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221. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.), 
32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, a lakásügyi törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
50/92., 76/92., 84/92., 33/93., 53/93., 67/93., 46/94., 47/94., 48/94., 44/95., 49/95., 16/97., 46/98., 
26/2001. és 101/2005. sz.) 6. szakaszának 3. bekezdése és Zenta község statútumának (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 1/06. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/07. és 11/08. sz.) 19. szakasza 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2010. november 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi 

 
R E N D E L E T E T 

A LAKÓÉPÜLETEK HÁZIRENDJÉRŐL 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 
Ez a rendelet a lakóépületek lakóinak a lakóépületben levő lakások, üzlethelyiségek, közös 

helyiségek és közös épületrészek, berendezések, vezetékek és épület-felszerelések használatát illető 
jogait és kötelességeit szabályozza (a továbbiakban: házirend). 
 

2. szakasz 
E rendelet értelmében lakó: a lakójog birtokosa, a társbérlő, a lakásbérlő, a társasházi 

tulajdonos, valamint ezen személyek albérlői és családi háztartásuk tagjai, továbbá az épületben levő 
üzlethelyiség használója (a továbbiakban: lakó). 

E rendelet értelmében az épület közös helyiségei: a padlás, a mosókonyha, a szárítóhelyiség, a 
pince, a kerékpártartó, az épület igazgatási szervének munkájához szükséges helyiségek, a szemét 
elhelyezésére szolgáló helyiség, az épület folyó karbantartására szolgáló felszerelés elhelyezésére 
szolgáló kamra, a közös kamra. 

E rendelet értelmében az épület közös részei: a tető, a kémények, a tetőteraszok, a homlokzat, a 
lépcsőház, a folyosó, a tetőablakok stb. 

E rendelet értelmében a vezetékek, a berendezések, az épület-felszerelés: a vízvezeték, a 
hővezeték és a kanalizáció, az elektromos és gázvezetékek, PTT, tévé és villámhárító berendezések, 
tűzvédelmi-hidráns hálózat, liftberendezések és megfelelő alállomások, hidrofor-berendezés, 
elosztószekrények stb. 

E rendelet értelmében a járda: az útnak az úttest melletti külön rendezett része és a főként a 
gyalogosok haladására szolgáló egyéb gyalogutak.  

 
KÜLÖN RENDELKEZÉSEK 

 
3. szakasz 

A házirend végrehajtásáról a lakók közvetlenül, illetve az épület közgyűlése vagy a házi tanács 
(a továbbiakban: az épület igazgatási szervei) által gondoskodnak. 

A lakók joga és kötelessége: 
– megállapítani az épület karbantartására vonatkozó szükségleteket, és intézkedéseket javasolnak 

erre vonatkozóan, a lakásügyi törvénnyel összhangban, 
– az épület és annak közvetlen környéke karbantartására irányuló önkéntes aktivitások 

szervezése, 
– jogaik és kötelességeik hatékonyabb érvényesítése és végrehajtása céljából megszervezni és 

létrehozni az épület igazgatási szerveit, a törvénnyel és jelen rendelettel összhangban, 
– megtéríteni az épület közös helyiségeiben, az épületrészekben, vezetékekben, berendezésben és 

épület-felszerelésben okozott kárt. 
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4. szakasz 
A lakásokat számokkal kell megjelölni, és a lakók a számokat kötelesek szabályosan 

karbantartani. 
 Ha az épületben a lakóépületek karbantartását végző dolgozó lakhatására szolgáló lakás 
(szolgálati lakás) található, ezt a lakást „Szolgálati lakás” felirattal kell ellátni.  
 Az épületben naprakész lakójegyzéknek kell lennie, amiről az épület közgyűlésének elnöke 
gondoskodik. 
 

5. szakasz 
Az ajtókon föliratot és reklámot a lakó akkor helyezhet el, ha a hatályos jogszabályokkal 

összhangban üzleti tevékenységet folytat. 
 Kiköltözése után a lakó a föliratokat és reklámokat köteles eltávolítani, helyüket megfelelő 
állapotba visszaállítani. 
 

6. szakasz 
Az épület közös helyiségei, az épületrészek, vezetékek, berendezések és épület-felszerelés, 

valamint az épülethez tartozó udvar valamennyi lakó igényeit szolgálja, akik kötelesek ezeket 
meghibásodástól, rongálódástól, tűztől és betöréstől óvni, illetve rendeltetésüknek megfelelően 
használni. 
 A közös helyiségeket és berendezéseket minden egyes használat után a lakók kötelesek 
kitakarítani, rendbe hozni és bezárni. 

A közös helyiségek lakhatásra nem vehetők igénybe, és nem adhatók bérbe sem, azokat a 
helyiségeket kivéve, amelyeket külön jogszabály alapján lakássá, üzlethelyiséggé vagy műteremmé 
alakítanak át. 
 

7. szakasz 
A lakók kötelesek biztosítani, hogy a zavartalan áthaladás céljából szabad legyen az épület 

bejárata, a lépcsőház, a folyosók és a közös helyiségek, és ezekben tilos anyagokat tárolni, továbbá 
tilos az olyan viselkedés, ami bármely módon rontja funkcionalitásukat, tisztaságukat és egészségügyi 
megfelelőségüket (bútor, berendezések tárolása, sár behordása, szemét, hulladék otthagyása stb.). 

A lakók az épület bejáratait, lépcsőházait, folyosóit és udvarát kötelesek takarítani. 
Az épület automatikus világítóberendezéssel el nem látott folyosóját és lépcsőházát éjszaka a 

bejárati ajtó zárásáig kötelezően meg kell világítani. 
 

8. szakasz 
Az igazgatási szerv határozatot hoz a közös helyiségek használatának rendjéről, valamint a 

vezetékek, berendezések és épület-felszerelések használatának módjáról, és gondoskodik a szabályos 
használatukról.  

Az igazgatási szerv határoz arról, hogy a lakók személygépkocsijukat és egyéb gépjárművüket 
az épület udvarában tarthatják-e. Ha az épület közgyűlése úgy határoz, hogy a lakók az udvarban 
tarthatják személygépkocsijukat és egyéb gépjárművüket, kijelöli az e célra szolgáló udvarrészt, 
miközben gondoskodik arról, hogy az udvarban a szokásos lakói szükségletekre elegendő hely 
maradjon. 
 

9. szakasz 
Eső, hó és zivatar esetén a folyosó, padlás, pince és egyéb közös helyiségek ablakait csukva 

kell tartani. 
 A szellőzés végett nyitva tartott pinceablakokat sűrű szövésű dróthálóval kell ellátni, ami 
megakadályozza tűzveszélyes vagy az épület egyéb rongálódását előidézhető tárgyak bedobálását. 
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 Lakásuk ablakairól, erkélyéről, loggiájáról és teraszáról a lakók kötelesek eltakarítani a havat 
és a jeget, miközben ügyelnek arra, hogy az épület közös részeiben ne tegyenek kárt, és a többi lakó és 
a járókelők biztonságát ne veszélyeztessék. 
 
 

10. szakasz 
 Az igazgatási szerv köteles biztosítani és megszervezni az épület előtti és körüli járdáról és 
egyéb gyalogútról való hó- és jégeltakarítás  teendőit. 
 
 

11. szakasz 
A lakók gépjárműveivel az épület előtti zöldterületen parkolni tilos. 

 
 

12. szakasz 
Ablakból, erkélyről, loggiáról és teraszról tilos szőnyeget rázni, és tilos ott az épület 

megjelenését csúfító olyan holmit, tárgyat tartani (bútort, tüzelő anyagot stb.), ami lezuhanva a 
járókelőknek sérülést vagy szennyezést okozhat.  

A szőnyegporolás helyét és idejét az igazgatási szerv határozza meg. 
 
 

13. szakasz 
Cserepes virág erkélyen, teraszon, loggián vagy azok peremén csak erre rendszeresített 

biztonsági edényekben tartható, a virágot pedig úgy kell öntözni, hogy az épület homlokzatát, az 
erkélyeket, teraszokat vagy járókelőket ne érje víz. 
 
 

14. szakasz 
A lakók a tüzelőanyagot kötelesek a pincében, a pince nélküli épületekben pedig az épület 

igazgatási szerve által kijelölt helyen tartani.  
 Lakásban és arra ki nem jelölt egyéb helyen tüzelőt hasogatni tilos.  
 A tüzelőanyag pincébe vagy más kijelölt helyiségbe való hordása után a tüzelőanyag-
tulajdonos – lakó köteles a lerakott tüzelőanyag helyét haladéktalanul letakarítani és rendbe tenni. 
 Az igazgatási szerv jóváhagyását követően a klímaberendezéseket úgy kell felszerelni, hogy ne 
akadályozzák a többi lakót a lakásuk és a közös helyiségek használatában, és hogy ne csúfítsák el 
magát az épületet. 
 A folyékony gázt (butángázt) és folyékony üzemanyagot (fűtőolajt) és más éghető anyagot 
meghatározott helyeken, a szóban forgó anyagot szabályozó hatályos törvényi és más jogszabályokkal 
összhangban kell tárolni. 
 
 

15. szakasz 
A személyfelvonók nem használhatóak rendeltetésükkel és teherbírásokkal ellentétesen, azaz 

olyan nehéz építőanyag, bútor és lakásfelszerelés szállítására, amelynek súlya és terjedelme nem felel 
meg a lift műszaki jellegének. 
 
 

16. szakasz 
Az igazgatási szerv a hatásköri szervvel együtt gondoskodik az épületben levő tűzoltó és 

riasztókészülékek megfelelőségének rendszeres ellenőrzéséről, a törvénnyel összhangban. 
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17. szakasz 
Az épület kazánházát és házi fűtővezetékét csak szakavatott személy kezelheti. 
Az igazgatási szerv határozza meg az épület lakói által kezelt egyéni vagy társas kazánház 

használati idejének kezdetét, illetve végét. 
Ha az épületben a gőznek a távfűtési berendezésben való áramlását szabályozó kaloriméter 

van, ezt a berendezést kizárólag csak az igazgatási szerv által meghatalmazott személy, illetve a 
szolgáltató meghatalmazott személye kezelheti.  

A fűtési idényben a lakások hőmérsékletének mértékét az igazgatási szerv határozza meg, 
azzal, hogy nem határozhat úgy, hogy a fűtési idény és a fűtési nap, illetve a helyiségek hőmérséklete 
meghaladja a hőenergia-szolgáltatás feltételeiről szóló községi rendelet által előirányzottat. 
 

18. szakasz 
Mosdóba, kádba és a szennyvízelvezető hálózatba bekötött szaniterbe hulladékot és a 

vezetékben dugulást vagy kárt okozni képes egyéb tárgyat dobni tilos.  
 

19. szakasz 
 A lakók, illetve az épület igazgatási szerve a téli időszakban kötelesek intézkedéseket tenni a 
lakásokban, a közös és az üzlethelyiségekben található vízvezetékek és szennyvízelvezető csatornák és 
berendezések befagyása és megrepedése ellen.  
 

20. szakasz 
Az épület körüli területet a lakók a szokásos célokra használják. 
Játszótereket és a gyerekek szórakozására szolgáló területeket az épület vagy több épület lakói 

a hatályos településrendezési tervvel összhangban, a településrendezési és területi tervezési ügyekben 
illetékes szerv közreműködésével alakíthatnak ki.  
 

21. szakasz 
 A lakásokban, a közös és az üzlethelyiségekben a hőenergia-szolgáltató jóváhagyása nélkül 
nem engedélyezett vezetékek, berendezések és más felszerelés létesítésével és szerelésével kapcsolatos 
munkálatokat – mint pl. radiátorszerelés vagy a fűtőtestek számának növelése – kivitelezni,  vagy a 
lakás használatba adója, illetve a külön épületrész tulajdonosa (társasházi tulajdonos) jóváhagyása 
nélkül egyéb javításokat eszközölni, ha az épület szóban forgó külön részén eszközölt munkálatokról 
van szó. 

Az előző bekezdésben említett engedély nem zárja ki a más hatásköri szervek engedélyeinek a 
beszerzésére vonatkozó kötelezettséget, ha olyan munkálatokról van szó, amelyeket illetően a 
törvénnyel összhangban kötelező beszerezni ezt az engedélyt.  

A vezetékeken, berendezéseken és más épület-felszerelésen csak a lakás-karbantartási 
munkálatokkal megbízott szervezet végezhet munkálatokat, a területet közelebbről szabályozó 
törvénnyel és a hatályos községi jogszabályokkal összhangban. 
 

22. szakasz 
Az épületben vagy az épület külső részein építési-kisipari és vezetékszerelő munkálatokat 

kivitelezők arról kötelesek előzetesen értesíteni a lakókat, illetve az épület igazgatási szervét, 
bejelenteni a munkálatok megkezdésének napját, mibenlétét és időtartamát, majd a munka befejeztével 
az épület azon helyiségeit, amelyek a munkálatok tárgyát képezték, vagy a munkálatok kivitelezése 
bármilyen módon érintette őket, kötelesek helyreállított állapotban elhagyni. 
 Az e szakasz előző bekezdésében említett értesítési kötelezettséggel, valamint a jelen rendelet 
22. szakaszában említett engedély felmutatásának kötelezettségével rendelkezik az a lakó is, akinek 
meghatározott munkálatokat kell kiviteleznie az általa használt területen.  

Az épületben vagy az épület külső részein végzett építési-kisipari és egyéb  munkálatok – 
üzemzavar és sürgős beavatkozás szükségessége kivételével – a pihenőidőként megjelölt időben nem 
kivitelezhetők.  
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23. szakasz 
Az épület külső részeinek (a homlokzat, balkon, ablakok, bejárati ajtók, kirakatok, redőnyök 

stb.)  tisztaságáról és üzemképességéről a lakók gondoskodnak. 
 Az épület földszintjén található ajtókat, ablakokat, zsalugátereket, redőnyöket stb. úgy kell 
használni és tartani, hogy az a járókelőket ne zavarja.  

A lakások és közös helyiségek ablakain és ajtajain levő redőnyök egyenkénti lecserélése 
alkalmával ügyelni kell arra, hogy az új redőnyök a lakóépületen már meglevő redőnyökkel lehetőleg 
azonos külalakúak legyenek. 
 

24. szakasz 
A lakás és az épületben levő közös helyiségek használata során kiabálással, zajkeltéssel, 

futkározással, ugrándozással, labdázással és hasonló cselekményekkel a többi lakót a lakás 
háborítatlan használatában tilos zavarni. 
 A lakásban, illetve épületben gépeket és berendezéseket, zenét kibocsátó, valamint rádió- és 
televíziós készülékeket üzemeltetni, hangszeren játszani és énekelni csak a községi rendeletben 
megengedett zajszintig szabad.  
 

25. szakasz 
A lépcsőházban vagy egyéb közös helyiségekben, az épületben és az udvarban található 

berendezéseken hulladékot, szemetet és szennyeződést hagyni vagy oda kidobni, valamint a 
lépcsőházban és a folyosón dohányozni tilos.  

A falakat, ajtókat, ablakokat, berendezéseket és az épület egyéb részeit bepiszkítani vagy 
bármely más módon rongálni tilos. 
 

26. szakasz 
A lakók a saját lakóhelyiségeikben – külön jogszabállyal összhangban – tarthatnak állatokat, 

mely esetben kötelesek gondot viselni arra, hogy az állatok az épületet ne szennyezzék be, annak 
csendjét és nyugalmát ne zavarják. 
 A lakásokban, erkélyen, teraszokon, bejáratokban és más közös helyiségekben tilos baromfit 
tartani. 
 

27. szakasz 
A házi szemét, valamint a házi szemétnek nem minősülő hulladék tartásának helye és módja 

tekintetében a megfelelő jogszabályokat kell alkalmazni.  
 

28. szakasz 
A 15.00 és 17.00 óra közötti, valamint a 22.00 és 05.00 óra közötti pihenőidőben a lakóknak az 

épületben magatartásukkal zavartalan csendet és nyugalmat kell biztosítaniuk. 
Kivételes esetekben (sürgős munkálatok, költözés) megengedett a jelen szakasz 1. 

bekezdésében említett rendelkezéssel ellentétes eljárás, miközben fennáll a lakók előzetes 
értesítésének a kötelezettsége. 
 

29. szakasz 
Az épület bejárati ajtaját április 1-jétől szeptember 30-áig 22.00 és 04.00 óra között, illetve 

október 1-jétől március 31-éig 21.00 és 05.00 óra között zárva kell tartani. Az ezen kívüli időben a 
bejárati ajtó nem lehet zárva, kivéve, ha az épület a lakók fölhívására alkalmas kaputelefonnal van 
ellátva. 
 

30. szakasz 
Az épület igazgatási szerve az épület minden bejáratánál jól látható helyen köteles 

kifüggeszteni ezt a rendeletet, továbbá az épületben levő lakások számának listáját emeletenként, 
valamint a közös helyiségek jegyzékét, rendeltetésük feltüntetésével. 
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31. szakasz 
A lakóépületeket karbantartó közvállalat vagy az épület karbantartásával a törvénnyel 

összhangban megbízott más vállalat vagy szervezet az épület minden bejáratánál jól látható helyen 
köteles kitűzni a vezetékek, a berendezések és az épület-felszerelések meghibásodása esetén a kár 
bejelentésére vonatkozó utasítást. 
 

32. szakasz 
 Az a lakó, aki a vezeték, illetve annak az épületben levő része meghibásodását észleli, köteles 
erről haladéktalanul értesíteni a közvállalatot vagy az épület karbantartásával megbízott szervezetet, 
illetve azt a személyt, akit az igazgatási szerv meghatalmazott az effajta értesítések átvételére és 
továbbítására. 
 
 

FELÜGYELET 
 

33. szakasz 
E rendelet rendelkezéseinek végrehajtását a Községi Közigazgatási Hivatal kommunális, 

építési felügyeletben és környezetvédelmi felügyeletben illetékes osztálya felügyeli, a lakókkal, illetve 
az épület igazgatási szervével együttműködve. 

A jelen rendelet által szabályozott viszonyokkal kapcsolatban a lakók és az épület igazgatási 
szerve más, törvényben megállapított hatáskörű felügyelőségi szervektől is kérhetnek felügyelőségi 
ellenőrzést. 

 
 

BÜNTETŐRENDELKEZÉSEK 
 

34. szakasz 
Szabálysértésért kirótt 2.500,00–75.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetendő a lakó, ha: 

1. a lakást megjelölő számot nem tartja szabályosan karban (4. szakasz 1. bekezdés), és az 
igazgatási szerv elnöke, ha nem biztosítja a naprakész lakójegyzéket (4. szakasz 3. bekezdés); 

2. a közös helyiségeket és berendezéseket használat után nem hozza rendbe (6. szakasz 2. 
bekezdés); 

3. a lakóépületbe, a lépcsőházba vagy folyosóra a bejárást lehetetlenné teszi, vagy nem tartja őket 
tisztán (7. szakasz); 

4. az erkélyről, teraszról, loggiáról nem takarítja el a havat és a jeget (9. szakasz 3. bekezdése); 
5. a rendelet 11. és 12. szakaszával ütköző módon jár el; 
6. az épület utasliftjét nagy kiterjedésű építőanyag, bútor és a felvonó műszaki jellegének nem 

megfelelő fölszerelés szállítására használja (15. szakasz); 
7. mosdóba, kádba és a szennyvízelvezető hálózatba bekötött szaniterbe hulladékot és a 

vezetékben dugulást, szennyezést vagy kárt okozni képes egyéb tárgyat dob (18. szakasz); 
8. nem tesz intézkedéseket a lakásban, az üzleti és a közös helyiségekben található vízvezetékek 

és szennyvízelvezető csatornák befagyása és megrepedése ellen (19. szakasz); 
9. a lakásban, a közös vagy az üzleti helyiségekben a jelen rendelet 21. és 22. szakaszába ütköző 

módon bárminemű berendezést létesít vagy leszerel, új vezetéket vagy fölszerelést létesít; 
10. a lakóépület bejárati ajtaját nem tartja zárva az előírt időben (29. szakasz). 
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ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
 

35. szakasz 
 A jelen rendelet hatálybalépésének napján a házirendről szóló rendelet (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 7/93. szám) hatályát veszti. 
 

36. szakasz 
A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napjától számított 

nyolcadik napján lép hatályba. 
 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET                          Rácz Szabó László s.k.,  
SZÁM: 36-2/2010-I                                          a Községi Képviselő-testület elnöke 
 

 
222. 
A kommunális tevékenységekről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 16/97. és 42/98. szám) 6. 
szakasza 1. bekezdésének 4. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/06. 
sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/07. és 11/08. sz.) 19. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2010. november 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi 

 
R E N D E L E T E T 

A KOMMUNÁLIS FELÜGYELŐSÉGRŐL 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 
Ez a rendelet a kommunális tevékenységekről szóló törvény, továbbá a kommunális 

tevékenységek ellátására, a közművek használatára és karbantartására, a települések, közterületek és 
közhasználatban levő javak általános feltételeinek rendezésére vonatkozó más jogszabályok 
alkalmazása feletti felügyeletet, valamint a törvényben, rendeletekben és más jogszabályokban 
megállapított egyéb teendőket írja elő, amelyeket Zenta község területén a kommunális felügyelőség 
lát el. 

 
2. szakasz 

A kommunális felügyelőség hatáskörébe tartozó teendőket a kommunális felügyelők látják el. 
A kommunális felügyelő a kommunális tevékenységekről szóló törvény, rendeletek és más 

jogszabályok által megállapított meghatalmazása keretei között önálló a munkában. 
 

3. szakasz 
A felügyeleti ellenőrzés során a kommunális felügyelőnek felhatalmazása van, hogy: 

1. ellenőrizze a közművek állapotát, 
2. ellenőrizze: a kommunális szolgáltatásokat a jogszabályokkal összhangban nyújtják-e, 
3. elrendelje a közterületeken levő dolgok vagy más tárgyak eltávolítását, ha azokat a hatásköri 

szerv engedélye nélkül, illetve az adott engedéllyel vagy a község jogszabályaival ellentétben 
helyezték el vagy hagyták ott, 

4. határozattal elrendelje intézkedések és cselekmények végrehajtását és meghatározza az ehhez 
szükséges határidőt, 

5. elrendelje a megállapított kötelezettségek végrehajtását és a hiányosságok kiküszöbölésére 
irányuló intézkedések megtételét, 

6. szabálysértési eljárás megindítása iránti kérelmet terjesszen elő, 
7. megvizsgálja a létesítményeket és helyiségeket a közművek és a kommunális berendezések 

munkájában tapasztalható hiányosságok kiküszöbölését célzó megfelelő intézkedések 
foganatosítása érdekében, 
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8. helyszíni szabálysértési pénzbírságot szabjon ki és fizettessen meg a zentai községi 
jogszabályok alapján és 

9. egyéb olyan intézkedéseket és cselekményeket foganatosítson, melyeket illetően a törvény, a 
jelen rendelet és más jogszabályok által meghatalmazást nyert. 

 
4. szakasz 

A kommunális felügyelő teendőit megfelelő szakú egyetemi végzettséggel, az igazgatási 
szervekben végzett munkához szükséges szakvizsgával és legalább három év munkatapasztalattal 
rendelkező személyek láthatják el. 

A kommunálisügyi felügyelő teendőit főiskolai végzettséggel, az igazgatási szervekben végzett 
munkához szükséges szakvizsgával és legalább három év munkatapasztalattal rendelkező személyek 
láthatják el. 

Az ellenőrzés végzése során a felügyelőnek a felügyelői státust bizonyító igazolvánnyal kell 
rendelkezni. 

A felügyelő igazolványát a felügyelők igazolványának űrlapját és annak kiadási módját előíró 
aktussal összhangban előírt űrlapon a Községi Közigazgatási Hivatal felügyelőségi osztálya adja ki. 
 

5. szakasz 
A kommunális felügyelőség szükségleteire a kevésbé összetett teendőket a kommunális 

rendfenntartók végzik. 
 

6. szakasz 
A felügyeleti ellenőrzés végzése során a felügyelő szolgálati egyenruhát visel. 
A felügyelő szolgálati egyenruhájának fajtáját, külalakját és élettartamának idejét a szolgálati, 

védő- és munkaruházatról és -lábbeliről szóló szabályzat állapítja meg, mely szabályzatot a Községi 
Közigazgatási Hivatal vezetője hozza meg. 
 

7. szakasz 
 A kommunális felügyelő a felügyeleti teendők ellátása során együttműködik más szervekkel és 
szervezetekkel, intézményekkel, vállalatokkal, helyi közösségekkel, a lakóépületek igazgatási 
szerveivel és más érdekelt szervekkel, szervezetekkel és a polgárokkal. 
 

8. szakasz 
 A vállalatok, intézmények és más szervezetek, illetve polgárok kötelesek a kommunális 
felügyelő számára lehetővé tenni a teendők ellátását, betekintésre bocsátani a szükséges 
dokumentációt, a kommunális felügyelő által meghatározott határidőben megküldeni a pontos 
adatokat, valamint követelésére a hivatali kötelesség zavartalan ellátásához szükséges egyéb segítséget 
nyújtani. 
 A felügyeleti ellenőrzés eljárásában a kommunális felügyelő kihallgathatja a felelős és érdekelt 
személyeket és tanúkat és felveheti nyilatkozataikat, külön jogszabályokkal összhangban pedig 
szakmai szervezetek szolgáltatásait veheti igénybe. 

A kommunális felügyelő a határozatok végrehajtásának és más cselekmények végrehajtásának 
biztosítása céljából szükség esetén segítséget kérhet a belügyi szervektől. 

 A kommunális felügyelő köteles eljárásba vonni a polgároknak, a vállalatoknak és más 
szervezeteknek a kommunális felügyelőség hatáskörébe tartozó teendőkkel kapcsolatos bejelentéseit, 
és minél rövidebb – harminc napot nem meghaladó – határidőben értesíteni a bejelentőt az eljárás 
eredményéről. 
 

9. szakasz 
 A kommunális felügyelőnek minden elvégzett kommunális vizsgálatról jegyzőkönyvet kell 
összeállítani, amely a megállapított tényállást tartalmazza.  
 A kommunális felügyelő határozat alakjában adja a meghagyását, amelyben kitűzi a 
megállapított hiányosságok és szabálytalanságok kiküszöbölésének határidejét is.  
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 A határozatot kötelezően meg kell küldeni azon vállalat, illetve intézmény és más szervezet, 
illetve polgár részére, amelynek, illetve akinek a gazdálkodása, illetve eljárása felett felügyeleti 
ellenőrzést gyakoroltak. 
 A jelen szakasz 3. bekezdésében említett vállalatnak, illetve intézménynek és más 
szervezetnek, illetve polgárnak a jelen szakasz 2. bekezdésében említett határidő leteltének napjától 
számított nyolc napon belül írásban kell értesíteni a kommunális felügyelőt a határozatban meghagyott 
intézkedések foganatosításáról. 
 A meghagyott, illetve elrendelt intézkedések végrehajtására kitűzött határidő eltelte után a 
kommunális felügyelő ellenőrző felügyeleti vizsgálatot gyakorol, amelyről jegyzőkönyvet készít. 
 

10. szakasz 
 Ha a felügyeleti ellenőrzés során a kommunális felügyelő olyan jogszabály megsértését 
állapítja meg, amelynek alkalmazását más felügyelőség, állami szerv, illetve szervezet ellenőrzi, 
köteles azokat a hatáskörükbe tartozó intézkedések foganatosítása céljából értesíteni. 

A kommunális felügyelő köteles az ellenőrzés gyakorlása során tudomására jutott, illetve a más 
felügyelőség, állami szerv, illetve szervezet által az ellenőrzés gyakorlása során megküldött adatokat 
hivatali titokként őrizni. 
 

11. szakasz 
Ha a kommunális felügyelő a felügyeleti ellenőrzés során megállapítja, hogy a dolgok és egyéb 

tárgyak otthagyásával vagy egyéb módon gátolják a közművek használatát, ha jelen van a dolog vagy 
tárgy használója vagy tulajdonosa, kényszervégrehajtás terhe alatt elrendeli neki, hogy azonnal 
távolítsa el a dolgot, illetve tárgyat. 

Ha az első bekezdésben említett személy nem tartózkodik a helyszínen, a kommunális 
felügyelő a felek meghallgatás nélkül hoz határozatot, amelyben elrendeli a dolog és más tárgy – akár 
órákban is – kiszabott határidőben való eltávolítását. Ezt a határozatot rá kell ragasztani a dologra, 
illetve a tárgyra, feltüntetve rajta az odaragasztás napját és óráját, és ezt úgy kell tekinteni, hogy a 
kézbesítés megtörtént. A szóban forgó határozat utólagos megkárosítása vagy eltávolítása nincs 
befolyással a kézbesítés érvényességére. 

Ha a jelen szakasz 1. bekezdésében említett személy nem jár el az adott meghagyás szerint, a 
kommunális felügyelő elrendeli, hogy a szóban forgó dolgokat a használójuk, illetve tulajdonosuk 
költségén, más személy révén más, erre a célra kijelölt helyre távolítsák el, s erről, ha van rá lehetőség, 
tájékoztatja az illető személyt. 
 

12. szakasz 
A közművek használatát gátoló, illetve a hatásköri szerv engedélye nélkül, illetve az adott 

engedéllyel ellentétesen otthagyott dolgokat és más tárgyakat a kommunális felügyelőség meghagyása 
alapján lefolytatott igazgatási eljárást követően távolítják el a közterületről, a dolgok és tárgyak 
fajtájától, rendeltetésétől és anyagától függően a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat, 
illetve az Elgas Közvállalat (a továbbiakban: közvállalatok) révén a dolgok és más tárgyak 
elhelyezésére és megőrzésére szolgáló megfelelő területre (a továbbiakban: raktárterület). 
 

13. szakasz 
A dolgok és egyéb tárgyak közterületről való eltávolításának és őrzésének költségeit a dolgok 

és egyéb tárgyak tulajdonosa, illetve használója fedezi. 
Az előző bekezdésben említett költségtérítés mértékét a közvállalatok igazgatóbizottsága 

szabja meg. 
 

14. szakasz 
Zenta Község Képviselő-testülete meghozza a jelen rendelet 12. szakaszában említett, 

közterületről eltávolított dolgokkal és egyéb tárgyakkal kapcsolatos eljárásról szóló szabályzatot. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett szabályzat közelebbről szabályozza a dolgok és egyéb 

tárgyak közterületről való eltávolításának és őrzésének eljárását, valamint a közterületről eltávolított 
dolgokkal és egyéb tárgyakkal kapcsolatos eljárást. 
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15. szakasz 
A kommunális felügyelő határozata ellen a kézbesítés napjától számított 15 (tizenöt) napon 

belül fellebbezés nyújtható be a Zentai Községi Tanácshoz. 
A kommunális felügyelőnek a jelen rendelet 11. szakasza 1. és 2. bekezdése szerinti határozata 

elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya. 
 

16. szakasz 
 A kommunális felügyelő köteles havonta egyszer, a hónap 5-éig benyújtani az előző hónapra 
vonatkozó írásos munkajelentést. 
 Az előző bekezdésben említett munkajelentés az ellenőrzések számáról, a felügyelet fajtájáról 
és módjáról, a foganatosított intézkedésekről, a benyújtott szabálysértési bejelentések és a 
megfizettetett pénzbírságok összegének mértékéről szóló adatokat tartalmazza. 
 

17. szakasz 
A kommunális felügyelő különösen felelős: 

1. ha az ellenőrzés során nem foganatosítja, nem javasolja, vagy nem rendeli el a hatáskörébe 
tartozó intézkedést, 

2. ha a megállapított törvénytelenség, illetve szabálytalanság miatt nem javasol vagy nem indít 
eljárást a hatásköri szerv előtt, 

3. ha túllépi meghatalmazásának kereteit. 
 

18. szakasz 
A kommunális felügyelőség a kötelező ügyelet bevezetésével és a munkaidő beosztásával 

köteles megszervezni az ügyeletet a délutáni órákban, éjjel, hétvégeken és ünnepnapokon, a polgárok 
bejelentése és a főnök meghagyása alapján. 

Az ügyelet megszervezését és végzését a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője 
jóváhagyásával azon osztály vezetője szabályozza, amelynek a hatáskörébe a felügyeleti ellenőrzési 
teendők ellátása tartozik. 
 

II. BÜNTETŐRENDELKEZÉSEK 
 

19. szakasz 
Szabálysértésért kirótt 50.000,00–1.000.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetendő a jogi 

személy, ha: 
– a kommunális felügyelő részére nem nyújt személyes és egyéb adatokat vagy más módon 

teszi lehetetlenné teendői zavartalan ellátását, vagy gátolja hivatali kötelességének ellátását, 
illetve nem küldi meg a kért adatokat a meghatározott határidőben, vagy pontatlan adatokat 
küld, vagy nem mutatja be a szükséges dokumentumokat és tárgyakat, és nem nyújtja a kért 
segítséget (8. szakasz 1. bekezdés), 

– nem jár el a kommunális felügyelő határozata szerinti meghagyás, illetve rendelkezés 
alapján (12. szakasz). 

Az e szakasz 1. bekezdésében említett szabálysértésért 2.500,00–75.000,00 dinár pénzbírsággal 
sújtandó a jogi személy felelős személye is. 
 

20. szakasz 
A 8. szakasz 1. bekezdésében és a 12. szakaszban említett szabálysértést elkövető vállalkozó 

5.000,00–250.000,00 dinár pénzbírsággal sújtandó. 
 

21. szakasz 
A 8. szakasz 1. bekezdésében és a 12. szakaszban említett szabálysértést elkövető természetes 

személyt 2.500,00–75.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal kell sújtani. 
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22. szakasz 
 A jelen rendelet 8. szakaszának 1. bekezdésében és 12. szakaszában említett szabálysértésért a 
jogi személy és a vállalkozó 20.000,00 dinár helyszíni bírsággal sújtandó. 
 A jelen rendelet 8. szakaszának 1. bekezdésében és 12. szakaszában említett szabálysértésért a 
természetes személy és a felelős személy 5.000,00 dinár helyszíni bírsággal sújtandó. 
 

III. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
 

23. szakasz 
A közterületről eltávolított dolgokkal és egyéb tárgyakkal kapcsolatos eljárásról szóló, a jelen 

rendelet 15. szakasza szerinti szabályzatot a községi képviselő-testület a jelen rendelet 
hatálybalépésének napjától számított 60 napon belül hozza meg. 
 

24. szakasz 
 A jelen rendelet hatálybalépésével a kommunális felügyelőségi teendők ellátásáról szóló 
rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 11/1998. szám) hatályát veszti. 
 

25. szakasz 
A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napjától számított 

nyolcadik napján lép hatályba. 
 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET                      Rácz Szabó László s.k., 
SZÁM:  355-1/2010-I                            a Községi Képviselő-testület elnöke 
 
 
223. 
A polgárok gyülekezéséről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 51/92., 53/93., 67/93. és 48/94.sz., a 
JSZK Hiv. Lapja, 21/2001. sz. – alkotmánybírósági határozat és (az SZK Hiv. Közlönye, 101/2005. sz. 
– más törvény) második szakaszának 5. bekezdése és Zenta Község statútumának (Zenta Község Hiv. 
Lapja, 1/06 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/07. és 11/08. szám) 19. szakasza alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete a 2010. november 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi 

 
 

R  E  N  D  E  L  E  T  E  T 
 A NYILVÁNOS ÖSSZEJÖVETELEK MEGTARTÁSÁRA SZOLGÁLÓ TERÜLETEK 

MEGHATÁROZÁSÁRÓL ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN 
 
 

1. szakasz 
A Képviselő-testület ezzel a rendelettel meghatározza a nyilvános összejövetelek megtartására 

alkalmas területeket Zenta község területén. 
 

2. szakasz 
A nyilvános összejövetelek megtartására alkalmas területek azok a nyilvános helyek, amelyek 

megközelíthetőek és alkalmasak előre nem meghatározott számú és kilétű személyek összejövetelére, 
és amelyeken a polgárok összejövetele nem zavarja a közforgalmat, nem veszélyezteti az emberek 
egészségét, a közerkölcsöt, illetve az emberek és a vagyon biztonságát. 
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3. szakasz 
Nyilvános összejövetelek megtartására alkalmas területekként e rendelet 2. szakaszával 

összhangban az alábbi területeket határozzuk meg: 
1. a zentai Fő tér, területe 10.000 m2, kb. 10.000 polgár gyülekezésének lehetőségével, 
2. a zentai vásártér, területe 30.000 m2, kb. 30.000 polgár gyülekezésének lehetőségével, 
3. a Zentai Csata Emlékhelynél levő tér, területe kb. 8000 m2, kb. 8000 polgár gyülekezésének 

lehetőségével, 
4. a zentai Népfront tér, területe kb. 1400 m2, kb. 1400 polgár gyülekezésének lehetőségével, 
5. a Tisza-hídnál levő emlékhely körüli terület, területe kb. 1200 m2, kb. 1200 polgár 

gyülekezésének lehetőségével, 
6. a zentai Népkert, területe kb. 30.000 m2, kb. 30.000 polgár gyülekezésének lehetőségével, 
7. a zentai Szabadság tér, területe 2000 m2, kb. 2000 polgár gyülekezésének lehetőségével, 
8. a zentai Stevan Sremac-házzal szembeni telek, területe kb. 900 m2, kb. 900 polgár 

gyülekezésének lehetőségével, 
9. a tornyosi Szabadság tér, területe kb. 1600 m2, kb. 1600 polgár összejövetelének lehetőségével, 
10. Kevi központja, területe kb. 300 m2, kb. 300 polgár összejövetelének lehetőségével, 
11. Bogaras központja, területe kb. 1000 m2, kb. 1000 polgár összejövetelének lehetőségével, 
12. Felsőhegy központja, területe kb. 5000 m2, kb. 5000 polgár összejövetelének lehetőségével, 
13. valamint a Község egyéb területei, amelyeken biztosítva vannak a jelen rendelet  2. szakasza 

szerinti feltételek. 
 

4. szakasz 
Ez a rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE            Rácz Szabó László s.k., 
SZÁM: 212-1/2010-I         Zenta KKT elnöke 

 
 
 

224. 
Az iskoláskor előtti nevelésről és oktatásról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 18/2010. sz.) 58. 
szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/06. sz. – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg, 2/07. és 11/08. sz.) 19. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete 2010. november 30-án  tartott ülésén meghozta az alábbi 
 
 

R  E  N  D  E  L  E  T  E  T 
A SNEŽANA – HÓFEHÉRKE ÓVODA FOGLALKOZTATOTTAI SZTRÁJK IDEJÉN VALÓ 

MINIMÁLIS MUNKAFOLYAMATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 
 
 

1. szakasz 
A Képviselő-testület ezzel a rendelettel megállapítja a zentai Snežana – Hófehérke Óvoda 

iskoláskor előtti intézmény foglalkoztatottai sztrájk idején való minimális munkafolyamatát. 
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2. szakasz 
A Snežana – Hófehérke Óvoda iskoláskor előtti intézmény (a továbbiakban: intézmény) 

foglalkoztatottainak a törvénnyel összhangban joguk van a sztrájkra, azzal a feltétellel, hogy biztosítva 
van a jelen rendelettel megállapított minimális munkafolyamat. 

Az intézménybeli sztrájk idején való minimális munkafolyamat azon teendők ellátását öleli fel, 
amelyekkel biztosítják az iskoláskor előtti korosztályú gyerekek nevelését és oktatását, étkeztetését, 
gondozását, megelőző-egészségügyi és szociális védelmét az óvodákban. 
 

3. szakasz 
A sztrájk idejére az intézmény köteles megszervezni az oktatási és nevelési tevékenységet 

minden iskoláskor előtti gyerek számára, akik a Zenta településen levő létesítményekbe járnak, az 
alábbi ügyeletes létesítményben: 

- PINGVIN, Muškatirović utca sz. n. 
 

4. szakasz 
A szervezők kötelesek a sztrájkot annak megkezdése előtt legalább 10 nappal az alapítónak 

bejelenteni. 
 

5. szakasz 
Az intézmény igazgatója a sztrájk kezdete előtt legalább 5 nappal a sztrájkbizottság beszerzett 

véleménye alapján kijelöli azokat a foglalkoztatottakat, akik a minimális munkafolyamat biztosítása 
céljából dolgozni fognak a sztrájk idején. 
 

6. szakasz 
Ez a rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napjától számított 

nyolcadik napon lép hatályba. 
 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET    Rácz Szabó László s.k., 
SZÁM: 60-9/2010-I               a KKT elnöke 
 
 
225. 
А  helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 13. 
szakaszának 2. és 3. bekezdése, valamint Zenta község statútuma (Zenta község  Hivatalos Lapja, 
1/2006. sz.- egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 8. szakaszának 2. bekezdése 
alapján Zenta község Képviselő-testülete a 2010. november 30-án  tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

R E N D E L E T E T 
ZENTA KÖZSÉG ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBELI DABAS VÁROS 

HELYI ÖNKORMÁNYZATA KÖZÖTTI TESTVÉRVÁROSI  
 KAPCSOLAT - EGYÜTTMŰKÖDÉS LÉTESÍTÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

A jelen rendelettel a KKT együttműködést, illetve testvárosi kapcsolatot létesít Zenta község és 
a magyar köztársaságbeli Dabas Város Helyi önkormányzatával. 
 

2. szakasz 
A KKT az együttműködést gazdasági, tudományos, művelődési, sport, nevelési-oktatási és 

egyéb területeken létesíti, amelyeken arra lehetőség nyílik, és arra fennáll mindkét fél érdeke. 
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3. szakasz 
A Dabas Város Helyi önkormányzatával a közelebbi együttműködés formáját és tartalmát a 

testvérvárosi kapcsolat létesítéséről  szóló alapokmány szabályozza. 
 

4. szakasz 
A KKT meghatalmazza Širková Anikót, Zenta Község polgármesterét, hogy Zenta község 

nevében aláírja a testvérvárosi kapcsolat létesítéséről szóló alapokmányt. 
 

5. szakasz 
A nemzetközi együttműködés finanszírozásához szükséges eszközöket Zenta község 

költségvetésében kell biztosítani. 
6. szakasz 

A jelen rendeletet meg kell küldeni jóváhagyás céljából a Szerb Köztársaság Kormányának. 
 

7. szakasz 
A jelen rendeletet Zenta Község Hivatalos lapjában kell közzétenni, és a Szerb Köztársaság 

jóváhagyásának a megszerzését követően kell alkalmazni. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLЕТЕ                                Rácz Szabó Lászó s.k., 
SZÁM :  010-6/2010-I                                                                            Zenta KKT elnöke 
 
 
226. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2010.  november 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

R E N D E L E T E T 
A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÉPVISELŐI ÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

MUNKATESTÜLETEK TAGJAINAK TÉRÍTMÉNYEIRŐL 
 

1. szakasz 
Ez a rendelet meghatározza a Zentai Községi Képviselő-testület képviselői (a továbbiakban: 

képviselők) térítményeinek és más járandóságainak megállapításához szükséges ismérveket és mércéket, 
valamint a képviselő-testületi munkatestületekbe kinevezett személyek térítményre való jogosultságát. 

2. szakasz 
A képviselő a képviselői mandátum megerősítésének napjától a mandátum leteltének napjáig 

az alábbiakra jogosult: 
- az útiköltségek megtérítésére a peremvárosi közlekedésben, 
- a Képviselő-testület és annak munkatestületei munkájában való részvétel miatt elmaradt 

kereset megtérítésére, 
- képviselői pótlékra a képviselői tisztségeknek a képviselő-testületi, munkatestületi és 

képviselő-csoporti üléseken kívüli ellátásáért járó térítményként. 
A képviselő-testületi munkatestületekbe kinevezett illetve választott személyeknek joguk van a 

képviselő-testületi munkatestületek ülésén való részvétel és az ülésen végzett munka utáni térítményre 
és az útiköltségek megtérítésére. 

3. szakasz 
Az a képviselő, akinek a munkahelye, illetve lakóhelye Zenta területén kívül található, útiköltség 

megtérítésére jogosult a Képviselő-testület és munkatestületei ülésein való részvétel után, éspedig a 
munkahelytől illetve lakóhelytől Zentáig való szállítás tömegközlekedési díjának összegében. 

A képviselő-testület munkatestületeibe kinevezett, illetve választott azon személyek, akik nem 
képviselők, a munkatestület ülésein való részvétel után az útiköltség megtérítésére jogosultak a 
munkahelytől illetve lakóhelytől Zentáig való szállítás tömegközlekedési díjának összegében. 
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4. szakasz 
A képviselő részére a Községi Képviselő-testület, illetve a munkatestület ülésének megtartása 

idejére biztosítani kell a díjmentes parkolóhelyet. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett jog a képviselői igazolványnak és a képviselő-

testületi, illetve munkatestületi ülés meghívójának a parkolás megfizettetésére és ellenőrzésére 
meghatalmazott személyeknek történő bemutatásával realizálódik. 
 

5. szakasz 
Az a képviselő, aki a képviselő-testület, illetve azon munkatestület munkájában való részvétel 

miatt, amelynek tagja, nem valósít meg önálló tevékenységvégzés, vagy mezőgazdaság utáni keresetet, 
az elmaradt keresetért a Zenta községi előző havi napi kereset összegében jogosult térítményre. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett napi keresetet úgy kell kiszámítani, hogy a Zenta 
községi havi átlagkeresetet a statisztikai ügyekben illetékes köztársasági szerv által utoljára közzétett 
adat szerint el kell osztani a szóban forgó hónap munkanapjainak számával. 
 

6. szakasz 
A képviselő képviselői pótlékra jogosult, amely a statisztikai ügyekben illetékes köztársasági 

szerv által utoljára közzétett adat szerint a köztársaság gazdaságában érvényes foglalkoztatottankénti 
havi  átlagkereset 10%-os nettó összegében kerül kifizetésre. 

A Községi Képviselő-testület képviselői csoportja elnökének joga van a képviselői tisztség és a 
képviselőcsoport-elnöki tisztség ellátása utáni térítményre a statisztikai ügyekben illetékes 
köztársasági szerv által utoljára közzétett adat szerint a köztársaság gazdaságában érvényes 
foglalkoztatottankénti havi átlagkereset 20%-os nettó összegében. 

A jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében említett térítményt legkésőbb a hónap 5-éig kell kifizetni 
az előző hónapra vonatkozóan. 

A képviselői tisztség ellátása utáni térítmény összehangolásáról és kifizetéséről a Zentai 
Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyekben illetékes osztálya gondoskodik. 
 

7. szakasz 
A Községi Képviselő-testület munkatestületeibe kinevezett, illetve választott azon személyek, 

a statisztikai ügyekben illetékes köztársasági szerv által utoljára közzétett adat szerint a köztársaság 
gazdaságában érvényes foglalkoztatottankénti havi átlagkereset 5%-os  nettó összegű térítményre 
jogosultak, megtartott ülésenként. 

Az a munkatestületi elnök és tag, aki nem vesz részt a munkatestületi ülésen, nem jogosult a 
jelen szakasz 1. bekezdésében említett térítményre. 
 

8. szakasz 
A jelen rendelet hatályba lépésének napján a Zentai Községi Képviselő-testület képviselőinek, 

valamint a képviselő-testületi munkatestületek tagjainak járandóságairól, valamint a zentai községi 
szervekben és szervezetekben dolgozó megválasztott és kinevezett személyek anyagi költségeinek 
megtérítéséről szóló, Zenta Község 18/2004., 7/2005. és 16/2008. számú Hivatalos Lapjában közzétett 
szabályzat hatályát veszti. 
 

9. szakasz 
Ez a rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napjától számított  

nyolcadik  napon lép hatályba. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE         Rácz Szabó Lászó s.k., 
Szám: 114-31/2010-I           a Községi Képviselő-testület elnöke 
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227. 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/06. sz. – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg, 2/07. és 11/08. sz.) 19. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja alapján Zenta Község Képviselő-
testülete 2010. november 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

R  E  N  D  E  L  E  T  E  T 
A BIZOTTSÁGOKBAN, KÜLÖNBIZOTTSÁGOKBAN ÉS MÁS MUNKATESTÜLETEKBEN 
VÉGZETT MUNKÁÉRT JÁRÓ TÉRÍTMÉNYHEZ VALÓ JOG ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL ÉS A 

TÉRÍTMÉNY ÖSSZEGÉRŐL 
 

1. szakasz 
Ez a rendelet szabályozza a Község polgármestere, a Községi Tanács és a Községi 

Közigazgatási Hivatal vezetője által alakított bizottságokban, különbizottságokban és más 
munkatestületekben (a továbbiakban: munkatestületek) végzett munkáért járó térítményre vonatkozó 
jog érvényesítésének feltételeit, a térítmény összegét és más kérdéseket. 
 

2. szakasz 
A munkatestületekben végzett munkáért járó térítményhez (a továbbiakban: térítmény) joga 

van a választott és kinevezett, valamint a tisztségbe helyezett személyeknek, a Községi Közigazgatási 
Hivatal foglalkoztatottainak és a munkatestületbe kinevezett harmadik személyeknek, e rendelet 
rendelkezéseivel összhangban. 

A választott és tisztségbe helyezett személyek és a zentai községi szervekben 
munkaviszonyban levő foglalkoztatottak térítményhez való jogukat kizárólag akkor érvényesíthetik, ha 
teendőiket a munkatestületben munkatestületi elnök, illetve tag minőségben végzik. 

 
3. szakasz 

A Község polgármestere és a Községi Tanács (a továbbiakban: végrehajtó szervek) által 
alakított állandó és időszakos munkatestületek tagjai a szóban forgó testületekben végzett munkáért 
járó térítményre jogosultak. 

A végrehajtó szervek által alakított munkatestületek tagjai számára az alakításról szóló 
aktusban kell megállapítani a térítményhez való jogot és a térítmény összegét, ha ezt másik jogszabály 
másként nem állapítja meg. 

4. szakasz 
A törvénnyel vagy külön jogszabállyal megállapított teendők folyamatos elvégzése érdekében 

a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője által alakított munkatestületbe kinevezett személyek 
számára az alakításról szóló aktusban kell megállapítani a térítményhez való jogot. 

Ha a munkatestület megalakításáról szóló aktus a térítmény összegét nem állapítja meg, a 
térítmény összegét az aktust meghozó külön határozattal állapítja meg. 

 
5. szakasz 

A Községi Közigazgatási Hivatal feladatkörébe tartozó egyedi teendők és feladatok ellátása 
érdekében a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője által alakított munkatestületbe kinevezett 
személyek esetében a megalakításról szóló aktusban kell előirányozni az ezekben a 
munkatestületekben végzett munkáért járó térítményhez való jogot is. 

Ha a munkatestület megalakításáról szóló aktus a térítmény összegét nem állapítja meg, a 
térítmény összegét az aktust meghozó külön határozattal állapítja meg. 
 

6. szakasz 
A jelen rendelet 3. szakaszában említett állandó munkatestületekbe és a rendelet 4. szakaszában 

említett munkatestületekbe kinevezett személyek a munkatestületi üléseken végzett munkában való 
részvételért járó térítményre jogosultak. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett térítményt a Zentai Községi Képviselő-testületnek a 
zentai községi képviselő-testületi munkatestületi elnökök és tagok munkában való részvételért járó 
térítménye kérdését szabályozó általános aktusa által előírt térítmény összegében kell megállapítani, 
kifizetése pedig a munkatestületi tagok üléseken való részvételének a munkatestület elnöke által 
hitelesített nyilvántartása alapján eszközlendő. 
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7. szakasz 
A jelen rendelet 3. szakaszában említett időszakos munkatestületekbe és a rendelet 5. 

szakaszában említett munkatestületekbe kinevezett személyek részére a térítmény összegét jelöltként, 
munkaóraként vagy ülésenként kell meghatározni, amelyet a munkatestület megalakításáról szóló 
aktus vagy külön határozat a munkatestület teendőinek természetétől függően állapít meg. 
 

8. szakasz 
Ha a munkatestület a teendőit munkaidőn kívül, Zenta község helyiségeiben végzi, a 

helyiségek használatáért nem fizet térítményt. 
 

9. szakasz 
Ez a rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napjától számított 

nyolcadik napon lép hatályba. 
 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET    Rácz Szabó László s.k., 
SZÁM: 114-32/2010-I                                    a KKT elnöke 
 
 
228. 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/06. sz. – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg, 2/07. és 11/08. sz.) 84. szakasza 1. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 
2010. november 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi   
 

V É G Z É S T 
 

1. A KKT megerősíti Zenta község statútum-tervezetét.  
2. A KKT Zenta község statútum-tervezetét közvitára utalja.  
3. Zenta község statútum-tervezetéről a közvita 2010.12.31-éig  tart.  
4. Zenta község statútum-tervezetét szerb és  magyar  nyelven  kell közzétenni.  
5. Zenta  község statútumügyi bizottsága figyelemmel kíséri   a  közvita  folyamatát és a közvita  

eredménye alapján  előkészíti Zenta  község   statútum-javaslatának  a szövegét és  megküldi 
azt a  Községi Tanácsnak megerősítés  és  a Zentai Községi Képviselő-testület elé való utalása  
céljából.  

6. A statútumügyi bizottság  a  statútum-javaslatot  a  közvita  eredményeiről szóló jelentéssel 
együtt  nyújtja  be.  

7. Zenta község statútumára a megjegyzéseket, javaslatokat és véleményeket meg lehet adni  
Zenta  község  statútumügyi  különbizottságának szóban vagy írásban  folyamatosan  
2010.12.31-éig.   

 

ZENTA  KÖZSÉG  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE     Rácz Szabó László s.k., 
SZÁM:  016-16/09-V             Zenta KKT elnöke 
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231. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 20. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006 – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 19. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja és Zenta 
község területén az emlékművek és szobrászati alkotások emeléséről és karbantartásáról szóló rendelet 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 9/2010. sz.) 9. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 
2010.  november 30-án   tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A GOMBOS GÁBOR, ZENTA 1881 ÉS 1888 KÖZÖTTI POLGÁRMESTERE EMLÉKÉT 

MEGÖRÖKÍTŐ MELLSZOBOR FELÁLLÍTÁSA IRÁNTI KEZDEMÉNYEZÉS 
ELFOGADÁSÁRÓL 

 
I. 

A képviselő-testület elfogadja a Zentai Ci-Fi Civil Központ által a Gombos Gábor emlékét megörökítő 
mellszobor felállítása iránt benyújtott kezdeményezést. 
 

II. 
A jelen határozat I. fejezetében említett mellszobrot a Szabadkai Alapfokú Bíróság Zentai Szervezeti 
Egysége Zenta, Fő tér 2. sz. alatti épülete előtti járdarészen kell felállítani. 
 

III. 
A jelen határozat I. fejezetében említett teendők realizálásával kapcsolatos összes tevékenységet a 
Zentai Ci-Fi Civil Központ foganatosítja. 
 

IV. 
A jelen határozat I. fejezetének realizálásához szükséges eszközöket a Zentai Ci-Fi Civil Központ 
biztosítja. 
 

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

 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                          Rácz Szabó László s.k., 
Szám: 350-40/2010-I                                                                          Zenta KKT elnöke 
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KIADÓ: Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Fő tér 1. 
Telefon: 024/813-574 
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SZERKESZTŐ: Spec., Kocsis Szürke Makk Anna, a Zentai KKT titkára 

ÉVI 
ELŐFIZETÉS: 

2.400,00 din. Az előleget háromhavonként vagy egy évre előre kell 
fizetni. A hirdetés díja 2.000,00 dinár, előfizetőknek 1.000,00 dinár. 
A költségvetés használóinak a hirdetés díjmentes. 

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