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193. 
A közúti szállításról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 46/95., 66/2001., 61/2005. 91/2005. és 
62/2006. szám) 7. szakasza és 36. szakaszának 1. bekezdése, a közlekedésbiztonsági törvény (az SZK 
Hiv. Közlönye, 41/2009. és 53/2010. szám) 189. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 
19. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és 78. szakasza alapján  
 
Zenta Község Képvisel -testülete a 2010.  október 13-án tartott  ülésén meghozta az alábbi  
 

R E N D E L E T E T 
AZ AUTÓTAXIS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 

KIEGÉSZÍTÉSÉR L 
 

1. szakasz 
A képvisel -testület ezzel a rendelettel módosításokat és kiegészítéseket eszközöl az autótaxis 
személyszállításról szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 8/06. szám). 
 

2. szakasz 
A rendelet 4. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjában a végén a pont helyébe vessz  kerül, és a szakasz 
az alábbi, 4. és 5. pontokkal egészül ki: 
 
 „4. el kell végeztetnie az emelt kockázatú munkahelyen lev  foglalkoztatott id szakos orvosi 
vizsgálatát, amit az elvégzett id szakos orvosi vizsgálatról szóló, háromévesnél nem régibb jelentéssel bizonyít. 
 5.  rendelkezik B kategóriás gépjárm -vezet i engedéllyel.” 
 

3. szakasz 
Az 5. szakasz 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„A jelen szakasz 1. bekezdésében említett gazdasági társaság, illetve egyéb jogi személy által 
foglalkoztatott járm vezet nek eleget kell tenni a jelen rendelet 4. szakasza 1. bekezdésének 2., 4. és 
5. pontjában említett feltételeknek.” 
 

4. szakasz 
A 6. szakasz 1. bekezdésének 6. pontjában a „TAXI szót mutató” szavak után törölni kell a következ  
szavakat: 
 
 „a közlekedésben illetékes Községi Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban Községi Közigazgatási 
Hivatal) határozatával a szállítónak adott nyilvántartási számot,”. 
 

5. szakasz 
A 6. szakasz 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„A járm  hátsó oldalüvegének alsó részén legfeljebb 12 cm-es magasságig és a karosszéria nem 
átlátszó részén átlátszó, öntapadós címkén reklám-propagandaüzenet helyezhet  el.” 
 

6. szakasz 
A 7. szakasz az 5. bekezdés után az alábbi új, 6. bekezdéssel egészül ki: 
 
„Az öntapadós címke formátumát a Községi Közigazgatási Hivatal írja el .” 
 

7. szakasz 
A 8. szakaszban a „közforgalmi utas- és poggyászbiztosítást” szavak helyébe az „utasbiztosítást” szó 
kerül. 
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8. szakasz 
A 9. szakasz 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„A nyilvántartási szám és a taxiengedély kiadása iránti kérelmet a szállító a Községi Közigazgatási 
Hivatal közlekedésben illetékes szervének (a továbbiakban Községi Közigazgatási Hivatal) nyújtja 
be.” 
 

9. szakasz 
A 20. szakaszban a „megfelel  ruházatot viselni” szavak után törölni kell a zárójelben lev  szavakat: 
 
„(hosszúnadrág, ing és cip ),”. 
 

10. szakasz 
Ez a rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követ  nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISEL -TESTÜLETE         Rácz Szabó László, s.k. 
Szám: 344-5/2010-I/06                                                                    Zenta KKT elnöke 
 
 
194. 
A tervezésr l és építésr l szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és 81/2009. sz. – 
javítás) 46. szakaszának 1. bekezdése, a környezeti hatások stratégiai mérlegelésér l szóló törvény (az 
SZK Hivatalos Közlönye, 135/2004. sz.) 9. szakaszának 5. bekezdése, valamint Zenta község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. 
és 11/2008. sz.) 19. szakaszának 5. pontja alapján Zenta Község Képvisel -testülete a 2010. október 
13-án tartott  ülésén meghozta az alábbi  
 

R E N D E L E T E T 
A ZENTAI KIKÖT KOMPLEXUM RÉSZLETES  SZABÁLYOZÁSI  

TERVÉNEK KIDOLGOZÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 
Hozzá kell látni a zentai kiköt komplexum részletes szabályozási tervének kidolgozásához (a 
továbbiakban: terv). A terv kidolgozásának célja a rendezési és az építési szabályok megállapítása 
azon területet illet en, amelyre vonatkozóan a terv meghozatalra kerül, a kiköt  kiépítésének 
szükségleteire, a természet- és a környezetvédelmi feltételek szigorú betartásával. 
 

2. szakasz 
A terv által felölelt terület határa az alábbi módon került megállapításra: 
A terv határvonalának kezd pontja a 71, 85/2 és 85/3 számú földrészletek hármas határán található. A 
hármas határtól a határvonal a 85/2 és 85/3 számú földrészlet határa mentén keleti irányban haladva 
átszeli a 71, 62, 56, 55, 53, 36 számú földrészleteket, és 100 m hosszúságban átszeli a 8185 
földrészletszámú Tisza folyót, ahol irányt változtat dél felé, és átszelve a Tisza folyó földrészletet 
elérkezik a híd északi oldalához, majd délnyugati irányban 100 m hosszúságban elérkezik a 8185 
földrészletszámú Tisza folyó és a 39 és 78 számú földrészletek hármas határáig. A hármas határtól a 
határvonal a 39, 54, 53, 55, 57, és 58 számú földrészletek déli határa mentén nyugati irányban 
folytatódik, és elérkezik az 58, 71 számú földrészletek és a 8190 földrészletszámú vasúti pálya hármas 
határához. A hármas határtól a határvonal északi irányban folytatódik, és a 71 földrészletszámú út 
nyugati határa mentén elérkezik a terv által felölelt terület határvonalának kezd pontjához. 
A terv cca 16,13 ha összterületre terjed ki. 
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3. szakasz 
A terv kötelez en rendezési és építési szabályokat magában foglaló szöveges részt, továbbá grafikai 
részt és kötelez  mellékleteket tartalmaz. 
 
A terv különösen az alábbiakat tartalmazza: 
1. a terv határát és a felölelt építési területet, 
2. a terület külön egységekre és övezetekre osztását, 
3. a földterület rendeltetését, 
4. az utcavonalakat, a közterületi és építési vonalakat a földtani alaptérképi bejegyzéshez szükséges 
elemekkel együtt, 
5. az utcák és közterületek szintezési kótáját (szintezési terv), 
6. a nyomvonalakat, a folyosókat és a kapacitásokat a közlekedési, az energetikai, a kommunális és 
más infrastruktúrára vonatkozóan, 
7. a rendezési és építési szabályokat egységek és övezetek szerint, 
8. gazdasági elemzést és befektetési becslést a közszektorból, 
9. azokat a helyeket, amelyekre vonatkozóan településrendezési projektum elkésztése van 
el irányozva, 
10. grafikai részt. 
 

4. szakasz 
A tervtervezet kidolgozásának határideje a jelen rendelet hatálybalépésének napjától számított 6 (hat) 
hónap. 
 

5. szakasz 
A terv elkészítéséhez szükséges eszközöket Zenta község költségvetéséb l kell biztosítani. 
 

6. szakasz 
E rendelet alkotórésze a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal városrendezési és kommunális 
osztályának 2010. 09. 24-én kelt, 501-87/2010-IV/06. szám alatti határozata, mely szerint a részletes 
szabályozási tervhez ki kell dolgozni a terv környezeti hatásával kapcsolatos stratégiai mérlegelésr l 
szóló jelentést is. 
 

7. szakasz 
A tervet – annak meghozatala végett a meghozatalában illetékes szervhez való benyújtása el tt – 
szakmai ellen rzésnek kell alávetni, és közszemlére kell bocsátani. 
 
A terv közszemlére bocsátását napilapban és helyi lapban kell meghirdetni, és 30 napig tart, amelyben 
meghirdetésre kerülnek a terv közszemlére bocsátásának id pontjáról és helyér l szóló adatok, az a 
mód, ahogyan az érdekelt jogi és természetes személyek megküldhetik a tervre vonatkozó 
észrevételeiket, valamint a közszemlére jelent s egyéb információk. 
 
A terv közszemlére bocsátása a városháza 21. számú irodájában kerül megtartásra. 

 
8. szakasz 

Ez a rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követ  nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISEL -TESTÜLETE                            Rácz Szabó László, s.k.   
Szám: 350-27/2010-I                                                                               a KKT elnöke 
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195. 
A hulladékgazdálkodásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2009. sz.) 20. és 42. 
szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakaszának 5. pontja alapján Zenta Község 
Képvisel -testülete 2010. október 13-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

R E N D E L E T E T  
AZ INERTHULLADÉK-LERAKÓ HELYÉNEK KIJELÖLÉSÉR L 

 
1. szakasz 

A Községi Képvisel -testület ezzel a rendelettel az inerthulladék-lerakó helyét a fennálló városi 
kommunális hulladéklerakó területén, a Zenta KK 19984/1 számú kataszteri parcella északi részén 
jelöli ki. 
 

2. szakasz 
Inert hulladéknak tekintend  az a hulladék, amely nem megy át fizikai, kémiai vagy biológiai 
átalakuláson, nem bomlik le biológiai úton, és nincs hatással a környezetszennyezésre és az emberi 
egészségre. 
 

3. szakasz 
Az inert hulladékot zárt járm ben, konténerben vagy más megfelel  módon kell szállítani a hulladék 
szállítás, valamint ki- és berakodás közbeni szétszóródásának vagy kiesésének, továbbá a leveg , a 
víz, a talaj és az életkörnyezet szennyezésének a megakadályozása érdekében. 
 

4. szakasz 
A inert hulladék szállítás alatti szétszóródás vagy kiesése esetén az inert hulladékot szállító személy 
felel a hulladék eltávolításáért és a leszórt terület tisztításáért. 
 

A RENDELET VÉGREHAJTÁSA FELETTI FELÜGYELET 
 

5. szakasz 
A jelen rendelet rendelkezéseinek végrehajtása felett a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal a 
kommunális teend kben és a környezetvédelemben illetékes szerv által gyakorol felügyeletet. 
 

BÜNTET  RENDELKEZÉSEK 
 

6. szakasz 
10.000,00-t l 500.000,00 dinárig terjed  pénzbírsággal büntetend  az az inert hulladékot szállító jogi 
személy, aki ezt a hulladékot a rendelet 1. szakaszával ellentétesen rakja le.  
 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett szabálysértésért a jogi személy felel s személye 1.000,00-t l 
25.000,00 dinárig terjed  pénzbírsággal büntetend . 
 
10.000,00-t l 250.000,00 dinárig terjed  pénzbírsággal büntetend  az az inert hulladékot szállító 
vállalkozó, aki ezt a hulladékot a rendelet 1. szakaszával ellentétesen rakja le.  
 
2.500,00-tól 25.000,00 dinárig terjed  pénzbírsággal büntetend  az az inert hulladékot szállító 
természetes személy, aki ezt a hulladékot a rendelet 1. szakaszával ellentétesen rakja le.  
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7. szakasz 
10.000,00-t l 500.000,00 dinárig terjed  pénzbírsággal büntetend  az inert hulladékot szállító jogi 
személy, ha nem a rendelet 4. szakaszával összhangban jár el.  
 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett szabálysértésért a jogi személy felel s személye 1.000,00-t l 
25.000,00 dinárig terjed  pénzbírsággal büntetend . 
 
10.000,00-t l 250.000,00 dinárig terjed  pénzbírsággal büntetend  az inert hulladékot szállító 
vállalkozó, ha nem a rendelet 4. szakaszával összhangban jár el. 
 
2.500,00-tól 25.000,00 dinárig terjed  pénzbírsággal büntetend  az inert hulladékot szállító 
természetes személy, ha nem a rendelet 4. szakaszával összhangban jár el. 
 

8. szakasz 
Ez a rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követ  nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISEL -TESTÜLETE                       Rácz Szabó László, s.k. 
Szám: 352-127/2010-I                                                                       a KKT elnöke 
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196. 

A költségvetési rendszerr l szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 76. szakasza és 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 Képvisel -testülete a 2010. október 13-án  tartott 
ülésén elfogadta meghozta az alábbi  

VÉGZÉST 
 A ZENTAI KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉR L SZÓLÓ RENDELET 2010. JANUÁRTÓL 

JÚNIUSIG TERJED  ID SZAKRA VONATKOZÓ  VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS 
ELFOGADÁSÁRÓL   

 
ÁLTALÁNOS  RÉSZ   
   

       

Csop. Közgazdasági 
osztályozás Bevételek 2010. évi terv Megvalósítás  

I-III 

A 
megval.  

százaléka  

1 2 3 4   6 

            
  321  AZ ÜZLETVITELI EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA 0 30.084.993   
   321120 Bevétel- és jövedelemtöbblet vagy -hiány  0 30.084.993   
         

I   ADÓK      

  711  JÖVEDELEM-,  NYERESÉG- ÉS  
KENYERESÉGADÓK 165.880.000 80.728.605 48,67% 

   711110 Keresetadók  126.500.000 58.510.215 46,25% 
   711120 Önálló tevékenységekb l  ered  bevételek  utáni adó 9.500.000 5.005.283 52,69% 
   711140 Vagyonból  ered  bevételek  utáni  adó 12.500.000 5.239.091 41,91% 
   711160 Személyi biztosításból ered  bevétel utáni adó  6.695   

   711180 Hozzájárulás az önálló  tevék. ellátó  személyek  bevétele 
után 1.380.000 912.868 66,15% 

   711190 Egyéb  bevételek utáni adó 16.000.000 11.054.453 69,09% 
         
  712  KERESETALAP-ADÓ  5.030   
   712110 Keresetalap-adó  5.030   
         
  713  VAGYONADÓ 49.752.000 20.237.046 40,68% 
   713120 Vagyonadó 34.202.000 11.932.543 34,89% 
   713310 Örökösödési  és  ajándékozási adó 1.500.000 893.664 59,58% 
   713420 keátutalás  utáni  adó 14.000.000 7.410.839 52,93% 
   713610 Névre  szóló részvények utáni  és  részesedési adó 50.000 0 0,00% 
         
  714  JAVAK  ÉS  SZOLGÁLTATÁSOK  UTÁNI  ADÓK   21.231.000 12.923.155 60,87% 
   714420 Zenés programok rendezése utáni  kommunális  illeték  40.000 35.790 89,48% 
   714430 Reklámpanók  használata utáni  kommunális illeték 700.000 623.592 89,08% 
   714440 zvédelmi eszközök   231.000 99.089 42,90% 
   714510 Gépjárm vek  utáni adók,  illetékek és térítmények  14.500.000 7.499.291 51,72% 
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   714540 Általános  érdek   javak használata  utáni   térítmények   2.100.000 891.771 42,47% 
   714550 Koncessziós térítmények és  tartózkodási  illeték  820.000 465.850 56,81% 
   714560 Községi térítmények  2.800.000 2.437.517 87,05% 
   714570 Községi kommunális  illetékek  40.000 6.205 15,51% 
   714590 Községi úthasználat utáni különilleték  864.050   
         
  716  EGYÉB ADÓK 8.607.000 3.993.191 46,39% 
   716110 Cégtábla  utáni  kommunális  illetékek 8.607.000 3.993.191 46,39% 

      I. ÖSSZESEN :  245.470.000 117.887.027 48,03% 

          

         
         

II   ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK     
         
  731  KÜLFÖLDI ÁLLAMI ADOMÁNYOK  1.000.000 0 0,00% 
   731150 Folyó külföldi  állami adományok a község javára 1.000.000 0 0,00% 
         
  732  NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI  650.000 695.464 106,99% 
   732150 Nemzetközi szervezetek adományai a  község javára  500.000 695.464 139,09% 
   732250 Nemzetközi szervek t keadományai a  község javára   150.000 0 0,00% 
         
  733  MÁS HATALMI SZINTEK   ÁTUTALÁSAI    164.000.000 45.765.163 27,91% 
   733150 Más  hatalmi szintek folyó áttutalásai  a község javára   81.000.000 41.845.163 51,66% 
   733250 Más hatalmi szintek t keátutalásai a  község javára   83.000.000 3.920.000 4,72% 

      II.  ÖSSZESEN:  165.650.000 46.460.627 28,05% 

         
III   EGYÉB  BEVÉTELEK      
         

  741  VAGYONI  BEVÉTELEK 106.551.000 18.900.336 17,74% 
   741150 A községi költségvetési eszközök utáni kamatok 5.000.000 2.221.390 44,43% 

   741510 Az  ásványi  eredet  nyersanyag  használata  utáni  
térítmény 2.000.000 196.218 9,81% 

   741520 Erd k és  mez gazdasági telkek használata utáni térítmény 67.551.000 1.747.141 2,59% 
   741530 Terület- és telekhasználat  utáni térítmény 32.000.000 14.735.587 46,05% 
         
  742  JAVAK  ÉS  SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA 31.520.000 13.320.606 42,26% 

   742150 Javak és  szolg.  elad.  vagy bérbead. származó bevételek a  
közs. szint jav 20.500.000 10.745.486 52,42% 

   742250 Illetékek a  községi szint javára  11.000.000 2.574.766 23,41% 

   742350 A közs. szerv. bevét.  javak és   szolgáltatások   mellékes 
eladásából 20.000 354 1,77% 

         

  743  PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI 
HASZON 3.100.000 1.566.337 50,53% 

   743320 Közlekedési szabálysértésekb l ered  pénzbírságok   1.556.337   

   743350 Szabálysértési pénzbírságokból ered  bevételek a  községi 
szint  javára  3.100.000 10.000 0,32% 

         

  744  TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKT.  SZÁRM.  
ÖNKÉNT.  ÁTUTAL.  1.500.000 0 0,00% 

   744150 Természetes és  jogi  személyekt l származó folyó  
önkéntes átutalások 1.500.000 0 0,00% 
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  745  VEGYES  ÉS  HATÁROZATLAN  BEVÉTELEK 60.176.000 2.676.749 4,45% 
   745150 Vegyes  és  határozatlan bevételek a  községi szint  javára   60.176.000 2.676.749 4,45% 
         
  770  REFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK 2.000.000 418.239 20,91% 
   771110 Költségrefundációs memorandumtételek  2.000.000 418.239 20,91% 
         

  921  HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ERED   
JÖVEDELEM 1.000.000 23.684 2,37% 

   921950 Belf.  részv. és egyéb  t ke eladásából származó jöv. a  
községi szint  jav.  1.000.000 23.684 2,37% 

      III. ÖSSZESEN  205.847.000 36.905.951 17,93% 

A  KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI 616.967.000 231.338.598 37,50% 
 

A  KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA 

ID SZAK: 2010.01.01-t l 2010.06.30-ig   

Közgazdasági 
osztályozás LEÍRÁS 2010. évi 

költségvetési terv   
Megvalósítás 

I-VI  
A megvalósítás  

százaléka 

1 2 3 4 5 

41 
A  FOGLALKOZTATOTTAK 
KIADÁSAI     

       
411 A foglalkoztatottak keresete és  pótlékai 137.684.900 63.498.123 46,12% 
412 A munkaadót terhel  szociális  járulékok 24.312.300 11.455.293 47,12% 
413 Természetbeni juttatások   0   
414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 13.520.000 2.488.958 18,41% 
415 A foglalkoztatottak térítései 10.864.900 4.810.613 44,28% 

    186.382.100 82.252.987 44,13% 

42 
SZOLGÁLTATÁS- ÉS 
ÁRUHASZNÁLAT     

       
421 Állandó kiadások 30.856.900 11.448.678 37,10% 
422 Ingázási költségek 1.784.000 880.888 49,38% 
423 Szerz déses szolgáltatások 17.763.000 10.497.815 59,10% 
424 Szakosított szolgáltatások 3.480.000 1.724.639 49,56% 
425 Folyó javítások és  karbantartás 4.445.600 947.413 21,31% 
426 Anyag 9.150.000 5.367.667 58,66% 

    67.479.500 30.867.100 45,74% 

43 ÁLLÓESZKÖZ-HASZNÁLAT     
431 Állóeszköz-használat   0   

    0 0   

44 KAMATTÖRLESZTÉS     
441 Hazai kamatok törlesztése 16.500.000 5.554.150 33,66% 

    16.500.000 5.554.150 33,66% 
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45 SZUBVENCIÓK     

451 Közérdek , nonprofit vállal. nyújtott szubv. 107.911.000 30.685.204 28,44% 

    107.911.000 30.685.204 28,44% 
       

46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK     
463 Adom. és átutalások egyéb hatat. szinteknek 21.268.000 5.416.689 25,47% 
465 Egyéb adományok, dotációk és  átutalások 40.606.000 16.104.442 39,66% 

    61.874.000 21.521.131 34,78% 
       

47 SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS  VÉDELEM    
472 Szociális védelmi térítmények 20.160.000 7.589.668 37,65% 

    20.160.000 7.589.668 37,65% 
       

48 EGYÉB  KIADÁSOK     

481 
Adományok kormányon kívüli 
szervezeteknek  35.038.000 13.030.732 37,19% 

482 Adók, kötelez  illetékek 3.390.000 1.805.668 53,26% 
484 Állandó tartalékok 2.200.000 250.870 11,40% 

    38.428.000 15.087.270 39,26% 

       

49 ADMINISZTRATÍV  ÁTUTALÁSOK A  
KÖLTSÉGVETÉSB L    

499 Tartalékeszközk 823.000  0,00% 

    823.000 0 0,00% 

51 ÁLLÓESZKÖZÖK     
511 Épületek és építési létesítmények 95.660.000 17.160.873 17,94% 
512 Gépek és  felszerelés 2.083.400 588.179 28,23% 
515 Nem anyagi  jelleg  vagyon 500.000 118.334 23,67% 

    98.243.400 17.867.386 18,19% 

61 ALAPT KETÖRLESZTÉS     
611 Alapt ketörlesztés hazai hitelez knek 16.000.000 9.783.498 61,15% 

    16.000.000 9.783.498 61,15% 
  ÖSSZESEN:  613.801.000 221.208.394 36,04% 
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L E Í R Á S  
A 2010. évi 

költsgévetési 
terv   

Megvalósítás 
I-VI 

A 
megvalósítás  

százaléka   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1     KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL     
  1.1.        
      

KKT,  ELNÖK,  ELNÖKHELYETTES, KÖZSÉGI 
TANÁCS     

   110   Végrehajtó és  törvényalkotási szervek       
    1 411 A foglalkoztatottak  keresete, pótlékai és térítményei  13.730.000 5.430.490 39,55% 
    2 412 A munkaadót  terhel   szociális  járulékok 2.474.000 989.210 39,98% 
    3 415 A foglalkoztatottak szociális  juttatásai 384.000 147.738 38,47% 
    4 421 Állandó kiadások 1.210.000 723.924 59,83% 
    5 422 Ingázási költségek  700.000 588.458 84,07% 
    6 423 Szerz déses  szolgáltatások 6.713.000 4.920.431 73,30% 
    7 425 Folyó  javítások  és  karbantartás 500.000 272.700 54,54% 
    8 426 Anyag 1.620.000 1.311.386 80,95% 
          A 110. funkció  finanszírozási forrásai:       
     .01 Költségvetési bevételek  27.331.000 14.384.337 52,63% 
          A 110.  funkcióra  összesen: 27.331.000 14.384.337 52,63% 
      A 110. funkció  finanszírozási forrásai:     
        0,01 Költségvetési bevételek   27.331.000 14.384.337 52,63% 
          Az 1.1.  fejezet  összesen: 27.331.000 14.384.337 52,63% 
  1.2.    KÖZSÉGI  VAGYONJOGI   ÜGYÉSZSÉG     
   330   Bíróságok         
    9 411 A foglalkoztatottak  keresete, pótlékai és térítményei  1.677.000 712.740 42,50% 
    10 412 A munkaadót  terhel   szociális  járulékok 300.200 127.617 42,51% 
    11 414 A foglalkoztatottak  szociális  juttatásai 20.000 0 0,00% 
    12 415 A foglalkoztatottak kölségtérítései   80.000 29.371 36,71% 
    13 421 Állandó kiadások 111.800 8.500 7,60% 
    14 422 Ingázási költségek 45.000 12.689 28,20% 
    15 423 Szerz déses  szolgáltatások 18.000 2.620 14,56% 
    16 426 Anyag 50.000 0 0,00% 
          A 330. funkció  finanszírozási forrásai:       
        .01 Költségvetési bevételek 2.302.000 893.537 38,82% 
          A 330.  funkcióra  összesen: 2.302.000 893.537 38,82% 
          Az 1.2. funkció  finanszírozási forrásai:       
          Költségvetési bevételek   2.302.000 893.537 38,82% 
          Az 1.2. fejezet  összesen: 2.302.000 893.537 38,82% 
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  1.3.    TISZAPART-ALVÉG H. K.       
   110   Végrehajtó és  törvényalkotási szervek          
    17 411 A foglalkoztatottak  keresete, pótlékai és térítményei  724.800 292.266 40,32% 
    18 412 A munkaadót  terhel   szociális  járulékok 130.400 52.457 40,23% 
    19 415 A foglalkoztatottak  költségtérítései   99.800 35.753 35,82% 
      20 421 Állandó kiadások 143.000 71.236 49,82% 
    21 422 Ingázási költségek       
    22 423 Szerz déses  szolgáltatások 51.000 6.870 13,47% 
    23 425 Folyó  javítások  és  karbantartás       
    24 426 Anyag       
    25 431 Állóeszköz-használat         
      26 511 Épületek és  építési létesítmények         
      A 110. funkció  finanszírozási forrásai:      
     .01 Költségvetési bevételek   1.149.000 458.582 39,91% 
        .04 Saját  bevételek       
          A 110.  funkcióra  összesen: 1.149.000 458.582 39,91% 
      Az 1.3. funkció  finanszírozási forrásai:     
     .01 Költségvetési bevételek  1.149.000 458.582 39,91% 
     .04 Saját  bevételek     
          Az 1.3. fejezet  összesen: 1.149.000 458.582 39,91% 
  1.4.    CENTAR -TÓPART H. K.     
   110   Végrehajtó és  törvényalkotási szervek       
    27 411 A foglalkoztatottak  keresete, pótlékai és térítményei 719.300 314.250 43,69% 
    28 412 A munkaadót  terhel   szociális  járulékok 128.500 58.650 45,64% 
    29 415 A foglalkoztatottak  költségtérítései   69.200 29.145 42,12% 
    30 421 Állandó kiadások 143.000 30.030 21,00% 
      31 423 Szerz déses  szolgáltatások 51.000 10.710 21,00% 
      A 110. funkció  finanszírozási forrásai:     
     .01 Költségvetési bevételek   1.111.000 442.791 39,86% 
     .04 Saját  bevételek     
          A 110.  funkcióra  összesen: 1.111.000 442.791 39,86% 
      Az 1.4. funkció  finanszírozási forrásai:     
     .01 Költségvetési bevételek   1.111.000 442.791 39,86% 
     .04 Saját  bevételek     
          Az 1.4. fejezet  összesen: 1.111.000 442.791 39,86% 
  1.5.    KERTEK  H. K.       
   110   Végrehajtó és  törvényalkotási szervek       
    32 411 A foglalkoztatottak  keresete, pótlékai és térítményei 679.400 252.170 37,12% 
    33 412 A munkaadót  terhel   szociális  járulékok 121.500 42.817 35,24% 
    34 415 A foglalkoztatottak  költségtérítései   69.100 17.639 25,53% 
    35 421 Állandó kiadások 143.000 95.991 67,13% 
    36 422 Ingázási költségek       
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    37 423 Szerz déses  szolgáltatások 51.000 20.610 40,41% 
    38 425 Folyó  javítások  és  karbantartás       
    39 426 Anyag        
    40 482 Adók, kötlez   illetékek        
      41 511 Épületek és  építési létesítmények         
      A 110. funkció  finanszírozási forrásai:     
     .01 Költségvetési bevételek   1.064.000 429.227 40,34% 
     .04 Saját  bevételek     
          A 110.  funkcióra  összesen: 1.064.000 429.227 40,34% 
      Az 1.5. funkció  finanszírozási forrásai:     
     .01 Költségvetési bevételek   1.064.000 429.227 40,34% 
     .04 Saját  bevételek     
          Az 1.5. fejezet  összesen: 1.064.000 429.227 40,34% 
  1.6.    FELS HEGY H. K.       
   110   Végrehajtó és  törvényalkotási szervek        
    42 411 A foglalkoztatottak  keresete, pótlékai és térítményei 273.300 134.832 49,33% 
    43 412 A munkaadót  terhel   szociális  járulékok 48.500 24.135 49,76% 
    44 415 A foglalkoztatottak  költségtérítései   35.200 14.331 40,71% 
    45 421 Állandó kiadások 143.000 96.484 67,47% 
    46 423 Szerz déses  szolgáltatások 51.000 24.543 48,12% 
    47 424 Szakosított szolgáltatások        
    48 425 Folyó  javítások  és  karbantartás       
      49 511 Épületek és építési  létesítmények   1.160.000 403.183 34,76% 
      A 110. funkció  finanszírozási forrásai:     
     .01 Költségvetési bevételek   1.711.000 697.508 40,77% 
     .04 Saját  bevételek     
          A 110.  funkcióra  összesen: 1.711.000 697.508 40,77% 
      Az 1.6. funkció  finanszírozási forrásai:     
     .01 Költségvetési bevételek   1.711.000 697.508 40,77% 
     .04 Saját  bevételek     
          Az 1.6. fejezet  összesen: 1.711.000 697.508 40,77% 
  1.7.    BÁCSKA – BOGARAS  H. K.      
   110   Végrehajtó és  törvényalkotási szervek       
    50 411 A foglalkoztatottak  keresete, pótlékai és térítményei  358.600 175.554 48,96% 
    51 412 A munkaadót  terhel   szociális  járulékok 64.200 31.743 49,44% 
    52 415 A foglalkoztatottak  költségtérítései   35.200 17.089 48,55% 
    53 421 Állandó kiadások 143.000 46.285 32,37% 
      54 423 Szerz déses  szolgáltatások 51.000 0 0,00% 
      A 110. funkció  finanszírozási forrásai:     
     .01 Költségvetési bevételek   652.000 270.662 41,51% 
     .04 Saját  bevételek     
          A 110.  funkcióra  összesen: 652.000 270.662 41,51% 
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      Az 1.7. funkció  finanszírozási forrásai:     
     .01 Költségvetési bevételek   652.000 270.662 41,51% 
     .04 Saját  bevételek     
          Az 1.7. fejezet  összesen: 652.000 270.662 41,51% 
  1.8    TORNYOS H. K.     
   110   Végrehajtó és  törvényalkotási szervek        
    55 411 A foglalkoztatottak  keresete, pótlékai és térítményei  644.700 322.350 50,00% 
    56 412 A munkaadót  terhel   szociális  járulékok 114.700 57.702 50,31% 
    57 415 A foglalkoztatottak  költségtérítései   68.600 29.430 42,90% 
    58 421 Állandó kiadások 143.000 44.865 31,37% 
      59 423 Szerz déses  szolgáltatások 51.000 18.420 36,12% 
      A 110. funkció  finanszírozási forrásai:     
     .01 Költségvetési bevételek   1.022.000 472.767 46,26% 
     .04 Saját  bevételek     
          A 110.  funkcióra  összesen: 1.022.000 472.767 46,26% 
      Az 1.8. funkció  finanszírozási forrásai:     
     .01 Költségvetési bevételek   1.022.000 472.767 46,26% 
     .04 Saját  bevételek     
          Az 1.8. fejezet  összesen: 1.022.000 472.767 46,26% 
  1.9.    KEVI H. K.       
   110   Végrehajtó és  törvényalkotási szervek       
    60 411 A foglalkoztatottak  keresete, pótlékai és térítményei  284.200 144.192 50,74% 
    61 412 A munkaadót  terhel   szociális  járulékok 51.300 25.806 50,30% 
    62 415 A foglalkoztatottak  költségtérítései   35.500 17.580 49,52% 
    63 421 Állandó kiadások 143.000 85.071 59,49% 
      64 423 Szerz déses  szolgáltatások 51.000 22.480 44,08% 
      A 110. funkció  finanszírozási forrásai:     
     .01 Költségvetési bevételek   565.000 295.129 52,24% 
          A 110.  funkcióra  összesen: 565.000 295.129 52,24% 
      Az 1.9. funkció  finanszírozási forrásai:     
     .01 Költségvetési bevételek   565.000 295.129 52,24% 
          Az 1.9. fejezet  összesen: 565.000 295.129 52,24% 
  1.10.    KÖZSÉGI  KÖZIGAZGATÁSI SZERV     
   130   Végrehajtó és  törvényalkotási szervek       
    65 411 A foglalkoztatottak  keresete, pótlékai és térítményei  49.778.000 21.505.149 43,20% 
    66 412 A munkaadót  terhel   szociális  járulékok 8.881.000 3.849.429 43,34% 
    67 414 Szerz déses  szolgáltatások 5.000.000 2.201.000 44,02% 
    68 415 A foglalkoztatottak  költségtérítései   5.000.000 2.565.489 51,31% 
    69 421 Állandó  kiadások 8.804.000 3.549.746 40,32% 
    70 422 Ingázási költségek 500.000 165.690 33,14% 
    71 423 Szerz déses  szolgáltatások 3.205.000 1.683.438 52,53% 
    72 425 Folyó  javítások  és  karbantartás 1.000.000 567.618 56,76% 
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    73 426 Anyag 2.650.000 2.782.439 105,00% 
    74 482 Adók,  kötelez   illetékek 15.000 12.489 83,26% 
      75 512 Gépek és  felszerelés 1.600.000 150.039 9,38% 
      A 130. funkció  finanszírozási forrásai:     
     .01 Költségvetési bevételek   86.433.000 39.032.526 45,16% 
          A 130.  funkcióra  összesen: 86.433.000 39.032.526 45,16% 
      Általános  szoláltatások     
   130   Egyéb szolgáltatások - Mez rszolgálat      
    76 411 A foglalkoztatottak  keresete, pótlékai és térítményei  4.189.000 2.155.405 51,45% 
    77 412 A munkaadót  terhel   szociális  járulékok 750.500 385.818 51,41% 
    78 415 A foglalkoztatottak  költségtérítései   493.000 239.232 48,53% 
    79 421 Állandó  kiadások 32.500 3.840 11,82% 
    80 425 Folyó  javítások  és  karbantartás 138.000 0 0,00% 
      81 426 Anyag 261.000 203.000 77,78% 
      A 130. funkció  finanszírozási forrásai:     
     .01 Költségvetési bevételek   5.864.000 2.987.295 50,94% 
          A 130.  funkcióra  összesen: 5.864.000 2.987.295 50,94% 
   130   Általános  szolgáltatások     
    82 414 A foglalkoztatottak  szociális  juttatásai 6.500.000 0 0,00% 
    83 421 Állandó  kiadások 9.841.000 3.504.587 35,61% 
    84 423 Szerz déses  szolgáltatások 5.136.000 3.010.782 58,62% 
    85 424 A KKH  foglalkoztatottjainak sportaktivitásai   300.000 96.920 32,31% 
    86 441 Hazai  kamattörlesztés 100.000 18.517 18,52% 
    87 481 Adományok nem kormányzati szervezeteknek 500.000 200.000 40,00% 
    88 482 Adók,  kötelez   illetékek 3.360.000 1.793.179 53,37% 
      89 512 Gépek és  felszerelés 500.000 438.140 87,63% 
    90 515 Nem anyagi jelleg   vagyon  500.000 118.334 23,67% 
         A 130. funkció  finanszírozási forrásai:     
     .01 Költségvetési bevételek   26.737.000 9.180.459 34,34% 
          A 130.  funkcióra  összesen: 26.737.000 9.180.459 34,34% 
      POLITIKAI PÁRTOK FINANSZÍROZÁSA     
   111   Végrehajtó és  törvényalkotási szervek       
      91 481 Adományok nem kormányzati szervezeteknek 430.000 125.602 29,21% 
      A 111. funkció  finanszírozási forrásai:     
     .01 Költségvetési bevételek   430.000 125.602 29,21% 
          A 111.  funkcióra  összesen: 430.000 125.602 29,21% 
   912   Stevan Sremac Általános  Iskola       
    92 465 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint 27.908.000 11.098.350 39,77% 
          A 912. funkció  finanszírozási forrásai:       
     .01 Költségvetési bevételek   27.908.000 11.098.350 39,77% 
     .04 Saját  bevételek       
          A 912.  funkcióra  összesen: 27.908.000 11.098.350 39,77% 
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   912   Stevan Mokranjac Alapfokú  Zeneiskola       
    93 465 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint. 2.441.000 961.580 39,39% 
          A 912. funkció  finanszírozási forrásai:       
     .01 Költségvetési bevételek   2.441.000 961.580 39,39% 
     .04 Saját  bevételek       
          A 912.  funkcióra  összesen: 2.441.000 961.580 39,39% 
   920   Középfokú oktatás-Zentai Gimnázium       
    94 465 Adományok és átutalások egyéb hatat.szint. 2.485.000 1.004.641 40,43% 
          A 920. funkció  finanszírozási forrásai:       
     .01 Költségvetési bevételek   2.485.000 1.004.641 40,43% 
     .04 Saját  bevételek       
          A 920.  funkcióra  összesen: 2.485.000 1.004.641 40,43% 
   920   Középfokú oktatás-Tehetséggondozó Gimnázium       
      95 465 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint. 2.630.000 970.263 36,89% 
      A 920. funkció  finanszírozási forrásai:     
     .01 Költségvetési bevételek   2.630.000 970.263 36,89% 
     .04 Saját  bevételek     
          A 920.  funkcióra  összesen: 2.630.000 970.263 36,89% 

   920   
Középfokú oktatás-Közgazdasági-kereskedelmi Iskola       

    96 465 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint. 2.485.000 966.362 38,89% 
          A 920. funkció  finanszírozási forrásai:       
     .01 Költségvetési bevételek   2.485.000 966.362 38,89% 
     .04 Saját bevételek     
          A 920.  funkcióra  összesen: 2.485.000 966.362 38,89% 
   920   Középfokú oktatás-Egészségügyi  Középiskola     
    97 465 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint. 1.862.000 732.870 39,36% 
          A 920. funkció  finanszírozási forrásai:       
     .01 Költségvetési bevételek   1.862.000 732.870 39,36% 
     .04 Saját  bevételek     
          A 920.  funkcióra  összesen: 1.862.000 732.870 39,36% 
   980   Máshová nem sorolt  oktatás     
    98 472 Szoc.védelmi térítés a  költségvetésb l 18.560.000 6.940.505 37,39% 
     01 Tanulók  utaztatása                                             7 500 000 3.523.217   
     02 Egyemisták ösztöndíjazása                                2 600 000  675.093   
     03 Szakmai  továbbképzés                                          500 000 145.649   
     04 Külföldi partneri projektumok                           1 000 000 0   
     05 Az iskola évfordulójáról való  megemlékezés    300 000 172.240   
     06 A gyermekek közlekedési edukációja                  250 000 250.000   
     07 Tanulói versenyek                                                  300 000 0   
        08 Távf tés a középiskolákban                              6 110 000 2.164.496   
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      A 980. funkció  finanszírozási forrásai:     
     .01 Költségvetési bevételek   18.560.000 6.940.505 37,39% 
          A 980.  funkcióra  összesen: 18.560.000 6.940.505 37,39% 
   110   Tartalékok      
      Tartalékeszközök    3.023.000 250.870 8,30% 
    188 484 Állandó tartalékok                                              2 200 000 250.870   
      99 499 Folyó tartalékok                                                     823 000        
      A 110. funkció  finanszírozási forrásai:     
     .01 Költségvetési bevételek   3.023.000 250.870 8,30% 
          A 110.  funkcióra  összesen: 3.023.000 250.870 8,30% 
   620   Közösségfejlesztés      
      Lakás- kommunálisügy     
    100 441 Hazai kamatok törlesztése 16.400.000 5.535.634 33,75% 
    101 451 Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak                                     107.911.000 30.685.204 28,44% 
     01 Szemaforok karbantartása                                      300 000 165.820   
     02 Közvilágítás                                                        11 560 000 7.607.483   
     03 Utcák takarítása                                                    4 100 000   2.870.786   
     04 Zöld  közterületek                                                6 300 000 2.792.366   
     05 nyírás a Népkertben                                          700 000 609.828   
     06 Üzlethelységek és a közs.vagyon költségei    5 700 000 2.656.791   
     07 Ültetv.és védett övez. karbant.                             500 000 0   
     08 Fák szakszer  metszése                                          500 000 99.500   
     09 Szúnyogirtás                                                         4 600 000 2.731.700   
     10 Környezetvédelem                                               1 400 000 1.132.618   
     11 Helyi utak karbatartása                                        2 500 000 407.808   
     12 Vertikális szignalizáció                                            600 000 168.121   
     13 Horizontális  szignalizáció                                      600 000 0   
     14 A városi strand urbanizálása                                 100 000 207.562   
     15 Emlékm vek karbantartása                                     200 000 49.973   
     16 Az  utak téli  karbantartása                                    600 000 0   
     17 Játszóterek karbantartása                                      100 000 0   
     18 Nagyérték  mez gaz. szub.                              67 551 000 9.184.848   
    102 463 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint.  20.600.000 5.166.689 25,08% 
     01 Oktatási létesítmények és felszerelés               8 000 000  1.142.377   
     02 Zenta mez gazdaságának  fejlesztése              1 000 000         0   
     03 Zenta kisiparának és az iparosoknak a fejleszt.  500 000  0   
     04 Projektumokban való részvétel                             600 000 1.390.881   
     05 A KMK adaptálása                                              2 000 000   712.403   
        06 Történelmi Levéltár                                                 500 000    100.000   
     07 Inkubátor Kft.                                                       1 000 000 551.682   
     08 Kamaraszínház                                                      2 000 000 1.019.346   
     09 Az egészségügyi  intézm. szükség.                   3 500 000 0   

 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
 20. szám  2010. október 18. 

 

 - 467 -

     10 Regionális szemétlerakó                                     1 500 000     250.000   
    103 511 Épületek és  építési  létesítmények 94.500.000 16.757.690 17,73% 
     01 Zenta tervei                                                          7 000 000 2.648.850   
     02 Kisajátítás  Kiskompet és Keceli tel.                1 500 000 228.920   
     03 Projektumok és önrész                                     36 000 000  8.782.724   
     04 Termálkút  kiépítése                                         50 000 000       5.097.196   
    104 611 Alapt ketörlesztés hazai hitelez knek 16.000.000 9.783.498 61,15% 
          A 620. funkció  finanszírozási forrásai:       
     .01 Költségvetési bevételek   255.411.000 67.928.715 26,60% 
          A 620.  funkcióra  összesen: 255.411.000 67.928.715 26,60% 

   110   Végrehajtó és  törvényalkotási szervek-Egyéb  
kormányon kívüli szervezetek     

      Egyéb  kormányon kívüli szervezetek     
    105 481 Adományok kormányon kívüli szervezeteknek 5.966.000 2.452.872 41,11% 
     01 Helyi Gyermekjóléti Akcióterv                           1 060 000 577.903   
     02 Helyi Ifjúsági  Akcióterv                                     1 060 000   469.829   
     03 Helyi Roma Akcióterv                                           400 000 178.940   
     04 Szociális  stratégia                                                 200 000 306.200   
     05 Részvétel civ. szervezetek projektumaiban        1 000 000  0   
     06 Zentai Gazdakör                                                     300 000 140.000   
     07 Egyéb                                                                   1 946 000 780.000   
          A 110. funkció  finanszírozási forrásai:       
     .01 Költségvetési bevételek   5.966.000 2.452.872 41,11% 
          A 110.  funkcióra  összesen: 5.966.000 2.452.872 41,11% 
      Az 1.10. funkció finanszírozási  forrásai:      
     .01 Költségvetési  bevételek 442.235.000 144.632.910 32,70% 
     .04 Saját  bevételek     
          Az 1.10. fejezet összesen 442.235.000 144.632.910 32,70% 
  1.11.    IDEGENFORGALMI SZERVEZET       
   620   Közösségfejlesztés        
    106 411 A foglalkoztatottak  keresete, pótlékai és térítményei 1.118.000 561.820 50,25% 
    107 412 A munkaadót  terhel   szociális  járulékok 200.000 100.566 50,28% 
    108 414 A foglalkoztatottak szociális  juttatásai 20.000 0 0,00% 
    109 415 A foglalkoztatottak költségtérítései  69.000 26.340 38,17% 
    110 421 Állandó  kiadások 214.000 85.052 39,74% 
    111 422 Ingázási költségek 60.000 24.800 41,33% 
    112 423 Szerz déses  szolgáltatások 200.000 69.537 34,77% 
    113 424 Szakosított szolgáltatások   0   
    114 425 Folyó  javítások  és  karbantartás 1.600 0 0,00% 
    115 426 Anyag 104.000 10.040 9,65% 
    116 463 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint. 668.000 250.000 37,43% 
    117 472 Szociális védelmi térítmények 330.000 177.234 53,71% 
    118 482 Adók, kötelez  illetékek       
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    119 511 Épületek és  építési  létesítmények       
      120 512 Gépek és  felszerelés 43.400 0 0,00% 
      A 620. funkció  finanszírozási forrásai:       
     .01 Költségvetési bevételek   3.028.000 1.305.389 43,11% 
     .04 Saját  bevételek       
          A 620.  funkcióra  összesen: 3.028.000 1.305.389 43,11% 
      Az 1.11. fejezet finanszírozási  forrásai:        
     .01 Költségvetési  bevételek 3.028.000 1.305.389 43,11% 
     .04 Saját  bevételek       
          Az 1.11. fejezet összesen 3.028.000 1.305.389 43,11% 

  1.12.    ISKOLÁSKOR EL TTI  OKTATÁS 
HÓFEHÉRKE ÓVODA        

   911   Iskláskor el tti oktatás        
    121 411 A foglalkoztatottak  keresete, pótlékai és térítményei 40.759.000 20.152.249 49,44% 
    122 412 A munkaadót  terhel   szociális  járulékok 6.957.000 3.667.751 52,72% 
    123 413 Természetbeni juttatások       
    124 414 A foglalkoztatottak szociális  juttatásai 1.100.000 287.958 26,18% 
    125 415 A foglalkoztatottak költségtérítései  3.075.000 1.257.162 40,88% 
    126 421 Állandó  kiadások 3.585.000 680.533 18,98% 
    127 423 Szerz déses  szolgáltatások 380.000 61.643 16,22% 
    128 424 Szakosított szolgáltatások       
    129 425 Folyó javítások és karbantartás 1.370.000 0 0,00% 
    130 426 Anyag 3.284.000 751.810 22,89% 
    131 441 Hazai kamatok törlesztése   79.867   
          A 911. funkció  finanszírozási forrásai:       
     .01 Költségvetési bevételek   60.510.000 26.938.973 44,52% 
     .04 Saját  bevételek       
          A 911.  funkcióra  összesen: 60.510.000 26.938.973 44,52% 
      Az 1.12. fejezet finanszírozási  forrásai:      
     .01 Költségvetési  bevételek 60.510.000 26.938.973 44,52% 
     .04 Saját  bevételek     
          Az 1.12. fejezet összesen 60.510.000 26.938.973 44,52% 
  1.13.    THURZÓ  LAJOS  KMK     
   820   Kulturális  szolgáltatások     
    132 411 A foglalkoztatottak  keresete,  pótlékai és térítményei  12.594.000 6.290.574 49,95% 
    133 412 A munkaadót  terhel   szociális  járulékok 2.250.000 1.126.012 50,04% 
    134 414 A foglalkoztatottak szociális  juttatásai 600.000 0 0,00% 
    135 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 589.000 209.750 35,61% 
    136 421 Állandó  kiadások 4.830.000 1.782.477 36,90% 
    137 422 Ingázási költségek 120.000 69.452 57,88% 
    138 423 Szerz déses  szolgáltatások 1.000.000 256.675 25,67% 
    139 424 Szakosított szolgáltatások 3.000.000 1.463.402 48,78% 
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    140 425 Folyó javítások és karbantartás 1.240.000 98.345 7,93% 
    141 426 Anyag 550.000 149.523 27,19% 
    142 482 Adók,  kötelez  illetékek 10.000 0 0,00% 
      143 512 Gépek és felszerelés 540.000 0 0,00% 
      A 820. funkció  finanszírozási forrásai:     
     .01 Költségvetési bevételek   27.323.000 11.446.210 41,89% 
     .04 Saját  bevételek     
            A 820.  funkcióra  összesen: 27.323.000 11.446.210 41,89% 
   820   Kulturális  szolgáltatások - M vel dési szervezetek     
    144 481 Adományok kormányon kívüli szervezeteknek 6.530.000 988.135 15,13% 
     01 Egyéb  m vel dési szervezetek                         2 060 000 55.000   
     02 Zenta város ünnepe                                            1 720 000 158.135   

     03 VIII. Nemzetközi  Kárpát-medencei                                                                      
Aratóünnepség                                                    200 000   

  

        04 VIII. Nemzetközi Birkanyíró és                                            
Pörköltf  Verseny                                            200 000   200.000   

     05 Tudás Hatalom                                                  200 000     
     06 X. Nyári Ifjúsági Játékok                                  1 000 000     
        07 Zeneakadémiai Mesteriskola                            1 150 000 575.000   
      A 820. funkció  finanszírozási forrásai:     
     .01 Költségvetési bevételek   6.530.000 988.135 15,13% 
          A 820.  funkcióra  összesen: 6.530.000 988.135 15,13% 
      Az 1.13. fejezet finanszírozási  forrásai:      
     .01 Költségvetési  bevételek 33.853.000 12.434.345 36,73% 
     .04 Saját  bevételek     
          Az 1.13. fejezet összesen 33.853.000 12.434.345 36,73% 
  1.14.    STEVAN SREMAC ALAPÍTVÁNY     
   820   Kulturális   szolgáltatások     
    145 411 A foglalkoztatottak  keresete, pótlékai és térítményei  365.000 193.314 52,96% 
    146 412 A munkaadót  terhel   szociális  járulékok 65.000 34.608 53,24% 
    147 414 A foglalkoztatottak szociális  juttatásai 10.000 0 0,00% 
    148 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 33.000 10.384 31,47% 
    149 421 Állandó  kiadások 210.000 92.050 43,83% 
    150 422 Ingázási költségek 250.000 19.800 7,92% 
    151 423 Szerz déses  szolgáltatások 350.000 287.074 82,02% 
    152 424 Szakosított szolgáltatások 180.000 164.317 91,29% 
    153 425 Folyó javítások és karbantartás 15.000 0 0,00% 
    154 426 Anyag 170.000 7.631 4,49% 
    155 481 Adományok nem kormányzati szervezeteknek 500.000 21.835 4,37% 
        01 vel dési rendezvények szerv.                 500 000       
      A 820. funkció  finanszírozási forrásai:     
     .01 Költségvetési bevételek   2.148.000 831.013 38,69% 
          A 820.  funkcióra  összesen: 2.148.000 831.013 38,69% 
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      Az 1.14. fejezet finanszírozási  forrásai:      
        .01 Költségvetési bevételek   2.148.000 831.013 38,69% 
          Az 1.14. fejezet összesen 2.148.000 831.013 38,69% 
  1.15.    TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR       
   820   Kulturális  szolgáltatások        
    156 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei  7.176.000 3.596.930 50,12% 
    157 412 A munkaadót  terhel   szociális  járulékok 1.305.700 643.784 49,31% 
    158 414 A foglalkoztatottak szociális  juttatásai 140.000 27.440 19,60% 
    159 415 A foglalkoztatottak költségtérítései  392.300 0 0,00% 
    160 421 Állandó  kiadások  70.000 0 0,00% 
    161 425 Folyó  javítások és karbantartás  40.000 0 0,00% 
      162 426 Anyag   20.000 0 0,00% 
      A 820. funkció  finanszírozási forrásai:       
     .01 Költségvetési bevételek   9.144.000 4.268.154 46,68% 
     .04 Saját bevételek       
          A 820.  funkcióra  összesen: 9.144.000 4.268.154 46,68% 
      Az 1.15. fejezet finanszírozási  forrásai     
     .01 Költségvetési bevételek   9.144.000 4.268.154 46,68% 
        .04 Saját bevételek     
          Az 1.15. fejezet összesen 9.144.000 4.268.154 46,68% 
  1.16.    SPORTKULTÚRA        
   810   Rekreációs  és  sportszolgáltatás       
      163 481 Adományok nem kormányzati szervezeteknek 10.344.000 4.371.058 42,26% 
      A 810. funkció  finanszírozási forrásai:       
     .01 Költségvetési bevételek   10.344.000 4.371.058 42,26% 
          A 810.  funkcióra  összesen: 10.344.000 4.371.058 42,26% 
      SPORTSZERVEZETEK        
   810   Rekreációs  és  sportszolgáltatás       
    164 481 Adományok nem kormányzati szervezeteknek 5.092.000 2.586.843 50,80% 
     01 Hagyományos  sportrendezvények                 1 040 000   415.000   
     02 Az  élsport dotálása                                            1 032 000   599.143   
     03 Sportstratégia                                                        400 000   288.800   
     04 Egyéb  sportszervezetek                                    2 620 000   1.283.900   
          A 810. funkció  finanszírozási forrásai:       
     .01 Költségvetési bevételek   5.092.000 2.586.843 50,80% 
          A  810. funkcióra  összesen:   5.092.000 2.586.843 50,80% 
      Az  1.16. fejezet finanszírozási  forrásai       
     .01 Költségvetési bevételek   15.436.000 6.957.901 45,08% 
          Az 1.16. fejezet összesen 15.436.000 6.957.901 45,08% 
  1.17.    SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT       
   090   Szociális  védelem       
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    165 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei  2.365.000 1.147.437 48,52% 
    166 412 A munkaadót  terhel   szociális  járulékok 423.000 205.392 48,56% 
    167 414 A foglalkoztatottak szociális  juttatásai 130.000 0 0,00% 
    168 415 A foglalkoztatottak költségtérítései  337.000 136.740 40,58% 
    169 421 Állandó  kiadások  910.000 543.319 59,71% 
    170 422 Ingázási költségek  100.000 0 0,00% 
    171 423 Szerz déses  szolgáltatások  595.000 101.982 17,14% 
    172 425 Folyó  javítások és karbantartás  100.000 8.750 8,75% 
    173 426 Anyag   360.000 114.033 31,68% 
    174 472 Szociális védemi térítmény  1.270.000 392.061 30,87% 
      175 482 Adók, kötelez  illetékek  5.000 0 0,00% 
      A 090. funkció  finanszírozási forrásai:       
     .01 Költségvetési bevételek   6.595.000 2.649.714 40,18% 
     .04 Saját bevételek       
          A 090.  funkcióra  összesen: 6.595.000 2.649.714 40,18% 
   90   Máshová  nem sorolt szociális védelem       
      Egyéb kormányon kívüli szervezetek       
    176 481 Adományok nem kormányzati szervezeteknek 5.716.000 2.284.386 39,96% 
     01 Vöröskereszt                                                        1 000 000   420.000   
     02 Halláskárosultak  Szövetsége                               530 000   222.600   
     03 Öregségi nyugdíjasok                                            175 000   40.000   
     04 Rokkantnyugdíjasok                                               178 000   40.000   

     05 ZENDE                                                                      859 
000   515.400   

     06 Háziápolás – Caritas                                               250 000     62.500   
     07 Népkonyha                                                           1 690 000   700.000   
     08 Napraforgó Civil Szervezet                                   292 000   0   
     09 Tincse                                                                        90 000 0   
     10 Disztrófiások Egyesülete                                        22 000 0   
     11 Vakok és Gyengénlátók Községközi Szervezete  78 000 0   
        12 Szklerózis-multiplex Betegek Egyesülete              34 000 0   
     13 Nemek egyenjogúságával fogl. bizottság             45 000 0   
     14 Kéz a kézben-Fejl désb. Gátolt Gyerm. Szerv.   146 000 37.000   
     15 Harcosszövetség                                                      27 000 0   
        16 Egyéb                                                                       300 000 246.886   
      A 090. funkció  finanszírozási forrásai:     
     .01 Költségvetési bevételek   5.846.000 2.284.386 39,08% 
     .04 Saját bevételek     
          A 090.  funkcióra  összesen: 5.846.000 2.284.386 39,08% 
      Az 1.17. fejezet finanszírozási  forrásai     
     .01 Költségvetési  bevételek 12.441.000 4.934.100 39,66% 
     .04 Saját bevételek     
          Az 1.17. fejezet összesen 12.441.000 4.934.100   
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  1.18.    ZVÉDELMI ALAP     
   320   zvédelmi szolgáltatások       
    177 465 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint. 231.000 190.377 82,41% 
          A 320. funkció  finanszírozási forrásai:       
     .01 Költségvetési bevételek   231.000 190.377 82,41% 
          A 320.  funkcióra  összesen: 231.000 190.377 82,41% 
   320   zv.szolg. – Községi T zoltó Szövets.       
    178 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei  249.600 116.400 46,63% 
    179 412 A munkaadót  terhel   szociális  járulékok 46.800 31.800 67,95% 
    180 421 Állandó  kiadások 37.600 4.688 12,47% 
    181 422 Ingázási költségek 9.000 0 0,00% 
    182 423 Szerz déses  szolgáltatások 45.000 0 0,00% 
    183 425 Folyó javítások és karbantartás 41.000 0 0,00% 
      184 426 Anyag 81.000 37.804 46,67% 
      A 320. funkció  finanszírozási forrásai:     
     .01 Költségvetési bevételek   510.000 190.692 37,39% 
     .04 Saját  bevételek      
          A 320.  funkcióra  összesen: 510.000 190.692 37,39% 
   320   zv.szolg. –Önkéntes T zoltó  Egyes.       
      185 465 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint. 314.000 135.000 42,99% 
      A 320. funkció  finanszírozási forrásai:     
     .01 Költségvetési bevételek   314.000 135.000 42,99% 
          A 320.  funkcióra  összesen: 314.000 135.000 42,99% 
   320   zv.szolg. – Tisza-F25menti fúvószenekar     
      186 465 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint 250.000 45.000 18,00% 
      A 320. funkció  finanszírozási forrásai:     
     .01 A 320. funkció  finanszírozási forrásai: 250.000 45.000 18,00% 
          A 320.  funkcióra  összesen: 250.000 45.000 18,00% 
      Az 1.18. fejezet finanszírozási  forrásai     
     .01 Költségvetési  bevételek 1.305.000 561.069 42,99% 
     .04 Saját bevételek      
          Az 1.18. fejezet összesen 1.305.000 561.069 42,99% 

          ÖSSZESEN:  617.007.000 221.208.394 35,85% 

         

ZENTA  KÖZSÉG KÉPVISEL -TESTÜLETE Zenta KKT elnöke  

Szám: 401-15/2010-I Rácz  Szabó László, s.k.  
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SZERB KÖZTÁRSASÁG  
VAJDASÁG AT  
ZENTA KÖZSÉG  
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL  
Költségvetési és pénzügyi osztály  
Kelt: 2010. 07. 14-én  
Z e n t a   
 
A költségvetési rendszerr l szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. szám) 76. szakasza 
alapján megküldjük az alábbi  
 
 

J E L E N T É S T    
 

A  ZENTAI KÖZSÉGI  KÖLTSÉGVETÉSNEK A  2010. JANUÁR  1-JÉT L JÚNIUS  30-ÁIG 
TERJED    ID SZAKRA VONATKOZÓ   TELJESÍTÉSÉR L   

 
 

I N D O K O L Á S 
 
 
 

Bevezet   
  
 A 2010. évi költségvetésr l szóló rendelet végrehajtásáról szóló jelentés elkészítésének 
eljárásában alkalmazott jogszabályok:   
– a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. sz.)   
– a költségvetési rendszerr l szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/09. sz. – a továbbiakban: 
törvény)   
– a költségvetési számvitelr l szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 125/03. és 12/06. 
sz. – a továbbiakban: rendelet)   
– a költségvetési rendszer szabványos osztályozási keretér l és  számlakeretér l szóló szabályzat (az  
SZK Hivatalos Közlönye,  20/07., 37/07., 57/07. – javítás, 63/07., 23/08., 50/08., 3/09., 26/09., 37/09., 
64/09., 110/09. és 11/10. sz.)   
– a költségvetési eszközhasználók és a kötelez  társadalombiztosítási szervezetek pénzügyi 
beszámolóinak el készítési, összeállítási és  el terjesztési módjáról szóló szabályzat (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 51/07. és 14/08. sz. – javítás), valamint   
– Zenta község 2010. évi költségvetésér l szóló rendelet.   
 
A zentai községi költségvetés eszközhasználói – 231-es trezor az alábbiak: 
Közvetlen használó:                                                           A foglalkoztatottak száma: 
 
– Zentai Községi Közigazgatási Hivatal                89+2 (szülési sz.)+11 (mez r) 
Közvetett eszközhasználók: 
 
– Községi Vagyonjogi Ügyészség     2 
– Tiszapart–Alvég HK      2 
– Centar–Tópart HK       2 
– Kertek HK        2 
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– Fels hegy HK       1 
– Bácska-Bogaras HK       1 
– Tornyos HK        2 
– Kevi HK        1 
– Hófehérke Óvoda      107+9 (szülési sz.) 
– Thurzó Lajos Közm vel dési Központ    27 
– Történelmi Levéltár      15+1 (szülési sz.) 
– Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete    2 
– Stevan Sremac Alapítvány      1 
– T zvédelmi Alap (T zoltószövetség)    1 
Használók: 

– Stevan Sremac Általános Iskola      
– Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 
– Zentai Gimnázium 
– Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 
– Közgazdasági-kereskedelmi iskola 
– Egészségügyi Középiskola 
– Sportszövetség 
– Szociális Védelmi Központ 

A 2010. évi zentai községi költségvetésr l szóló rendelet a Községi Képvisel -testület 2009. 12. 30-i 
ülésén került elfogadásra (Zenta Község Hiv. Lapja, 17/2009. sz.), ahol a bevételek és kiadások 
mértéke 616.967.000,00 dinárban lett tervezve. 
A zentai községi költségvetés teljesítése 2010. január 1-jét l június 30-áig 231.338.598,23 dinár, ami  
a tervezetthez  viszonyítva  37,50%, azzal, hogy az év eleji egyenleg 30.084.992,71 dinár, ami azt 
jelenti, hogy a folyó eszközbeáramlásokból a realizálás az idei év folyamán 201.253.605,52 dinár, ami 
a tervezetthez  viszonyítva  32,62%.  
 
 
BEVÉTELEK  
Az év elején az egyenleg 30.084.992,71 dinár.  
 
Jövedelem-, nyereség- és t kenyereség-adó 
 A község a területén megvalósított keresetek utáni adóban 40%-os mértékben részesül.  Ezen 
adónem hathavi megvalósítása 58.510.214,99 dinár, ami 46,25%-ot tesz ki a tervhez viszonyítva.   
 Az önálló tevékenységb l származó bevételek utáni adó 5.005.283,44 dinár  összegben azon  
önálló tevékenységekb l származó  bevételek  utáni  adóból tev dik  össze,  amelyet  a  ténylegesen 
megvalósított nettó jövedelem után  fizetetnek, 2.090.279,61 dinár  összegben, valamint  azon önálló 
tevékenységekb l származó bevételek utáni adóból, amelyet  az  átalányban  megállapított  nettó  
bevételb l fizetnek, 2.915.003,83  dinár  összegben.  
 
 A vagyonbevételek utáni adó 5.239.090,52 dináros összegben valósult meg, ami 41,91%-ot 
tesz ki a tervhez viszonyítva. Az ingatlanokból származó bevétel utáni adóból, az ingóságok 
bérbeadásából származó bevétel utáni adóból, a mez gazdaságból és erdészetb l származó jövedelem 
utáni adóból, a telekadóból tev dik össze.  
 
 Az egyéb bevételek utáni adó 11.054.453,10 dinár összegben lett megvalósítva,  ami a  
tervhez  viszonyítva  69,09%-ot tesz ki.   
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 A keresetalapi adó, ami nem lett tervezve, mivel hatályon kívül helyezték a  keresetlapi  
adóról szóló törvényt.  A Kincstári Igazgatóság átkönyvelési meghagyása  alapján a hathavi 
megvalósítás 5.029,89 dinár. 
 
Vagyonadó  
 
 A vagyonadó összesen 11.932.542,88 dinárt tesz ki, amely a természetes személyek  
vagyonadójának  3.336.382,33 dináros  összegéb l és  a  jogi személyek 8.596.160,55 dináros  
összegéb l  tev dik össze.   
 Az örökösödési és ajándékozási adó 893.664,06 dinár összegben valósult meg, ami 59,58% a 
tervhez viszonyítva.   
 A t keátutalások utáni adó 7.410.839,35 dinár összegben valósult meg és az  alábbiakból 
tev dik össze:  
- az ingatlan kizárólagos tulajdonjogának átruházása utáni adó 6.040.334,26 dinár összegben, 
- a részvények és más értékpapírok kizárólagos tulajdonjogának átruházása utáni adó 3.425,00 dinár  
összegben,  
-  a  használt  gépjárm vek kizárólagos  tulajdonjogának  átruházása utáni adó 1.367.080,09 dinár  
összegben.  
 
 A javak  és  szolgáltatások  utáni adót  
 
12.923.154,49  dinár  összegben az  alábbiak  alkotják:  
35.790,00 dinár a vendéglátóipari létesítményekben rendezett zenei  programok utáni 
kommunális  illetékb l, itt a megvalósítás 89,47%-os a tervhez viszonyítva,  
623.591,80 dinár a reklámpannók használata utáni kommunális illetékb l, ahol a megvalósítás 
89,08%-os, mivel a határozatokat az ügyfél kérelmére adják ki, és csak megközelít leg lehet éves 
szinten tervezni, 
 99.089,40 dinár a megfizettetett 6%-os  községi t zvédelmi biztosítási  díjak  utáni  t zvédelmi  
pénzeszközökb l.  
 
- a gépjárm vek  utáni adó 7.499.291,00 dinár összegben, amit a gépjárm vek, a közúti és a 
kapcsolható járm vek – kivéve a mez gazdasági járm veket és gépeket – tartása utáni, 5.664.495,00 
dinár összeg  kommunális illeték és a közúti gépjárm vek, traktorok és kapcsolható járm vek utáni, 
1.834.796,00 dináros éves térítmény képeznek. 
- 803.394,40 dinár mérték  környezetvédelmi  térítmény,  
- SO2, NO2  és poranyag kibocsátása, szemétlerakás utáni térítmény 88.376,12 dinár összegben, 
- tartózkodási  illeték 465.850,00 dinár összegben, 
- a 2.437.516,77 dinár összeg  községi térítmények: a 2.384.707,77 dinár összeg  környezetvédelmi 
és -fejlesztési különdíj, valamint az 52.809,00 dinár összeg  mez rdíj, 
- a játékautomaták („szórakoztató játékok”) tartása  utáni községi kommunális  illeték 6.205,00 dinár 
összegben, 
 
- a községi út használata utáni külön térítmény nem volt tervezve, mivel újonnan bevezetett 
térítmény a zentai KKT rendelete alapján, a hathavi megvalósítás pedig 864.050,00 dinárt tesz ki. 
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A többi adó,  
 
amelyet kizárólag vállalatok, illetve vállalkozók fizetnek a cégtáblák  utáni  kommunális illeték  címén 
3.993.191,42 dinár összegben  valósult  meg, ami  a  tervezettnek  a  46,39%-a.   
 
Adományok és átutalások  
  
A  UNITED  NATIONS  DEVELOPMENT  PROGRAMME nemzetközi szervezet folyó 
adományaként  695.463,91 dinárt kaptunk, éspedig 643.000,00 dinárt a Találós kérdések – Pitalica 
projektum szociális innovációs programra, a Zentai Fogyatékkal Él  Személyek Klubja projektumra 
pedig 52.463,91 dinárt. 
 
A község javára más hatalmi szintekt l tételezett folyó átutalások 41.845.163,39 dinár  összegben  
a Vajdaság  Autonóm Tartománytól  befolyó  átutalások.  
Az SZK kormányhatározatával összhangban, mellyel az SZK költségvetéséb l a VAT 
költségvetésének nem rendeltetésszer  átutalásokat biztosítanak a VAT területén lev  helyi 
önkormányzatok részére, 39.065.076,00 dinár lett áthozva.  
A Tartományi Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság határozata alapján 2010-ben 1.717.152,39 
dinár  lett átutalva a Hófehérke Óvoda iskoláskor el tti intézményben való tartózkodási költségek egy 
részének ártámogatására a születési sorrendben harmadikként, illetve negyedikként született gyermek 
után. 
A Tartományi Oktatási Titkárság határozata alapján 475.335,00 dinár került átutalásra a 
középiskolásoknak Zenta község területér l a VAT-beli városközi és távolsági járatokon való 
utaztatási költségeinek ártámogatására. 
A Tartományi Sport- és Ifjúsági Titkárság határozata alapján „Légy sportszer  – Kezdd el a játékot” 
elnevezés  projektum társfinanszírozására 120.000,00 dinár lett odaítélve. 
A Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság határozatával 80.000,00 
dinár lett jóváhagyva azon szervek foglalkoztatottjainak a képzésére, amelyekben a hivatalos 
használatban lev  nyelvként megállapított nemzeti kisebbségi nyelvet használják, f ként azokon a 
munkahelyeken, amelyeken felekkel dolgoznak. A szervek és szervezetek elnevezéseit, az 
útvonalakon a települések nevét, az utcák és terek elnevezéseit – a községben hivatalos használatban 
lev  nemzeti kisebbségek nyelvein is kiírt elnevezéseket tartalmazó táblák elkészítési és elhelyezési 
költségeinek finanszírozására 71.000,00 dinár lett jóváhagyva. 
A Tartományi Helyi Önkormányzati és Községközi Együttm ködési Titkárság határozata alapján a 
helyi önkormányzati munka el mozdítását – a káderek EU-projektumok írására való képzését és a 
községközi együttm ködés fejlesztését célzó projektum lebonyolítására eszközök lettek jóváhagyva.  
A Tartományi m vel dési Titkárság határozatával 80.000,00 dinár lett jóváhagyva a 16. Kálmány 
Lajos népmesemondó verseny projektum realizálási költségrészének megel legezésére, valamint 
40.000,00 dinár a 12. Hagyományaink Ünnepe projektum realizálási költségrészének 
megel legezésére. 
 
A község javára más hatalmi szintekt l tételezett nagy érték  átutalások 3.920.000,00 dinár 
mértékben a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárságtól a zentai Stevan Sremac Általános Iskola Thurzó 
Lajos ME iskolaudvarában lev  kosárlabda- és röplabdapálya többrendeltetés  m anyag alapjának 
elhelyezése projektum társfinanszírozására kapott 3.000.000,00 dinár mérték  összegb l és a 
Tartományi Helyi Önkormányzati és Községközi Együttm ködési Titkárságtól a helyi önkormányzati 
munka el mozdítását – felszerelés beszerzését célzó projektum lebonyolítására kapott 920.000,00 
dinár mérték  összegb l áll. 
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Egyéb  bevételek 
 
Vagyonbevételek: 
 

- a  községi  költségvetésnek  a  költségvetési  eszközök  utáni  kamatokból 
származó bevételei 2.221.389,73 dinár összegben a Szerb  Nemzeti Banknál, a Vajdasági 
Banknál, az OTP Banknál,  a Metals Banknál letétbe helyezett eszközök  és  a  KLKV-t l  
behajtott  kamat,   

- a városi építési telek  használata  utáni  térítmény összesen  12.399.402,17  dinárt  tesz  
ki,  közterületeken vagy  üzlethelységek  el tti  üzleti  célokra  való  területhasználat utáni  
kommunális  illeték 2.336.184,65 dinár,   

- az  erd - és  mez gazdasági földterületek használata  utáni térítmény 1.745.941,20 
dinárt  tesz ki  

- az  ásványi nyersanyagok használata utáni térítmény (k olaj-kitermelés)  196.218,35 
dinárt  tesz  ki.   

 
Javak  és  szolgáltatások  eladása:  

 
Állami tulajdonban lev  ingatlan bérbe-, illetve használatba adásából ered   bevételek a  községi 
szint javára 10.745.486,32 dinárt  tesznek  ki.  
Illetékekb l  származó  bevétel a községi  szint javára 2.574.766,00 dinár, az 1.497.337,00 dinár 
összeg  községi közigazgatási illeték és az 1.077.429,00 dináros telekrendezési térítmény alkotja. 
A közlekedésbiztonsági el írásokban el irányzott szabálysértésekre kirótt pénzbírságokból 
származó bevétel 1.556.337,00 dinár. A KKT aktusával  el irányozott szabálysértésekre vonatkozó 
szabálysértési  eljárásban kirótt  pénzbírságból  származó  bevétel 5.000,00 dinár. A t zvédelmi 
el írásokban el irányzott szabálysértések pénzbírságából 5.000,00 dinár.   
 
A vegyes és  meghatározatlan bevételek 
2.676.748,43 dinár összegben valósultak  meg,  ami  a  tervhez  viszonyítva  4,45%.  Ez abból ered, 
hogy  a   számlára   beérkez   majdnem minden   bevételnek   a   tervezésnél   meg   volt   állapítva   a   
rendeltetése.   

  
Kiadás-térítési memorandumi tételek  
Ezen bevételnem a szülési  szabadság és  a  30 napon túli  betegszabadság  költségeinek  
visszafizetése,  amely 418.238,82 dinár összegben  valósult  meg.   

 
A hazai részvények és  egyéb  t ke eladásából származó bevétel  
Ezek  azok az  eszközök, amelyek  a  magánosításról szóló törvény  szerint   Zenta  községet illetik  
meg a Metal Zenta esetében 23.684,16 dinár összegben.  

 
KIADÁSOK  

 
A megvalósult bevételek fel vannak  osztva  a  közvetlen és  közvetett költségvetési 
eszközhasználókra a kérelmeik alapján részükre jóváhagyott rendeltetésekre vonatkozó pénzügyi terv 
alapján. 
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A 105-ös pozíción, 481-es közgazdasági osztályozás 7 pont (egyéb egyesületek) 780.000,00 dinár 
összeg  eszközök az el  évi kiegyenlítetlen tartozásokra lettek el irányozva a Zentai Iparos 
Egyesület számára, 10.000,00 dinár az Urbánus Kezdeményezésre, 15.000,00 dinár a Madárvédelmi és 
-kutató Társaság részére, 70.000,00 dinár lett kifizetve az Afrika-barátok Társasága számára, 
60.000,00 dinár a Zentai CI-FI Civilközpontnak és 10.000,00 dinár a Vajdasági Magyar Ifjúsági 
központ számára, 50.000,00 dinár a Szakszervezeti Szövetség zentai szervezete részére, 50.000,00 
dinár a Vajdasági EU-képzési Központ részére, 30.000,00 dinár a Népi Technikának, 30.000,00 dinár 
a Modellius Makett Klub részére, 40.000,00 din az Angel Wings MC polgári egyesület részére, 
30.000,00 dinár a Fiatalok a falvakért egyesület és 35.000,00 dinár a Táltos Lovas Klub részére. 
A 144-es pozícióról, 481-es közgazdasági osztályozás (egyéb m vel dési egyesületek) 15.000,00 
dinár lett kifizetve a Wass Albert Követ inek Asztaltársasága részére és 40.000,00 dinár a 
Tanyaszínház részére. 

A 176-os pozíción lev  összeg, 481-es közgazdasági osztályozás (egyéb a szociális védelem dotálása) 
a következ kb l áll: 143.075,73 dinárból gyógykezelés dotálása címén, 30.000,00 dinár a szociálisan 
veszélyeztetett családoknak juttatott pénzsegély, 50.000,00 dinár az árvíz sújtotta területen él  
lakosság segélyezésére és 23.810,00 dinár bruttó összeg kifizetéséb l a 2010. évben els ként született 
gyermek számára. 
A 164-es pozíció 481-es közgazdasági osztályozás (rekreációs és sportszolgáltatások – pénzbeli 
támogatás) az anyag mellékletét képezi. 
 
 
 

ESEDÉKES  NEM TELJESÍTETT KÖTELEZETTSÉGEK 
2010. 06. 30-ÁN 

 
          LEÍRÁS                                                                                              ÖSSZEG 
 

- KKT, ELNÖK, ELNÖKHELYETTES 
      KÖZSÉGI TANÁCS 
- KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
- MEZ RI TEVÉKENYSÉG 
- ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK 
 
ÖSSZESEN:       16.274.514,26 din 
 
- KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS    41.048.713,08 din 
 
MINDÖSSZESEN:       57.323.227,34 din 
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HELYI KÖZBEVÉTELEK  - 2010. 01. 01. – 2010. 06. 30. 
          

A közbevételek fajtái Kötelezettségek 
2009. 12. 31-én 

Kötelezettségek 
2010. 01. 01. 

-06. 30. 

Befizetések 
2010.06.30-ig 

Behajtatlan 
követelések 

FÖLDADÓ 34.386,98 665.734,38 345.858,27 354.263,09 

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK 
VAGYONADÓJA 6.522.595,44 3.470.631,82 3.336.382,33 6.656.844,93 

JOGI SZEMÉLYEK 
VAGYONADÓJA 3.521.891,38 8.620.624,88 8.596.160,55 3.546.355,71 

ÜZLETHELYISÉGEK ÉS 
GARÁZSOK BÉRLETE 8.523.582,09 11.476.750,54 10.745.486,32 9.254.846,31 

KÖRNYEZETVÉDELMI 
TÉRÍTMÉNY (TERMÉSZETES ÉS 
JOGI SZEMÉLYEK) 

1.651.158,44 4.255.552,27 2.384.707,77 3.522.002,94 

CÉGTÁBLA UTÁNI KOMMUNÁLIS 
ILLETÉK 11.516.084,31 6.653.208,69 3.993.191,42 14.176.101,58 

TELEKHASZNÁLAT UTÁNI 
TÉRÍTMÉNY (TERMÉSZETES ÉS 
JOGI SZEMÉLYEK) 

11.573.059,65 17.622.980,61 12.538.777,29 16.657.262,97 

KÖZTERÜLET HASZNÁLATA 
UTÁNI KOMMUNÁLIS ILLETÉK  3.172.777,10 908.626,25 2.336.184,65 1.745.218,70 

JÁTÉKESZKÖZÖK TARTÁSA 
UTÁNI KOMMUNÁLIS ILLETÉK 186.951,58 0,00 6.205,00 180.746,58 

ZENEI BERENDEZÉSEK 
TARTÁSA ÉS ZENÉS M SOROK 
RENDEZÉSE UTÁNI KOMM.  
ILLETÉK 

340.412,14 0,00 35.790,00 304.622,14 

REKLÁMPANNÓK HASZNÁLATA 
UTÁNI KOMMUNÁLIS ILLETÉK 406.595,78 608.036,00 623.591,80 391.039,98 

ÖSSZESEN: 47.449.494,89 54.282.145,44 44.942.335,40 56.789.304,93 
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197. 
A kommunális tevékenységekr l szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 16/97. és 42/98. szám) 11. és 
12. szakasza, a közvállalatokról és az általános érdek  tevékenységek  ellátásáról  szóló törvény (az 
SZK Hiv. Közlönye, 25/2000., 25/2002., 107/2005. és 108/2005. szám) 8. szakaszának 2. bekezdése, 
valamint Zenta község statútumának (Zenta Község Hiv. Lapja, 1/2006. szám – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza alapján 
Zenta Község Képvisel -testülete 2010.  október 13-án tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

V É G Z É S T  
 

I. 
A Zentai Községi Képvisel -testület jóváhagyja a g ztermelési és -ellátási kommunális tevékenység 
végzésével való megbízásról szóló, Zenta község és a Zentai TE-TO Cukorgyár Rt. közötti szerz dés 
megkötését. 
 

II. 
A képvisel -testület a jelen végzés I. pontjában említett szerz dés aláírására a község polgármesterét 
hatalmazza meg. 
 

III. 
Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISEL -TESTÜLETE                    Rácz Szabó László, s.k. 
Szám: 352- /10-IV-06                                                                   a KKT elnöke 
 

 
198. 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg és 2/2007. és 11/2008. sz.) 19. szakasza 1. bekezdésének 25. pontja, valamint a Zenta városi 
távf tési rendszeréb l történ  h energia-termelésr l és 
-ellátásról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/07. és 7/09. sz.) 42. szakaszának 1. 
bekezdése alapján Zenta Község Képvisel -testülete a 2010. október 13 
-án  tartott  ülésén meghozta  az  alábbi    
 

H A T Á R O Z A T O T  
A 2010/2011. ÉVI F TÉSI IDÉNYRE VONATKOZÓAN A TÁVF TÉSI SZOLGÁLTATÁS 

DÍJSZABÁSA, ILLETVE  A  H ENERGIA TERVEZETT EGYSÉGÁRA  
JÓVÁHAGYÁSÁNAK ELUTASÍTÁSÁRÓL    

 
I.    

Zenta Község Képvisel -testülete elutasítja a zentai TE-TO Cukorgyár Rt. által a 2010/2011. évi f tési 
idényre vonatkozóan 2010.10.11-én, 5-2/22-es szám alatt megállapított távf tési szolgáltatási 
díjszabást, azaz a h energia-szolgáltatás tervezett egységárát. 
 

II.  
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISEL -TESTÜLETE                       Rácz Szabó László, s.k. 
Szám: 352-119/2010- IV-06                                                             a KKT elnöke 
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199. 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg és 2/2007. és 11/2008. sz.) 19. szakasza 1. bekezdésének 25. pontja, valamint a Zenta városi 
távf tési rendszeréb l történ  h energia-termelésr l és 
-ellátásról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/07. és 7/09. sz.) 42. szakaszának 3. és 4.  
bekezdése alapján Zenta Község Képvisel -testülete a 2010. október 13-án  tartott  ülésén meghozta  
az  alábbi    
 

H A T Á R O Z A T O T  
A 2010/2011. ÉVI F TÉSI IDÉNYRE VONATKOZÓAN A  H ENERGIA TERVEZETT 

EGYSÉGÁRÁNAK  MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL    
  

I.    
Zenta Község Képvisel -testülete a zentai TE-TO Cukorgyár Rt. hatásköri szerve aktusában 
megállapított tervezett egységárnak és az állandó és változó költségeknek a képvisel -testület általi 
jóváhagyásáig a 2010/2011. évi f tési idényre vonatkozóan megállapítja a Szabadka, Nagykikinda, 
Óbecse és Törökkanizsa községekben elfogadott átlagos h energiaár alapján kiszámított h energia 
tervezett egységárát. 
 

1. A távf tési szolgáltatás tervezett egységára a fogyasztók számára, akik esetében a 
energia-fogyasztás a f tési felület alapján kerül elszámolásra:    

 
  

Kategória  A 2010/2011.  évi 
tervezett egységár    

Háztartások (lakóépületek)  4,9700  din/m2/nap 
Üzlethelyiségek   7,9520 din/m2/nap 
Oktatási-nevelési intézmények   6,9580 din/m2/nap 

vel dési intézménye, sport- és rekreációs létesítmények, 
egyházi létesítmények és kiállítótermek  

4,9700 din/m2/nap 

Közegészségügyi intézmények   7,4550 din/m2/nap 
Garázsok   2,4850 din/m2/nap 

 
2. A távf tési szolgáltatás tervezett egységára a fogyasztók számára, akik esetében a h energia-
fogyasztás kaloriméter szerint kerül elszámolásra:    
  

Kategória  A 2010/2011.  évi tervezett egységár   
Háztartások (lakóépületek)  4,8400 din/kWh 
Üzlethelyiségek   7,7440 din/kWh 
Oktatási-nevelési intézmények épületei 6,7760 din/kWh 
Kiállítótermek  4,8400 din/kWh 

Közegészségügyi intézmények  7,2600 din/kWh 
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II. 
A h energia tervezett egységárai a zentai TE-TO Cukorgyár Rt. által a 2010/2011. évi f tési idényre 
vonatkozóan 2010.10.11-én, 5-2/22-es szám alatt megállapított távf tési szolgáltatási távf tési 
szolgáltatás díjszabása, illetve  a  h energia tervezett egységára  jóváhagyásának a Községi Képvisel -
testület részér l történ  elutasításáról szóló aktus meghozatalának napjától számított legfeljebb 6 
hónapig alkalmazandóak. 
 

III.  
A fent felsorolt  tervezett egységárak  nem tartalmazzák az áfát,  a számlázáskor  felszámolásra  kerül  
a   törvénnyel el irányozott  8%-os adó.   

  
IV.   

A jelen határozat alkalmazásának  napjával  érvényét veszti  a Zenta Község Képvisel -testülete által a 
2009/2010. évi f tési idény h energiadíja jóváhagyásáról szóló 43-17/09-V.  számú,  2009.10. 20-án 
kelt határozat.  
  

V.    
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISEL -TESTÜLETE                         Rácz Szabó László, s.k.  
Szám:  352-134/2010-I                                                                       a KKT elnöke     
 

 
200. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye,129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja, az egészségvédelemr l szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 107/2005. és 
72/2009. szám) 141. szakaszának 2. bekezdése, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 1/06. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg  és 2/07. szám)  19. szakasza 1. bekezdésének 
9. pontja, valamint a Zentai Városi Gyógyszertár megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 10/2006., 5/2007. és 7/2008. szám) alapján Zenta Község Képvisel -testülete 2010. 
október 13-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI GYÓGYSZERTÁR ALAPSZABÁLYÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 
I. 

A Zentai Községi Képvisel -testület jóváhagyja a Zentai Gyógyszertárnak a Zentai Gyógyszertár 
igazgatóbizottsága által 2010. július 3-án elfogadott alapszabályát. 
 

II. 
Ezt a határozatot  Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISEL -TESTÜLETE                        Rácz Szabó László, s.k. 
Szám: 5-2/2010-I                                                                          a Zentai KKT elnöke  
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201. 
Az egészségvédelemr l szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/05. és 72/09. szám – 

más törvény) 136. szakasza 1. bekezdésének 1). pontja alapján a Zentai Gyógyszertár 
igazgatóbizottsága 2010. július 3-án tartott ülésén meghozta  
 

 
A ZENTAI GYÓGYSZERTÁR 

A L A P S Z A B Á L Y ÁT 
 

I. ALAPRENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 
Ez az alapszabály szabályozza: a Zentai Gyógyszertár (a továbbiakban: gyógyszertár) 

tevékenységét, bels  szervezetét, irányítását, gazdálkodását, az igazgató kinevezésének és 
felmentésének a feltételeit, igazgatási és szakmai szerveit, valamint a gyógyszertár munkájára nézve 
jelent s egyéb kérdéseket. 
 

2. szakasz 
 A gyógyszertár állami tulajdonban lev  eszközökkel gazdálkodik. 
 A gyógyszertár eszközeit a törvénnyel összhangban egyéb tulajdoni formákba lehet átalakítani. 
 

3. szakasz 
 A gyógyszertár-alapítói jogokat és kötelességeket a törvénnyel összhangban a Zentai Községi 
Képvisel -testület (a továbbiakban: alapító) gyakorolja. 
 

4. szakasz 
 A Zentai Gyógyszertár státusbeli változásait, valamint a tevékenységek változásait és 

vítéseit a törvénnyel összhangban kell eszközölni. 
 

5. szakasz 
 A gyógyszertár jogi személy státusú intézmény. 
 

II. ELNEVEZÉS, SZÉKHELY, PECSÉT ÉS BÉLYEGZ  
 

6. szakasz 
 A gyógyszertár Zentai Gyógyszertár néven m ködik. 
 A gyógyszertár székhelye Zenta község, a Táncsity Mihály  utca 1. sz. alatt van. 
 

7. szakasz 
A gyógyszertár megváltoztathatja elnevezését és székhelyét. 
Az elnevezés- és a székhelyváltozásról az alapító jóváhagyásával a gyógyszertár 

igazgatóbizottsága dönt. 
 

8. szakasz 
 A gyógyszertár a törvénnyel összhangban pecséttel és bélyegz vel rendelkezik. 
 A pecsét kerek, 40 mm átmér , közepén a Szerb Köztársaság címere található. 
 A pecsét szövege a Szerb Köztársaság címere körül koncentrikus körökben kerül kiírásra. 

A pecsét küls  körében a „Szerb Köztársaság” szöveget kell kiírni. 
Az els  következ  körben a „Vajdaság Autonóm Tartomány” szöveget kell kiírni. 
A következ  bels  körben a „Zentai Gyógyszertár” szöveget kell kiírni. 
A Zentai Gyógyszertár székhelyét a pecsét aljára kell kiírni. 
A pecsét szövegét szerb nyelven cirill bet s írással és magyar nyelven és írásmóddal kell kiírni. 
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A pecsét szövegét szerb nyelven cirill bet s írással minden körben a Szerb Köztársaság címere 
fölé kell kiírni, a magyar nyelven és írásmóddal kiírt szöveget pedig minden kör folytatásában, a 
gyógyszertár székhelyével bezárólag. 

A gyógyszertárnak kör alakú, 28 milliméter átmér  kis pecsétje is van, melynek tartalma 
ugyanaz, és ugyanolyan módon van kiírva, mint a jelen szakasz 2., 3. és 4. bekezdésében említett 
pecsét estében. 

A pecsét tartalmára és külalakjára vonatkozó jóváhagyást Tartományi Jogalkotási, 
Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság adja meg. 

Ha a gyógyszertár a pecsétb l több példánnyal rendelkezik, azokat, a törvény által el írt 
módon, sorszámmal, római számmal kell megjelölni.  
 

9. szakasz 
A gyógyszertár téglalap alakú, 80x40 milliméter nagyságú bélyegz vel rendelkezik, „Szerb 

Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány, Zentai Gyógyszertár” szöveggel, helyet adva az 
iktatószám és a keltezés beírására. 

A bélyegz  szövegét szerb nyelven cirill bet s írással és magyar nyelven és írással kell kiírni. 
A gyógyszertárnak védjegye – logója van, amelyet Hügieia szobra képez, a gyógyszertár 

nevével szerb nyelven cirill bet s írással és magyar nyelven kiírva egyenrangúan a jel mindkét 
oldalán. Hügieia köntöse világoskék, a ruhája pedig sárga szín . Ez a két szín Zenta község színe, és 
bele vannak sz ve a gyógyszertár logójába. 

A pecsét, a bélyegz  és a védjegy – logó szövegét szerb nyelven cirill bet s írással és magyar 
nyelven kell kiírni, mely nyelvek hivatalos használatban vannak az egészségügyi intézmény területén, 
a hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló jogszabályokkal összhangban. 
 

10. szakasz 
 A gyógyszertári pecsét kiadásának, kezelésének, a vele való megbízásnak, rzésének a módját 
és a gyógyszertári pecsétpéldányok számának nyilvántartását az gyógyszertár igazgatója szabályozza.  
 A pecsétet, illetve bélyegz t kezel  foglalkoztatott megbízása aláírással eszközlend , és a 
pecsét, illetve bélyegz  szabályszer  használatáért és rzéséért személyes felel sséggel  tartozik. 

Használatukat követ en a pecsét és a bélyegz  elzárva tartandó. 
 

III.  JOGFORGALOM ÉS KÉPVISELET 
 

11. szakasz 
 A harmadik személlyel való jogforgalomban a gyógyszertári kötelezettségeiért saját teljes 
vagyonával felel, a törvénnyel összhangban.  
 A gyógyszertár a törvénnyel összhangban a kincstári igazgatóságban vezetett folyószámlával 
rendelkezik a közbevételi eszközökre és alszámlával a saját bevételi eszközökre vonatkozóan. 
 

12. szakasz 
 A gyógyszertárat a gyógyszertár igazgatója képviseli, és a nevében eljár. 
 

13. szakasz 
 A gyógyszertár igazgatója a gyógyszertár képviseletére vonatkozó bizonyos 
meghatalmazásokat felhatalmazással átruházhat más személyre. 
 A felhatalmazást írásban kell adni. 
 A kiadott felhatalmazás bármikor visszavonható. 
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IV. A TEVÉKENYSÉG ÉS A BELS  SZERVEZET 
 

14. szakasz 
 A gyógyszertár olyan egészségügyi intézmény, amely els dleges szinten lát el gyógyszerészeti 
egészségügyi tevékenységet, az alábbiakat felölelve: 

1. az egészség promoválása, illetve egészségügyi nevelés és tanácsadás az egészség megóvása és 
el mozdítása érdekében a gyógyszerek és bizonyos fajta gyógyászati eszközök szabályos használata terén, 

2. gyógyszerek és bizonyos fajta gyógyászati eszközök kiskereskedelme, a gyógyszerek és 
gyógyászati eszközök rendszeres és rendkívüli szükségletekre való beszerzési tervei alapján, 

3. a korszer  szakmai és tudományos vívmányok figyelemmel kísérése a gyógyszerterápia 
területén és a gyógyszerekr l és bizonyos fajta gyógyászati eszközökr l szóló információk nyújtása a 
polgárok, az egészségügyi dolgozók, más egészségügyi intézmények és a magánrendel k, valamint 
más érdekelt alanyok számára, 

4. tanácsadás a betegek számára a gyógyszerek és bizonyos fajta gyógyászati eszközök 
szabályos használatát illet en, illetve utasítás azok szabályos használatára, 

5. galénoszi és magisztrális gyógyszerek elkészítése, 
6. gyermektápszer, dietetikus készítmények, kozmetikai és más egészségvéd  eszközök 

kiskereskedelme, 
7. egyéb teend k, a törvénnyel összhangban. 

 
A gyógyszertár alaptevékenysége: vény alapú gyógyszerkiadás és  

-készítés (47.73-as kód), gyógyászati eszközök és ortopéd segédeszközök kiskereskedelme (47.74-es 
kód), kozmetikai és toalettkészítmények kiskereskedelme (47.75-ös kód) és egyéb vegyeskereskedelmi 
áru kiskereskedelme: tea, csecsem kelengye, kötszerek és pamutanyagok, termofor és más 
gumitermékek, tej és más gyermektápszer, víz és bébiital, italok és szörpök feln ttek számára (47.78-
as kód). 
 

15. szakasz 
 Tevékenysége keretében a gyógyszertár: 

1) figyelemmel kíséri a gyógyszerek és a gyógyászati eszközök nem kívánt mellékhatásait, és 
intézkedéseket tesz az alkalmazásuk nem kívánt következményeib l ered  komplikációk 
megakadályozása céljából, 

2) biztosítja a feltételeket foglalkoztatottai állandó szakmai továbbképzéséhez, a munka 
szervezetének és feltételeinek a javításához, valamint a gazdálkodás hatékonyságának a javításához, 

3) megszervezi és lebonyolítja a szakmunka min ségének állandó jobbítását és a bels  
min ségellen rzést célzó intézkedéseket, 

4) megszervezi és lebonyolítja az intézkedéseket elemi és más egyéb nagyobb csapás és 
rendkívüli helyzet esetén, 

5) megszervezi, illetve irányítja az egészségügyi hulladék elhelyezésére és megsemmisítésére 
vonatkozó intézkedéseket. 

 
16. szakasz 

 A hatékony és ésszer  tevékenységvégzés céljából a gyógyszertárban szervezeti egységek 
létesülnek, éspedig: 

1) a gyógyszertár, 
2) gyógyszertári  részleg, 
3) kész gyógyszereket kiadó egység, 
4) jogi, gazdasági-pénzügyi, m szaki és más hasonló ügyekkel foglalkozó szolgálat 

 A gyógyszertár sz kebb szervezeti egységeinek a megalakítását és területi felosztásukat a 
munkakörök besorolásáról és szervezésér l szóló aktus állapítja meg, amit a gyógyszertár igazgatója 
hoz meg. 
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V. A GYÓGYSZERTÁR SZERVEI 
 

17. szakasz 
 A gyógyszertár szervei: 
 1. az igazgató, 
 2. az igazgatóbizottság és 
 3. a felügyel bizottság. 
 A gyógyszertárnak a jelen szakasz 1. bekezdésében említett szerveit a törvénnyel összhangban 
az alapító nevezi ki és menti fel. 
 

1. Az igazgató 
 

18. szakasz 
 Az igazgató megszervezi a munkát, irányítja a gyógyszertár munkáját. Képviseli az 
gyógyszertárat és eljár annak nevében, és felel sséggel tartozik az gyógyszertár m ködésének 
törvényességéért. 
 

19. szakasz 
 A gyógyszertár igazgatóját a községi képvisel -testület nevezi ki és menti fel. 

A gyógyszertár igazgatójává az a személy nevezhet  ki, aki a törvényben el írt általános 
követelményeken kívül az alábbi feltételeknek is eleget tesz: 
 1. okleveles gyógyszerész-szakgyógyszerész vagy szakvizsgázott okleveles gyógyszerész vagy 
okleveles jogász vagy okleveles közgazdász elvégzett egészségügyi menedzsment edukációval 
 2. legalább öt év szolgálati id  az egészségvédelem területén; 
 3. nem volt büntetve b ncselekményért, és nem folyik ellene ugyanezen cselekményért 
büntet jogi vizsgálat. 
 Ha a gyógyszertár igazgatójává nem egészségügyi, hanem más szakú egyetemi végzettséggel 
rendelkez  személy lett kinevezve, az egészségügyi tevékenységben illetékes igazgatóhelyettesnek 
egészségügyi szakú egyetemi végzettséggel kell rendelkeznie. 
 

20. szakasz 
 A gyógyszertár igazgatóját az igazgatóbizottság által kiírt nyilvános pályázat alapján kell 
kinevezni. 
 A nyilvános pályázatot az igazgató megbízatásának letelte el tt 60 nappal kell kiírni.  

A gyógyszertár igazgatóbizottsága köteles a nyilvános pályázat leteltét követ  30 napon belül 
kiválasztani a jelöltet, és a javaslatot továbbítania kell az alapítóhoz. 
 Az igazgatóbizottság javaslata alapján az alapító a javaslat kézhezvételét követ  15 napon belül 
kinevezi az igazgatót. 
 

21. szakasz 
 A gyógyszertár igazgatóját négyéves id szakra, egymást követ en legfeljebb kétszer nevezik ki. 
 A gyógyszertár igazgatójának megbízatása tisztségbe lépésének napjától számítódik. 
 

22. szakasz 
  
 Abban az esetben, ha a gyógyszertár igazgatóbizottsága nem választja meg az igazgatójelöltet, 
illetve ha az alapító nem nevezi ki az igazgatót a törvényi rendelkezésekkel összhangban, az alapító 
hat hónapra megbízott igazgatót nevez ki. 
 A gyógyszertár igazgatójának megválasztására vonatkozó feltételek, az igazgató jogai, 
kötelezettségei és felel ssége a gyógyszertár megbízott igazgatójára is vonatkoznak. 
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23. szakasz 
 
 A gyógyszertár igazgatója: 

1) megszervezi és irányítja a gyógyszertár munkafolyamatait, 
2) felel az id ben történ  és min séges egészségvédelmi szolgáltatás nyújtásáért és az 

egészségügyi dolgozók és egészségügyi munkatársak szakmunkája bels  
min ségellen rzésének a végrehajtásáért, 

3) gondoskodik a gyógyszertár munkájának törvényességér l, és felel sséggel tartozik a 
munka törvényességéért, 

4) a törvénnyel és az általános aktusokkal összhangban dönt a foglalkoztatottak 
munkaviszonyból ered  jogairól és kötelezettségeir l, 

5) felel a pénzügyi terv teljesítéséért, javasolja a gyógyszertár munkaprogramját, és 
intézkedéseket foganatosít végrehajtása érdekében, a törvénnyel összhangban, 

6) meghozza a gyógyszertárbeli munkakörök besorolásáról és szervezetér l szóló aktust, és 
javasolja a bels  szervezetet, 

7) dönt az egészségügyi dolgozók és egészségügyi munkatársak szakosításáról és sz kebb 
szakosításáról (az egészségvédelemr l szóló törvény 184. szakasza), 

8) felel sséggel tartozik a bírósági határozatok, a felügyel ségi és törvényben megállapított 
egyéb szervek aktusai, meghagyásai végrehajtásáért, 

9) sztrájk esetén a törvénnyel összhangban megállapítja az egészségvédelem 
megszervezésének és végrehajtásának módját, 

10) dönt a közbeszerzésekr l a törvénnyel és a beszerzési tervvel összhangban, 
11) végrehajtja az igazgató- és a felügyel bizottság határozatait, 
12) jelen van az igazgatóbizottsági üléseken, és döntéshozatali jog nélkül részt vesz a 

munkában, 
13) a törvényben és egyéb jogszabályban, jelen alapszabályban és a gyógyszertár más általános 

aktusában el irányzott egyéb teend ket is ellátja.  
 

24. szakasz 
 A gyógyszertár igazgatójának tisztsége a megbízatás leteltével, illetve felmentéssel sz nik meg. 
 A gyógyszertár alapítója a megbízatás letelte el tt felmenti az igazgatót: 

1) személyes kérelmére; 
2) ha tisztségét a törvényi rendelkezésekkel ellentétesen látja el; 
3) ha szakszer tlen, szabálytalan és lelkiismeretlen munkával nagyobb kárt okoz a 

gyógyszertárnak, illetve ha annyira elhanyagolja vagy annyira lelkiismeretlenül végzi 
kötelezettségeit, hogy nagyobb fennakadások keletkeztek, illetve keletkezhetnek a 
gyógyszertár munkájában; 

4) ha a hatásköri kamara a törvényben el irányzott fegyelmi intézkedések egyikét rója ki a 
számára; 

5) ha az egészségügyi felügyel ségi jegyz könyv a jogszabályok és a gyógyszertár általános 
aktusainak a megsértését, illetve az igazgató munkájának szabálytalanságát állapítja meg; 

6) ha az egészségvédelemr l szóló törvény 130. szakaszának 6. bekezdésében el irányzott 
körülmények lépnek fel; 

7) ha b nvádi eljárás indul ellene olyan cselekmény miatt, ami méltatlanná teszi a tisztség 
betöltésére, illetve ha joger s bírósági határozattal elítélik olyan b ncselekmény miatt, 
amely méltatlanná teszi a gyógyszertár-igazgatói tisztség betöltésére; 

8) ha nem a rendeltetésének megfelel en használja, illetve nem engedi rendeltetésszer en 
használni a betegbiztosítási szervezet eszközeit, illetve ha az eszközöket a betegbiztosítási 
szervezettel kötött szerz déssel ellentétesen használja; 

9) ha a gyógyszertár az egészségvédelemr l szóló törvénnyel ellentétesen, illetve az 
egészségügyi szolgáltatásoknak a biztosítottak által a betegbiztosítást szabályozó 
törvénnyel ellentétesen való megfizettetésével szerez eszközöket; 

10) a törvényben megállapított egyéb okok miatt. 
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2. Az igazgatóbizottság 
 

25. szakasz 
 Az igazgatóbizottság a gyógyszertár igazgatási szerve. Az igazgatóbizottságnak öt tagja van, 
közülük két tag a gyógyszertár foglalkoztatottainak a sorából kerül ki.  
 Az igazgatóbizottságnak a foglalkoztatottak körébe tartozó tagjai közül legalább egynek 
egyetemi végzettség  egészségügyi dolgozónak kell lenni. 
 Az igazgatóbizottságnak a gyógyszertárból kikerül  tagjait a gyógyszertár szakmai tanácsának 
javaslatára nevezik ki. 
 Az igazgatóbizottsági tagokat négyéves id szakra nevezik ki. 
 

26. szakasz 
 A gyógyszertár igazgatóbizottsága: 

1) az alapító jóváhagyásával meghozza a gyógyszertár alapszabályát; 
2) a törvénnyel összhangban meghozza a gyógyszertár ügyrendjét és egyéb általános aktusait; 
3) dönt a gyógyszertár gazdálkodásáról, és megállapítja az üzleti politikát; 
4) meghozza a munka- és fejlesztési programot; 
5) meghozza a gyógyszertár pénzügyi tervét és éves elszámolását a törvénnyel összhangban; 
6) elfogadja a gyógyszertár éves munka- és üzletviteli beszámolóját;  
7) dönt a gyógyszertár eszközeinek a törvénnyel összhangban való használatáról; 
8) ideiglenes bizottságokat nevez ki az igazgatóbizottság m ködési körébe tartozó bizonyos 

kérdések megoldása, illetve az egyes kérdésekr l való közvetlen döntéshozatal céljából, az 
ideiglenes bizottságok összetételét és számát, feladataikat és meghatalmazásaikat pedig 
saját határozatával állapítja meg; 

9) kiírja a nyilvános pályázatot és lebonyolítja a jelöltválasztási eljárást az igazgatói tisztség 
ellátására vonatkozóan; 

10) meghozza a beruházási és a beruházási karbantartási tervet, valamint az orvosi és egyéb 
felszerelés és szolgáltatások közbeszerzési tervét a gyógyszertár részére; 

11) megállapítja a gyógyszertár által nyújtott, de a Köztársasági Betegbiztosító Intézettel kötött 
szerz déssel nem megállapított gyógyszerészeti egészségügyi szolgáltatások díját; 

12) dönt a folyó gazdálkodással kapcsolatos hitelekr l;  
13) meghozza az egészségügyi dolgozók, az egészségügyi munkatársak és más 

foglalkoztatottak szakmai továbbképzési tervét, és biztosítja realizálásának feltételeit; 
14) dönt a behajtatlan és elévült követelések leírásáról; 
15) dönt az építmények építésér l és tatarozásáról, és eszközöket biztosít ezekre a 

munkálatokra az alapító jóváhagyásával; 
16) megvizsgálja a szakmunka feletti ellen rzésér l szóló beszámolót; 
17) az alapító részére megküldi a gyógyszertár munkájának eredményeir l szóló éves 

beszámolót; 
18) a törvényben és az alapszabályban megállapított egyéb teend ket is ellátja. 

 
27. szakasz 

  Az igazgatóbizottság az igazgatóbizottsági tagok több mint felének a jelenlétében 
határoz, és a határozatokat az összes taglétszám szótöbbségével hozza meg. 
 

28. szakasz 
 Az igazgatóbizottság elnöke szükség szerint hívja össze az igazgatóbizottsági üléseket. 
 Az igazgatóbizottság elnöke köteles összehívni az ülést: 

1) a gyógyszertár igazgatójának, 
2) a gyógyszertár alapítójának, 
3) legalább két igazgatóbizottsági tagnak, illetve 
4) a felügyel bizottságnak a javaslatára. 
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3. Felügyel bizottság 
 

29. szakasz 
 A gyógyszertár munkája és gazdálkodása feletti felügyeletet a felügyel bizottság látja el. 
 A felügyel bizottság a felügyel bizottsági tagok több mint felének a jelenlétében dönt, és 
határozatait az összes taglétszám szótöbbségével hozza meg. 
 

30. szakasz 
 

A gyógyszertár felügyel bizottságának három tagja van, közülük egy a gyógyszertár 
foglalkoztatottai köréb l kerül ki, két tag pedig az alapító képvisel je. 

A gyógyszertár foglalkoztatottai köréb l kikerül  felügyel bizottsági tagot az alapító a 
gyógyszertár szakmai tanácsának a javaslatára nevezi ki. 

A felügyel bizottság tagjait négyéves id szakra nevezik ki. 
 

31. szakasz 
 
  A felügyel bizottság: 

1) megvizsgálja a gyógyszertár munkájáról és üzletvitelér l szóló éves és féléves beszámolót 
és a zárszámadást; 

2)  meghozza az ügyrendjét; 
3) betekintést nyer a törvények és egyéb jogszabályok végrehajtásába a pénzügyvitellel 

kapcsolatban; 
4) betekintést nyer az igazgatóbizottsági határozatok végrehajtásába; 
5)  a törvényben és a jelen alapszabályban megállapított egyéb teend ket is ellátja. 

 A felügyel bizottság az alapítónak el terjeszti a felügyelet eredményeir l szóló éves 
beszámolót.  
 

32. szakasz 
 Az állami tulajdonban lev  egészségügyi intézmény igazgatója, az igazgató- és a 
felügyel bizottsági tagok, valamint ezek egyenes ági rokonai a rokonság fokára való tekintet nélkül, az 
oldalági rokonok a rokonság második fokával bezárólag, a házastársak és sógorsági alapon a rokonok 
a rokonság els  fokával bezárólag közvetlenül vagy harmadik természetes vagy jogi személyen 
keresztül nem rendelkezhetnek részesedéssel részesedéstulajdonosként, részvényesként egészségügyi 
tevékenységet, illetve egészségügyi tevékenységi teend ket ellátó harmadik személyben, illetve nem 
végezhetik vállalkozóként ezt a tevékenységet, amir l összeférhetetlenségi nyilatkozatot írnak alá az 
egészségvédelemr l szóló törvény 130. szakasza 6. bekezdése szerinti köz- és magánérdek-
összeférhetetlenség megakadályozása céljából.  
 A gyógyszertár igazgató- és felügyel bizottsági tagjai szolidárisan felelnek a döntésükkel a 
gyógyszertárnak okozott kárért, ha ez a döntés súlyos gondatlanságból vagy károkozási szándékkal lett 
meghozva, kivéve, ha a döntés meghozatalakor különvéleményt nyilvánítanak, és ez jegyz könyvben 
kerül konstatálásra. 
 

VI. A GYÓGYSZERTÁR SZAKMAI SZERVEI 
 

33. szakasz 
A gyógyszertár szakmai szervei: 

1) a szakmai tanács 
2) az etikai bizottság 
3) a min ségfejlesztési bizottság. 
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1. A szakmai tanács 
 

34. szakasz 
 A szakmai tanács az igazgató és az igazgatóbizottság tanácsadó testülete. 

A szakmai tanácsnak három tagja van. 
 A szakmai tanács tagjai egyetemi végzettség  egészségügyi dolgozók, akiket a gyógyszertár 
szervezeti egységeinek a javaslatára az igazgató nevez ki. 
 A gyógyszertár f  gyógyszerész-technikusa részt vesz a szakmai tanács munkájában. 
 A gyógyszertár igazgatója nem lehet a szakmai tanács tagja. 
 A szakmai tanács harmincnaponként legalább egyszer összeül. 
 

34. szakasz 
 A szakmai tanács: 

1) megvitatja a gyógyszertár szakmai munkájával kapcsolatos kérdéseket, és dönt róluk; 
2) javasolja a gyógyszertár szakmai munkájának, valamint szakmai fejlesztésének a programját; 
3) javasolja az egészségügyi dolgozók és az egészségügyi munkatársak szakmai 

továbbképzésének tervét; 
4) tervet javasol a gyógyszertárban végzett szakmai munka min ségének fejlesztésére 

vonatkozóan; 
5) figyelemmel kíséri és lebonyolítja a gyógyszertárban végzett szakmai munka min ségének 

bels  ellen rzését; 
6) intézkedéseket javasol az igazgatónak a gyógyszertár m ködésének el mozdítására a 

gyógyszerészeti egészségvédelem nyújtása, illetve a gyógyszerészeti egészségügyi 
tevékenység végzése tekintetében; 

7) metodológiai szakmai segítséget nyújt a szervezeti egységek részére; 
8) új módszerek és eljárások bevezetését véleményezi a gyógyszerészeti egészségvédelem területén; 
9) javasolja a gyógyszertár foglalkoztatottai köréb l kikerül  igazgató- és a 

felügyel bizottsági tagokat; 
10) javasolja az etikai és a min ségfejlesztési bizottság tagjait; 
11) jóváhagyja az egészségügyi dolgozók pótmunkáját; 
12) új egészségügyi és gyógyszerészeti technológiák vizsgálatát és bevezetését és a 

hagyományos orvosi módszerek használatát javasolja; 
13) megvizsgálja a munkaid  ésszer  felhasználását; 
14)  meghozza ügyrendjét; 
15) a törvényben, a jelen alapszabályban és a gyógyszertár más általános aktusában  

megállapított egyéb teend ket is ellátja. 
 A szakmai tanács a hatáskörébe tartozó kérdéseket üléseken vitatja meg, és a tagok 
összlétszámának a szótöbbségével foglal állást és hozza meg határozatait. 
 A szakmai tanács abban az esetben tárgyalhat és dönthet, ha a tagok összlétszámának több mint 
a fele jelen van az ülésen. 
 

2. Az etikai bizottság 
 

36. szakasz 
 A gyógyszertár etikai bizottsága olyan szakmai testület, amely figyelemmel kíséri a 
gyógyszerészeti egészségvédelem szakmai etikai elveken alapuló nyújtását és végrehajtását. 

A gyógyszertár igazgatója a gyógyszertár szakmai tanácsának javaslatára nevezi ki az etikai 
bizottságot négyéves id szakra. 

Az etikai bizottság tagjait a gyógyszertárban foglalkoztatott egészségügyi dolgozóknak és 
azoknak a jogi egyetemi végzettség  polgároknak a köréb l kell kinevezni, akik azon a területen 
élnek, illetve dolgoznak, amelyre a gyógyszertár alapítva lett. 
 Az etikai bizottság öttagú, három tag a foglalkoztatottak köréb l kerül ki, kett  pedig a 
polgárok képvisel je. 
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37. szakasz 
 A gyógyszertár etikai bizottsága: 

1) figyelemmel kíséri és elemzi a szakmai etikai elveknek a gyógyszerészeti egészségügyi 
tevékenység ellátása során való alkalmazását; 

2) figyelemmel kíséri, elemzi és véleményezi a szakmai etikai elvek alkalmazását a 
megel zésben, a diagnosztizálásban, a gyógykezelésben, a rehabilitálásban, a kutatásban, 
valamint az új egészségügyi és gyógyszerészeti technológiák bevezetésében; 

3) hozzájárul a szakmai etikai elveknek a gyógyszerészeti egészségügyi tevékenység ellátása 
során való tiszteletben tartása és alkalmazása szokásának kialakításához; 

4) a gyógyszerészeti egészségvédelem ellátásának összes kérdését illet en állandó tanácsadói 
funkciót tölt be; 

5) egyéb etikai kérdéseket is megvitat a gyógyszerészeti egészségvédelem ellátását illet en; 
6) meghozza ügyrendjét. 
 
 
3. A min ségfejlesztési bizottság 

 
38. szakasz 

 A min ségfejlesztési bizottság a gyógyszertárban lebonyolított gyógyszerészeti 
egészségvédelem min ségének folyamatos fejlesztésér l gondoskodó szakmai testület, a törvénnyel és 
az egészségvédelemr l szóló törvény végrehajtása céljából hozott jogszabályokkal összhangban. 
  

39. szakasz 
 A min ségfejlesztési bizottság meghozza a gyógyszertárban folyó szakmai munka éves 
min ségellen rzési programját. 

A min ségfejlesztési bizottság munkamódját a bizottság ügyrendje szabályozza. 
 

40. szakasz 
 A min ségfejlesztési bizottságnak három tagja van, akik szükség szerint üléseznek. A bizottság 
tagjait a gyógyszertár igazgatója a szakmai tanács javaslatára nevezi ki négy évre. 
  
A min ségfejlesztési bizottság feladata: 

1. a gyógyszertárban folyó szakmai munka min ségének el mozdítását célzó programjavaslatnak 
és a gyógyszertárban folyó szakmai munka éves min ségellen rzési programjának elkészítése 

2. a munka min ségének el mozdítása céljából folyamatosan figyelemmel kísérni a 
gyógyszertárban folyó szakmai munka min ségének el mozdítását célzó program teljesítését, 

3. elvégezni az összes megszerzett adat elemzését, és az megküldeni a hatásköri intézményeknek, 
4. a törvényben, a jelen alapszabályban és a gyógyszertár más általános aktusában megállapított 

egyéb teend ket is ellátni. 
 
 

VII. BELS  ELLEN RZÉS 
 

41. szakasz 
 A gyógyszertárban bels  ellen rzési rendszert kell létesíteni külön bels   ellen rzési szolgálat  
megszervezésével az összes számlaátutalás, bevételek és kiadások, pénzszámlák és finanszírozási 
kötelezettségek és számlák, valamint az állami vagyon kezelése tekintetében. 
 A bels  ellen rzési szolgálat célja a törvények, el írások, szabályok és eljárások alkalmazását, 
a sikeres gazdálkodást, a gazdaságos, hatékony és rendeltetésszer  eszközhasználatot, a beruházásokat 
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és az eszközök veszteségt l – beleértve a csalást, a szabálytalanságot, illetve korrupciót is – való 
megóvását, az információk, számlák és adatok integritását és megbízhatóságát biztosítani. 
 A bels  ellen rök közvetlenül a gyógyszertár igazgatójának tartoznak felel sséggel, a bels  
ellen rzési teend k ellátásáról szóló beszámolót pedig évente legalább kétszer az igazgatóbizottságnak 
kell beterjeszteni. 
 

42. szakasz 
 A gyógyszertári bels  ellen rzés eljárását és módját illet en a költségvetési rendszert 
szabályozó törvényi rendelkezéseket, valamint a szóban forgó törvény végrehajtására vonatkozóan 
meghozott jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 A bels  ellen rzési szolgálatot két ellen r képezi a foglalkoztatottak sorából, egyiküknek 
kötelez en pénzügyi szakú egyetemi végzettséggel kell rendelkezni.  

A bels  ellen röket az igazgató nevezi ki. A bels  ellen rök önkezdeményezés, igazgatói, 
illetve igazgató- és felügyel bizottsági meghagyás alapján végzik az ellen rzést, a költségvetési 
rendszert szabályozó törvénnyel összhangban. 
 

VIII. A GYÓGYSZERTÁR VAGYONA 
 

43. szakasz 
 A gyógyszertár vagyonát az állami tulajdonban lev  vagyon feletti használati, igazgatási és 
rendelkezési jog képezi, ami ingóságokra és ingatlanokra, pénzeszközökre és értékpapírokra, valamint 
egyéb vagyoni jogra vonatkozik. 
 A gyógyszertár az állami tulajdonban lev  vagyon használata, igazgatása és a vele való 
rendelkezés tekintetében a törvényben megállapított kötelezettségekkel és felel sséggel rendelkezik. 
 

44. szakasz 
  A gyógyszertár joga és kötelessége, hogy az állami tulajdonban lev  vagyont védje a 
károsodástól, és hogy azt rendeltetésének megfelel en használja. 
 A gyógyszertár a törvénnyel összhangban biztosíthatja az állami tulajdonban lev  vagyont.  
 

IX. A MUNKA NYILVÁNOSSÁGA 
 

45. szakasz 
A gyógyszertár tájékoztatja a nyilvánosságot munkájáról. 

 A nyilvánosságot a gyógyszertár munkájáról az igazgató, illetve az általa meghatalmazott 
személy tájékoztatja. 
 

X. HIVATALI ÉS ÜZLETI TITOK 
 

46. szakasz 
 Az orvosi dokumentáció adatai a beteg személyes adatai közé tartoznak, és hivatali titkot 
képeznek. 
 Az összes egészségügyi dolgozó és a gyógyszertárban dolgozó más foglalkoztatottak a 
törvénnyel összhangban kötelesek meg rizni a hivatali titkot, akik számára ezek az adatok 
hozzáférhet ek és szükségesek törvényben megállapított hatáskörük érvényesítése érdekében. 
 A hivatali titok meg rzésének kötelessége alól az egészségügyi dolgozó és más foglalkoztatott 
csak a beteg írásos vagy más világosan és egyértelm en kimondott beleegyezése, illetve a bíróság 
határozata alapján mentesíthet . 
 A hatáskörrel bíró egészségügyi dolgozó abban az esetben közölheti a beteg egészségi 
állapotáról szóló adatokat a beteg nagykorú családtagjának, ha ehhez a beteg hozzájárult, a beteg 
egészségi állapotáról szóló adatok közlésére pedig a családtag egészségügyi kockázatának az 
elkerülése érdekében van szükség. 
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 A beteg egészségügyi dokumentációjából, illetve az egészségügyi nyilvántartásból származó 
adatok jegyzet, illetve egészségügyi dokumentációs kivonat formájában csak a bírósági szervek, a 
gyámügyi szerv, a betegbiztosítási szervezet, törvényben el írt esetekben a statisztikai ügyekben 
hatáskörrel bíró szerv, továbbá egyéb törvény által meghatalmazott egészségügyi intézmény 
kérelmére, valamint törvény által el írt esetekben más szervek és szervezetek kérelmére küldhet k 
meg betekintésre. Ezeket az adatokat hivatali titokként kell megküldeni. 
 A jelen szakasz 2. bekezdésében említett személyek, valamint más olyan személyek, akik 
jogosulatlanul, illetve a beteg vagy a beteg nagykorú családtagjának a hozzájárulása nélkül 
rendelkeznek az orvosi dokumentációból származó adatokkal, és jogosulatlanul tárják a nyilvánosság 
elé ezeket, a törvénnyel összhangban hivatali titoksértésért felelnek. 
 

47. szakasz 
 A gyógyszertár meghatározott teend inek biztosítása és sikeres végrehajtása céljából egyes 
adatok és aktusok üzleti titkot képeznek. 
 Üzleti titkon jelen szakasz 1. bekezdése értelmében az alábbiak tekintend ek: 

1. a gyógyszertár fizikai-m szaki biztosításának terve, 
2. a gyógyszertár vagyonának felbecslésére vonatkozó adatok, 
3. a törvényben vagy más jogszabályban üzleti titokként meghatározott egyéb adatok. 

 
48. szakasz 

 A gyógyszertár megvizsgálja a foglalkoztatottak életét és egészségét és a környezetvédelmet és 
-fejlesztést érint  problémákat és helyzetet, a törvénnyel összhangban. 
  
 

XI. AZ ALAPSZABÁLY ÉS MÁS ÁLTALÁNOS AKTUSOK 
 

49. szakasz 
 A gyógyszertár alapszabályát az alapító jóváhagyásával, a törvénnyel összhangban, az 
igazgatóbizottság hozza meg. 
 

50. szakasz 
 A gyógyszertárban az alapszabályon kívül meg kell hozni a következ  általános aktusokat is, 
amelyekkel az alábbiak kerülnek szabályozásra: 

1) a gyógyszertárbeli munkakörök besorolása és szervezete; 
2) az egészségvédelem érvényesítésének módja és eljárása; 
3) a házirend; 
4) a lakásviszonyok; 
5) az irattári anyag. 

 A gyógyszertárban a törvénnyel összhangban egyéb általános aktusok meghozatalára is sor 
kerül, mely meghozatali kötelezettség törvényekb l, valamint a szóban forgó törvények végrehajtása 
érdekében meghozott más jogszabályokból ered. 

 
51. szakasz 

 Az alapszabály, illetve más általános aktus meghozatalát, módosítását és kiegészítését 
kezdeményezheti: 

1) az igazgató, 
2) az igazgatóbizottság, 
3) a felügyel bizottság, 
4) az alapító. 

 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett kezdeményezést az igazgatóbizottsághoz kell 
el terjeszteni. 
 Az igazgatóbizottság a kezdeményezés kézhezvételét l számított 15 napon belül értesíti annak 
el terjeszt jét a döntésér l.  
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52. szakasz 
 Az alapszabály, illetve egyéb általános aktus módosítását és kiegészítését a meghozatalával 
megegyez  módon  és eljárás szerint kell eszközölni. 
 

XII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
 

53. szakasz 
A jelen alapszabályban megállapított általános aktusokat a jelen alapszabály hatályba lépését l 

számított hat hónapon belül kell meghozni. 
 

54. szakasz 
 Jelen alapszabály a megszerzett alapítói jóváhagyás után a gyógyszertár hirdet tábláján való 
közzétételét követ  nyolcadik napon lép hatályba. 
 
                                                         dr. Božidar Dimitrijevi  belgyógyász-kardiológus, 
                                                                 AZ IGAZGATÓBIZOTTSÁG ELNÖKE 
 

 
202. 
A t zvédelemr l szóló törvény (az SZSZK Hiv. Közlönye, 37/88. és az SZK Hiv. Közlönye, 53/93., 
67/93., 48/94. és 101/2005. szám – más törvény) 7. szakaszának 4. bekezdése és 8. szakasza, valamint 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 19. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja alapján Zenta Község 
Képvisel -testülete a 2010. október 13-án tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

T  Z V É D E L M I   S Z A B Á L Y Z A T O T  
 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 
Ezzel a szabályzattal a képvisel -testület a t zvédelem megszervezését és a t zvédelem 
végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket és teend ket, a helyi önkormányzat (a továbbiakban: a 
zentai községi szervek) jogait és kötelességeit, az elméleti és a gyakorlati t zvédelmi képzés és a 

zvédelem területét érint  el írások ismeretére vonatkozó tudásellen rzés lebonyolításának módját, a 
zoltó eszközöket és t z esetén az emberélet és vagyon védelme céljából foganatosítandó eljárásokat 

állapítja meg. 
 

2. szakasz 
Ezzel a szabályzattal a képvisel -testület úgyszintén meghatározza a t zvédelem végzésével és 
fejlesztésével kapcsolatos intézkedéseket és teend ket, f ként pedig: 
 

– a közös ügyintéz  szolgálat megszervezését, hatáskörét és meghatalmazását – illetve a közös 
ügyintéz  szolgálat vezet jének, valamint a zentai községi szervek által használt épületek 
biztosítási teend it ellátó foglalkoztatottak jogait, kötelességeit és felel sségét, 

– a Községi Közigazgatási Hivatal vezet jének (a továbbiakban: hivatalvezet ), a közös 
ügyintéz  szolgálat vezet jének, a külön meghatalmazással és felel sséggel bíró 
foglalkoztatottaknak és a többi foglalkoztatottnak a t zvédelmi intézkedések végzésével 
kapcsolatos jogait, kötelességeit és felel sségét, 

– a t zvédelmi intézkedések végrehajtása bels  ellen rzése végzésének módját, 
– a foglalkoztatottaknak a t zvédelmi intézkedésekkel, a t zveszéllyel és a t z esetén 

eszközlend  eljárásokkal való megismertetésének a módját, 
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– a t zvédelem területére vonatkozó elméleti és gyakorlati kiképzés és tudásfelmérés 

kivitelezésének módját, 
– a hegesztés, a vágás és a forrasztási munkálatok, valamint egyéb t zveszélyes cselekmény 

kivitelezését, 
– a foglalkoztatottaknak az el írt t zvédelmi intézkedések megszegése miatti felel sségét, 
– a foglalkoztatottak kötelezettségeit t zkitörés esetén és a t zoltásban való részvételt, 
– az eljárást a t zkitörés pillanatában és 
– a t zoltó eszközöket. 

 
3. szakasz 

zvédelmen e szabályzat értelmében a t z kitörésének és terjedésének a megakadályozása, a t z 
oltása, valamint a t z által veszélyeztetett emberek és vagyon megmentése céljából foganatosítandó 
intézkedések összessége értend . 
 
A t zvédelmet a zentai községi szervek által használt épületekben, de különösen a t zkitörés fokozott 
veszélyének kitett helyiségekben kell megszervezni és állandóan alkalmazni. 
 
II. T ZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK  
 

4. szakasz 
A zvédelmi intézkedések célja a t z keletkezése okainak kiküszöbölése, a t z kitörésének és 
terjedésének a megakadályozása és a t z oltása. 
A zentai községi szervek épületeiben és helyiségeiben, valamint a körülöttük lev  területen az alábbi 

zvédelmi intézkedéseket kell alkalmazni: 
 

1. A Zenta község által használt meglév  épületek átalakításának és felújításának, valamint az 
épületekben lev  berendezések, vezetékek és felszerelés beépítési, kiaknázási és karbantartási 
munkálatainak kivitelezésekor az el írt m szaki normatívumokat és érvényes szabványokat 
kell alkalmazni. 

2. Az épületeket és a berendezéseket kifogástalan állapotban kell tartani, és rendeltetésszer en, 
biztonságos módon használni a t z keletkezésének megakadályozása érdekében. 

3. Az épületeket el kell látni t zoltó készülékekkel, e készülékek számát, fajtáját és elhelyezést a 
zvédelmi tervben kell meghatározni (a továbbiakban: terv). 

4. A kézi t zoltó készülékeket rendszeresen kell ellen rizni, szervizelni és ellen rz  vizsgálat alá 
vetni évente két ízben a meghatalmazott vállalatok és intézmények által, amir l külön 
nyilvántartást kell vezetni. 

5. A t zoltó felszereléseket kifogástalan és m köd képes állapotban kell tartani, 
rendeltetésszer en használni, megjelölt helyeken kell elhelyezni, és t z esetén használat 
céljából könnyen hozzáférhet vé tenni. 

6. A villanyvezetékeket és az elektromos berendezéseket az el írások szerint kell kivitelezni, és 
olyan helyen felállítani, ahol nem képeznek t zveszélyforrást. 

7. A villanyvezetékeket és az elektromos berendezéseket megfelel  biztosítékokkal és 
megszakítókkal kell biztosítani a rövidzárlat és a túlterhelés ellen. A biztosítékokat a megfelel  
terhelésre kell méretezni, nem szabad házilag megbütykölni, hanem kifogástalanra kicserélni. 

 
5. szakasz 

A zentai községi szervek tulajdonában lev  gépjárm veket S1 típusú kézi t zoltó készülékekkel kell 
felszerelni. 
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6. szakasz 
A Zenta község által használt épületekben tilos az elektromos rezsó, villanymelegít k, 
villanyradiátorok és hasonló termo-elektromos készülékek használata. 
  

7. szakasz 
Nyílt t zzel és áttüzesedett felület  berendezésekkel, hegeszt , vágó és forrasztó készülékekkel csak 
akkor lehet munkát végezni a helyiségekben, miután el leg beszerezték a jóváhagyást, és megtették 
a t zvédelmi intézkedéseket, valamint biztosították a t zvédelemhez szükséges eszközöket. 
 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett munkálatok megkezdése el tt a munkálatok vezet jének 
tájékoztatnia kell a szóban forgó munkák ellátásának helyér l és id pontjáról a t zvédelmi teend kben 
felel s személyt, aki írásbeli jóváhagyást ad a munkák kivitelezésére, és elrendeli az el leg 
foganatosítandó intézkedéseket. 
 

8. szakasz 
A megközelít  utak, bejáratok, kijáratok, átjárók, folyosók és lépcs házak mindig szabadok kell 
legyenek  az épületekben a zavartalan áthaladásra. 
 

9. szakasz 
Az irodahelyiségekben, fénymásolókban, irattárakban és egyéb helyiségekben, amelyekben papírt, 
regisztrátorokat és hasonló irodaanyagot tárolnak és riznek, biztosítani kell a mennyezett l és a 
lámpahelyt l való legalább 60 cm-es, a faltól és az átjárótól pedig legalább 80 cm-es távolságukat. 
 

10. szakasz 
A jelen szabályzatban megállapított t zvédelmi intézkedéseket az összes foglalkoztatott és a bármely 
alapon a zentai községi szervek által használt épületekben tartózkodó más személyek kötelesek 
betartani. 
 
III. A T ZVÉDELEM MEGSZERVEZÉSE 
 

11. szakasz 
A zentai községi szervek t zvédelmének megszervezését e szabályzat rendezi a törvénnyel és más 
jogszabályokkal, valamint a hatásköri szerv által a városházának a t zvészt l való veszélyeztetettség 
harmadik kategóriájába való besorolásáról szóló határozattal összhangban, az el írt és elrendelt 

zvédelmi intézkedések végrehajtását, valamint a törvénnyel és a t zvédelem területét illet  más 
el írásokkal meghatározott egyéb teend k ellátását biztosító módon.   
 
A MEGEL  T ZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK MEGSZERVEZÉSÉVEL ÉS 
VÉGREHAJTÁSÁVAL MEGBÍZOTT FOGLALKOZTATOTT 
 

12. szakasz  
A megel  t zvédelmi intézkedések megszervezésével és végrehajtásával megbízott foglalkoztatott 
az alábbi teend ket végzi: 
 

1) végrehajtja a törvényben, más jogszabályokban, e szabályzatban és az egyéb zentai községi 
általános aktusokban megállapított megel  t zvédelmi intézkedéseket, 

2) megszabja a t zoltásra szolgáló eszközök számát és elhelyezését, ellen rzi 
kifogástalanságukat, és megteszi a szükséges intézkedéseket cseréjük, javításuk, szervizelésük 
és hasonló beavatkozások céljából, 

3) részt vesz az általános t zvédelmi aktusok javaslatának az el készítésében, azok meghozatalát 
követ en pedig végrehajtja a feladatául t zött meghatározott intézkedéseket, 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
 20. szám  2010. október 18. 

 

 - 497 -

4) ellen rzi a megállapított és elrendelt t zvédelmi intézkedések végrehajtását, 
5) részt vesz a foglalkoztatott dolgozók kiképzési programjának el készítésében, és végrehajtja a 

kiképzést, 
6) rendszeresen tájékoztatja a szervek vezet it a t zvédelem területét érint  összes  jelenségr l, 

változásról és problémáról, és konkrét intézkedések foganatosítását javasolja, 
7) figyelemmel kíséri a t zvédelem területét érint  el írásokat, és velük összhangban megfelel  

intézkedéseket javasol és foganatosít a t zvédelem fejlesztése érdekében, 
8) az épületekben folyó átalakítások, javítások és szervizelések alkalmával ellen rzi a t zvédelmi 

intézkedések végrehajtását, 
9) a t zvédelem területére vonatkozó nyilvántartást, valamint a hatáskörébe tartozó egyéb 

nyilvántartásokat vezeti, 
10)  a megel  t zvédelmi intézkedések megszervezésével és végrehajtásával megbízott 

foglalkoztatott munkájáért a Községi Közigazgatási Hivatal vezet jének tartozik felel sséggel. 
 

13. szakasz 
A jelen szabályzat 12. szakaszában említett foglalkoztatott szakképesítésének fajtáját és a 
munkaviszony létesítésére vonatkozó egyéb feltételeket a munkakörök besorolásáról szóló általános 
aktus állapítja meg a törvénnyel összhangban. 
 
IV. A SZERVEK, A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL VEZET JE ÉS A 
FOGLALKOZTATOTTAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI, VALAMINT FELEL SSÉGE AZ 
EL ÍRT T ZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK MEGSZEGÉSE MIATT 
 

1. A KÖZSÉGI KÉPVISEL -TESTÜLET 
 

14. szakasz 
A Községi Képvisel -testület a t zvédelem szervezése, végrehajtása és fejlesztése területét illet en: 
 

1) meghozza a t zvédelmi szabályzatot, 
2) gondoskodik az eszközök biztosításáról, megállapítja a t zvédelemhez szükséges eszközöket, 

és jóváhagyja használatukat, 
3) betekintést nyer a t zvédelem megszervezésének helyzetébe, a biztonsági helyzetbe és a 

zvédelem fejlesztését célzó intézkedésekbe. 
 

2. A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL VEZET JE 
 

15. szakasz 
A hivatalvezet  a t zvédelem szervezése, végrehajtása és fejlesztése területét illet en: 

1) közvetlenül felel s a t zvédelem megszervezéséért a törvénnyel és a törvény alapján 
meghozott jogszabályokkal összhangban, 

2) meghozza a foglalkoztatottak t zvédelmi kiképzésének tervét és programját a hatásköri belügyi 
szerv véleményezése alapján, 

3) a felügyel ségi szervek részér l megállapított meghatározott hiányosságok tapasztalása vagy 
konstatálása esetén haladék nélkül intézkedéseket tesz a szabálytalanságok kiküszöbölése 
érdekében, 

4) lehet vé teszi a foglalkoztatottak számára a t zvédelem területére vonatkozó 
szemináriumokon, tanfolyamokon és el adásokon való részvételt, 

5) gondoskodik a t zvédelemhez szükséges pénzeszközök biztosításáról, 
6) megindítja a Községi Közigazgatási Hivatal foglalkoztatottainak a t zvédelmi el írások 

végrehajtásával kapcsolatos felel sségét megállapító eljárást, 
7) kijelöli azt a foglalkoztatottat, akinek határozattal a hatáskörébe helyezi a t zvédelmi és egyéb 

intézkedések végrehajtását. 
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3. A T ZVÉDELEM MEGSZERVEZÉSÉVEL MEGBÍZOTT FOGLALKOZTATOTT 
 

16. szakasz 
A t zvédelem megszervezésével megbízott foglalkoztatott: 
 

1) gondoskodik a t zvédelmi intézkedések végrehajtásáról; 
2) megteszi a megállapított és elrendelt t zvédelmi intézkedések következetes alkalmazásához 

szükséges intézkedéseket; 
3) gondoskodik a t zoltó eszközök kifogástalanságáról, elhelyezésér l és ellen rzésér l; 
4) nyilvántartást vezet és végrehajtja a zentai községi szervek által használt épületekben lev  

felszerelések id szakos ellen rzésének és karbantartásának intézkedéseit, éspedig az alábbi 
felszereléseket illet en: 

– villamos berendezések, 
– villámhárító berendezések az épületek légköri kisülést l való védelmére, 
– kézi t zoltó eszközök, 
– nyomókapcsoló és árammegszakító t z esetén az elektromos energia kikapcsolására; 

 
5) megszervezi a megfelel  figyelmeztet  és t zveszélyt jelz  jelek elhelyezését, valamint a 

kiürítési útvonalakat és vészkijáratokat, 
6) ellen rzi és biztosítja az el írt és elrendelt t zvédelmi intézkedések alkalmazását és 

következetes betartását, 
7) el készíti és megszervezi a foglalkoztatottak t zvédelmi kiképzését, ellen rzi a 

foglalkoztatottaknak a t zoltó felszerelés és eszközök alkalmazására való felkészültségét, 
8) ellátja a t zvédelem el mozdításához hozzájáruló egyéb teend ket. 

 
4. A TISZTASÁG FENNTARTÁSÁT VÉGZ  FOGLALKOZTATOTTAK 
 

17. szakasz 
A tisztaság fenntartását ellátó foglalkoztatottak kötelesek: 
– a munkaid  befejezése után, illetve a munkára jövetelkor ellen rizni, hogy a zentai községi szervek 
által használt objektumokban minden elektromos készülék és berendezés ki van-e kapcsolva, és ha 
nincsenek, azokat nekik kell kikapcsolni, 
 
– figyelmesen kezelni az elektromos készülékeket és berendezéseket, minden észrevett 
szabálytalanságot azonnal jelenteni a közvetlen f nöknek, 
– egyéb t zvédelmi teend ket és feladatokat is ellátni. 
 
5. A FOGLALKOZTATOTTAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
 

18. szakasz 
A foglalkoztatottak joga és kötelessége: 
 

 az el írt t zvédelmi intézkedéseket foganatosítani, végrehajtani és betartani, a jelen szabályzat 
rendelkezéseivel összhangban, 

 részt venni a t zvédelmi kiképzésen és a t zvédelem területére vonatkozó ismeretek gyakorlati 
ellen rzésében, valamint közvetlenül részt venni a t z oltásában, 

 figyelmesen kezelni a munkaeszközöket, 
 abbahagyni a munkát, ha t zkitörés veszélye áll fenn, és err l tájékoztatni az  osztályvezet t és 

az épület biztosításában illetékes személyt, 
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 ha a berendezésekben vagy a vezetékekben olyan meghibásodást észlel, amely tüzet okozhat, 
azonnal értesíteni kell a f nökét és az épület, a berendezés és a felszerelés karbantartásában 
illetékes személyt a meghibásodás vagy üzemzavar kiküszöbölése érdekében foganatosítandó 
sürg s intézkedések céljából, 

 z esetén azonnal értesíteni a Községi T zoltóegységet, a közvetlen f nököt és a 
rend rállomást, 

 ellátni a t zvédelem területére vonatkozó egyéb teend ket és feladatokat. 
 

19. szakasz 
A zentai községi szervek által használt épületekben vagy el ttük szervezett összejövetelek, 
rendezvények, koncertek alkalmával a hangosításra és a világosításra csatlakozókat használó szervez  
köteles hangosítást és világosítást kezel  villamossági szakember jelenlétét biztosítani. 
 
V. A T ZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK BELS  ELLEN RZÉSE VÉGZÉSÉNEK MÓDJA 
 

20. szakasz 
A zentai községi szervek által használt épületekben a bels  t zvédelmi ellen rzést a közös ügyintéz  
szolgálat vezet je és a t zvédelem megszervezésével megbízott foglalkoztatott végzi. 
 

21. szakasz 
A jelen szabályzat 20. szakaszában említett bels  ellen rzésen a zentai községi szervek által használt 
munkahelyiségek vizsgálata, valamint a tapasztalt hiányosságok kiküszöbölését célzó intézkedések 
értend k. 
 
VI. A FOGLALKOZTATOTTAKNAK A T ZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEKKEL, A 

ZVESZÉLLYEL ÉS A T Z ESETÉN ESZKÖZLEND  ELJÁRÁSOKKAL VALÓ 
MEGISMERTETÉSÉNEK A MÓDJA 
 

22. szakasz 
A zentai községi szervek foglalkoztatottainak ismerniük kell a munkahelyen keletkezhet  t zveszélyt, 
valamint az el írt t zvédelmi intézkedéseket, a t zoltó felszerelés használatát, továbbá az el írt, 
megállapított és elrendelt t zvédelmi intézkedések miatti felel sséget. 
 

23. szakasz 
A foglalkoztatottaknak a t zvédelmi intézkedésekkel és a t zveszéllyel való megismertetését, valamint 
a foglalkoztatottak kiképzését és gyakorlati tudásellen rzését meghatározott feltételeknek eleget tev  
meghatalmazott jogi személyek végzik.  
 
VII. A T ZVÉDELEM TERÜLETÉRE VONATKOZÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI 
KIKÉPZÉS ÉS TUDÁSFELMÉRÉS KIVITELEZÉSÉNEK MÓDJA 
 

24. szakasz 
A foglalkoztatottaknak a jelen szabályzat 23. szakaszában említett kiképzése a jelen szabályzat 15. 
szakasza 1. bekezdésének 2. pontja szerinti program alapján eszközlend . 
 
A foglalkoztatottak t zvédelmi kiképzése és tudásellen rzése megtartásának id pontját és helyét be 
kell jelenteni a hatásköri belügyi szervnek. 
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25. szakasz 
A foglalkoztatottak t zvédelmi kiképzése háromévenként legalább egyszer, a gyakorlati tudásfelmérés 
pedig évente eszközlend . 
 

26. szakasz 
A t zvédelmi kiképzés befejezése után tesztek által gyakorlati tudásellen rzésre kerül sor, az elvégzett 

zvédelmi kiképzésr l és tudásellen rzésr l pedig megfelel  nyilvántartást kell vezetni. 
 

27. szakasz 
A gyakorlati tudásfelmérésnek eleget nem tev  foglalkoztatott köteles utólag, de legkés bb az 
elvégzett ellen rzés napjától számított 15. napig újból indulni a gyakorlati t zvédelmi 
tudásellen rzésen. 
 
VIII. A HEGESZTÉS, A VÁGÁS ÉS A FORRASZTÁSI MUNKÁLATOK, VALAMINT 
EGYÉB T ZVESZÉLYES CSELEKMÉNY KIVITELEZÉSE 
 

28. szakasz 
A hegesztés, a vágás és a forrasztási munkák, valamint egyéb t zveszélyes cselekmény az épület nem 
erre a célra szánt helyiségeiben (ideiglenes helyek) a Községi Közigazgatási Hivatal vezet jének 
el zetes írásbeli jóváhagyása alapján végezhet . 
 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett jóváhagyást a munkálatok kivitelez jének az írásos kérelme 
alapján kell kiadni, miután megállapítást nyert, hogy foganatosítva lettek a megfelel  megel  

zvédelmi intézkedések. 
 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett jóváhagyást abban az esetben lehet kiadni, ha teljesítve 
vannak a hegesztés, a vágás és a forrasztási munkálatok kivitelezése alatt eszközlend  t zvédelmi 
intézkedésekr l szóló kormányrendeletben (az SZSZK Hiv. Közlönye, 50/79. szám) el írt feltételek. 
 

29. szakasz 
A jelen szabályzat 28. szakaszában említett munkálatokat csak olyan személyek végezhetik, akik 
szakmai képesítést nyertek a hegesztéshez, a vágáshoz és a forrasztáshoz szükséges felszerelés 
kezelésére és használatára, és ismerik a szóban forgó munkálatok végzésekor foganatosítandó el írt 

zvédelmi intézkedéseket. 
 
A jelen szabályzat 28. szakaszában említett hivatalvezet  a jelen szakasz 1. bekezdésében említett 
feltételeknek nem megfelel  személyek számára nem engedélyezheti ezeknek a munkáknak a 
végzését. 
 

30. szakasz 
A jelen szabályzat 29. szakaszában említett személy köteles a jelen szabályzat 28. szakaszában említett 
munkálatok megkezdése el tt ellen rizni a t zvédelmi intézkedések állását, és megállapítani a t z 
el idézése lehet ségének kizárását a szomszédos, f ként pedig a munkavégzés helye alatti, feletti és az 
oldalsó helyiségekben. 
 

31. szakasz 
A jelen szabályzat 29. szakaszában említett személy köteles az el írt távolságban eltávolítani a 
lehetséges gyúlékony anyagokat (fa, karton, m anyag, pamut, szivacsos stb. anyagok). 
 

32. szakasz 
A jelen szabályzat 29. szakaszában említett munkálatok kivitelezésekor a munkálatok vezet je köteles 
az esetleges beavatkozás céljából – a munkálatok méretét l és az ügyeletes dolgozótól függ en – 
megfelel  számú kézi t zoltó készüléket biztosítani.  
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33. szakasz 
A jelen szabályzat 29. szakaszában említett munkálatok biztonságos kivitelezéséért közvetlenül a 
munkálatokat végz  személy és a munkálatok vezet je a felel sek. 
 
IX. A FOGLALKOZTATOTTAKNAK AZ EL ÍRT T ZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
MEGSZEGÉSE MIATTI FELEL SSÉGE 
 

34. szakasz 
A zentai községi szervek foglalkoztatottai kötelesek munkájuk során betartani a törvény, a törvény 
alapján meghozott más aktusok és a jelen szabályzat által el írt t zvédelmi intézkedéseket, valamint a 
jogszabályok alapján a felel s dolgozók és a felügyel ségi szervek által elrendelt intézkedéseket. 
 

35. szakasz 
A jelen szabályzat 34. szakaszában említett t zvédelmi intézkedések megszegéséért a foglalkoztatott a 
munkakötelesség súlyosabb megszegését követi el, és fegyelmi felel sség terheli. 
 

36. szakasz 
A zentai községi szervek foglalkoztatottai a munkakötelesség súlyosabb megszegését követik el, ha 
nem tesznek eleget a t zvédelmi kiképzésnek és a gyakorlati tudásfelmérésnek. 
 
A jelen szakasz 1, bekezdésében említett súlyosabb munkakötelesség-szegést a foglalkoztatott abban 
az esetben követi el, ha a munkaid  végén a munkahelyén nem hárítja el a lehetséges t zveszélyt, 
illetve nem kapcsolja ki az elektromos készülékeket és berendezést. 
 

37. szakasz 
E szabályzat rendelkezései a bármely alapon munkaviszonyt létesített összes foglalkoztatottra, 
valamint a zentai községi szervek épületében található más szervek foglalkoztatottaira is kötelez ek és 
alkalmazandóak. 
 

 
X. A FOGLALKOZTATOTTAK KÖTELEZETTSÉGEI T ZKITÖRÉS ESETÉN ÉS A 

ZOLTÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 
 

38. szakasz 
A foglalkoztatott, valamint a zentai községi szervek által használt épületekben munka céljából 
alkalmazott más személy, aki közvetlen t zkitörés-veszélyt vagy tüzet vesz észre a munka- vagy más 
helyiségekben, köteles ezt a veszélyt elhárítani, ha ezt személyes biztonságának vagy más személyek 
biztonságának veszélyeztetése nélkül megteheti. 
 
A t zoltáson kívül a jelen szakasz 1. bekezdésében említett személy köteles részt venni a t z által 
veszélyeztetett személyek és vagyon evakuálásában. 
 

39. szakasz 
Ha a jelen szabályzat 38. szakasza 1. bekezdésében említett foglalkoztatottnak vagy más személynek 
nem áll módjában egyedül és azonnal elhárítani a t zveszélyt, illetve  eloltani a tüzet, köteles azonnal 
tájékoztatni a többi foglalkoztatottat, a vezet  beosztású dolgozókat, a T zoltó-ment  Osztályt a 
vezetékes telefonon a 93-as számon vagy mobilon a 024/815-799 számon, vagy a rend rállomást a 
vezetékes telefonon a 92-as számon vagy mobilon a 024/815-113-as számon, és hozzákezdeni a 

zoltási intézkedések foganatosításához. 
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XI. A M SZAKI FELSZERELÉS ÉS A T ZOLTÓ ESZKÖZÖK 
 

40. szakasz 
A t zvédelem végrehajtása céljából, megfelel  mércék alapján meghatározásra kerültek a zentai 
községi szervek által használt épületekben az oltásra szolgáló eszközök, a t zoltó készülékek típusa, 
kapacitása és száma. 
 
A zentai községi szervek által használt épületekben a m szaki felszerelés és a t zoltó eszközök 
minimuma: 17 kézi t zoltó készülék. 
 

41. szakasz 
A lehetséges t zosztályok becslése és a megfelel  t zoltó eszközök kiválasztása alapján a zentai 
községi szervek által használt épületekben az alábbi kézi t zoltó készülékeket kell elhelyezni: 
 

– S megjelölés , porral m köd  készülékek és 
– CO2 megjelölés , gázzal m köd  t zoltó készülék. 

 
A jelen szakasz 1. bekezdésének els  fordulatában említett készülékek S-9 kapacitású kézi készülékek, 
melyek össze vannak hangolva a JUS Z.C2.035 szabvánnyal (az JSZSZK Hiv. Lapja, 68/80). 
 
A jelen szakasz 1. bekezdésének második fordulatában említett készülék a CO2-5 kapacitású kézi 
készülék, mely össze van hangolva a JUS Z.040 szabvánnyal (az JSZSZK Hiv. Lapja, 68/80). 

42. szakasz 
A jelen szabályzat 41. szakaszában említett t zoltó készülékeket látható és állandóan hozzáférhet  
helyeken kell elhelyezni, és kifogástalan állapotban kell lenniük. 
 
A jelen szabályzat 41. szakaszában említett t zoltó készülékek egymás közötti távolsága nem 
haladhatja meg a 20 métert. 
 
 
XII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
 

43. szakasz 
A t zvédelem területére vonatkozó, a jelen szabályzat által nem szabályozott kérdésekre a t zvédelmet 
szabályozó törvény és egyéb t zvédelemmel kapcsolatos törvényi el írások alkalmazandóak. 
 

44. szakasz 
A jelen szabályzat módosítása és kiegészítése a meghozatalának módján és eljárásában eszközlend . 
 

45. szakasz 
Ez a szabályzat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követ  nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISEL -TESTÜLETE                            Rácz Szabó László, s.k. 
Szám:  217-19/2010-I                                                                       a Zentai KKT elnöke  
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203. 
Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. és 78. szakasza alapján Zenta Község Képvisel -testülete 2010. 
október 13-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A HELYI GYERMEKJÓLÉTI AKCIÓTERV CÉLJAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT 

FIGYELEMMEL KÍSÉR  BIZOTTSÁG TAGJAINAK FELMENTÉSÉR L 
 

I. 
A Zentai Községi Képvisel -testület  felmenti a helyi gyermekjóléti akcióterv teljesítését figyelemmel 
kísér , a Zentai Községi Képvisel -testület 2006. december 29-én kelt, 020-2/V-06. számú 
határozatával kinevezett bizottság tagjának tisztsége alól 
– a zentai illet ség  Sóti Milankát és 
– a zentai illet ség  Viakter Olgát. 
 

II. 
Ez a határozat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba. 
 
Zenta Község Képvisel -testülete                                        Rácz Szabó László, s.k. 
Szám: 020-168/2010-I                                                a Községi Képvisel -testület elnöke 
 

 
204. 
Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. és 78. szakasza alapján Zenta Község Képvisel -testülete 2010.  
október 13-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A HELYI GYERMEKJÓLÉTI AKCIÓTERV CÉLJAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT 

FIGYELEMMEL KÍSÉR  BIZOTTSÁG TAGJAINAK KINEVEZÉSÉR L 
 

I. 
A Zentai Községi Képvisel -testület  kinevezi a helyi gyermekjóléti akcióterv teljesítését figyelemmel 
kísér  bizottság tagjává 

– a zentai illet ség  Pejin Teréz közgazdászt, 
– Sandra Stojanovi  zentai tanulót, 
– Nagy Abonyi Dániel zentai tanulót. 

 
II. 

A kinevezett bizottsági tagok megbízatása a helyi gyermekjóléti akcióterv teljesítését figyelemmel 
kísér , a Zentai Községi Képvisel -testület 2006. december 29-én kelt, 020-2/V-06. számú 
határozatával kinevezett bizottság mandátumának leteltéig tart. 
 

III. 
Ez a határozat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba. 
 
Zenta Község Képvisel -testülete                                        Rácz Szabó László, s.k. 
Szám:020-169/2010-I                                                a Községi Képvisel -testület elnöke 
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205. 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 53. szakaszának 
2. bekezdése és 54. szakaszának 2. bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 
129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. 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 7. 
pontja alapján Zenta Község Képvisel -testülete 2010.  któber 13 -án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI  SNEŽANA-HÓFEHÉRKE ÓVODA IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGJAINAK 

FELMENTÉSÉR L 
 

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

1. Csízik Ibolyát  – a szül k képvisel jét, 
2. Molnár Ildikót – a foglalkoztatottak képvisel jét, 
3. Kopasz Ildikót – a foglalkoztatottak képvisel jét, 
4. Csartorizsszki Verát – a foglalkoztatottak képvisel jét. 

 
II. 

Ez a határozat meghozatalának napján lép hatályba, és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISEL -TESTÜLETE                        Rácz Szabó László, s.k. 
Szám: 020-165/2010-I                                                                  a Zentai KKT elnöke 
 
 
206. 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 53. szakaszának 
2. bekezdése és 54. szakaszának 2. bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 
129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. 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 7. 
pontja alapján Zenta Község Képvisel -testülete 2010. október 13 -án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI  SNEŽANA-HÓFEHÉRKE ÓVODA IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGJAINAK 

KINEVEZÉSÉR L 
 

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

1. Sz ke Beátát – a foglalkoztatottak képvisel jét, 
2. Zsoldos Kornéliát – a foglalkoztatottak képvisel jét, 
3. Zorana Mijatovot – a foglalkoztatottak képvisel jét, 
4. víz Hajnalkát –a szül k képvisel jét. 

 
II. 

A Zentai Snežana-Hófehérke Óvoda igazgatóbizottsága tagjainak megbízatása a Zentai Snežana-
Hófehérke Óvodának a Zentai Községi Képvisel -testület 2008. 10. 22-én kelt, 020-31/V-08. számú 
határozatával kinevezett igazgatóbizottsági tagjai mandátumának leteltéig tart. 
 

III. 
Ez a határozat meghozatalának napján lép hatályba, és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISEL -TESTÜLETE                        Rácz Szabó László, s.k. 
Szám: 020-166/2010-I                                                                   a Zentai KKT elnöke 
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207. 
A  közvállalatokról  és  az  általános  érdek  tevékenységek  ellátásáról  szóló  törvény  (az  SZK  Hiv.  
Közlönye, 25/2000., 25/2002., 107/2005. és 108/2005. szám) 12. és 15. 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 Képvisel -testülete 2010.  október 13-án  tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

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

IGAZGATÓBIZOTTSÁGA TAGJÁNAK FELMENTÉSÉR L 
 

I. 
A Községi Képvisel -testület felmenti a Zentai ELGAS Gázszolgáltató és Vezetékszerel  Közvállalat 
igazgatóbizottsága tagjának tisztsége alól 
1. Nagy Zámbó Zsoltot – az igazgatóbizottság tagját, az alkalmazottak képvisel jét. 
 

II. 
Ez a határozat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISEL -TESTÜLETE                        Rácz Szabó László, s.k. 
Szám: 020-153/2010-I                                                                  a Zentai KKT elnöke 
 
 
208. 
A  közvállalatokról  és  az  általános  érdek  tevékenységek  ellátásáról  szóló  törvény  (az  SZK  Hiv.  
Közlönye, 25/2000., 25/2002., 107/2005. és 108/2005. szám) 12. és 15. 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 Képvisel -testülete 2010.  október 13 -án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

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

IGAZGATÓBIZOTTSÁGA TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉR L 
 

I. 
A Községi Képvisel -testület kinevezi a Zentai ELGAS Gázszolgáltató és Vezetékszerel  Közvállalat 
igazgatóbizottságának tagját, éspedig 
1. Bene Lászlót – az alkalmazottak képvisel jét, igazgatóbizottság tagjává. 
 

II. 
A Zentai ELGAS Gázszolgáltató és Vezetékszerel  Közvállalat igazgatóbizottsága tagjának 
megbízatása a Zentai ELGAS Gázszolgáltató és Vezetékszerel  Közvállalatnak a Zentai Községi 
Képvisel -testület 2009. 02. 25-én kelt, 020-4/2009-V. számú határozatával kinevezett 
igazgatóbizottsági elnöke és tagjai mandátumának leteltéig tart. 
 

III. 
 

Ez a határozat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISEL -TESTÜLETE                        Rácz Szabó László, s.k. 
Szám: 020-153/2010-I                                                                  a Zentai KKT elnöke 
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SZERKESZT : Spec., Kocsis Szürke Makk Anna, a Zentai KKT titkára 

ÉVI 
EL FIZETÉS: 

2.400,00 din. Az el leget háromhavonként vagy egy évre el re kell 
fizetni. A hirdetés díja 2.000,00 dinár, el fizet knek 1.000,00 dinár. 
A költségvetés használóinak a hirdetés díjmentes. 

EGYSZÁMLA-SZÁM: 840-745151843-03 – községi szint  egyéb bevételek 
NYOMTATJA: Képvisel -testületi és végrehajtási osztály 
PÉLDÁNYSZÁM 200 db 
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