                                                       6.030,00                            5.000,00 
− adományok és  védnökségek                                                                                          53.954,00                          26.400,00 
 
 
A 2009. évben a vállalat pénzügyi helyzete lényegesen romlott az előző évhez viszonyítva a romlás további irányvonalával, így a 
fizetésképtelenség továbbra is fenyeget bennünket. Csaknem a teljes adósságunk a beszállítókkal szemben egy beszállítónál (Srbijagas) áll fenn, 
tehát nem vagyunk abban a helyzetben, hogy a kötelezettségeinket időben kiegyenlítsük. Fennáll a per a Srbijagas-szal szemben a földgáznak a 
2006. évben való egyenlőtlen felhasználása miatt (a perérték kb. 1.000.000,00 dinár).    
 
A 2009. évben jelentősen csökkent az érdeklődés a földgáznak a háztartásokba való bevezetése iránt, valamint a földgáz fogyasztása.    A 2009. 
év folyamán csaknem egyetlen egy új bekötés sem lett kiépítve (a lakosság súlyos anyagi helyzete miatt). Fennáll a kötelezettségünk, hogy az 
állampolgároknak, akik már az előző években szerződést kötöttek, kiépítsük a bekötést. Ezek száma jelentős, a 90-es évekből ered, és ezt a 
problémát a folyó üzletvitel terhére oldjuk meg, abban a sorrendben, amelyben az állampolgárok jelentkeznek, miszerint szeretnének 
fogyasztókká válni.   
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A külföldi tartozást elévültként leírtuk, és ezzel is csökkentettük a veszteségünket.  
A felszerelésünk már jócskán elévült, és az elkövetkezendő időszakban, a pénzügyi lehetőségektől függően arra kell törekednünk, hogy 
fokozatosan felújítsuk és modernizáljuk a felszerelést, habár tekintettel a vállalat súlyos gazdaság helyzetére, az esély erre minimális.   
Az ingatlant, a berendezéseket és a felszerelés a beszerzési áron vezetjük, amennyiben szükség mutatkozik rá, elvégezzük annak becslését.  A 
számviteli szabványok szerint nem végeztünk semmiféle elhatárolásokat (kihasználatlan évi szabadság, végkielégítés stb.), mert az adóelőírások 
nem ismerik el az ilyen elhatárolásokat. A gazdálkodási feltételek igen kedvezőtlenek, a vállalat teljesítménye gyengén kihasznált, részben a 
gazdasági körülmények miatt.  
Kívánatos lenne, ha a munkálatokat, amelyeket kivitelezni tudunk, és amelyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra, a mi vállalatunk kapná 
meg, amire a közbeszerzésekről szóló törvény is lehetőséget nyújt. Amennyiben nem érjük el, hogy a vállalat teljesítményét maximálisan 
kihasználjuk, kérdésessé fog válni a vállalat fennmaradása, ami nem kívánatos sem a foglalkoztatottak, sem pedig az alapító számára.  
 
Mellékletek:  - Az  5-ös  és  a 6-os  számlaosztály  forgalma   

- Állapotmérleg  
 

Készítette:  
 

Lőrinc László, s. k.  
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180. 
A helyi  önkormányzatról szóló  törvény (az  SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 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. sz.) 19. szakasza  1. bekezdésének 8. 
pontja  alapján Zenta Község Képviselő-testülete  a  2010. augusztus 31-én  tartott ülésén meghozta az  
alábbi   
 

V É G Z É S T   
A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT 2009.  ÉVI 

PÉNZÜGYI JELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL  
 

I.  
Zenta Község Képviselő-testülete elfogadja a  Zentai Kommunális-Lakásgazdálkodási  Közvállalat  
2009. évi  pénzügyi  jelentését.  
 

II.  
A jelen végzést  Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.   
 
ZENTA  KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                 Rácz  Szabó László, s.k. 
Szám: 023-10/2010-III                                                                         a Zentai KKT  elnöke 
 
 
ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI  
KÖZVÁLLALAT     
Ilije Birčanin u. 2. sz.   
ZENTA   
Kelt:  2010. 02. 25-én   
 
 

JELENTÉS A  ZENTAI    KLKV   PÉNZÜGYVITELÉRŐL    
a  2009. 01. 01-étől a 2009.12. 31-éig terjedő időszakra vonatkozóan 

 
I. Alapvető adatok 
 

A Zentai Kommunális-Lakásgazdálkodási Közvállalat (törzsszáma: 08139679, adóazonosító száma: 
101101238) állami tőkével gazdálkodik, alapítója pedig Zenta Község Képviselő-testülete.  Zenta 
város területén a kommunális teendők ellátása céljából alapult.  
 

II. Alkalmazott számviteli politika   
 

A vállalat 2005. 12. 31-ével bezárólag a számvitelről és a könyvvizsgálatról szóló törvénnyel 
összhangban állította össze a pénzügyi jelentéseit, a jelentésekben kimutatott állapotokat 
összehangoltuk a pénzügyi jelentéstétel nemzetközi szabványaival, és első alakalommal készültek 
teljes pénzügyi jelentések, összhangban a pénzügyi jelentéstétel nemzetközi szabványaival. Az ezt 
követő három évben (2006, 2007, 2008) a könyvelőséget a költségvetési eszközhasználókra vonatkozó 
számlakeret szerint vezettük, az alapító rendelete alapján, amely alapján bekapcsolódtunk a közvetett 
költségvetési eszközhasználók jegyzékébe.  
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A 2009. évben lekerültünk a közvetett költségvetési eszközhasználók jegyzékéről, így az év elején 
elvégeztük a számlakeret szerinti átkönyvelést, a vállalatot illetően, meghoztuk   a  számvitelről és  a  
számviteli politikáról szóló szabályzatot, és  a  pénzügyi jelentéseket   a szabványokkal összhangban 
dolgoztuk ki. A felsoroltakra való tekintettel, a jelentésekben az előző évre vonatkozó adatok nem 
összehasonlíthatóak.  
 
II.1.  Becslési szabályok  
 
A mérleg szerinti tételek becslésének alapvető szabálya a beszerzési árak és az önköltségi árak 
alkalmazása.  
 
II.2.  Bevételek és kiadások   
 
A bevételek a számlaérték szerint mutatjuk ki, csökkentve az általános forgalmi adóval a 
szolgáltatások elvégzésének pillanatában. A hosszabb időtartamon átvégzett szolgáltatásokra a 
bevételeket a munka elvégzésével arányosan ismerjük el. A mérlegelés napján számlázott bevételeket 
vettük alapul.   
A kiadásokat úgyszintén a bevételek és kiadások okozati összefüggésének elve alapján számoltuk el.  
Az állóeszközök karbantartási és javítási költségeit az elszámolási időszak  bevételeiből  fedezzük, 
amelyben  keletkeztek.  
 
II. 3. Ingatlanok, berendezések és felszerelés  
 
Az ingatlanokat, berendezéseket és felszerelést beszerzési értékben mutattuk ki,  megnövelve  a  
kiadásokkal,  amelyek elismerhetőek    a  beszerzési  értékben,  csökkentve   az amortizáció alapján   
keletkező  értékkiigazítással.   
Felszerelésnek tekintendőek a tárgyak, amelyeknek a használati időtartama hosszabb egy évnél, és az 
egyenkénti értékük magasabb az adóelőírások által előirányozott értékeknél.  
Az amortizációt egyenletesen számoljuk el az ingatlan, berendezés és felszerelés beszerzési értékére, 
az arányossági módszer alkalmazásával, a szabályzatban megállapított használati határidőtől függő 
kulcs alkalmazásával. Nyereség vagy veszteség az ingatlan értékének változása következtében nem 
volt.  
 
II.4. A követelések értékének kiigazítása  
 
A vállalat elvégzi az esedékes követelések egyenkénti kiigazítását, amelyeket illetően a vezetőség  úgy 
értékeli,  hogy  már  nem  beszedhetőek.   Az időszak végén a követelések értéke kiigazítása 
állapotának a növekedése az előző időszakhoz képest növeli a kiadásokat, míg a csökkent 
értékkiigazításokat a bevételek javára könyveljük.  
A közvetlen leírást, amelyet végső leírásnak tekintünk, bírsági döntés alapján történik, a bírósági 
egyezségről szóló szerződés vagy a vállalat igazgatóbizottsága határozata alapján.   
 
II.5. Anyag- és árukészletek  
 
Az anyag- és árukészleteket az átlagos beszerzési ár módszere alapján állapítjuk meg. A kiadások 
terhelésével végezzük az értékkiigazítást azokban az esetekben, amikor úgy értékeljük, hogy a 
készletek értékét azok eladási értékére kell csökkenteni. A sérült készletet, és amely a minősége 
alapján nem felel meg, azt leírjuk.   
 
II.6.  Kockázatvédelmi politika   
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A vállalatnak hitel alapján vannak kötelezettségei, amelyek törlesztése az EUR árfolyamához kötődik, 
a hiteltörlesztés az alapítóval kötött megállapodás alapján biztosított, ami teljes egészében felmenti a 
vállalatot  a  kockázat  alól.   
 

III. Egyes felfedések  
 

III.1.  Üzletviteli eredmény   
A vállalat üzletviteli eredményét az időszakra számlázott megvalósítás alapján alakítottuk 
176.188.000,00 dinár értékben, valamint a megvalósított üzletviteli  költségekre vonatkozóan 
175.111.000,00 dinár összegben, ami a szóban  forgó  időszakra  vonatkozik.  
 
III.1.1. Az üzletviteli bevételeket az alábbi tételek teszik:  
Kontó Megnevezés  Összeg 000-ban 

6020 Kiskereskedelmi eladásból származó bevételek  3816 

6122 Szolgáltatásokból eredő  bevételek  153174 

6401 Szubvenciókból eredő bevételek  6590 

6402 Dotációkból eredő bevételek  1227 

6502 Bérletből származó  bevételek  8240 

 Összesen 173047 
# kto.6020-a temetkezési kellékek eladására  vonatkozik 
# kto.6122-számlázott  kommunális  szolgáltatások   
# kto.6401-a szubvenciókból eredő   bevételeket   az alapítótól,  a banki hitel törlesztésére  kapott  
összeg teszi   
# kto.6402-a  dotációból  eredő bevételeket  a  község területén a  közmunkák ellátására az  állami 
szervektől kapott   összeg  teszi,   
# kto. 6502-a piacon és a vásártéren kiadott helyekből származó bevételek képezik   

III.1.2. A pénzügyi és egyéb bevételeket az alábbi tételek teszik: 
Kontó Megnevezés  Összeg 000-ban 

6626 Bevételek a késedelmi kamatokból  2 

6742 Anyagtöbblet   2 

6774 Bevételek a  kötelezettségek leírásából   302 

6794 Bevételek kártérítés  alapján  2716 

6799 Egyéb helyen nem említett  bevételek  119 

 Összesen  3141 

# kto.6794-a biztosítótársaságtól beszedett    kártérítésre  vonatkozik.  

 

III.1.3.  Az üzletviteli kiadásokat  az  alábbi tételek teszik: 
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Kontócsoport Megnevezés  Összeg 000-ban 

50 A kiskereskedelemben eladott áru beszerzési értéke 2663 

51 Felhasznált anyag,  alkatrészek és energia 26338 

52 Munkaerőköltségek  71598 

53 Termelési szolgáltatások 16065 

54 Amortizáció 12590 

55 Termelési kiadások 17596 

 Összesen  146850 
# az eladott áru  beszerzési értéke  a  temetkezési tevékenységre vonatkozik   
# az amortizáció  alacsonyabb  kulcs  szerint   került  elszámolásra,  mint   ahogyan az  az  
adóelőírásokban   megállapított  
 

III.1.4. A pénzügyi és egyéb kiadásokat az alábbi tételek teszik: 
Kontó Megnevezés  Összeg 000-ban 

562 Kamatkiadások a nem időben  fizetett  hitelekre   3363 

563 Negatív  árfolyamkülönbség   1777 

570 Hiány és  követelések leírása   501 

579 Utólag jóváhagyott  rabatt  és  egyéb  506 

585 A követelések elértéktelenedése   22114 

 Összesen 28261 
# kto.562 – Kamatköltségek – főként  a  hosszú távú hitelekre  vonatkozik, amelyeket az alapító 
finanszíroz 
# kto.585 – A  követelések elértéktelenedése – ezek   60 napnál  régebbi követelések,  a kommunális  
szolgáltatás vevőitől,  vállalatoktól és  állampolgároktól  a követelések    értékkiigazításának  a  
növekedése.   
III.1.5. Üzletviteli eredmény  
Leírás Összeg 000-ban  

Bevételek a  rendszeres üzletvitelből  173047 

Pénzügyi kiadások  2 

Egyéb kiadások  3137 

Üzletviteli kadások  146850 

Egyéb  kiadások  28261 

Az  adóztatás előtti nyereség a rendszeres  üzletvitelből  1075 

Az  időszak  halasztott  adókiadásai   708 

Az  üzletviteli év nettó nyeresége  367 
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# Az  1075 ezer  dinár  értékben megvalósított   nyereség   csökkent  az elkövetkezendő időszak    
adókiadásaival,  így a  nettó nyereség   367 ezer  dinár összegben került kimutatásra.  

III.1.5.  Az  adókötelezettség az   adómérleg  szerint  nem került kimutatásra, mivel  a  rendszeres  
üzletviteli  nyereség,  az  adóelőírások  szerint  ki  lett  igazítva   az  amortizáció 
többletelszámolásával, ami  a vállalat   nyereségére  vonatkozóan    negatív   adóalapot  eredményezett 

III.2. A vállalat  vagyona  és  vagyonforrásai  
Állandó vagyon  321387  Tőke   306601 

Nem anyagi jellegű beruházások 1543  Törzstőke 321572 

Ingaltan és  felszerelés  319790  Tartalékok 516 

Hosszú távú pénzügyi elhelyezések  54  Felosztatlan nyereség   439 

Forgóvagyon  27138  Az  előző évek vesztesége  -15926 

Készletek  5855  Kötelezettségek  41216 

Követelések és  készpénz 21283  Hosszú távú kötelezetts.  19598 

   Rövid távú kötelezettségek  21618 

   Halasztott adókötelezettségek  708 

Összesen  vagyon  348525  Összesen vagyonforrások  348525 

     

Üzletvitelen kívüli vagyon  20166  Üzletvitelen kívüli vagyonforrások  20166 

III.2.1. Ingatlan és felszerelés   
Leírás  Beszerzési érték  Kiigazított érték  Jelenlegi érték  

Év elejei állás 502064 170773 331291 

Növekedés az  év folyamán  1989 0 1989 

Csökkenés az  év  folyamán  0 0 13490 

Év végi állás 504053 184263 319790 

# Az  ingatlan és  a  felszerelés  jelenlegi értéke  csökkent  az  év elejei álláshoz  viszonyítva, főként   
az  elszámolt amortizáció   és az  újonnan   beszerzett eszközök hiánya  miatt,  amelyek  
hatálytalanítanák  (annullálnák)  az említett  jelenlegi értékcsökkenést.  

III.2.2. Követelések és  készpénz  
E csoportban  a  leglényegesebb  tétel  a  követelések  egyenlege a  jogi és  természetes  személyektől  
a  kommunális  szolgáltatásokért.  
Leírás Követelés Kiigazítás Egyenleg   

Vállalatok – vevők   18018 7828 10190 

Állampolgárok – vevők  23909 17129 6780 

Összesen  41927 24957 16970 
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# Az  egyenlegben   a  december havi számlák kerültek kimutatásra, amelyek nem lettek fizetésre  
esedékesek 2009. 12. 31-éig, valamint  a  novemberi számlák egy  része, amelyek nem lettek kifizetve.   
Ezek lényegében a  vevőktől való követelések,   akik esetében   a  fizetési  határidő nem lépte  túl  a  
60 napot.  

III.2.3. Veszteség és felosztatlan  nyereség 

A  veszteség az előző évekből, valamint  a  felosztatlan nyereség egy részéből származik,  amelyek 
kiigazítják  a törzstőkét,  így a  teljes   tőke   alacsonyabb   a törzstőkénél.   

III.2.4. Hosszú távú  követelések  

Ezt  a tételt   a  hosszú távú  hitel  teszi, amelyet  a  közvilágítás  helyreállítására  vettünk fel,   
kimutatásra  került   az év végén fennmaradt   tartozás,  átszámítva   a  mérlegelés  napján érvényes  
középárfolyam szerint.  

III.2.5. Rövid távú  kötelezettségek  

E tételt   a  felvett előlegek, valamint  a  beszállítók felé  fennálló kötelezettségek,  a   foglalkoztatottak  
felé,   a decemberi és a  januári  keresetek  kifizetésére  fennálló   kötelezettségek alkotják.  

III.2.5. Üzletvitelen  kívüli   eszközök  

Ezek felölelik  a  komissziós  eladásra  átvett  árut,  valamint   a  telkbér elszámolását és  beszedését az  
alapító,  Zenta  község    javára   

2010.  02.  22-én         A KLKV nevében   
      s. k. aláírás és  körbélyegző 
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181. 
A szociális védelemről és a polgárok anyagi biztonságának szavatolásáról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 36/91., 79/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/2001., 84/2004., 
101/2005. és 115/2005. sz.) 71. szakaszának 2. bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló törvény 
(az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 20. szakasza 1. bekezdésének 17. pontja és 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) 11. szakasza 1. 
bekezdésének 14. pontja és 19. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-
testülete 2010.  augusztus 31-én   tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
a Zentai Szociális Védelmi Központ 2009. évi munkájáról szóló jelentés elfogadásáról 

 
I. 

Zenta Község Képviselő-testülete elfogadja a Zentai Szociális Védelmi Központ 2009. évi munkájáról 
szóló jelentést. 
 

II. 
Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                             Rácz Szabó László, s.k. 
Szám:551-1/2010-I                                                                            a Zentai KKT elnöke 
 

 
 JELENTÉS A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT  

2009. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 
 

Zenta, 2010. február 10. 
 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 
 
A zentai Szociális Védelmi Központ munkájáról szóló jelentést a belgrádi Munkaügyi és Szociálpolitikai 
Minisztérium utasításaiból kiindulva állítottuk össze, és a szociális védelmi központok 2009. évi 
beszámolóinak kidolgozásához szükséges űrlap előirányzott szokásos szegmentumait tartalmazza. 
 

I. A KÖZSÉG LAKOSSÁGA 
 
A 2002. évi népszámlálási adatok szerint Zenta községben 25.568 lakos van, összesen 9966 (főként 
idős és egyedülálló) háztartás, átlagosan 2,6 taggal. A község lakosainak száma 2002-ben 3200 
lakossal kevesebb az 1991-es évhez viszonyítva. A lakosság demográfiai alakulását a lakosságszám 
csökkenése jellemzi, azaz ezen mutatószámok lefelé alakulnak, mivel nagyfokú a lakosság migrációja 
– mégpedig a közép és a fiatal korosztályé. 
 
A természetes szaporodás negatív, és a lakosság elköltözésével együtt a népességfogyáshoz vezet, 
továbbá mind kisebb a nemzőképes lakosságnak az összes számban való részvétele, ami miatt a lakosság 
reprodukciója is alacsony. Az elmúlt évben a községben 225 gyermek született (ebből házasságon kívül 
59), és 378 személy halt meg. A házasságkötések száma 112, és 95 válást indítottak meg.  
 
A községben a nemek szerinti szerkezet az alábbi: 
férfi lakosság                48,89 %         (12.499) 
női lakosság                  51,11 %         (13.069).                
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Zenta községben a korszerkezet az alábbi: 
gyermekek és ifjúság                        21,84 %         (5.585)    
felnőttek                                            55,09 %         (14.085)                              
idősek                                               23,07 %          (5.898). 
 
Két alapvető lakosságszerkezeti elem az oktatást illetően a lakosság írástudása és iskolai végzettsége 
(iskolázottsága). A 2002. évi népszámlálási adatok szerint Zenta község területén 332 írástudatlan 15 
éves és ennél idősebb ember volt, ami a lakosság 1,5%-át képezi. 4052 személy nem rendelkezett 
általános iskolai végzettséggel, 5631-nek általános iskolai, 8877-nek középiskolai, 1037-nek főiskolai 
és 958-nak egyetemi végzettsége volt. 
 
A lakosság etnikai szerkezetét a magyarok (80,5%), szerbek (10,7%), romák (2,3%), jugoszlávok 
(1,5%) és egyéb etnikai csoportok tagjai képezték, valamint azok, akik nem nyilatkoztak. 
Zenta községben összesen 16.332 munkaképes személy van, ebből 8672 férfi és 7660 nő. 
 
Zenta községben a nyugdíjasok száma 2008-ban 5820 volt, ebből 1367 családi nyugdíjas, 1048 
rokkantnyugdíjas és 3405 öregségi nyugdíjas. 
 
Zenta községben az összes foglalkoztatottak száma meghaladja a hatezret (azaz 6156, de ez 2007. év 
végi adat). 
 
Zenta községben a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 2009. év végi nyilvántartása alapján összesen 
2197 munkanélküli van, míg ez a szám 2008-ban 2635-t tett ki. A munkanélküli nők száma 1060, a 
férfiaké pedig 1137. 
 
Zenta község 293 km2 területen fekszik. Területén több település van, amelyek közül egy városi, négy 
pedig falusi jellegű. A község jellegzetessége, hogy a területén tanyasi jellegű települések is vannak. 
 
Zenta község a közepesen fejlett községek közé tartozik, főként mezőgazdasági termékek 
feldolgozására irányuló ipari vállalatokkal. A társadalmi tőke magánosításának folyamata a 
legjelentősebb vállalatokban általában véve befejeződött. Nagyszámú család mezőgazdaságból él. 
 
A havi nettó átlagkereset a községben 2009 novemberére vonatkozóan 34.634,00 dinárt tett ki (ami 
valamivel meghaladja a köztársasági átlagot). 
 
 

II.    A SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE 
  
A zentai Szociális Védelmi Központ szociális védelmi intézményként és gyámhatóságként a Zentai 
Községi Képviselő-testület 1977. november 24-én kelt, 022-05/1977-07 sz. rendeletével lett 
megalapítva. 
 
A zentai Szociális Védelmi Központ tevékenysége: egyéb szociális munka elhelyezés nélküli 
intézményben (85322-es kódszám). 
 
A zentai Szociális Védelmi Központ a szociális védelemről és a polgárok anyagi biztonságának 
szavatolásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 
52/96, 29/2001, 84/2004, 101/2005 és 115/2005. sz.), a családjogi törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 
18/2005. sz.),.a bűncselekmények kiskorú elkövetőiről és a kiskorú személyek büntetőjogi védelméről 
szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 85/2005. sz.), a büntetőeljárásról szóló törvény (az SZK Hiv. 
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Közlönye, 70/2001. és 68/2002. és az SZK Hiv. Közlönye, 58/2004., 85/2005., 115/2005., 85/2005. – 
más törv., 49/2007., 20/2009. – más törv. és 72/2009. sz.) és egyéb törvények, valamit a szociális 
védelmi központ szervezéséről, normatívumairól és szabványairól szóló szabályzat (az SZK Hiv. 
Közlönye 59/2008. sz.) és egyéb törvénynél alacsonyabb rangú aktus által meghozott teendőket látja el. 
 
A szociális védelmi központ szervezéséről, normatívumairól szóló szabályzat meghatározza, hogy a 
szociális védelmi központ mint szociális védelmi intézmény és mint gyámhatóság a törvénnyel 
összhangban közmegbízatása gyakorlása során az alábbiakról dönt: 
 

1. az anyagi biztonságra való jogosultság érvényesítése 
2. a más személy ápolásáért és segélynyújtásért járó pótlékra való jogosultság érvényesítése 
3. a szakképesítés megszerzéséhez nyújtott támogatásra való jogosultság érvényesítése 
4. a szociális védelmi intézményben való elhelyezésre való jogosultság érvényesítése 
5. felnőtt személy más családban történő elhelyezésre vonatkozó jogosultság érvényesítése 
6. nevelőszülőség 
7. örökbefogadás 
8. gyámság 
9. a gyermek személynevének meghatározása és megváltoztatása 
10.  a szülői jog gyakorlása feletti megelőző felügyeleti intézkedések 
11.  a szülői jog gyakorlása feletti korrektív felügyeleti intézkedések. 
 
 
Közmegbízatása gyakorlása során a Szociális Védelmi Központ a törvénnyel összhangban az 
alábbi teendőket látja el: 
 
1. közvetítői – mediációs eljárást végez a családi viszonyokban (békéltetés és megegyezés), 

2. a bíróság megkérésére megküldi a szakértői leletet és véleményt azokban a perekben, 
amelyekben a gyermekjogok védelméről, illetve a szülői jog gyakorlásáról, illetve 
megvonásáról döntenek 

3. a bíróság megkérésére más megbízott ügyész követelésére megküldi szakvéleményét a 
családon belüli erőszak elleni védelmi intézkedések célszerűségéről,  

4. segítséget nyújt a szükséges bizonyítékok beszerzésében azon bíróságnak, amely előtt a 
családon belüli erőszak elleni védelemmel kapcsolatos peres eljárás folyik, 

5. lefolytatja a nevelőszülő, az örökbefogadó és a gyám általános megfelelőségének mérlegelési 
eljárását 

6. összeírja és felméri a gyámság alá helyezett személy vagyonát  

7. együttműködik az ügyésszel, illetve a fiatalkorúak ügyének intézésére kijelölt bíróval a 
nevelőintézkedések megválasztásában és alkalmazásában 

8. mediációt folytat a fiatalkorú elkövető és a bűncselekmény áldozata között 
9. jelentést nyújt be a nevelőintézkedések teljesítéséről az ügyésznek, illetve a fiatalkorúak 

ügyével foglalkozó bírónak 
10.  a bíróság jóváhagyásával részt vesz a fiatalkorú bűncselkmény-elkövetővel szembeni 

cselekmények előkészítő eljárásában (a fiatalkorú bűncselekmény-elkövető kihallgatása, más 
személyek kihallgatása), javaslatokat tesz, és kérdéseket intéz a kihallgatott személyekhez 
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11.  megküldi a véleményét a bíróságnak, amely előtt büntetőeljárás folyik fiatalkorú ellen azon 
tények tekintetében, amelyek a fiatalkorú korára vonatkoznak, az érettségének mérlegeléséhez 
szükséges tényezők tekintetében, megvizsgálja azt a környezetet és azokat a körülményeket, 
amelyben a fiatalkorú él, és egyéb körülményeket amelyek személyiségére és viselkedésére 
hatnak 

12.  részt vesz a fiatalkorúak ügyével foglalkozó tanács ülésén és a bűncselekményt elkövető 
fiatalkorúval szembeni büntetőeljárással kapcsolatos főtárgyaláson 

13.  tájékoztatja az intézeti nevelőintézkedések végrehajtásában illetékes bíróságot és a belügyi 
szervet, amikor az intézkedés végrehajtása nem kezdődhet meg, illetve folytatódhat a fiatalkorú 
elutasítása, illetve szökése miatt 

14.  gondoskodik a különleges kötelezettségű nevelőintézkedések végrehajtásáról 
15.  ellenőrzi a szülő, örökbefogadó, illetve gyám részéről eszközlendő fokozott felügyeleti 

nevelőintézkedések végrehajtását 
16.  ellenőrzi a más családban eszközlendő fokozott felügyelet nevelőintézkedésének 

végrehajtását, és segítséget nyújt annak a családnak, amelyben a kiskorút elhelyezték 
17. a gyámhatóság részéről eszközlendő fokozott felügyelet nevelőintézkedését gyakorolja, 

mégpedig oly módon, hogy gondoskodik a kiskorú iskoláztatásáról, elhelyezkedéséről, a rá 
károsan ható környezetből való elkülönítéséről, a szükséges gyógykezeléséről, és azon 
körülmények rendezéséről, amelyben él 

18.  gondoskodik a fokozott felügyelet nevelőintézkedésének végrehajtásáról a kiskorú oktatásával 
és nevelésével foglalkozó intézményben való nappali tartózkodás kötelezettségével 

19.  megküldi a kiskorúval foglalkozó bíróságnak és ügyésznek azon nevelőintézkedések 
végrehajtásának folyamatáról szóló jelentést, amelynek a végrehajtásáról gondoskodik 

20.  a bíróságnak javasolja a nevelőintézkedések végrehajtási költségeiről szóló határozat 
meghozatalát 

21.  egyéb törvényben megállapított teendőket végez 

 
A Szociális Védelmi Központ közmegbízatása ellátásában szociális védelmi szolgáltatásokat nyújt, és 
bírósági eljárást indít, amikor a törvény erre meghatalmazza. 
 
 
Ezeken a teendőkön kívül a Szociális Védelmi Központ egyéb teendőket is ellát a szociális védelem és 
a szociális munka gyakorlása során, éspedig: 
 

1. feltárja és figyelemmel kíséri a polgárok szükségleteit és problémáit a szociális védelem 
területén 

2. a polgárok szociális szükségleteinek helyzete megoldásában intézkedéseket javasol és 
foganatosít, és figyelemmel kíséri azok végrehajtását 

3. megszervezi és gyakorolja a szociális védelem megfelelő formáit, és közvetlen szociális 
védelmi szolgáltatást és szociális munkát nyújt 

4. olyan megelőző tevékenységeket indít és fejleszt, amelyek hozzájárulnak a szociális problémák 
megelőzéséhez és kiküszöböléséhez 
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5. diagnosztikai szolgáltatásokat nyújt, megfelelő kezelést végez, tanácsadó – terápiás 
szolgáltatást és szakmai segítséget nyújt az igénybevevőknek 

6. ösztönzi, szervezi és koordinálja a hivatásos és önkéntes humanitárius munkát a szociális 
védelem területén 

7. nyilvántartást és dokumentációt vezet az általa nyújtott szolgáltatásokról, és hatásköri 
intézkedéseket foganatosít  

8. nyilvántartást vezet az örökbefogadásra váró gyerekekről és a lehetséges örökbefogadókról 
azon a területen, amelyre alapítva lett 

9. ellátja a törvényben és a képviselő-testületi rendeletben megszabott egyéb teendőket. 
 
A zentai Szociális Védelmi Központ teendőit a község a házi segítségnyújtásról szóló rendeletben 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 3/95. sz.) és a Zenta községbeli szociális védelem kibővített 
formájáról szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja 5/94. sz.) állapította meg. 

 
III. A HASZNÁLÓK SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDJOGI VÉDELMÉNEK REALIZÁLÁSA A 

ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT ÚTJÁN 
 

A HASZNÁLÓK SZÁMA ÉS MEGOSZLÁSUK 
 
1. A használók összes számának alakulása korcsoportok szerint 

Korcsoport  2008.   2009. 
Gyermekek és fiatalok                               1253     1357 
Felnőttek                     1381 1626 
Idősek                                     390 597 
HASZNÁLÓK ÖSSZESEN 3024 3580 
A használók száma összesen – mindenki, aki a naptári év folyamán a központ aktív nyilvántartásában 
szerepelt egy vagy több szociális vagy családjogi védelmi szolgáltatás igénybevétele miatt. 
A gyerekek és fiatalok korcsoportba tartoznak a 26 évnél fiatalabb személyek is, amennyiben rendes 
tanulmányaikat folytatják, illetve szakképzésben vesznek részt. 
 
2. A gyerekek és fiatalok összes számának alakulása az alapvető kategóriák szerint 

Gyerekek és fiatalok 2008. 2009. 
Szülői gondoskodás nélkül 44 46 
Szociálisan-anyagilag veszélyeztetett                                                                      577 623 
Rendezetlen családi körülmények 95 121 
Fejlődésben gátolt 172 151 
Magatartási zavarokkal küzdő 245 328 
Egyéb gyermek és fiatal 120 88 
ÖSSZESEN 1253 1357 
Szülői gondoskodás nélkül – ebbe a kategóriába tartoznak a szociális védelmi szolgáltatások használói 
kategóriájának osztályozásában  (1), (2), (3), (4) és (6) kódszám alatt megjelölt alkategóriákban 
nyilvántartott gyerekek és fiatalok 
Szociálisan-anyagilag vezélyeztetett – ebbe a kategóriába azok a gyerekek és fiatalok tartoznak, akik 
anyagi veszélyeztetettségi problémák miatt az (5) kódszám alatti alkategóriában vannak nyilvántartva. 
Az anyagi biztosításra jogosult családokból származó gyerekeken kívül ebbe a kategóriába tartoznak 
azok a gyerekek is akik olyan családba tartoznak, amlyek részére anyagi veszélyeztetettség miatt 
valamely más fajta anyagi támogatás lett nyújtva (pl. eseti segély) 
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Rendezetlen családi körülmények – ebbe a kategóriába tartoznak azok a gyerekek és fiatalok, akik a 
(7), (8), és (9) kódszámmal jelölt alkategóriában vannak nyilvántartva. (7) kódszám alatt vannak 
nyilvántartva azok a házasságban és házasságon kívül született gyerekek, akiknek a szülei nem 
indították meg a válást/életközösség megszakítását, (8) kódszám alatt vannak nyilvántartva azok a 
házasságban és házasságon kívül született gyerekek, akiknek a szülei megindították a 
válást/életközösség megszakítását, (9) kódszám alatt vannak nyilvántartva azok a házasságban és 
házasságon kívül született gyerekek, akiknek a szülei pert folytatnak a szülői jog gyakorlását illetően a 
házasság, illetve a házasság felbontását/életközösség megszakítását követően (a gyermekekkel való 
személyes kapcsolattal való megbízásról, a kapcsolat szabályozásáról, fenntartásáról szóló bírósági 
döntés módosítása) 
Pszichofizikai fejlődésében gátolt – ebbe a kategóriába a (12)-től (23)-as kódszámokkal jelölt 
alkategóriákban nyilvántartott gyerekek és fiatalok tartoznak 
Magatartási zavarokkal küzdő – ebbe a kategóriába azok a gyerekek és fiatalok tartoznak, akik 
aszociális viselkedésük, vagy bűncselekmény/szabálysértés miatt a (10) és (11) kódszámmal megjelölt 
alkategóriákban vannak nyilvántartva 
Egyéb - a (26) és (27) kódszám alatt megjelölt alkategóriákban nyilvántartott gyerekeket és fiatalokat 
öleli fel 
Gyerekek és fiatalok összes száma ugyanaz, mint az 1. számú táblázatban. 
 
3. A régi („áthozott“) és új gondozottak aránya a gyerekek és fiatalok csoportjában  

Gyermekek és fiatalok                               
2008-as 
évből 

áthozva 

Reaktiváltak és 
újonnan 

nyilvántar-tottak 
2009-ben 

A 2009-es 
évben 

összesen 

Passzívumba 
helyezett 

 (2009 
folyamán) 

Szülői gondoskodás nélkül 38 8 46 2 
Szociálisan-anyagilag veszélyezt.           560 63 623 21 
Rendezetlen családi körülmények 18 103 121 108 
Fejlődésben gátolt 82 69 151 19 
Magatartási zavarokkal küzdő 24 304 328 272 
Egyéb  19 69 88 88 
ÖSSZESEN 741 616 1357 510 
Az áthozottak (2008-ból) és a 2009-ban reaktiváltak és újonnan nyilvántartottak száma adja a 
gyermekek és fiatalok összes számát  azonos az 1. és 2. táblázatban a gyermekek és fiatalok összes 
számával.  
 
4. A felnőtt személyek összes számának alakulása az alapkategóriákban   

Felnőtt személyek 2008. 2009. 
Magatartási zavarokkal küzdő 55 66 
Anyagi bizt. és gondozást nélkülöző 803 1085 
Rendezetlen családi körülmények 240 168 
Pszichofizikai szempontból gátolt 102 138 
Egyéb  181 169 
ÖSSZESEN 1381 1626 
Magatartási zavarokkal küzdő – ebbe a kategóriába tartoznak a (28), (29) és (30) kódszám alatti 
alkategóriákban nyilvántartott felnőtt személyek.  
Anyagi biztonságot és gondozást nélkülöző személyek – ebbe a kategóriába tartoznaka (36) és (37)  
kódszám alatti alkategóriákban nyilvántartott felnőtt személyek. (Az anyagi ellátásra jogosult családok 
felnőtt családtagjain kívül ebbe a kategóriába tartoznak az azon családokba tartozó felnőtt személyek 
is, amelyek valamely egyéb anyagi támogatásban részesülnek (pl. egyszeri segély). 
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Rendezetlen családi körülmények – ebbe a kategóriába tartoznak a  (40) és (42) kódszám alatti 
alkategóriákban nyilvántartott felnőtt személyek. (40) kódszám alatt vannak nyilvántartva azok a 
házasságban, illetve élettársi kapcsolatban élők, akik nem indították meg a válást/életközösség 
megszakítását, (42) kódszám alatt vannak nyilvántartva azok házasságban, illetve élettársi 
kapcsolatban élők, akik megindították a válást/életközösség megszakítását. 
Pszichofizikai fejlődésében gátolt személyek – ebbe a kategóriába a (31)-től (35)-ös kódszámokkal 
jelölt alkategóriákban nyilvántartott felnőtt személyek tartoznak 
Egyéb személyek  – ebbe a kategóriába a (43)-as kódszámokkal jelölt alkategóriában nyilvántartott 
felnőtt személyek tartoznak. 
A felnőtt személyek összes száma ebben a táblázatban ugyanaz, mint az 1. számú táblázatban. 
 
5. A régi („áthozott“) és új gondozottak aránya a felnőttek csoportjában 

Felnőttek 
2008-as 
évből 

áthozva 

Reaktiváltak 
és újonnan 
nyilvántar-
tottak 2009-

ben 

A 2009-es 
évben 

összesen 

Passzívumba 
helyezett 

 (2009 
folyamán) 

Magatartási zavarokkal küzdő 51 15 66 59 
Anyagi bizt. és gondozást nélkülöző 772 313 1085 202 
Rendezetlen családi körülmények 0 168 168 165 
Pszichofizikai szempontból gátolt 84 54 138 11 
Egyéb  61 108 169 169 
ÖSSZESEN 968 658 1626 606 
A (2008-as évből) „áthozottak”  és a 2009. évi „reaktiváltak és újonnan nyilvántartottak” száma adja a 
felnőtt személyek számát összesen, ami azonos a felnőtt személyek összes számával az 1-es és 4-es 
táblázatokban. 
 
 
6. Az idős személyek összes számának alakulása az alpkategóriákban   

Idős személyek 2008. 2009. 

Családi gondozást nélkülöző 89 158 
Letfenntartási eszközöket nélkülöző 138 217 
Súlyos idült beteg és rokkant  94 100 
Egyéb 69 122 
ÖSSZESEN 390 597 
Családi gondozást nélkülöző –  ebbe a kategóriába tartoznak a (44) kódszám alatti alkategóriában 
nyilvántartott idős személyek.  
Letfenntartási eszközöket nélkülöző - ebbe a kategóriába tartoznak a (45) kódszám alatti 
alkategóriában nyilvántartott idős személyek.  Ezek az anyagi biztosításra jogosult családokban, illetve 
az anyagi veszélyeztetettség miatt egyéb támogatásban részesülő (pl. egyszeri segély) családokban élő 
idős személyek lehetnek. 
Súlyos idült beteg és rokkant - ebbe a kategóriába tartoznak a (46) kódszám alatti alkategóriában 
nyilvántartott idős személyek.  
Egyéb – ebbe a kategóriába tartoznak a ( 49) és (51) kódszámok alatti alkategóriákban nyilvántartott 
idős személyek.  
Az idős személyek összes száma ebben a táblázatban ugyanaz, mint az 1. számú táblázatban. 
 
 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 17. szám − 2010. szeptember 2. 

 

 - 379 -

7. A régi („áthozott“) és új gondozottak aránya az idős személyek csoportjában 

Idős személyek 
2008-as 
évből 

áthozva 

Reaktiváltak 
és újonnan 
nyilvántar-
tottak 2009-

ben 

A 2009-as 
évben 

összesen 

Passzívumba 
helyezett 

 (2009 
folyamán) 

Családi gondozást nélkülöző 82 76 158 12 
Letfenntartási eszközöket nélkülöző 122 95 217 36 
Súlyos idült beteg és rokkant  84 16 100 22 
Egyéb 28 94 122 122 
ÖSSZESEN 316 281 597 192 
A (2008-as évből) „áthozottak”  és a 2009. évi „reaktiváltak és újonnan nyilvántartottak” száma adja 
az idős személyek számát összesen, ami azonos az idős személyek összes számával az 1-es és a 6-os 
táblázatokban. 
 

A KÖZTÁRSASÁGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL FINANSZÍROZOTT JOGOK IGÉNYBEVEVŐI 
 

A köztársasági költségvetésből a szociális védelemről és a polgárok anyagi biztonságának 
szavatolásáról szóló törvény által szabályozott alábbi jogosultságok kerülnek finanszírozásra: szociális 
védelmi intézményben vagy más családban való elhelyezés, segítségnyújtási és ápolási pótlék, 
megnövelt segítségnyújtási és ápolási pótlék,  anyagi biztosítás, munkára való képzés (rehabilitáció) és 
szociálismunka-szolgáltatás. 
 
8. A szociális védelmi intézményben elhelyezettek száma 

Korcsoport 2008. 2009. 
Gyermek és fiatal 8 8 
Felnőtt személy 27 29 
Idős személy 24 19 
AZ IGÉNYBEVEVŐK SZÁMA ÖSSZESEN 59 56 
Ezen jog élvezője volt minden személy, aki a naptári év folyamán a benntartózkodás időtartamától függetlenül 
valamely szociális védelmi intézményben volt elhelyezve (azaz hogy az év folyamán valamely ok miatt 
megszűnt-e az elhelyezés). Ide tartoznak bármely típusú intézményben elhelyezettek, kivéve az átmeneti 
menhelyeket,  a magánállomásokat, nevelőintézeteket, nevelő-javítóotthonokat és a fiatalkorúak 
börtönét.   
 
9. A más családban elhelyezett személyek száma 

Korcsoport 2008. 2009. 
Felnőtt személy 14 10 
Idős személy 3 2 
AZ IGÉNYBEVEVŐK SZÁMA 
ÖSSZESEN 

17 12 

Ezen jog élvezője volt minden személy, aki a naptári év folyamán az ott-tartózkodás időtartamától függetlenül 
más családban volt elhelyezve (azaz hogy az év folyamán valamely ok miatt megszűnt-e az elhelyezés). 
 
 
10. A nevelőszülői családban elhelyezett gyerekek és fiatalok száma összesen (kategóriától 
függetlenül): 
- a gyerekek száma 2008-ban        38 
- a gyerekek száma 2009-ben        40. 
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11. Segítségnyújtási és ápolási pótlékra jogosultak 
Korcsoport 2008. 2009. 

Gyermek és fiatal 15 12 
Felnőtt személy 16 21 
Idős személy 41 43 
A IGÉNYBEVEVŐK ÖSSZESEN 72 76 
Ide tartozik mienden személy, aki a naptári év folyamán segítségnyújtási és ápolási pótlékra jogosult – 
a jogosultság időtartamára való tekintet nélkül. 
 
12 Megnövelt segítségnyújtási és ápolási pótlékban részesülők 

Korcsoport 2008. 2009. 
Gyermek és fiatal 37 29 
Felnőtt személy 33 49 
Idős személy 29 26 
 IGÉNYBEVEVŐK ÖSSZESEN 99 104 
Ide tartozik mienden személy, aki a naptári év folyamán megnövelt segítségnyújtási és ápolási pótlékra 
jogosult – a jogosultság időtartamára való tekintet nélkül. 
 
13. Az illetékes rokkantsági bizottság szakértői leletére váró személyek száma (2009. 12. 31-i 
állás) 

A várakozás tartama A személyek száma 
3 hónapig 12 
3–6 hónap 3 
6–9 hónap 0 
9 hónap felett 0 
ÖSSZESEN 15 
2009. december 31-i állás. 
 
A bizottság szakértői lelete a segítségnyújtási és ápolási pótlékra és a megnövelt pótlékra való 
jogosultság elismerésének eljárásában. 
Az adat mindhárom korosztályra vonatkozik (összesítő adat). 
 
14. Anyagi ellátásra jogosult családok száma 

A családok száma 2007. 2008. 
Január 626 645 
Február 638 679 
Március 646 699 
Április 646 716 

Május 642 711 
Június 632 702 
Július  629 696 
Augusztus 369 474 
Szeptember 217 308 
Október 197 267 
November 192 235 
December 602 618 
A  helyzetről szóló adat minden hónap végén kerül bejegyzésre. 
 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 17. szám − 2010. szeptember 2. 

 

 - 381 -

14. – a Anyagi ellátásra jogosult családok száma a családtagok száma szerint 2009. 12. 31-én 
A családtagok száma A családok száma Családtagok összesen 

Egy tag 248 248 
Két tag 134 268 
Három tag 116 348 
Négy tag 68 272 
Öt és több tag 52 277 
Összesen 618 1413 
 

15. A munkára való képzésre (rehabilitációra) jogosultak száma 
Korcsoport 2008. 2009. 

Gyerekek és fiatalok 8 9 
Felnőttek 0 0 
ÖSSZESEN 8 9 
Ez a támogatásfajta az alábbiakból áll: a szállítási költség, valamint a szállítási költség és az elhelyezés 
költségeinek kifizetése. 
 
15. – a  Gyermekek, fiatalok, felnőttek és idősek felé irányuló halaszthatatlan intervenciók száma 
2009-ben 

Korcsoport A halaszthatatlan 
intervenció fajtája Az intervenciók száma 

Gyerekek és fiatalok Terep, elhelyezés 23 
Felnőttek Terep, elhelyezés 35 
Idősek Terep, elhelyezés 13 
Összesen Terep, elhelyezés 71 
 
A HELYI KÖZÖSSÉG (KÖZSEG, ILLETVE VÁROS) KÖLTSÉGVETÉSBŐL FINANSZÍROZOTT 

JOGOK IGÉNYBEVEVŐI 
 

A szociális védelemről és a polgárok anyagi biztonságának szavatolásáról szóló törvény előirányozza, 
hogy a helyi közösség költségvetéséből az alábbi jogosultságok kerülnek finanszírozásra: házi 
segítségnyújtás, nappali benntartózkodás, ideiglenes elhelyezés menhelyeken vagy 
befogadóállomásokon, egyszeri segítségnyújtás pénzben vagy természetben, az igénybevevő 
felszerelése a szociális védelmi intézményben vagy más családban való elhelyezésre. 
A jelentésben választ kell adni arra a kérdésre, hogy: a község/város költségvetéséből különítenek-e el 
eszközöket a házi segítségnyújtás finanszírozására, és hogy a házi segítségnyújtás úgy van-e 
megszervezve, hogy minden lehetséges használó számára hozzáférhető lakóhelyétől függetlenül? Igen  
(a) a házi segítségnyújtás nincs megszervezve (a község/város nem különít el eszközöket) 
(b) kisebb területet fed 
(c) a terület nagyobb részét fedi  X 
(d) az egész területet fedi. 

16. A házi segítségnyújtásban részesülők száma 
Korcsoport 2008. 2009. 

Gyermek és fiatal 2 1 
Felnőtt személy 22 7 
Idős személy 114 140 
AZ IGÉNYBEVEVŐK SZÁMA ÖSSZESEN 138 148 

Megjegyzés: az összes igénybevevők számát a Zenta község és a Zentai Szociális Védelmi Központ 
projektumtevékenysége által finanszírozott házi segítségnyújtás igénybevevők összege képezi. 
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A jelentésben választ kell adni arra a kérdésre, hogy: a község/város költségvetéséből különítenek-e 
el eszközöket a nappali benntartózkodás finanszírozására? 
(a) Gyermek és fiatal  igen nem 
(b) Felnőtt személy  igen nem 
(c) Idős személy  igenX nem 
17. Felnőtt és idős személyek nappali benntartózkodása  

A nappali 
benntartózkodás 
elnevezése és az 

igénybevevők fajtája 

Összes kapacitás Az igénybevevők száma 2009-ben 

  18-64 éves 65 évnél 
idősebb Összesen 

1. Idősek és Magá-
nyosak Napközi Otthona 

 
150 

 
42 

 
133 

 
175 

2. - - - - 
3. - - - - 
4. - - - - 
ÖSSZESEN 150 42 133 175 

   
Zenta község költségvetésében eszközöket választanak ki a felnőtt és idős személyek nappali 
benntartózkodásának finanszírozására (a CARITAS – Idősek és Magányosak Napközi Otthona útján) 
éspedig két módon: közvetlenül pénzeszközök elkülönítésével a civil szervezet részére és közvetetten, 
a zentai Szociális Védelmi Központ útján. A civil szervezet ezt a tevékenységet a zentai Szociális 
Védelmi Központ épületében folytatja, amely a civil szervezet nappali benntartózkodással kapcsolatos 
szinte összes költségét fedezi, biztosítja a munkaterületet és felszerelést, szükség szerint pedig szakmai 
támogatással szolgál. 
 
 
18. A gyerekek és fiatalok nappali benntartózkodásának száma  

A nappali elhelyezés 
megnevezése és az 

igénybevevők 
kategóriája (autista, 
értelmi feljődésben 

gátolt, egyéb 
fogyatékkal élő, 

magatartási zavarokkal 
küzdő) 

Összes kapacitás A használók száma 2009-ben 
 

  0-18-ig 18 felett Összesen 
1  Kéz a Kézben 20 4 12 16 
2 - - - - 
3 - - - - 
4 - - - - 
ÖSSZESEN 20 4 12 16 
     
Ezt a benntartózkodást a zentai értelmi és testi fogyatékkal élő személyek támogatásával és 
védelmével foglalkozó zentai egyesület (civil szervezet) szervezi, és klub jellege van. 
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19. Ha a község/város területén a civil szektor által van megszervezve a nappali 
benntartózkodás, az alábbi adatokat kell feltüntetni: 
 
- a nappali benntartózkodások száma (a használók minden fajtáját illetően külön-külön) 175 
(idős személy) 16 (gyermek és fiatal) 
- kapacitás (felsorolni a kapacitást a használók minden fajtáját illetően külön-külön) 150 (idős 
személy) 20 (gyermek és fiatal) 
- a nappali benntartózkodás igénybevevőinek száma 2009-ben (a használók minden fajtáját 
illetően külön-külön) 175 (idős személy) 16 (gyermek és fiatal) 
A jelentésben választ kell adni arra a kérdésre, hogy:  
a község területén létezik-e a veszélyeztetett személyek ideiglenes elhelyezésére szolgáló menhely 
(befogadóállomás)? 
    Menhely  Befogadóállomás  
Veszélyeztetett gyermek és fiatal  igen nemX  igen nemX 
Veszélyeztetett felnőtt és idős személy igen nemX  igen nemX 
 
20. A 2009-es év folyamán menhelyen vagy befogadóállomáson való ideiglenes  
      elhelyezésen tartózkodó személyek 

Korcsoport A személyek száma (2009) 
Gyermek és fiatal 0 
Felnőtt személy 0 
Idős személy 0 
AZ IGÉNYBEVEVŐK ÖSSZESEN 0 
Az ezen típusú intézményekben ideiglenes elhelyezést nyert személyek számáról szóló adatok 
szerepelnek, az intézmény lokációjától függetlenül (az ön községének területe vagy valamely más 
község/város területe).  
Ide tartozik  minden személy az „ideiglenes elhelyezés” időtartamától függetlenül, és tekintet nélkül 
arra, hogy a további eljárásban valamely más szociális védelmi intézménybe vagy más családhoz 
kerül-e gondozásra. 
 

21. A 2009-es év folyamán – egy vagy több alkalommal – a központ útján egyszeri pénzsegélyben 
részesült családok száma 
A család státusa A családok száma (2009.) 
Anyagi támogatásban részesülő családok 146 
Anyagi támogatásban nem részesülő családok 49 
 CSALÁDOK ÖSSZESEN 195 
Megjegyzés: Egyszeri pénzbeli segítségnyújtás igénybevevője minden család, amely a 2009-es év 
folyamán legalább egy ízben részesült effajta segítségben. 
A központ által, ezen az értendő, hogy a helyi közösség költségvetéséből a központ részére át vannak 
utalva az eszközök a veszélyeztetett családoknak nyújtandó effajta támogatás realizálására. 
A kért adat minden egyszeri támogatásra vonatkozik annak rendeltetésétől függetlenül (azaz hogy 
tanszer, tüzelő, gyógyszer és más gyógyászati költség, közműdíjak, áramköltség kifizetésére, 
lakásfeltételek javítására, tandíjra, ruházat, cipő, élelmiszer vásárlására stb.lett-e kiutalva). 
 

22. Azon családok száma, amelyek részére a község a 2009-es év folyamán – egy vagy több 
alkalommal – az egyszeri pénzsegélyt  közvetlenül odaítélte 
A család státusa A családok száma (2009.) 
Anyagi támogatásban részesülő családok 0 
Anyagi támogatásban nem részesülő családok 0 
CSALÁDOK ÖSSZESEN 0 
Röviden feltüntetni a község közvetlen egyszeri pénzintervenciójának rendeltetését. 
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23.  Azon családok száma, amelyek részére a 2009-as év folyamán – egy vagy több 
alkalommal – természetben lett az egyszeri pénzsegély odaítélve 

A család státusa A családok száma (2009.) 
Anyagi támogatásban részesülő családok 143 
Anyagi támogatásban nem részesülő családok 60 
CSALÁDOK ÖSSZESEN 203 
Megjegyzés: az adat mindazokra a családokra vonatkozik, amelyek számára a központ közvetítése 
vagy intervenciója által lett a természetben nyújtott segély kiutalva. 
Felsorolni az adatokat, hogy mely intézmények/szervezetek biztosították a segéyt, és az miből állt. 
 

24.  A szociális védelmi intézménybe vagy más családba való elhelyezéshez  
     szükséges felszerelésre jogosultak  

Korcsoport 2007. 2008. 
Gyerekek és fiatalok 3 1 
Felnőttek és idős személyek 0 0 
HASZNÁLÓK  ÖSSZESEN 3 1 
 
A 2009-ES ÉV FOLYAMÁN A HELYI KÖZÖSSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL FINANSZÍROZOTT 

KIBŐVÍTETT VÉDELMI FORMÁKAT IGÉNYBE VEVŐK SZÁMA  
 
25. A községben/városban meg van-e szervezve a ”támogatott lakás” elnevezésű, illetve a „ház 
félúton” alternatív elnevezésű szolgáltatás? 
(a) nincs megszervezve X 
(b) a szülői gondoskodást nélkülöző (védelmet otthagyó) fiatalok számára van megszervezve 
     Beírni a 2009. évi használók számát ____-_____ és a közösségek számát ____-_____ 
(c) a rokkant (fejlődésben gátolt) személyek számára van megszervezve 
     Beírni a 2009. évi használók számát ____-_____ és a közösségek számát ____-_____ 
Megjegyzés: ezen védelmi formán megfelelő lakásterület és a háztarás működése és az életre való 
önállósodás szakmai támogatása értendő. 
 
26.  Különít-e el a község/város a veszélyeztetett társadalmi csoportból származó  tanulók és 

egyetemisták ösztöndíjára 
(a) nem különít el eszközöket erre a célra 
(b) az anyagi támogatásra jogosult családokból származó diákok/egyetemisták ösztöndíjára különít el 

eszközöket 
      Beírni az ösztöndíjasok számát a folyó tanévre _________ 
(c) a szülői gondoskodást nélkülöző gyerekek ösztöndíjára különít el eszközöket 
      Beírni az ösztöndíjasok számát a folyó tanévre _________ 
(d) egyéb kategóriába tartozó diákok/egyetemisták ösztöndíjára különít el eszközöket 
      Beírni a kategóriát _________ és 
      az ösztöndíjasok számát _________ . 
 
Zenta község 365 gyermek útiköltségét fedezi. 
 
27. A 2009-es év folyamán (ingyenes) népkonyhai étkeztetésben részesülők  

Az igénybevők státusa Szám (2009.) 
Anyagi ellátásban részesül 380 
Nem részesül anyagi ellátásban 60 
A HASZNÁLÓK SZÁMA ÖSSZESEN 440 
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Zenta községben meg van szervezve a népkonyha. A népkonyha finanszírozása a községi 
költségvetésből is történik, de a finanszírozásban jelentősebb szereppel bírnak az adományok 
(CARITAS, JTI). 
 
28. Azon családok száma, amelyek a 2009-es év folyamán közműdíj-fizetési  
       engedményre jogosultak 

Az igénybevők státusa Szám (2009.) 
Anyagi ellátásban részesül                                  0 
Nevelőszülői család                                  0 
Egyéb család                                  0 
A CSALÁDOK SZÁMA ÖSSZESEN                                  0 
Feltüntetni, ha a város/község nem biztosítja ezt a támogatásnemet a veszélyeztetett családok számára. 
 
29. Ha az ön központjában meg van szervezve a telefonos S. O. S. szolgálat, fel kell tüntetni az 
alábbiakról szóló adatokat: 

• a szolgáltatás tartalma 
• a polgárok mely kategóriája részére szánták 
• a finanszírozókról 
• a 2009-es évi nyilvántartott szolgáltatás-igénybevevők számát. 

 
A Zentai Szociális Védelmi Központ megpályázta a Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium nemi 
egyenjogúsági igazgatósága által kiírt pályázatot a zentai S. O. S. vonal projektummal, a pályázti 
eredmény még nem került közzétételre. 
 
30. A bővített védelem egyéb formái a zentai Szociális Védelmi Központ útján a 2009-es év 
folyamán nem kerültek finanszírozásra a zentai községi költésgvetésből. A zentai községi 
költségvetésből finanszírozott civil szervezetek tevékenységük által több ilyen jellegű aktivitást 
fejlesztettek ki. 
          
30-a. Felsorolni azokat a szociális védelmi szolgáltatásokat, amelyek szükségesek és igény van 
irántuk (várólista), de nincsennek előirányozva a község/város szociális védelmi kibővített 
jogokról szóló rendeletben: 
 
Szükséges szolgáltatások a kibővített jogokból  
1. A népkonyha kapacitásának bővítése  
2. Tankönyvbeszerzés a gyerekek számára  
3. Ingyenes uzsonna  
4.  
5.  
 

A jelentés következő tartalmai a központ munkájának néhány fontos családjog- védelmi 
realizálásában való bemutatására vonatkoznak 

 
A GYÁMSÁG ÉS A GONDNOKSÁG 

A családjogi törvény megkülönbözteti a gyámságot/gondnokságot és az ideiglenes (eseti) 
gondnokságot. 
Ideiglenes gondnokságon értendő ideiglenes gondnok kirendeléséről szóló végzés meghozatala olyan 
felnőtt és idős személy részére, aki nincs megfosztva cselekvőképességétől, valamint kiskorú személy 
részére is a családjogi törvény 132. szakaszában előirányzott helyzetekben. 
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31. Gyámság/gondnokság alá helyezett személyek  
Korcsoport 2008. 2009. 

Gyermek és fiatal 44 46 
Felnőtt személy 60 60 
Idős személy 23 17 
IGÉNYBEVEVŐK ÖSSZESEN 127 123 
Az adat mindazokra vonatkozik, akik a naptári év folyamán gyámság/gondnokság alá voltak helyezve 
– annak tartamától függetlenül. 
 
32. Ideiglenes gondnokság alá helyezett személyek  

Korcsoport 2008. 2009. 
Gyermek és fiatal 3 3 
Felnőtt személy 10 0 
Idős személy 6 11 
 IGÉNYBEVEVŐK ÖSSZESEN 19 14 
Az adat mindazokra vonatkozik, akik a naptári év folyamán ideiglenes gondnokság alá voltak helyezve 
– annak tartamától függetlenül. 
Ha  a személy ideiglenes gondnokság alá volt helyezve, majd a további védelmi folyamatban 
gondnokság alá helyezték, úgy kell kezelni, mint mindkét gondnoksági védelmi intézmény 
igénybevevőjét. 
 

A SZÜLŐI FELÜGYELET ELLÁTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 
 

A jogi szolgálat nyilvántarása alapján a következő táblázatokba egyesített adatokat, illetve a központ 
szintjén a gyűjtőadatokat kell bejegyezni. 

 
33. A megelőző ellenőrzés realizálása (2009-ben) 

Az intézkedés fajtája Az intézkedések száma A gyerekek száma 
A gyermek személynevének meghatározása             0               0 
A gyermek személynevének megváltoztatása             0               0 
A gyermek vagyonával való rendelkezés             4              11 
ÖSSZESEN             4              11 
Az első oszlopba a meghozott végzések száma alapján kell beírni az intézkedések számát (nincs 
intézkedés, ha nem lett meghozva végzés) 
A második oszlopba kerül azon gyerekek száma, akiknek érdeke kimondott megelőző intézkedéssel 
lett védve. 
Figyelmeztetés: a gyerekek száma nem lehet kevesebb a kimondott intézkedések számánál – 
azonos lehet vagy nagyobb! 
 
34. Korrekciós ellenőrzés realizálása (2009-ben) 

Az intézkedés fajtája Az intézkedések száma A gyerekek száma 
A szülők figyelmeztetése a gyereknevelési 
hiányosságokra 

1 0 

A szülők tanácsadóba való utalása 0 0 
A gyermek vagyonával való rendelkezésről 
szóló számlák bemutatása 0 11 
ÖSSZESEN 1 11 
Az első oszlopba a meghozott végzések száma alapján kell beírni az intézkedések számát (nincs 
intézkedés, ha nem lett meghozva végzés!) 
A második oszlopba kerül azon gyerekek száma, akiknek érdeke kimondott korrekciós intézkedéssel 
került megvédésre. 
Figyelmeztetés: a gyerekek száma nem lehet kevesebb a kimondott intézkedések számánál – 
azonos lehet vagy nagyobb! 
 

A SZÜLŐI FELÜGYELET MEGVONÁSA 
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35. A központ, mint gyámhatóság által a szülői felügyelet teljes vagy részleges megvonására 
irányulóan indított eljárások száma 

A gyámhatóság eljárást indít: 
Az eljárás 2008 

előtt lett 
megindítva 

Az eljárás 2008 
folyamán lett 
megindítva 

Az eljárás 2009 
folyamán lett 
megindítva 

Részleges megvonás iránt 0 0 0 
Teljes megvonás iránt 3 6 0 

ÖSSZESEN 3 6 0 
Az adat a gyámhatóság által indított összes eljárásra vonatkozik, tekintet nélkül arra, hogy be lettek-e 
fejezve vagy nem. 
 
 
36. A gyámhatóság által a szülői felügyelet teljes vagy részleges megvonására irányulóan indított 
befejezett bírósági eljárások az eljárás kimenetele szerint 

A befejezett eljárás kimenetele 
Az eljárás 2008 

előtt indult 
Az eljárás 2008 

folyamán 
indult 

Az eljárás 2009 
folyamán 

indult 
A szülő/k jogának részleges megvonása 0 0 0 
A szülő/k jogának teljes megvonása 0 3 0 
A szülő/k joga nem lett meg megvonva 0 0 0 
Az eljárás megszüntetve 0 0 0 
ÖSSZESEN 0 3 0 
Befejezett bírósági eljárás – azt jelenti, hogy jogerős bírósági döntés született. 
 
 
37. A szülői felügyelet teljes vagy részleges megvonására irányulóan más       (ügyész, szülő, 
gyám/gondnok....) által indított eljárások kapcsán a központ által a bíróságnak megküldött   
szakértői leletek és vélemények  

Eljárás: Az eljárás 2008 folyamán 
indult 

Az eljárás 2009 folyamán 
indult 

Részleges megvonás iránt 0 0 
Teljes megvonás iránt 0 0 
ÖSSZESEN 0 0 
A szakértői leletek és vélemények számát az eljárások (bírósági kérelmek) száma alapján, nem  pedig 
az eljárással felölelt gyerekek száma  alapján kell meghatározni. 
 
 
38. A szülői felügyelet teljes vagy részleges megvonására irányulóan más által indított befejezett 
bírósági eljárások az eljárás kimenetele szerint 

A befejezett eljárás kimenetele 
Az eljárás 2008 

előtt indult 
Az eljárás 2008 

folyamán 
indult 

Az eljárás 2009 
folyamán 

indult 
A szülő/k jogának részleges megvonása         0         0         0 
A szülő/k jogának teljes megvonása         0         0         0 
Befejezett bírósági eljárás – azt jelenti, hogy jogerős bírósági döntés született. 
 
 
 
 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 17. szám − 2010. szeptember 2. 

 

 - 388 -

A SZÜLŐKKEL VALÓ EGYÜTTÉLÉS JOGÁNAK KORLÁTOZÁSA 
 
39. Azon gyermekek száma, akik részére ideiglenes gyámhatósági végzés alapján sürgősségi 
elhelyezés lett biztosítva 

A sürgősségi elhelyezés helye 2008 folyamán 2009 folyamán 
Menhely/befogadó állomás 1 0 
Szociális védelmi intézmény 0 0 
Nevelőszülői család 5 1 
Rokon család 0 0 
Más család 0 0 
A GYEREKEK SZÁMA ÖSSZESEN 6 1 
2008 folyamán – csak az új esetek vannak bejegyezve. Ugyanez érvényes 2009-re is. 
Az elhelyezés helye – a sürgősségi elhelyezés kezdő helye kerül bejegyzésre (a gondozási hely 
esetleges későbbi változásaitól függetlenül). 
 
40. A központ a sürgősségi elhelyezésről szóló ideiglenes végzés meghozatalát követően minden 
esetben eljárást indított-e a szülői felügyeleti jog megvonása iránt 
(a) igen 
(b) nem indított a ___ ___ esetben a szülő halála miatt  
 
41. A gyámhatósági ideiglenes végzés alapján sürgősségi elhelyezésben gondozott azon gyerekek 
száma, akiknek szüleire a szülői felügyeleti jog megvonásáról szóló bírósági döntés vár.   

A gyámhatóság által indított eljárás éve A gyermekek száma 
Az eljárás 2008 folyamán indult                              3 
Az eljárás 2009 folyamán indult                              0 
.2009.december 31-i állás. 
 
 

A SZÜLŐVEL VALÓ SZEMÉLYES KAPCSOLATTARTÁS JOGÁNAK KORLÁTOZÁSA 
 
42. A gyámhatóság által a szülővel való személyes kapcsolattartás jogának korlátozására 
irányulóan indított eljárások száma 

Az eljárás az alábbiak védelmére indult: 2008 folyamán 2009 folyamán 
Szülői gondoskodást nélkülöző gyermekek 0 0 
A gyermek erőszak áldozata 0 0 
Rendezetlen családi körülmények között élő gyermek 0 0 
A MEGINDÍTOTT ELJÁRÁSOK ÖSSZESEN 0 0 
 
 
43. A szülővel való személyes kapcsolattartás jogáról való döntéshozatal kapcsán  a központ által 

a bíróságnak megküldött szakértői leletek és vélemények száma (az eljárást valaki más: 
másik szülő, rokon, ügyész… indította) 

A szakértői leltek és vélemények az alábbiakra vonatk.: 2009 folyamán 
Szülői gondoskodást nélkülöző gyermekek 0 
A gyermek erőszak áldozata 0 
Rendezetlen családi körülmények 8 
A LELETEK ÉS SZAKVÉLEMÉNYEK  8 
A szakértői leletek és vélemények számát az eljárások (bírósági kérelmek) száma alapján, nem  pedig 
az eljárással felölelt gyerekek száma  alapján kell meghatározni. 
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A GYERMEK ELTARTÁSRA VALÓ JOGÁNAK ÉRVÉNYESÍTÉSE 
 
44. A gyámhatóság által a gyermek eltartásra való jogának védelmére irányulóan indított 
eljárások (keresetek)  

Az eljárás az alábbiak védelmére indult: 2009 folyamán 
Rendezetlen családi körülmények között élő gyermek 0 
Nem saját családjában gondozott gyermek  0 
A MEGINDÍTOTT ELJÁRÁSOK  0 
 
 
45. A gyermek eltartásra való jogának védelméről való döntéshozatal kapcsán  a központ által a 
bíróságnak megküldött   szakértői leletek és vélemények száma 
(az eljárás megindítója nem a központ, hanem valaki más) 

Szakértői leletek és vélemények száma az al. von.: 2009 folyamán 
Rendezetlen családi körülmények között élő gyermek 0 
Nem saját családjában gondozott gyermek 0 
 SZAKÉRTŐI LELETEK ÉS VÉLEMÉNYEK  0 
A szakértői leletek és vélemények számát az eljárások (bírósági kérelmek) száma alapján, nem  pedig 
az eljárással felölelt gyerekek száma  alapján kell meghatározni. 
 

CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ELLENI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
 
46. A megítélésünk szerint családon belüli erőszak problémájával küzdő családok  a 2009-es  év 
folyamán (szakcsoporti végzés/döntés):  
      a családok száma___14_____   
 
47. A családok megoszlása a családon belüli erőszak feltárásának módja szerint 

A felderítés módja A családok száma 
Családtag bejelentése 8 
Családon kívüli személy bejelentése alapján 1 
Intézmény (iskola, egészségház, óvoda....) bejelentése 1 
A rendőrség bejelentése alapján 2 
A bíróság kérése 0 
Civil szervezet bejelentése 1 
A gyámhatóság hivatalból 1 
A CSALÁDOK ÖSSZESEN 14 
 
 
 
48. A feltüntetett családok megoszlása az erőszakos cselekedetek áldozatai szerint 

Az erőszakos cselekedetek áldozatai A családok száma 
Csak a gyerekek 2 
Csak a házastárs 4 
A gyerekek és a házastárs 5 
A gyermekek és más családtag 0 
Más családtag 2 
Más kombináció 1 
A CSALÁDOK ÖSSZESEN 14 
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49. A családon belüli erőszakot elszenvedő családtagok összesen, és nemek szerint megoszlásuk 
Az erőszak áldozata Nő Férfi összesen 

Gyermekek 9 3 12 
Felnőtt személyek 8 1 9 
Idős személyek 2 0 2 
ÖSSZESEN 19 4 23 
 
50. A gyerekek megoszlása aszerint, hogy mely erőszakos cselekedetek dominálnak 

Domináló erőszakos cselekedet A gyerekek száma 
Fizikai erőszak 3 
Érzelmi erőszak 5 
Szexuális erőszak 2 
Súlyos elhanyagolás 2 
Gazdasági kizsákmányolás 0 
 GYEREKEK ÖSSZESEN 12 
Az ebben a táblázatban szereplő összes gyerekszám megegyezik a 49. táblázatban található számmal. 
 
51. Az erőszakos cselekedetet elkövető személy rokoni kapcsolata az áldozattal  
Az erőszakos cselekedetet elkövető személy A családok száma 

Apa 4 
Anya 0 
Mindkét szülő 1 
Fivér/nővér 0 
Házastárs/élettárs 5 
Fiúgyermek/leány 0 
Az egyik szülő partnere 0 
Más családtag 2 
Egyéb 2 
 CSALÁDOK ÖSSZESEN 14 
 Minden táblázatban azonosnak kell lenni a családok összes számának. 
 
52. A családon belüli erőszak elleni védelmi intézkedés kirovása iránt a gyámhatóság által 

indított eljárások száma: 
2008 folyamán____0_______ 
2009 folyamán____0_______ 
 
53. A családon belüli erőszak elleni védelmi intézkedések kirovása iránt másvalaki        (ügyész, 
áldozat....) által indított eljárások kapcsán a gyámhatóság által a bíróságnak megküldött   
szakértői leletek és vélemények 
2008 folyamán____0_______ 
2009 folyamán____0_______ 
       A szakértői leletek és vélemények számát a bírósági kérelmek száma alapján kell meghatározni. 

54. A családon belüli erőszak elleni védelmi intézkedést kirovó kézbesített bírósági ítéletek  

Az eljárás megindítója Az eljárás 2007 
folyamán indult 

Az eljárás 2008 
folyamán indult 

Az eljárás 2009 
folyamán indult 

Gyámhatóság         0            0          0 
Valaki más         0            0          2  
KÉZBESÍTETT ÍTÉLETEK 
ÖSSZESEN 

        0            0           2 
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55. A családon belüli erőszak ellen kirótt bírósági intézkedések száma és szerkezete 

A kirótt bírósági intézkedés fajtája Az intézkedések 
száma 

A házból vagy lakásból való kiköltözés elrendelése            1 
A családi házba vagy lakásba való beköltözés elrendelése            0 
A családtag bizonyos távolságból való megközelítésének tilalma            2   
A családtag lakó- vagy munkahelye körüli térség megközelítésének tilalma            0  
A családtag további zaklatásának a tilalma            0 
 KIRÓTT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZESEN            3 
 
56. Azon erőszakos cselekedetet elkövető személyek száma, akikkel szemben egy vagy több 

családon belüli erőszak elleni védelmi intézkedés lett kiróva a családjogi törvény 
alkalmazásának kezdetétől 2009 végéig: 

                      2 
 
57. A kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt a gyámhatóság által benyújtott 

feljelentések száma (2009 folyamán) 
Bűncselekmény A feljelentések száma 

Erőszakos nemi közösülés (Btk., 178. szakasz) 0 

Közösülés védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen személlyel 
(Btk., 179. szakasz) 

0 

Megrontás (Btk., 180. szakasz) 1 

Közösülés a helyzettel való visszaélés révén (Btk., 181. szakasz) 0 

Szemérem elleni erőszak (Btk., 182. szakasz) 0 

Kerítés és közösülés elősegítése (Btk., 183. szakasz) 0 

Üzletszerű kéjelgés elősegítése (Btk., 184. szakasz) 0 

Pornográf anyag bemutatása és gyermek pornográfiára való 
kihasználása (Btk., 185. szakasz) 

0 

Életközösség kiskorúval (Btk., 190. szakasz) 0 

Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása (Btk., 191. szakasz) 0 

Családi állás megváltoztatása (Btk., 192. szakasz) 0 

Kiskorú elhanyagolása és bántalmazása (Btk., 193. szakasz) 0 

Családon belüli erőszak (Btk., 194. szakasz) 0 

Tartás elmulasztása (Btk., 195. szakasz) 0 

A családi kötelességek megszegése (Btk., 196. szakasz) 0 

FELJELENTÉSEK ÖSSZESEN 1 
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58. A kiskorú sérelmére elkövetett szabálysértés miatt a gyámhatóság által benyújtott 
indítványok száma (2009 folyamán) 

Szabálysértés Indítványok  
Tiltott szerencsejáték űzése kiskorú személlyel, vagy helyiség rendelkezésre 
bocsátása, illetve más módon teszi lehetővé a kiskorú számára a szerencsejáték 
űzését (az SZK szabálysértési törvénye, 8. szakasz) 

         0 

16 évesnél fiatalabb kiskorú kiszolgálása alkohollal (az SZK szabálysértési 
törvénye, 11. szakasz 1. bekezdés) 

         0 

Koldulás szervezése (az SZK szabálysértési törvénye, 12. sz. 1. bekezdés)          0 
Helyiség kiskorú rendelkezésére bocsátása prostitúció céljából (az SZK 
szabálysértési törvénye, 14. szakasz 2. bekezdés) 

         0 

AZ INDÍTVÁNYOK SZÁMA ÖSSZESEN          0   
 

59.  A központ nyilvántartásában 2009 folyamán szereplő személyek – emberkereskedelem 
áldozatai  

Korcsoport Férfi Nő Összesen 
Gyermek és fiatal         0        0              0 
Felnőtt szemályek         0        1              1 
Idős személyek         0        0              0 
ÖSSZESEN         0        1              1 

 
A jelentés következő fejezetei az egyes igénybevevő-kategóriák védelmének realizálásáról szóló 

adatok bemutatására vonatkoznak  
 

SZÜLŐI GONDOSKODÁST NÉLKÜLÖZŐ GYEREKEK  
 

60. A gyerekek megoszlása a szülői gondoskodás hiányának oka miatt  
Ok 2008. 2009. 

A szülők meghaltak 9 13 
A szülők ismeretlenek 0 0 
Szülői felügyeleti jogtól teljesen megfosztott szülők   14 14 
Szülői felügyeleti jogtól részl. megfosztott szülők   0 0 
A szülői kötelesség végzésében akadályozott szülők 5 7 
Nem megfelelő szülői gondoskodás 15 12 
GYEREKEK ÖSSZESEN 44 46 
Megjegyzés: a szülői gondoskodást nélkülöző gyerekek száma ugyanaz, mint a (2) és (3) 
táblázatban. 
Nem megfelelő szülői gondoskodás – elhanyagolt, elhagyott, bántalmazott gyerekekre vonatkozik. 
Szülői felügyeleti jogtól teljesen vagy részben megfosztott szülők  – azokra a gyerekekre 
vonatkozik, akiknek szóleit jogerős bírósági ítélettel megfosztottak a szülői felügyelet gyakorlásától 
(ha a szólő elleni eljárás folyamatban van, a gyerekeket a  „Nem megfelelő szülői gondoskodás “ 
alkategóriába kell bejegyezni). 
 
61.  Azoknak a gyerekeknek a száma, akik 2009 folyamán elveszítették a szülői gondoskodást 
nélkülöző gyermek státust (a dosszié passzívumba helyezve), és ennek oka 

Ok A gyerekek száma 
A gyermek visszakerült saját családjába 2 
Nagykorúság vagy a szakképzés befejeződése 0 
Örökbefogadás 0 
Valamely más ok 0 
GYEREKEK ÖSSZESEN 2 
A gyerekek száma ugyanaz, mint a 3. számú táblázatban  – az oszlop a passzívumra vonatkozik. 
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62. A szülői gondoskodást nélkülöző gyermekek száma, továbbá nem és kor szerinti  
megoszlásuk (2009. év végi aktívum) 

Kor Fiúgyermek Leánygyermek Összesen 
0-2 éves                   0                  1                   1 
3-7 éves                   6                  4                 10 
8-17 éves                   8                 13                  21 
17 éves felett                   8                   4                 12 
GYEREKEK ÖSSZESEN                  22                 22                 44 
 
63. A gyerekek száma a szülői gondoskodás hiányának oka szerint (2009. év végi aktívum) 

Ok A gyerekek száma 
A szülők meghaltak                                   13 
A szülők ismeretlenek                                     0 
Szülői felügyeleti jogtól teljesen megfosztott szülők                                     14 
Szülői felügyeleti jogtól részl. megfosztott szülők                                       0 
A szülői kötelesség végzésében akadályozott szülők                                     5 
Nem megfelelő szülői gondoskodás                                   12 
GYEREKEK ÖSSZESEN                                   44  
A gyerekek száma ebben a táblázatban ugyanaz, mint a 62-esben. 
 
64.  A központ 2009. december 31-i aktív nyilvántartásában  szereplő, szülői gondoskodást 

nélkülöző gyermekek száma és megoszlásuk az elhelyezés lokációja és a gyámság alapján 
Az elhelyezés helye Gyámság alatt Nincsenek gyáms. al.  Összesen 

Szociális védelmi intézmény              3                5               8 
Menhely/befogadó állomás              0             0               0 
Gyermekfalu              0             0               0 
Nevelőszülői család            34              2             36 
Más család              0             0               0 
Egyéb (otthon, internátus...)              0              0               0 
GYEREKEK ÖSSZESEN            37             7             44  
A gyerekek száma ugyanaz, mint a 62-es és a 63-as táblázatban. 
 
65. A szülői jog gyakorlásában betegség miatt akadályozott szülők cselekvőképességének 
megvonása iránt indított eljárások száma – az eljárás megindítója a gyámhatóság: 
      A megindított eljárások száma  2008-ban____0_____ 
      A megindított eljárások száma  2009-ben ____0_____. 
 
66. A köztársasági költségvetésből finanszírozott védelmi intézkedéseket és formákat igénybe 
vevő, szülői gondoskodást nélkülöző gyermekek  

Védelmi intézkedés/forma 2008. 2009. 
Örökbefogadás 0 0 
Gyámság/gondnokság 35 37 
Ideiglenes gondnokság 0 3 
Nevelőszülői családnál való elhelyezés 38 40 
Szociális védelmi intézményben történő elhelyezés 8 8 
Anyagi biztosítás 7 0 
Segítségnyújtási és ápolási pótlék és megnövelt pótlék 0 0 
Munkára való képzés (rehabilitáció) 3 3 
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Megjegyzés: ha ugyanazon gyermek a naptári év folyamán intézményi és nevelőszülői családnál való 
elhelyezést is igénybe vett, úgy kezeljük, mint mindkét védelmi forma  igénybevevője. Ugyanez az elv 
vonatkozik a többi védelmi formára és intézkedésre is.  
 
Ez az elv érvényes a használók összes kategóriájánál, ezért nem fogjuk ismételni! 
 
 
67. A községi költségvetésből finanszírozott védelmi intézkedéseket és formákat igénybe vevő, 
szülői gondoskodást nélkülöző gyermekek 

Intézkedés/forma 2009. 
Egyszeri pénzsegély  0 
Egyszeri természetbeni segély 36 
Ösztöndíj 0 
Szállítási költségek fedezése 0 
Házi segítségnyújtás 1 
Nappali benntartózkodás 0 
Támogatott lakás/ház félúton 0 
Menhelyi/befogadó állomási elhelyezés 0 
  
  
Egyszeri segély – a gyermek részére évente egy vagy több alkalommal nyújtott eseti segély Az 
igénybevevők számát tehát nem a nyújtott eseti segélyek száma alapján határozzuk meg, hanem azon 
tény alapján, mely szerint ez a támogatásnem az év folyamán legalább egyszer igénybe lett véve.  
 
 
 
68. A központ munkája a potenciális örökbefogadókkal 2009 folyamán: 

• Benyújtott örökbefogadási kérelem___4______ 
• Az előkészítő és felkészítő programot elsajátított potenciális örökbefogadó párok ____1______ 

nem szerezték meg az örökbefogadási alkalmasságot ___1_____ 
• Örökbefogadásra alkalmas és örökbefogadásra váró párok összesen (2008. december 31-i állás) 

___1_______ 
• Örökbefogadó párok az Önök területén, akik 2009-ban gyermeket fogadtak örökbe.        0 

 
 
69. Örökbefogadásra alkalmas és örökbefogadásra váró gyermekek (2009. december 31-i állás): 

• A majdani örökbefogadó családnál kölcsönös alkalmazkodás (adaptáció) szakaszában vannak     
___0____ 

• Gyerekek, akik esetében nem kezdődött meg az örökbefogadási eljárás ___ 0___ 
 
70. A 2009-ben örökbefogadott gyermekek száma: 

• az örökbefogadó hazai állampolgár                 0 
•  az örökbefogadó külföldi állampolgár            0 
• AZ ÖRÖKBEFOGADOTT GYEREKEK ÖSSZESEN           0 

A gyerekek számának ugyanannyinak kell lenni, mint a 66-os táblázatban. 
 
71. Megsemmisített örökbefogadási határozatok a  2006. 07. 01. – 2009. 12. 31. közötti 
időszakban: 
              0 
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72. A központ munkája a potenciális nevelőszülőkkel 2009 folyamán: 
• Benyújtott nevelőszülői kérelem ____12____ 
• A nevelőszülői előkészítő és felkészítő programot elsajátított potenciális nevelőszülők 

___6____  nem szerezték meg a nevelőszülői alkalmasságot ___0____ 
• Nevelőszülőnek alkalmas és a gyermek elhelyezésére váró családok összesen (2008. december 

31-i állás) ___6___ 
 
 

73. Nevelőszülői családnál valő elhelyezésre alkalmas és nevelőszülői családnál való elhelyezésre 
váró gyermekek (2009. december 31-i állás): 0 

 
74. A 2009-ben nevelőszülői családnál elhelyezett gyerekek száma 

• Közvetlenül a szülő/rokon családjából __ 1__ 
• A szociális védelmi intézményből                  ___0___ 
• Ö s s z e s e n                                             ___ 1 __ 

 
75.  A 2009-ben nevelőszülői családnál elhelyezett gyerekek száma nem és kor szerint   

Kor Fiúgyermek Leánygyermek Összesen 
0-2 éves 0 0 0 
3-7 éves 0 0 0 
8-17 éves 0 1 1 
17 éves felett 0 0 0 
GYEREKEK ÖSSZESEN 0 1 1 
A gyerekek összes száma ugyanaz, mint az előző táblázatban. 
 
76. A 2009 folyamán a nevelőszülői családot elhagyó gyerekek száma, és ennek oka 

Ok Gyerekek száma 
Visszatérés a szülőhöz/családhoz 2 
Másik nevelőszülői családba helyezés 1 
Szociális védelmi intézménybe helyezés 0 
Internátusba helyezés 0 
Önálló életet kezd 0 
Egyéb ok 0 
GYEREKEK ÖSSZESEN 3 
Internátusba helyezés – csak ha megszűnt a nevelőszülőség. 
 
 
77. A 2009 folyamán a második (nevelőszülői) családot elhagyó gyerekek száma, és ennek oka 

Ok Gyerekek száma 
Visszatérés a szülőhöz/családhoz                                       0 
Másik nevelőszülői családba helyezés                                       0 
Szociális védelmi intézménybe helyezés                                       0 
Internátusba helyezés                                       0          
Önálló életet kezd                                       0 
Egyéb ok                                       0 
GYEREKEK ÖSSZESEN                                       0 
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78. Az  ön területén nevelt gyermekkel rendelkező nevelőszülői családok összesen – tekintet 
nélkül a központ illetékességére a gyermeket illetően (2009. december 31-i állás):13 

 
 
79. Gondoskodást nélkülöző, de szakmai értékelés szerint családon kívüli (intézményben, 

nevelőszülői vagy más családnál) gondozást igénylő gyerekek összesen – állapot 2009 végén:   
0 

 
 

PSZICHOFIZIKAI FEJLŐDÉSBEN GÁTOLT GYERMEKEK 
 
80. A gyermekek megoszlása a fogyatékosság neme és foka alapján  

A fogyatékosság neme és foka 2008. 2009. 
Igen súlyos értelmi fogyatékosság 5 4 
Súlyos értelmi fogyatékosság 49 3 
Mérsékelt értelmi fogyatékosság 26 6 
Enyhe értelmi fogyatékosság 58 68 
Vakok és gyengénlátók 2 2 
Siketek és nagyothallók 4 1 
 Beszédhibás és hangképzési zavarokkal 
küzdő 

0 3 

 Testi fogyatékos 1 34 
 Halmozott fogyatékosságú gyermek 27 22 
GYEREKEK ÖSSZESEN 172 143 
Megjegyzés: a gyerekek száma ugyanaz, minta a (2) és (3) táblázatban. 
 
81. A pszichofizikai fejlődésükben gátolt gyerekként nyilvántartottak között vannak szülői 

gondoskodást nélkülöző gyerekek is. A táblázatban fel kell tüntetni az ezen gyerekek 
számára vonatkozó adatokat is, és azt, hogy gyámság alá lettek-e helyezve (2009. december 
31-i állás): 

A fogyatékosság neme és foka Gyámság alatt Nincsenek gyáms. alá helyezve 
Igen súlyos értelmi fogyatékosság                   3 0 
Súlyos értelmi fogyatékosság                   1 0 
Mérsékelt értelmi fogyatékosság                   0 0 
Enyhe értelmi fogyatékosság                 11 0 
Vakok és gyengénlátók                   0 0 
Siketek és nagyothallók                   0  0 
 Beszédhibás és hangképzési 
zavarokkal küzdő 

                  0 0 

 Testi fogyatékos                   1 0 
 Halmozott fogyatékosságú                   1 0 
(SZÜLŐI GONDOSKODÁST 
NÉLK.) GYEREKEK ÖSSZESEN 

                17 0 
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82. A köztársasági költségvetésből finanszírozott védelmi intézkedéseket és formákat igénybe 
vevő, pszichofizikai fejlődésükben gátolt gyermekek 

Védelmi intézkedés/forma 2008. 2009. 
Örökbefogadás 0 0 
Gyámság/gondnokság 12 15 
Ideiglenes gondnokság 0 0 
Nevelőszülői családnál való elhelyezés 11 11 
Szociális védelmi intézményben történő elhelyezés 7 7 
Anyagi biztosítás 40 67 
Segítségnyújtási és ápolási pótlék és megnövelt pótlék 52 41 
Munkára való képzés (rehabilitáció) 8 9 
 
83. A községi költségvetésből finanszírozott védelmi intézkedéseket és formákat igénybe vevő, 
pszichofizikai fejlődésükben gátolt gyermekek 

Intézkedés/forma 2009. 
Egyszeri pénzsegély  1 
Egyszeri természetbeni segély 6 
Ösztöndíj 0 
Szállítási költségek fedezése 0 
Házi segítségnyújtás 1 
Nappali benntartózkodás 0 
Támogatott lakás/ház félúton 0 
Menhelyi/befogadó állomási elhelyezés 0 
  
  
Megjegyzés: bejegyezni az egyéb védelmi formákat is, ha voltak. 
Egyszeri segély – a gyermek részére évente egy vagy több alkalommal nyújtott eseti segély Az 
igénybevevők számát tehát nem a nyújtott eseti segélyek száma alapján határozzuk meg, hanem azon 
tény alapján, mely szerint ez a támogatásnem az év folyamán legalább egyszer igénybe lett véve.  
 
 
84. Zenta község a pszichofizikai fejlődésükben gátolt gyermekek védelmét az értelmi és testi 
fogyatékosokat segítő és védő egyesület tevékenységének finanszírozásában, valamint az ezen 
szervezetek szervezésében folyó projektumok társfinanszírozásában való részvétel által is biztosítja. 
 
85.  A központ 2009. december 31-i aktív nyilvántartásában  szereplő, pszichofizikai 
fejlődésükben gátolt gyermekek száma és megoszlásuk az elhelyezés lokációja és a gyámság 
alapján 

Az elhelyezés helye Gyámság alatt Nincsenek gyáms. al.  Összesen 
Szociális védelmi intézmény 4 3 7 
Menhely/befogadó állomás 0 0 0 
Gyermekfalu 0 0 0 
Nevelőszülői család 11 0 11 
Más család 0 0 0 
Egyéb (otthon, internátus...) 0 0 0 
GYEREKEK ÖSSZESEN 15 3 18 
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86. Azon gyerekek száma, akik esetében úgy ítéltük meg, hogy legjobb érdekükben az 
örökbefogadás áll, és akik örökbefogadásra várnak. (2009. december 31-i állás 
• A majdani örökbefogadó családnál alkalmazkodási szakaszban levő gyerekek     ___0______ 
• Az örökbefogadási eljárás még nem kezdődőtt meg ____0_____. 

 
87. Ha a szülői gondoskodást nélkülöző gyerekek között van a  2009-es év folyamán 

örökbefogadott fejlődési rendellenességgel küzdő gyermek, sorolják fel a számukra, 
korukra és nemükre vonatkozó adatokat. 

       Nincs. 
 
88.  Ha a szülői gondoskodást nélkülöző gyerekek között van örökbefogadásra váró  fejlődési 

rendellenességgel küzdő gyermek. (2009. év végi állás), sorolják fel a számukra, korukra és 
nemükre vonatkozó adatokat. 

       Nincs. 
 
89.  Azon gyermekek száma, akik részére szakmai értékelés szerint a legjobb érdeket a 

nevelőszülői elhelyezés jelenti, és akik nevelőszülői családnál történő elhelyezésre várnak. 
(2009. december 31-i állás)                0  . 

 
90. A  2009-ben nevelőszülői családnál elhelyezett gyerekek 

• Közvetlenül a szülő/rokon családjából          __1____ 
• Szociális védelmi intézményből                   __0____ 
• Ö s s z e s e n                                                __0____. 

 
RENDEZETLEN CSALÁDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLŐ GYEREKEK 
 
91. Az ezen családokban élő gyermekek száma és megoszlásuk 

Gyerekek és fiatalok 2008. 2009. 
Szülők közötti megromlott viszony, bírósági eljárást 
nem indítottak  

            13             36 

Bontóperes/életközösséget megszakító szülők             72             51 
A szülők pert folytatnak a bontóper/életközösség 
megszakítása után 

            10             16 

GYEREKEK ÖSSZESEN             95             103 
Megjegyzés: a gyerekek összes számának azonosnak kell lenni, mint a (2) és (3) táblázatban. 
 
92.  A szülőknek a szülői jog gyakorlásáról szóló megegyezésével kapcsolatos szakértői leletek és 

vélemények megküldése iránti bírósági kérelmek száma   
      Bírósági kérelmek: 2008. 2009. 

A házastársak részére                    1                    8 
Élettársak részére                    0                    0 
BÍRÓSÁGI KÉRELMEK ÖSSZESEN                    1                    8 
 
93. A szülők megegyezésével kapcsolatban megküldött szakértői leletek és vélemények:  
       Megküldött szakmai leletek és vélemények összesen ___8___ ebből negatív     __0__.       
 
94. Bírósági kérelmek közvetítésre  – csak békéltetés – bontókeresettel indított bontóperes 

eljárásban 
 2008-ban          4 
2009-ben          4 
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95. A 2009 folyamán lebonyolított békéltetési eljárások száma és kimenetelük: 
• Békéltetési eljárás   __4__ 
• Ebből: sikeres békítés __2__ 

 
96. A 2009 folyamán lebonyolított közvetítői (megegyezés) eljárások száma és kimenetelük: 
 

• Lebonyolított megegyezési eljárások __0__ 
• Ebből: teljes mértékben sikeres megegyezés __0___ 
                   Részben sikeres megegyezés __0___ 
                   Teljes mértékben sikertelen megegyezés___0___ 

 
97. Bírósági kérelmek szakmai leletek és vélemények megküldésére  a szülőknek a szülői jog 

(megbízás,  a gyermekről való gondoskodásről szóló döntés módosítása, személyes 
kapcsolattartás) gyakorlásával kapcsolatos pereivel kapcsolatos döntéshozatal eljárásában  

Bírósági kérelem: 2009 folyamán 
Házastársak részére                39 
Élettársak részére                  2 
BÍRÓSÁGI KÉRELMEK ÖSSZESEN                41 
A feldolgozott bírósági kérelmek, illetve megküldött szakmai leltek és vélemények száma 
összesen_41____ 
 
98. Ha a központ keretében meg van szervezve a családon belüli problémákkal küzdő családok 
részére szolgáltatást nyújtó tanácsadó munkája, az alábbi adatokkal kell szolgálni: 

• a tanácsadó külön egységként/szolgálatként, szakcsapatként/csoportként van-e megszervezve 
• az alkalmazott munkások száma és professzionális struktúrájuk 
• a finanszírozás módja (eszközforrások) 
• a tanácsadó által nyújtott szolgáltatások fajtája 
• a szolgáltatások igénybevevőinek száma 2009 folyamán  

 
VISELKEDÉSI ZAVAROKKAL KÜZDŐ GYEREKEK ÉS FIATALOK 

 
99. A viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek és fiatalok megoszlása 
 

Kiskorúak 2008. 2009. 
Asszociális viselkedésű              90             28 
Büntetőjogi felelősséggel nem tartozó (a 14 éven 
aluli gyermekek) 

              4               6 

Büntetőjogi felelősséggel tartozó              22              52 
Szabálysértési felelősséggel tartozó            129            242 
KISKORÚAK SZÁMA ÖSSZESEN            245            328 
Megjegyzés: a kiskorúak számának ugyanannyinak kell lenni, mint a (2) és (3) táblázatban. 
 
100. Reaktivált és újonnan nyilvántartott kiskorúak és azok, akiknek dossziéja passzívumba lett 
helyezve a 2009-es év folyamán  

Kiskorú                                    Reaktivált Újonnan nyilv. Passzívum 
Asszociális viselkedésű                       0 0 28 
Büntetőjogi felelősséggel nem tartozó  0 6 6 
Büntetőjogi felelősséggel tartozó  21 31 3 
Szabálysértési felelősséggel tartozó  3 239 235 
KISKORÚAK SZÁMA ÖSSZESEN  24 276 272 
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101. Bírósági és szabálysértési bírósági kérelem 
Kérelmek száma 2008. 2009. 

Bíróság 22 31 
 Szabálysértési bíróság 129 239 
KÉRELMEK SZÁMA ÖSSZESEN 151 270 
 
102. Feljelentések 2009-ban 

− szülők                                    ___2___ 
− iskola                                      __20__ 
− rendőrség                               __ 6__ 
− ügyész                                   ___31__ 
− civil szervezet                       ____0__ 
− egyéb                                     ____0___ 

    
 
103. A gyámhatóság által 2009 folyamán megküldött szakmai leletek és vélemények száma 

I. A bíróság részére                                   _31__ 
II. A szabálysértési bíróság részére         _236__ 

 
104. Megszüntetett eljárások 2009 folyamán és ennek oka 

Megszüntetés oka Bűncselekmény iránt Szabálysértés iránt 
Bizonyítékok hiánya 2 0 
Nagykorúság 3 0 
 MEGSZ. ELJÁRÁSOK ÖSSZESEN 5 0 
 
105. 2009 folyamán kézbesített végzések 

1. A bíróság részéről                             ___27____ 
2. A szabálysértési bíróság részéről    ___236___ 

 
106. Kiskorú részére kirótt fokozott felügyelet intézkedés (meghozott végzés  
      vagy megtartott főtárgyalás és kirótt intézkedés) 

Fokozott felügyelet 2008. 2009. 
Szülő, örökbefogadó vagy gyám fokoz.f.  2 2 
Fokozott felügyelet más családban 0 0 
Gyámhatósági fokozott felügyelet 18 26 
Nappali benntartózkodás melletti f. f.  0 0 
KISKORÚAK SZÁMA ÖSSZESEN 20 28 
 
107. Kiskorú részére kirótt nevelői utasítás 

Nevelői utasítás  2008. 2009. 
Kiegyezés a károsulttal, a cselekmény 
káros következményeinek a kár 
megtérítésével, munkával vagy egyéb 
módon teljességében vagy részben 
történő kiküszöbölése érdekében 

0 0 

Rendszeres iskolába, munkába járás 0 0 
Egyéb 0 0 
KISKORÚAK SZÁMA ÖSSZESEN 0 0 
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108.  Kiskorú részére kirótt különleges kötelezettség intézkedés 
Különleges kötelezettség 2008. 2009. 

Bocsánatkérés a károsulttól 3 1 
Lehetőségei keretében az okozott kár 
megtérítése 

2 2 

Rendszeres iskolába, munkába járás 4 2 
A képességeinek és hajlamainak való 
foglalkozásra való képzés 
 

1 0 

KISKORÚAK ÖSSZESEN 10 5 
 
109. Kiskorú részére kirótt bí rósági megrovás 

• 2008-ban __130_____ 
• 2009-ben  __236____ 

 
110. Fiatalkorú részére kirótt zárt védelmi intézkedés (meghozott végzés vagy megtartott 
főtárgyalás és kirótt intézkedés) 

Az intézkedés fajtája 2008. 2009. 
Nevelői intézetbe való utalás           1            1 
Nevelő-javító intézetbe való utalás (Kruševac)           0            0 
Gyógykezelésre és képesítésre megfelelő külön 
intézménybe való utalás 

          0            0 

Fiatalkorúak börtöne (Valjevo)           0            0 
FIATALKORÚAK ÖSSZESEN           1            1 
 
111. Fiatalkorú részére kirótt előzetes letartóztatási intézkedés 2009 folyamán: __ 1____. 
 
112. A központ által 2009 folyamán a bíróság részére megküldött nevelőintézkedések 

realizálásáról szóló jelentések (szakértői leletek és vélemények) ___9___. 
 
113. Azon kiskorúak száma. akik részére 2009 folyamán letelt a nevelői intézkedés 

• A gyámhatóság javaslatára  ___3___ 
• Mivel letelt  az idő          ___0___ 

 
PSZICHOFIZIKAI FEJLŐDÉSÜKBEN GÁTOLT FELNŐTT SZEMÉLYEK 

 
 
114. A felnőtt személyek megoszlása a fogyatékosság neme szerint  

A fogyatékosság fajtája 2008. 2009. 
Látás- és hallássérült                9                0 
Értelmi fogyatékosság              33               70  
 Lelki megbetegedés              37              34 
 Súlyos testi megbetegedés              15              18 
Egyéb rokkantság                8              16 

ÖSSZESEN             102             138 
A felnőttek száma ugyanaz, mint az 1-es,  4-es és 5-ös táblázatban. 
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115. A köztársasági költségvetésből finanszírozott védelmi intézkedéseket és formákat igénybe 
vevő felnőttek 

Intézkedések/formák 2008. 2009. 
Gyámság/gondnokság 60 70 
Ideiglenes gondnokság 14 0 
Segítségnyújtási és ápolási pótlék 16 21 
Megnövelt segítségnyújtási és ápolási pótlék 33 49 
Anyagi biztosítás 0 0 
Szociális védelmi intézményben történő 
elhelyezés 

27 29 

Más családnál történő elhelyezés 14 10 
Munkára való képzés (rehabilitáció) 0 0 
 
 
116. A helyi közösség (község/város) költségvetéséből finanszírozott védelmi intézkedéseket és 
formákat igénybe vevő felnőttek 

Intézkedések/formák 2008. 2009. 
Házi segítségnyújtás 10 2 
Nappali benntartózkodás 30 32 
Menhelyi/befogadó állomási elhelyezés 1 0 
Egyszeri természetbeni segély 39 13 
Egyszeri pénzsegély 240 186 
Támogatott lakás 0 0 
Megjegyzés: bejegyezni az egyéb védelmi formákat is, ha voltak. 
Egyszeri segély – a gyermek részére évente egy vagy több alkalommal nyújtott eseti segély Az 
igénybevevők számát tehát nem a nyújtott eseti segélyek száma alapján határozzuk meg, hanem azon 
tény alapján, mely szerint ez a támogatásnem az év folyamán legalább egyszer igénybe lett véve.  
 
117.  2009 folyamán lett realizálva a rokkant személyek klubjának projektuma a siketek és 

nagyothallók szervezésében, a szociális innovációs alap finanszírozása által, melynek 
finanszírozásában Zenta község is részt vett. 

 
118. A központ 2009. december 31-i aktív nyilvántartásában  szereplő, pszichofizikai 

fejlődésükben gátolt felnőttek száma és megoszlásuk az elhelyezés lokációja és a gyámság 
alapján 
Az elhelyezés helye Gyámság alatt Nincsenek gyáms. al.  Összesen 

Szociális védelmi intézmény 25 4 29 
Menhely/befogadó állomás 0 0 0 
Eltartó család 2 8 10 
Más család 0 0 0 
ÖSSZESEN 27 12 39 
 
119. Felnőtt személyek a cselekvőképesség megvonási eljárása alatt 
        2009. december 31-én 

Az eljárásindítás éve Személyek száma 
2007 előtt indult 0 
2007 folyamán indult 0 
2008 folyamán indult 2 
SZEMÉLYEK ÖSSZESEN 2 
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120. A cselekvőképességüktől bírósági végzés által megfosztott, de gyámság alá nem helyezett 
személyek (2009. december 31-i állás) 
 A személyek száma 
Az eljárás folyamatban van                             0 
Az eljárás nem kezdődött meg                             0 
SZEMÉLYEK ÖSSZESEN                             0 
 
121. A szociális védelmi intézménybe való elhelyezés várólistáján szereplő felnőtt személyek  
(2009. december 31-én) 

A fogyatékosság neme Személyek száma 
Látás/hallássérült 0 
 Értelmi fogyatékosság 0 
Lelki betegség 0 
Súlyos testi megbetegedés 0 
Egyéb 0 
SZEMÉLYEK ÖSSZESEN 0 
 
122. Ha a községben meg van szervezve a házi segítségnyújtás a fogyatékkal élő felnőtt  
személyek számára, felsorolni a várólistán szereplő személyek számát (2009. december 31-én) 
(__0__). 
 
 

IDŐS SZEMÉLYEK 
 

123. A köztársasági költségvetésből finanszírozott védelmi intézkedéseket és formákat igénybe 
vevő idős személyek 

Intézkedések/formák 2008. 2009. 
Gyámság/gondnokság 23 10 
Ideiglenes gondnokság 3 11 
Segítségnyújtási és ápolási pótlék 41 43 
Megnövelt segítségnyújtási és ápolási pótlék 29 26 
Anyagi biztosítás 41 41 
Szociális védelmi intézményben történő 
elhelyezés 

23 19 

Más családnál történő elhelyezés 3 2 
 
 
124. A helyi közösség (község/város) költségvetéséből finanszírozott védelmi intézkedéseket és 
formákat igénybe vevő idős személyek 

Intézkedések/formák 2008. 2009. 
Házi segítségnyújtás 114 140 
Nappali benntartózkodás 133 133 
Menhelyi/befogadó állomási elhelyezés 0 0 
Egyszeri természetbeni segély 17 27 
Egyszeri pénzsegély 35 9 
   
   
   
Megjegyzés: bejegyezni az egyéb védelmi formákat is, ha voltak. 
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Egyszeri segély – a gyermek részére évente egy vagy több alkalommal nyújtott eseti segély Az 
igénybevevők számát tehát nem a nyújtott eseti segélyek száma alapján határozzuk meg, hanem azon 
tény alapján, mely szerint ez a támogatásnem az év folyamán legalább egyszer igénybe lett véve.  
 
125.  Felsorolni az idős személyek védelmének javítására irányuló egyéb helyi közösségi 

aktivitásokról és progjamokról szóló adatokat és információkat 
 
A Zentai Szociális Védelmi Központ realizálja a Zenta községbeli idős és beteg személyek támogatása 
és házi segítségnyújtása projektumot. A projektum 2009. 08. 15-én kezdődött. A Zenta községbeli idős 
és beteg személyek támogatása és házi segítségnyújtása projektum a Munkaügyi, Foglalkoztatási és 
Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Tartományi Titkárság, a nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és a 
Zentai Szociális Védelmi Központ által szervezett közmunkaprojektum keretében lett megszervezve. 
A projektumtevékenység realizálása 2009. 08. 15-én kezdődött. A projektumtevékenység 
realizálásában 10 személy lett alkalmazva, 5 általános iskolai és 5 középiskolai végzettséggel. 
A prioritáscsoportot a 65 évesnél idősebb, elöregedett háztartásokban élő személyek képezik, akiknek 
szükségük van a házi segítségnyújtásra. Különösen fontos, hogy a projekttevékenység a környező 
falvakat is felöleli, mivel ezekben nagyon sok az egyedülálló, 70 évesnél idősebb személy alkotta 
háztartás. 
A projektum céljai: 
– az idős és beteg személyek életminőségének javítása 
– lehetőséget nyújtani az idős és beteg személyek számára, hogy a saját otthonukban maradjanak 
(amennyiben nem óhajtanak idősek otthonába költözni) 
– a balesetek számának csökkenése a megnehezült mozgású személyek mozgása következtében 
– mind több munkanélküli foglalkoztatása közmunkában. 
 
Nagyszámú idős és beteg személy számára lett házi segítség nyújtva, a polgárok érdeklődése mind 
nagyobb, véleményünk szerint a projektum realizálása sikeres. 
 
 
126. A központ 2009. december 31-i aktív nyilvántartásában  szereplő, pszichofizikai 

fejlődésükben gátolt idős személyek száma és megoszlásuk az elhelyezés lokációja és a 
gyámság alapján 

Az elhelyezés helye Gyámság alatt Nincsenek gyáms. al.  Összesen 
Szociális védelmi intézmény 8 11 19 
Menhely/befogadó állomás 0 0 0 
Eltartó család 1 1 2 
Más család 0 0 0 
ÖSSZESEN 9 12 21 
 
 
127. Idős személyek a cselekvőképesség megvonási eljárásában 
        (2009. december 31-i állás) 
 

Az eljárás megindításának éve A személyek száma 
2007 előtt indult                            0 
2007 folyamán indult                            0 
2008 folyamán indult                            2 
SZEMÉLYEK ÖSSZESEN                            2 
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128. A cselekvőképességüktől bírósági végzés által megfosztott, de gyámság alá nem helyezett 
idős személyek (2009. december 31-i állás) 
 A személyek száma 
Az eljárás folyamatban van 0 
Az eljárás nem kezdődött meg 0 
SZEMÉLYEK ÖSSZESEN 0 
 
129. A szociális védelmi intézménybe való elhelyezés várólistáján szereplő idős személyek  (2009. 
december 31-i állás) 

A fogyatékosság neme Személyek száma 
Látás/hallássérült                          0 
 Értelmi fogyatékosság                          0 
Lelki betegség                          0 
Súlyos testi megbetegedés                          0 
Egyéb                          0 
SZEMÉLYEK ÖSSZESEN                          0 
 
 
130. Ha a községben meg van szervezve a házi segítségnyújtás az idős  személyek számára, 
felsorolni a várólistán  szereplő személyek számát (2009. december 31-én) (__0__). 
 

IV. A KÖZPONT ÁLTAL VÉGZETT ELEMZŐ-KUTATÓ MUNKA 
 
A Zentai Szociális Védelmi Központ által 2009-ban végzett elemző-kutató munka az alábbiakra 
vonatkozik: 
1. A Szociális Védelmi Központ szakemberei nagyszámú képzésen és szemináriumon vettek részt a 
családon belüli erőszakkal és az intézményesített védelemmel kapcsolatban. 
2. 2009 folyamán Zenta község helyi önkormányzata keretében megalakult a Biztonsági Tanács 
munkatestület, amely négy munkacsoportból áll. Egyikük a családon belüli erőszak ellen küzdő 
munkacsoport, melynek a Zentai Szociális Védelmi Központ igazgatónője a vezetője (elnöke). 
3. A Zentai Szociális Védelmi Központ kezdeményezésére, az egyes állami szervek, intézmények és a 
helyi önkormányzati szervek – a protokoll résztvevői hatásköréből kiindulva, a családon belüli erőszak 
elleni védelem, valamint Vajdaság Autonóm Tartománynak a családon belüli erőszak és a nemi alapú 
erőszak elleni 2009–2013. évi stratégiája végrehajtásában a családon belüli erőszak felismerésében és 
az ellene való küzdelemben aktívan részt vevő  11 intézmény (szervezet, intézmény) 2009. 09. 30-án 
együttműködési protokollt írt alá. 
4. A Zentai Szociális Védelmi Központ számára jóvá lett hagyva a Mobilcsapat projektum, amely a 
Zentai Rendőrállomással karöltve kerül megvalósításra. A mobilcsapat tagjai: a Zentai Szociális 
Védelmi Központ öt és a Zentai Rendőrállomás két szakembere, akik különleges képzésben 
részesültek az előbb említett erőszak eseteit illetően. 
5. A Szociális Védelmi Központ számára jóvá lett hagyva a magatartási zavarokkal küzdő gyermekek 
és fiatalok klubja projektum, amely a Zenta községi helyi akcióterv keretében kerül megvalósításra. A 
projektum előirányozza, hogy szakemberek fognak foglalkozni a magatartási zavarokkal küzdő 
gyermekekkel és fiatalokkal, a projektum célja pedig a fiatalkorúak bűnözésének megelőzése. A 
gyerekekkel való foglalkozások során sor kerül a gyerekek erőszak nélküli kommunikációra való 
képzésére, valamint az erőszak megengedhetetlenségéről szóló képzésre. 
6. A Zentai Szociális Védelmi Központ realizálja a Zenta községbeli idős és beteg személyek  
támogatására és házi segítségnyújtásra irányuló projektumot. 
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7. A Zentai Szociális Védelmi Központ megpályázta a Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium 
nemi egyenjogúsági igazgatósága által kiírt pályázatot a zentai S. O. S. vonal projektummal, a pályázti 
eredmény még nem került közzétételre. 
8. 2009 augusztusában közzé lett téve a Zentai Szociális Védelmi Központ munkájáról szóló 
tájékoztató, amit 2009 decemberében frissítettünk. 
 

V. A KÖZPONT MEGSZERVÉSE ÉS A FOGLALKOZTATOTTAK 
 

A FOGLALKOZTATOTTAKRÓL SZÓLÓ KÖTELEZŐ ÖSSZESÍTŐ ADATOK 
KIVETÍTÉSE 

 
131. A központ összes foglalkoztatottja 2009. december 31-én 

A foglalkoztatottak száma 2009. XII. 31-i állás 
Határozott időben  1 
Határozatlan időben 11 
ÖSSZESEN 12 
Figyelem: az adatok kizárólag a központban foglalkoztatottakra vonatkoznak!  
Ha a központban léteznek nappali benntartózkodás, házi segítségnyújtás, otthoni elhelyezés, 
tanácsadás szolgáltatását végző szervezeti egységek vagy szolgálatok, a foglalkoztatottakra vonatkozó 
adatokat minden szervezeti egységre, illetve szolgálatra vonatkozóan külön-külön fel kell tüntetni. 

A foglalkoztatottak száma a házi 
segítségnyújtásban 2009. XII. 31-i állás 

Határozott időben  10 
Határozatlan időben - 
ÖSSZESEN 10 
 
A következő táblázatok kizárólag a központra vonatkoznak (a többi egység/szolgálat kizárásával) 
 
 
132. Az állandó foglalkoztatottak (határozatlan időben foglalkoztatottak) megoszlása a 
finanszírozási forrás szerint 

Finanszírozási forrás A dolgozók száma 2009. XII. 31-i állás 
Köztársasági költségvetés 6 
Községi költségvetés 5 
DOLGOZÓK ÖSSZESEN 11 
 
 
133. Azon községi költségvetésből finanszírozott munkák fajtái, amelyeket határozatlan időben 
foglalkoztatottak látnak el (2009. XII. 31-i állás) 

A munkák fajtái Foglalkoztatottak száma 
Vezető beosztású (igazgató, vezető) 1 
Szakember - 
Műszaki (sofőr, takarítónő, mester, őr stb.) 3 
Adminisztratív 1 
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN 5 
Figyelem: az adatok csak a községi költségből finanszírozott teendőket ellátó határozatlan időben 
foglalkoztatottakra vonatkoznak. 
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134. A határozatlan időben foglalkoztatottak megoszlása az általuk végzett munkák fajtája 
alapján (2009. XII. 31-i állás) 

A munkák fajtája Szám 
Vezető beosztású (igazgató, vezető) 1 
Szakember 4 
Műszaki (sofőr, takarítónő, mester, őr stb.) 4 
Adminisztratív 2 
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN 11 
Ebben a táblázatban az összes határozatlan időben foglalkoztatott dolgozóra vonatkozó adat található, 
tekintet nélkül a finanszírozás forrására 
 
135. Határozatlan időben foglalkoztatott szakemberek megoszlása (2009. XII. 31.) 

Szakmai profil Szám 
Szociális munkás 2 
Jogász 1 
Pszichológus 1 
Pedagógus 0 
Andragógus 0 
Speciális pedagógus 0 
Szociológus 0 
Egyéb 0 
SZAKEMBEREK ÖSSZESEN 4 
 
136. A vezető beosztású személyek szakmai profil szerinti megoszlása (2009. XII. 31-i állás) 
 
Szakmai 
profil 

Igazgató Osztályvezetők Szolgálatvezetők Esetirányítók Szupervízorok 

Szociális 
munkás 

0 0 0 2 0 

Jogász 0 0 1 0 0 

Pszichológus 0 0 0 0 1 

Pedagógus 0 0 0 0 0 

Andragógus 0 0 0 0 0 

Speciális 
pedagógus 

0 0 0 0 0 

Szociológus 0 0 0 0 0 

Közgazdász 0 0 1 0 0 

Defektológus 1 0 0 0 0 
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A központ szükségletei 
Az alábbi adatokat kell feltüntetni: 

• A központ nehézségeit bizonyos profilú dolgozók foglalkoztatását illetően 
• A központnak a foglalkoztatottak létszámának növelésére vonatkozó szükségleteit, és hogy 

mely szakmai profilokról van szó (okok) 
• A helyi közösség viszonyulását a központ káderszükségletei iránt 
• A foglalkoztatottak legszükségesebb edukációs programjait az elkövetkező időszaknban 
• Egyéb mérvadó információkat. 

 
A Zentai Szociális Védelmi Központ 2009-ben a Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium 
jóváhagyását kérte, hogy a 2009 folyamán nyugdíjba vonult szociális munkás helyében okleveles 
szociális dolgozót foglalkoztasson. Úgyszintén 2009-ben jóváhagyást kértünk pedagógus 
alkalmazására, mivel ez a káderünk hiányzott. A minisztériumi határozat jóváhagyta számunkra az 
okleveles szociológus alkalmazását, akire 2010. 01. 27-én pályázatot írtunk ki. Amennyiben sikerül a 
szociális munkást alkalmaznunk, a hiányzó káder a pedagógus lesz. 
Tekintettel a munkák terjedelmének n9övekedésére a Szociális Védelmi Központ minden tevékenységi 
területét illetően (lásd a mellékelt táblázatokat), véleményünk szerint szükség van a szakemberek 
számának növelésére. Ezért a helyi közösség pályázatot írt ki a hiányszakmákra, többek között 
okleveles szociális munkásra és pedagógusra vonatkozó egyetemi tanulmányok ösztöndíjazására. 
A foglalkoztatottak elkövetkező időszakbeli képzési programjai: meghatározott lakossági csoportokkal 
való eljárás vezetésére szerzett jártasság elsajátítása, kölcsönös kommunikációkészség elsajátítása,  a 
családi erőszak áldozataival való foglalkozás, az empátia ösztönzése… 
 
136 – a A szupervízor tevékenysége 2009-ben 
A csoportos szupervízori összejövetelek száma 30 
Az egyéni szupervíziós ciklus tervével 
rendelkező esetek irányítóinak száma 

3 

 
VI.     MUNKAFELTÉTELEK 

137. A Szociális Védelmi Központ 2009 évi munkafeltételeiről: 
 

a) Az SZVK munkaterületének nagysága megfelel-e a szabványoknak? 
* Igen X  * Részben  * Nem 
 
* Az SZVK munkaterületének területe 417 m2 hasznos terület 
* Az irodák száma 10 
 
b) Az SZVK munkaterületének felszereltsége megfelel-e a rendes tevékenység 

követelményeinek? 
* Igen X  * Részben  * Nem 
* Járművek 2 db 
* Számítógépek 11 db 
 
c) Tiszteletben tartják-e a karbantartási eljárásokat és szabványokat? 
A területet illetően (takarítás, fűtés) * Igen X * Részben * Nem 
A felszerelést illetően (szervizek, javítások) * Igen X * Részben * Nem 

 
                                                                                   Milijana Popović s. k.  
                                                       P. H.                           I g a z g a t ó 
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182. 
A szociális védelemről és a polgárok anyagi biztonságának szavatolásáról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 36/91., 79/91., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 48/94., 52/96., 29/2001., 84/2004., 
101/2005. és 115/2005. sz.) 71. szakaszának 2. bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló törvény 
(az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 20. szakasza 1. bekezdésének 17. pontja és 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) 11. szakasza 1. 
bekezdésének 14. pontja és 19. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-
testülete 2010. augusztus 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
a Zentai Szociális Védelmi Központ 2010. évi munkaprogramjának elfogadásáról 

 
I. 

Zenta Község Képviselő-testülete elfogadja a Zentai Szociális Védelmi Központ 2010. évi 
munkaprogramját. 
 

II. 
Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                    Rácz Szabó László, s.k. 
Szám: 551-2/2010-I                                                                   a Zentai KKT elnöke 
 
 

SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT ZENTA 
 
 

 A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT  
2010. ÉVI MUNKAPROGRAMJA 

 
Zenta, 2010. március 24. 

 
 
1. Bevezető megjegyzések 
 
A Zentai Szociális Védelmi Központ 2010. évi munkaprogramja a Zentai Szociális Védelmi Központ 
2009. évi munkájáról szóló jelentés adataira alapozódik. A programban előirányzott aktivitásokat 
összehangoltuk a szociális védelmi fejlesztési stratégiával, a Zenta községi 2009–2013. évi szociális 
védelemi stratégiai fejlesztési tervvel, a szegénység csökkentésére irányuló szerbiai stratégiával és a 
szociális védelem területét illető egyéb stratégiai és tervdokumentációval. 
 
A Zentai Szociális Védelmi Központ 2010. évi munkaprogramja a szociális védelem alábbi területeit 
és intézkedéseit érintő tevékenységeket irányozza elő: 

1. Anyagi juttatások 
2. Családjogi védelem 
3. Házi segítségnyújtás az idős, rokkant és idült beteg személyek számára 
4. Megelőző tevékenységek 
5. Interperszonális együttműködés 
6. A szakkáder folyamatos továbbképzése a szociális védelmi munka fejlesztése céljából 
7. Együttműködés a médiával. 
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A Szociális Védelmi Központ szociális védelmi intézmény és gyámhatósági szerv, működése során a 
szociális védelemről és a polgárok anyagi biztonságának szavatolásáról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 36/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/2001, 84/2004, 101/2005 és 
115/2005. sz.), a családjogi törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 18/2005. sz.),a bűncselekmények kiskorú 
elkövetőiről és a kiskorú személyek büntetőjogi védelméről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 
85/2005. sz.), a büntetőeljárásról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye,46/2006. és 49/2007. sz.) és 
egyéb törvények, valamit a szociális védelmi központ szervezéséről, normatívumairól és szabványairól 
szóló szabályzat (az SZK Hiv. Közlönye 59/2008. sz.) és egyéb törvénynél alacsonyabb rangú aktus 
által meghatározott előírásokra hivatkozik. 
 
2. Anyagi juttatásokon a szegénységgel küzdő egyének és családok jogosultsága és támogatása 
értendő a legszegényebb lakossági kategóriák, továbbá a rokkantak és az idült betegek létfenntartási 
minimumának biztosítása céljából. Ez a tevékenység az alábbiak révén realizálódik: a használók 
anyagi biztosítása, külső gondozásra és eseti pénzsegélyre való jogosultság. 
 
A Szociális Védelmi Központ az alábbi tevékenységeket végzi: 
 

– felállítja az adatgyűjtési rendszert (adatbázist) a szociális védelem igénybevevőinek számáról 
(a szociális védelem igénybevevői gyermekeinek számáról, a széttelepített és menekült 
személyek számáról, a roma populációról…) 

 
– megindítja és támogatja a veszélyeztetett családok gazdasági önállósodásának folyamatát 
 
– jogérvényesítési eljárásokat és procedúrákat realizál 
 
– világos mércéket alkalmaz az eseti pénztámogatásra való jogosultság érvényesítéséhez 
 
– időszakosan újradefiniálja a szegénységi küszöböt a gazdasági fejlődéssel és a helyi környezet 

reális lehetőségeivel összhangban 
 
– a veszélyeztetett személyek részére hatékony védelmet biztosít. 

 
Az újonnan létrejött szociális-gazdasági válságra való tekintettel 2010 folyamán a családok anyagi 
biztosítását illetően az igénybevevők számának növekedése várható. 
 
3. A családjogi védelem az alábbiakra vonatkozik: gyermekvédelem, a felnőttek védelme, az idősek 
védelme, családvédelem, gondnokság/gyámság és ideiglenes gondnokság. A gyerekek számára 
lehetővé kell tenni az élet egészséges és biztonságos megkezdését, minden gyermek számára meg kell 
teremteni a fejlődéshez szükséges optimális feltételeket, erőszakmentes és ösztönző környezetet 
teremteni felnövekedésükhöz, előmozdítani a sajátos igényű gyerekek életminőségét, fokozni a 
gyermekek, idősek és betegek biztonságát. 
 
A Szociális Védelmi Központ az alábbi tevékenységeket végzi: 
 

a) az elhelyezett gyermekek védelmére irányuló munka: 
 
– adatbázis felállítása az ezen védelmi forma igénybevevőiről 
– tanácsadó munka realizálása és kapcsolatteremtés a szülővel 
– a szülői jogok gyakorlásának felülvizsgálata 
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– megszervezi az intézményből jövő gyerekeknek és fiataloknak a szociális környezetbe való 
integrálódását 

– megszervezi a magatartási zavarokkal küzdő gyermekek nappali klubját, ami a Zenta községi 
helyi akcióterv eszközeiből kerül finanszírozásra 

– bemutatja a nevelőszülői tevékenységet mint a megfelelő szülői gondoskodást nélkülöző 
gyermekek kívánatos védelmi formáját 

– dolgozik a különleges igényű gyermekek szociális elfogadottságának javításán 
 
b) a felnőttek védelmére irányuló munka: 
 
– adatbázis felállítása az ezen védelmi forma igénybevevőiről 
– támogatást nyújt a konfliktusokkal küzdő és megbomlott családi viszonyok megoldásában 

nyújtott segítség formájában 
– lebonyolítja a külső gondozási és segítségnyújtási programot 

– lebonyolítja e különleges igényű személyek védelmét célzó programot a törvényes keretek 
között és normatívumok által 

– az eltartás promoválása és különleges eltartási edukáció megszervezése 
– dolgozik az ezen támogatási forma igénybevevőinek intézményes gondozásán, vagy mint a 

gerontológiai központ része vagy mint községközi szolgálat fejlesztése formájában 
(gerontológiai központ megalapítására irányuló tevékenység) 

 
c) az idősek védelmére irányuló munka: 
 
– adatbázis felállítása az ezen védelmi forma igénybevevőiről kategóriák szerint: családi 

gondoskodást nélkülöző idős személyek száma, létfenntartási eszközöket nélkülöző idős 
személyek száma, az idős lelki beteg személyek száma és a súlyos idült beteg idős személyek 
száma 

– védelmi program realizálása ezen személyek eltartójának megtalálására, anyagi juttatások 
formájában 

– részt vesz a családvédelem realizálásában a családi problémák megoldása, az elhanyagolás és 
az erőszak elleni védelem tekintetében 

– megszervezi az idősek nyílt védelmi formáit: a különleges gondnokságot, nappali 
benntartózkodást stb. 

– megszervezi a részben függő és függő idős használók számára az intézményes gondoskodás 
formáját 

– gerontológiai központ létesítésén munkálkodik, mely regionális központként megfelelne a 
részben függő és függő idős személyekről való intézményes gondoskodás szükségleteinek 

– az eltartás és a különleges eltartás promoválása. 
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d) a családvédelemre irányuló munka: 
 
– adatbázis felállítása az ezen védelmi forma igénybevevőiről 
– családtámogatási programokat létesít 

– házassági és családi tanácsadási programokat létesít 
– tudatosítja a gyermekekkel kapcsolatos problémákat a szegény családokban 

– a központot igénybe vevő szülők esetében fokozza képességüket a gyermekek fejlődési 
szükségleteinek a kielégítését illetően 

– azon munkálkodik, hogy növekedjen a roma közösségből származó, az iskolát befejező 
gyermekek száma 

– biztonságos, támogató és erőszakmentes környezet megteremtésén munkálkodik, 
– a Zentai Szociális Védelmi Központ mobilcsapata projektum projektaktivitásainak realizálására 

törekedik (A Zentai Szociális Védelmi Központ számára jóvá lett hagyva a Mobilcsapat 
projektum, amely a Zentai Rendőrállomással karöltve kerül megvalósításra. A mobilcsapat 
tagjai: a Zentai Szociális Védelmi Központ öt és a Zentai Rendőrállomás két szakembere, akik 
különleges képzésben részesültek a szexuális és nemi alapú erőszak eseteit illetően). 

– fokozza a nyilvánosság érzékenységét a gyermekbántalmazás és -elhanyagolás problémái iránt, 
különös tekintettel a tapasztalt esetek bejelentésére. 

 
e) megszervezi a gondnokságot/gyámságot és az ideiglenes gondnokságot 
 
– adatbázis felállítása az ezen védelmi forma igénybevevőiről 

– a rendszer protektív szerepét gyakorolja 
– ellátja az érdekvédelmüket ellátni nem képes személyek védelmét  

– ellenőrzi a gyámi funkció ellátásához szükséges személyes jellemzőket 
– fokozottan dolgozik a gyámság promoválásán. 

 
 

4. Házi segítségnyújtás az idős, rokkant és idült beteg személyek részére az idős, rokkant és idült 
beteg személyek támogatására irányul a természetes környezetükben való szükséges minőséges 
életfeltételek biztosítása céljából. A szolgáltatás igénybevevői közé tartoznak: a magányos elöregedett 
háztartások, a súlyosabban/súlyosan beteg és rokkant családtagú családok, az Egészségügyi 
Világszervezet által definiált képességekkel összhangban. A szolgáltatás heti 5 napon meghatározott 
óraszámmal napi alkalmazás formájában történik. A napi igénybevétel a használó szükségleteitől 
függően realizálódik, figyelembe véve az igénybevevő óhajait is. A szolgáltatás tartalma magában 
foglalja: házi segítségnyújtást a háztartási teendők ellátásában és a háztartás higiéniájának 
fenntartásában, segítség az élelmiszerek beszerzésében, az élelmiszer előkészítésében, a személyi 
higiénia fenntartásában, segítség  a mozgásban és a helyi közösségi erőforrások használatában, 
segítség az előírt gyógyszerek beszerzésében és a napi aktivitások ösztönzésében, látogatások és 
szociális kontaktusok. 
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Tevékenységének minél hatékonyabb ellátása érdekében a Zentai Szociális Védelmi Központ 2009-
ben realizálta a Zenta községbeli idős és beteg személyek támogatása és házi segítése projektumot, a 
közmunkák keretében, és új közmunkaprojektummal pályázott az aktivitások folytatására. Ennek 
megfelelően a Szociális Védelmi Központ az alábbi aktivitásokat végzi: 
 

– adatbázis felállítása az ezen védelmi forma igénybevevőiről 

– fejleszti a házi segítség szolgáltatást mint az idős személyek legelfogadhatóbb védelmi 
formáját 

– munkálkodik a szolgáltatásnyújtás hatásainak médiabemutatásán 
– munkálkodik az effajta támogatási formát igénylő idősek folyamatos detekcióján és a 

használók felöleltségének növelésén. 
 
 
5. Megelőző tevékenységek azok a tevékenységek, amelyek nyilvános tribünök, írott és elektronikus 
média útján realizálódnak a polgároknak egyes problémák természetéről és megoldási lehetőségeiről 
való tájékoztatása céljából. E tevékenységek minél hatékonyabb végrehajtása céljából a Szociális 
Védelmi Központ projektumokkal pályázik a nyilvánosságnak az aktuális problémákról való 
tudatosításáról, és úgyszintén az alábbiakkal foglalkozik: 
 

–    prevenciós terveket dolgoz ki a különböző problematikák keretében 

– e tevékenységek szektorközi tervezése 
– biztosítja a szakemberek folyamatos edukációját, mind az új tartalmak, mind az új módszerek 

alkalmazását illetően 
– segélytelefon bevezetése (A Zentai Szociális Védelmi Központ megpályázta a Munkaügyi és 

Szociálpolitikai Minisztérium nemi egyenjogúsági igazgatósága által kiírt pályázatot a zentai S. 
O. S. vonal projektummal, a pályázti eredmény még nem került közzétételre. Amennyiben a 
projektumot jóváhagyják, 2010-ben sor kerül a realizálására). 

 
6. Interperszonális együttműködés szektorközi együttműködést jelent együttműködési protokoll 
aláírásával, éspedig a következőkkel: a tanüggyel, a civil szektorral, az egészségüggyel és a 
rendőrséggel. A Zentai Szociális Védelmi Központ kezdeményezésére az egyes állami szervek, 
intézmények és a helyi önkormányzati szervek – a protokoll résztvevői hatásköréből kiindulva, a 
családon belüli erőszak elleni védelem, valamint Vajdaság Autonóm Tartománynak a családon belüli 
erőszak és a nemi alapú erőszak elleni 2009–2013. évi stratégiája végrehajtásában a családon belüli 
erőszak felismerésében és az ellene való küzdelemben aktívan részt vevő 11 intézmény (szervezet, 
intézmény) 2009. 09. 30-án együttműködési protokollt írt alá. Ennek eredményeként meg lettek 
határozva a cselekmények szabályai, és meghatározták a protokoll aláíróinak jogait és kötelességeit. A 
program hatékonyabb teljesítése érdekében törekedni kell a tervezés összehangolására, a partneri 
részvétel iránti nyitottságra, az érdekek és érdeklődések egybehangolására, a lehetőségek, kapacitások 
és erőforrások társítási módozatainak fejlesztésére a használók igényeinek kielégítése céljából. 
Törekedni kell a szociális szereplők konstruktív kommunikációra, csapatmunkára, partnerségre, 
tárgyalásra és képviseletre vonatkozó tudása és jártassága kapacitásainak erősítésére. 
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7. A szakkáder permanens továbbképzése a szociális védelmi munka előmozdítása céljából a 
minőséges szakmunka, az új munkaformák, -módszerek és -technikák alkalmazásának előfeltétele, 
ezért folyamatosan kell dolgozni a Szociális Védelmi Központ foglalkoztatottainak továbbképzésén és 
edukációján. 
 
8. A médiával való együttműködés minél több embernek a fontos kérdésekről és aktivitásokról a 
nyomtatott és elektronikus média útján történő tájékoztatására vonatkozik. A programon folyó munka 
lehetővé tenné az egyes használók jogának érvényesítését, a helyi közösségbeli konkrét helyzettel való 
megismerkedést, a polgárok edukációjának lehetőségét, a meghatározott használói csoportok jogainak 
és kötelességeinek bemutatását, a faji és szociális diszkrimináció csökkentését, a polgároknak a 
rokkantsággal kapcsolatos tévedéseinek a kiküszöbölését és a rokkantak lehetőségeinek 
tudatosítását… 
 
E program minél hatékonyabb teljesítése céljából a közérdekű információkhoz való szabad 
hozzáférésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 120/2004. 57/2004. és 140/2009. szám) 39. 
szakasza és az állami szervek munkájáról szóló tájékoztató közzétételére vonatkozóan hozott utasítás 
(az SZK Hivatalos Közlönye, 57/2005. szám) alapján 2009 augusztusában közzétettük a Zentai 
Szociális Védelmi Központ munkájáról szóló tájékoztatót, 2009 decemberében frissítettük, az 
elektronikus változat pedig Zenta Község Hivatalos Honlapján tekinthető meg. 2010 folyamán a 
Zentai Szociális Védelmi Központ munkájáról szóló tájékoztatót folyamatosan frissítjük. 
 
9. Záró összegezés 
A Zentai Szociális Védelmi Központ a hatékony szociális védelmet a szociális védelmi központ 
szervezéséről, normatívumairól és szabványairól szóló szabályzat átfogó alkalmazása révén építi. A 
szociális védelem területén rendkívül bizonytalan és nehéz  tervezni, mivel az elmúlt évek tapasztalatai 
arra utalnak, hogy anyagi eszközök hiánya miatt számtalan tervezett aktivitás realizálása elmaradt. 
Ezért a tevékenységek egy része a projektaktivitások tervezésére és realizálására irányul. 
 
Zenta, 2010 március 24.    
 
                                                            P. H.              Milijana Popović s.k. 
                                                                                            Igazgató 
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183. 
Az oktatási és nevelési  rendszer alapjairól szóló törvény  (az  SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007. 
sz.) 69. szakaszának 1.  bekezdése,  a helyi önkormányzatról szóló törvény    (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 129/2007. sz.)  79. szakasza  1. bekezdésének 1.  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  26. pontja  alapján Zenta Község Képviselő-testülete  a  
2010. augusztus 31-én tartott  ülésén meghozta  az  alábbi   
 

VÉGZÉST 
ZENTA  KÖZSÉG  TERÜLETÉN   A KÖZÉPISKOLÁKBAN  A  MAGYAR  NYELVNEK  

TÁRSADALMI   KÖRNYEZETNYELVKÉNT  VALÓ  TANULÁSA SZÜKSÉGESSÉGÉNEK 
A  MEGÁLLAPITÁSÁRÓL  

 
I. 

A KKT megállapítja, hogy  Zenta község érdeke és szükséglete, hogy Zenta község területén a 
középiskolákban, a szerb nyelvű tagozatokon a tanulók a magyar nyelvet fakultativ tantárgyként a 
társadalmi környezet  nyelveként  tanulják. 
 
A magyar nyelvnek, a társadalmi környezet nyelveként való oktatása tantervének és programjának a 
Zenta község területén levő valamennyi középiskolában azonosnak kell lennie, és azt a hatásköri 
szakmai intézetnek kell előkészítenie és kidolgoznia.   
 

II. 
A jelen végzést utalni kell a Tartományi Oktatási Titkárság felé.  
 

III. 
A jelen végzést közzé kell tenni  Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
ZENTA  KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE         Rácz  Szabó László, s.k. 
Szám:61-21/2010-I                                             a  Zentai  KKT  elnöke 
 
 
184. 
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 2010.  augusztus 31-én tartott  ülésén meghozta az alábbi  
 

S Z A B Á L Y Z A T O T 
A ZENTA  KÖZSÉG EGYETEMI HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJALAPJA ESZKÖZEINEK A 

FELOSZTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT  
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL  

 
1. szakasz 

A képviselő-testület ezzel a szabályzattal módosításokat és kiegészítéseket eszközöl a Zenta község 
egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzatban (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 16/2009. sz.) a továbbiakban: szabályzat. 
 

2. szakasz   
A szabályzat 3. szakaszának 2. bekezdésében „A Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal jelentése alapján” 
szavak törlendőek, az „irányzataival” szó után pedig „a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatallal és a 
szociális partnerekkel együttműködve” szavakkal egészül ki. 
 
 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 17. szám − 2010. szeptember 2. 

 

 - 416 -

3. szakasz 
A szabályzat 3. szakaszának 4. bekezdésében „a hiányszakma káderei iránti bejelentőinek a számától” 
szavak után pontot kell tenni, az „és a nem hiányszakmában munkát kereső személyek számától” 
szavak pedig törlendőek. 
 

4. szakasz 
A szabályzat 4. szakaszának 4. bekezdése a „pályázatot” szó után a „vagy a közzétett pályázatról szóló 
tájékoztatást” szavakkal egészül ki, „a Magyar Szó és a Dnevnik napilapokban” szavak helyébe az „és 
közzé kell tenni legalább egy szerb és egy magyar nyelvű napilapban” szavak kerülnek. 
 

5. szakasz 
A szabályzat a 6. szakasz 1. bekezdésének 10. fordulatában az „ösztöndíjnak” szó után a „más 
forrásból sem” szavakkal egészül ki. 

 
6. szakasz 

A szabályzat 7. szakasza 1. bekezdésének 5. fordulatában az „ösztöndíj vagy a Szerb Köztársaság vagy 
a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésének a használója” szöveg helyébe „a Szerb Köztársaság 
vagy a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből folyósított ösztöndíj használója” szöveg kerül.   
 

7. szakasz 
A 8. szakasz a 3. sz. táblázat után az alábbi új, 4. sz. táblázattal egészül ki: 
 
A hallgató családi háztartásának anyagi helyzete, ha a családi háztartás mezőgazdasági termeléssel 
foglalkozik 
 

A pontozás módja az alábbi:  
 

A családi háztartás jövedelme Pontszám 
Ha a családi háztartás családtagonként 1 
ha-ig  terjedő termőfölddel rendelkezik 

60 pont   

Ha a családi háztartás családtagonként 
1–1,5 ha-ig terjedő termőfölddel 
rendelkezik 

50 pont  

Ha a családi háztartás családtagonként 
1,5–2 ha-ig terjedő termőfölddel 
rendelkezik 

40 pont  

Ha a családi háztartás családtagonként 
2–2,5 ha-ig terjedő termőfölddel 
rendelkezik 

20 pont   

Ha a családi háztartás családtagonként 
több mint 2,5 ha termőfölddel 
rendelkezik 

0 pont  

 
 

8. szakasz 
 

A szabályzat 9. szakaszának 1. bekezdésében a „van” szó után pont kerül, az „aki nem szerzett 
jogosultságot más ösztöndíjra, és aki költségvetésből finanszírozott iskoláztatási státust szerzett” 
szavak pedig törlendőek.   
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9. szakasz 
A 10. szakasz a 13. fordulat után az alábbi új, 14. fordulattal egészül ki: 
 
„- a munkanélküli családtag nyilatkozatát az idénymunkával vagy más módon megvalósított 
bevételének mértékéről”. 
 

10. szakasz 
A 12. szakasz 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A végső kiegészítési határidő a pályázat 
lezárása utáni 3 nap”. 
 

11. szakasz 
A szabályzat 13. szakaszában az 1. bekezdés 2. bekezdés lesz, a 2. bekezdés pedig 1. bekezdés lesz. 
 

12. szakasz 
A szabályzat a 19. szakasz 1. bekezdésében az „átlagosztályzatáról,” szó után „a lakóhelyről szóló 
igazolást, a nyilatkozatot arról, hogy időközben nem létesített munkaviszonyt” szavakkal egészül ki.  
 

13. szakasz 
A szabályzat többi rendelkezése nem változik. 
 

14. szakasz 
Ez a szabályzat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE         Rácz Szabó László, s.k. 
Szám: 451-27/2010-I                                    Zenta KKT elnöke 
 
 
185. 
Az oktatás és nevelés alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09. sz.)  66. 
szakaszának  10. bekezdése,  a  helyi önkormányzatról szóló   törvény (az  SZK Hivatalos  Közlönye,  
129/2007. sz.) 32.  szakasza  1. bekezdésének 20.  pontja, valamint Zenta  község statútuma  (Zenta 
Község Hivatalos  Lapja,  1/06. sz.  - egységes szerkezetbe foglalt  sz., 2/07.  és  11/08. sz.) 19. 
szakasza  1  bekezdésének  26. pontja  alapján Zenta Község Képviselő-testülete   2010. augusztus 31-
én  tartott  ülésén meghozta  az  alábbi:   
 

H A T Á R O Z A T O T  
ZENTA KÖZSÉG HELYI ÖNKORMÁNYZATA  KÉPVISELŐJÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL  A 

ZENTAI STEVAN SREMAC  ÁLTALÁNOS  ISKOLA   FEJLESZTÉSTERVEZÉSI  
SZAKAKTÍVÁJÁBA  

 
I 

A KKT kinevezi Zenta község Helyi Önkormányzata képviselőjének  a zentai Stevan Sremac 
Általános  Iskola fejlesztéstervező  szakaktívájában:   
 

- Szép Hedvig, zentai, Zoran Đinđić sétány 43/6. sz. alatti lakost – a Helyi  Önkormányzat 
képviselőjét.   

II 
A jelen határozat a Zenta  Község Hivatalos Lapjában való közzétételének  napjával lép   hatályba.   
 
Zenta Község Képviselő-testülete      Rácz Szabó László, s.k.  
Szám: 02-58/2010-I                     Zenta KKT elnöke 
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186. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 20. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006 – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 78. szakaszának 1. bekezdése és Zenta község 
területén az emlékművek és szobrászati alkotások emeléséről és karbantartásáról szóló rendelet (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 9/2010. sz.) 10. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2010. 
augusztus 31                            -én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 
 

H A T Á R O Z A T O T 
AZ EMLÉKMŰVEK EMELÉSÉBEN, A SZOBRÁSZATI ALKOTÁSOK ÉS AZ 

EMLÉKTÁBLÁK ELHELYEZÉSÉBEN ILLETÉKES BIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
A képviselő-testület kinevezi az emlékművek emelésében, a szobrászati alkotások és az emléktáblák 
elhelyezésében illetékes bizottságot, az alábbi összetételben: 
 

1. Tuza Valéria, Zenta, Heiszler Ferenc utca 2. – a bizottság elnöke, 
2. Újvári Endre, Zenta, dr. Zoran Đinđić sétány 33/9. – a bizottság tagja, 
3. Török Henrietta, Zenta, dr. Zoran Đinđić sétány 45/1. – a bizottság tagja, 
4. Lázár Tibor, Óbecse, Dózsa György utca 139. – a bizottság tagja, 
5. Pejin Attila, Zenta, Matija Gubec utca 10. – a bizottság tagja, 
6. Petar Terzić, Zenta, Stevan Sremac utca 10. – a bizottság tagja. 
 

II. 
A képviselő-testület a bizottságot a Zenta község területén az emlékművek és szobrászati alkotások 
emeléséről és karbantartásáról szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 9/2010. sz.) 
előirányzott teendők ellátására nevezi ki. 
 
A bizottság szükségleteire a szakmai és az adminisztrációs teendőket a Zentai Községi Közigazgatási 
Hivatal általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztálya látja el. 
 

III. 
A képviselő-testület négyéves megbízatási időszakra nevezi ki a bizottságot. 
 

IV. 
Ez a határozat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napjától számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                          Rácz Szabó László, s.k. 
Szám: 020-155/2010-I                                                                      Zenta KKT elnöke 
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187. 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005., 81/2005 és 
83/2005. szám) 3., 4., 16. és 20. szakasza,  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. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2010. 
аugusztus 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE IGAZGATÓBIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉNEK FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
A Községi Képviselő-testület felmenti Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete igazgatóbizottságának 
elnökét, éspedig: 

1. Győri Endrét  – az igazgatóbizottság elnökét. 
 

II. 
Ez a határozat  Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                        Rácz Szabó László, s.k. 
Szám:02-58/2010-I                                                        a Zentai KKT elnöke 
 
 

188. 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005., 81/2005 és 
83/2005. szám) 3., 4., 16. és 20. szakasza,  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. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2010. 
augusztus 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE IGAZGATÓBIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉNEK  KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
A Községi Képviselő-testület kinevezi Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 
igazgatóbizottságának elnökét  éspedig: 

1. Gulyás Csabát – az igazgatóbizottság elnökét. 
 

II. 
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete igazgatóbizottsága elnökének mandátuma Zenta Község 
Idegenforgalmi Szervezetének a Zentai Községi Képviselő-testület 020-66/V-06számú, 2006.12.13-án 
kelt rendeletével kinevezett igazgatóbizottság tagjai mandátumának leteltéig tart. 
 

III. 
Ez a határozat Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                       Rácz Szabó László, s.k. 
Szám:02-59/2010-I                                                        a Zentai KKT elnöke 
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189. 
A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 25/2000., 25/2002., 107/2005., 108/2005. és 123/2007. sz.) 14. szakasza, a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. 
szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 19. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete  2010. augusztus 31-én tartott  ülésén   meghozta az alábbi 

 
H A T Á R O Z A T O T  

A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT 
IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 
I. 

Zenta Község Képviselő-testülete a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának 
négyéves megbízatási időszakra Répás Erika zentai illetőségű okleveles jogászt nevezi ki.  
 

II. 
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.  
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                          Rácz Szabó László, s.k. 
Szám:020-157/2010-I                                                                      Zenta KKT elnöke 
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