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27. 
A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06. és 65/08. – 

más törvény és 41/2009. szám) 14. szakaszának 4. bekezdése, 60. szakaszának 2. és 4. bekezdése és 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja 1/2006. szám – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 19. szakaszának 26. pontja alapján, a Mezőgazdasági, Kereskedelmi, 
Erdészeti és Vízgazdasági Minisztérium 2011.03.29-én kelt, 320-11-00133/2011-15 számú 
jóváhagyásával Zenta Község Képviselő-testülete 2011.03.31-én meghozta  
 

A ZENTAI KÖZSÉGI MEZ ŐGAZDASÁGI  
FÖLDTERÜLET VÉDELMÉRE, RENDEZÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ 

2011. ÉVI ÉVES PROGRAMOT 
 

I. 
A PROGRAM ÁLTALÁNOS  RÉSZE   

 
 

BEVEZETŐ 
 

1.   Zenta község földrajzi helyzete és domborzati jellemzői   
Zenta község fekvését az alábbiak jellemzik:   

–  jó összeköttetés a környezetével, 
–  fejlett úthálózat, 
–  Telecskai-fennsík, 
–  Tisza  folyó. 

Zenta község  területén  geomorfológiai  tekintetben az  alábbi   egészek válnak ki:  
– alluviális síkság a Tisza folyó mentén, 
–  löszterasz. 

A Tisza folyó alluviális síksága vízi erózióval és a folyó hordalékának felhalmozódásával keletkezett.   
A síkság homokból, a folyó üledékéből és agyagból áll.  
A löszterasz különböző vastagságú löszből áll.  
 

2. Talajtan 
A község területén a talajtani takarót főként az alábbi talajtípusok teszik:   
 

–  karbonátos és nem karbonátos csernozjom; 
–  karbonátos réti fekete termőföld; 
–  szikes réti fekete termőföld; 
–  különböző mechanikai összetételű alluviális talaj; 
–  nehéz réti fekete föld és szurokföld; 
–  szoloncsák; 
–  deluviális - alluviális hordalék. 

 

A legnagyobb területet a csernozjom típusú talaj foglalja el. E talajtípus termőértéke nagyon magas, 
és az optimális talajnedvesség jelenlétében kiegyensúlyozott mezőgazdasági  hozamot  ad.   
A szikes talaj hidromorf szerkezetű, a csernozjom típusú talajhoz viszonyítva gyengébb termőértékkel 
bír. Ezek a területek ki vannak téve a felszíni és felszín alatti vizek kártékony hatásának.   
A Tisza folyó mentén található a különféle mechanikai összetételű allúvium, amely a tiszai áradási 
rend közvetlen hatása alatt áll.   
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3. Éghajlat   
Zenta községet a  mérsékelten  kontinentális éghajlat értékei jellemzik.  A kontinentális éghajlat   
keletről és  északkeletről  terjed, és  felöleli  a  belterjes   növénytermelés  területét.   A kontinentális  
éghajlati  területen  négy  évszak jut  kifejezésre.  Az  évi  középhőmérséklet   kb. 11oC-t  tesz  ki.   
Jellemzőek a nyári forróságok és a téli időszakban a nagyon alacsony hőmérsékletek. A fagymentes 
időszak  tartama  150-től  180 napig terjed.   
Az évi borultsági középérték 45% körüli.    
Az évi csapadékmennyiség az 550 és 650 mm határain belül mozog, a vegetáció aktív részében esik  
a  teljes csapadékmennyiség  mintegy  60%-a,  amely  a  májusi  és  júniusi  hónapokban éri el a  
maximumot.   
 

4.  Hidrográfiai és hidrológiai jellemzők   
Ebben a térségben a legnagyobb természetes vízfolyás a  Tisza  folyó.   
 
1. sz.  táblázat:  A mezőgazdasági  területek  kataszteri községenkénti  és  kultúrák  szerinti  áttekintése   

Mezőgazdasági földterület hektárban 

Művelhető mezőgazdasági földterület hektárban           

Szántó Kert 

Gyü-
möl-
csös Szőlő Rét Összesen Legelő 

Halastó, 
nádas és 
mocsár 

Egyéb 
földte-
rület ÖSSZESEN 

Sor
sz. 

Kat. 
község 1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

1 Zenta 12,963 18 280 92 246 13,599 445 78   14,122 

2 Tornyos 12,163 0 90 21 52 12,326 18 51   12,395 

3 Bátka 212 0 5 54 0 271 0 0   271 

ÖSSZESEN 25,338 18 375 167 298 26,196 463 129 0 26,788 
 

 
2. sz.  táblázat: A mezőgazdasági  földterületek áttekintése  a  tulajdonforma  szerint  

Mezőgazdasági földterület hektárban 
Művelhető mezőgazdasági földterület hektárban   

Rét     Összesen 
Legelő 

Halastó, 
nádas és 
mocsár 

Egyéb 
terület 

Összesen Sorsz.  
Tulajdon-

forma 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 
Magán-
tulajdon 9,505 18 266 86 158 10,033 160 7   10,200 
 SZK állami 
tulajdon 3,044       80 3,124   44   3,168 
JSZK állami 
tulajdon           0       0 
Társadalmi 
tulajdon           0       0 
Szövetkezeti 
tulajdon           0       0 
Vegyes 
tulajdon           0       0 

1 Zenta 

Más 
tulajdonforma 414   14 6 8 442 285 27   754 
Magán-
tulajdon 9,565   81 21 18 9,685 18 9   9,712 
 SZK állami 
tulajdon 2,058   2   34 2,094   42   2,136 
JSZK állami 
tulajdon           0       0 
Társadalmi 
tulajdon           0       0 

2 Tornyos 

Szövetkezeti 
tulajdon           0       0 
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Vegyes 
tulajdon 540   7     547       547 
Más 
tulajdonforma           0       0 
Magán-
tulajdon 195   5 50   250       250 
 SZK állami 
tulajdon 15         15       15 
JSZK állami 
tulajdon           0       0 
Társadalmi 
tulajdon           0       0 
Szövetkezeti 
tulajdon           0       0 
Vegyes 
tulajdon           0       0 

3 Bátka 

Más 
tulajdonforma 2     4   6       6 

 
 

3. táblázat:  A mezőgazdasági  területek  osztályok  szerint   
 

Mezőgazdasági földterület hektárban Összesen 

  Növényi 
kultúra  II III IV V VI VII VIII  

Szántó 2,560 5,834 15,490 1,127 140 8 0 0 25,159 
Kert 0 18 0 0 0 0 0 0 18 
Gyümölcsös 115 222 37 0 0 0 0 0 374 
Szőlő 75 67 25 0 0 0 0 0 167 
Rét 16 142 130 5 5 0 0 0 298 
Legelő 32 152 210 108 141 0 0 0 643 
Nádas 
mocsár 47 80 2 0 0 0 0 0 129 
Összesen 2,845 6,515 15,894 1,240 286 8 0 0 26,788 

 
4. táblázat: Lecsapolás 
 

Csatornahálózat Alagcsövezés Összesen 
Kiépítve 
hektárban 

Működésben 
hektárban 

Kiépítve 
hektárban 

Működésben 
hektárban 

Kiépítve 
hektárban 

Működésben 
hektárban 

3200 3200 0 0 3200 3200 

 
5. táblázat: Öntözés 
 

Széles átmérőjű 
gépek, hektárban 

Tifonok, 
hektárban 

Csöpögtető 
(miniszórófejes) 

öntözés, hektárban 

Billenőkaros  
öntözés, 

hektárban 

Egyéb, 
hektárban 

Összesen, 
hektárban 

2416 250 0 50 242 2958 
 
 
6. táblázat:  A mezőgazdasági földterület minőségének  javítása  és  a  rétek  és  legelők  lecsapolása   
 

Fizikai  melioráció,  
hektárban 

Vegyi  
melioráció,  
hektárban 

Biológiai 
melioráció, 
hektárban 

A rét- és  legelő- 
melioráció 
hektárban 

Egyéb,  
hektárban 

Összesen, 
hektárban 

     0 
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7. táblázat: Az  állami  tulajdonú  mezőgazdasági  terület  használói   
 

Kataszteri községekként  
kimutatva 

A használó neve és címe 

Az  általa 
használt terület  

hektárban Zenta Tornyos 

Mezőgazdasági Szakszolgálat  Zenta Kft. Zenta   86.5942 86.5942 0.0000 

Zentai Vadászegyesület   36.6730 36.6730 0.0000 

A 2007. évi progoram szerinti  bérlők  480.4101 387.9302 92.4799 

A 2009. évi program szerinti bérlők   936.4655 714.0112 222.4543 

Összesen  1,540.1428 1,225.2086 314.9342 
 

• KFI Zenta, ingatlan-nyilvántartási hivatal 
 
 
A mezőgazdasági terület védelme   
 
Le  kell  írni a  mezőgazdasági  földterületek  pillanatnyi állapotát,  hogy  milyen mértékben   van 
kitéve  a  mezőgazdasági  földterület eróziónak,  veszélyes  és  káros  anyagoknak,  növényvédő 
szereknek stb. 
Alkalmazzák-e  és  milyen  mértékben  a  mezőgazdasági földterületekre vonatkozó védelmi 
intézkedéseket.  
 
A mezőgazdasági  terület  pillanatnyi  állapota  Zenta  községben 
 

- Zenta  községben a  teljes mezőgazdasági terület  26800  ha mezőgazdasági  termelésre 
alkalmas területet  tesz  ki,   

- a szélvédő sávok hiánya miatt a mezőgazdasági terület ki van téve a szelek, illetve az 
eolikus (szél  általi) erózió hatásának,  

- a mezőgazdaságban a vegyi anyagok használata egyre belterjesebb, és a környezetre a 
legnagyobb veszélyt a veszélyes anyagok szakszerűtlen és mértéktelen  használata  jelenti, 

- a műtrágya használata előzőleges részletes vegyi és talajtani elemzés nélkül potenciális 
veszélyt  jelent   a  környezetre nézve a  régiókban,  ahol  jelen van a belterjes  konyhakerti 
termelés védett  területen  (fólia)  

- a víznek öntözésre való felhasználása a víz vegyi összetételének elemzése nélkül,   
- a gyárak környékén fennáll a földterületek veszélyes és káros anyagokkal való 
      szennyezettségének veszélye,  
- illegális szeméttelepek létezése, amelyek a művelhető földterületek közvetlen közelében 

helyezkednek el.    
 
Jelen pillanatban nincsenek foganatosítva intézkedések a mezőgazdasági földterület védelmét  
illetően,  kivéve   az  illegális  szeméttelepek  szanálását. 
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A mezőgazdasági terület rendezése   
 

A mezőgazdasági terület tagosítására a zentai kataszteri községben  és  a  tornyosi  kataszteri  
községben  1965-ben  került  sor.  Az  új földmérést a zentai  kataszteri  községben  1961-től  1962-
ig,  míg  a  tornyosi  kataszteri községben  1963-ban végezték.   

 
Sem a  tagosítás,  sem  pedig a  mezőgazdasági  földterület új  felmérése  nem lett  elvégezve  

a  bátkai kataszteri  községben.    
 
Öntöző-  és  lecsapolócsatorna épült,  de  annak  működése  nem megfelelő.  A  csatornának   

az  öntözésre  való használását az öntözési  rendszer  állapota  korlátozza.  A csatornahálózat  
állapotának problémája  a  magas  talajvizek  és a nagy mennyiségű  csapadékvizek időszakában jut 
kifejezésre,  így tehát  nagy  felületű   mezőgazdasági  földterületek   ezekben az  időszakokban   vagy  
víz alá kerülnek,  vagy  kiszáradnak, amikor  öntözni  kellene  őket.  Emiatt  szükséges  a  meglévő  
csatornahálózatnak a működésbe helyezése, a  hiányzó csatornák  kiépítése és rendszeres  
karbantartása.    

A mezei  utak  jelentős  mértékben   rossz  állapotúak. A mezei  utak  nagy  felületeit  a  
mezőgazdasági   földterületek   tulajdonosai  és  használói  bitorolják.  Tekintettel  az  állapotra,  
jelentős  eszközök  befektetése  szükséges  a  mezei  utak  kiépítésébe,  rendezésébe  és  
karbantartásába.    
 

II. 
 

A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET VÉDELMI ÉS RENDEZÉSI MUNKÁLAT AI 
MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK PROGRAMJA   

 
8. TÁBLÁZAT:    Bevételi terv – saját  részvétel  
  

Eszközforrás (din) 

A 2010. évi program alapján áthozott eszközök  56,809,793.12 

A 2009. évi program alapján a mezőgazdasági földterületek bérletéből   
várt eszközök a 10 a.  táblázat szerint    5,252,375.94 

A 2010. évi program alapján a mezőgazdasági földterületek bérletéből   
várt eszközök a 10 b.  táblázat szerint    18,222,857.30 

A 2006/2007. évi  program alapján a mezőgazdasági földterületek 
bérletéből várt eszközök a 11.  táblázat  szerint   7,948,204.85 

ÖSSZESEN   88,233,231.21 
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9. táblázat: A mezőgazdasági  földterület  védelme, rendezése és  használata  munkaprogramjának a megállapítása    
 

A finanszírozás konstrukciója 

Saját részvétel  Saját részvétel  A beruházás 
rendeltetése   

Terület 
hektárban, a 
minták száma 

A beruházás 
költség-
előirányzati 
értéke 
dinárban  (%)  (din)  (%)  (din) 

A mezőgazdasági föld 
tagosítása 332 ha 7,000,000.00   7,000,000.00     

A mezőgazdasági  
földterület öntözése   2 projektum 25,000,000.00   25,000,000.00     

Az  állami parcellák  
kijelölése           100 parcella 1,000,000.00   1,000,000.00     

A mezei utak 
rendezése   200.000 m² 30,529,231.21   30,529,231.21     

A jégvédelmi szolgálat 
rendezése és felszerelése 12 lövész 200,000.00   200,000.00     
A mezőőrszolgálat  
rendezése és 
felszerelése            10 mezőőr 5,760,000.00        40.00      2,304,000.00 60,00 3.456.000,00 

A tervezett úthálózat 
terepre való átvitele 
(úthálózat létesítése) 64.000 m 3,500,000.00   3,500,000.00     

I.  A 
MEZŐGAZDASÁGI 
FÖLDTERÜLET 
RENDEZÉSE     72,989,231.21   69,533,231.21   3,456,000.00 
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A finanszírozás konstrukciója 

Saját részvétel  Saját részvétel  A beruházás 
rendeltetése   

Terület 
hektárban, a 
minták száma 

A beruházás 
költség-
előirányzati 
értéke dinárban  (%)  (%)  (%)  (%) 

A mezőgazdasági föld 
termőképességének 
ellenőrzése (az I. től az 
V. osztályig) 

1500 minta 3,500,000.00   3,500,000.00     
Az ásványi  nitrogén  
kivizsgálása  a földben  

1200 minta 700,000.00   700,000.00     
A mezőgazdasági 
földterületek védelme   

5000 ha 3,000,000.00   3,000,000.00     
Szélvédő sávok 
telepítése és 
fenntartása 5000 db. 7,500,000.00   7,500,000.00     

II A 
MEZŐGAZDASÁGI 
FÖLD VÉDELME   14,700,000.00   14,700,000.00   0.00 

Tanulmányi-kutatói 
munka 3 tanulmány 3,000,000.00 65 1,950,000.00 35 1.050.000,00 

egyéb   2,050,000.00   2,050,000.00     

III A 
FÖLDTERÜLETEK 
PROBLÉMÁJÁT 
KEZEL Ő 
TANULMÁNYI-
KUTATÁSI 
TEENDŐK   5,050,000.00   4,000,000.00   1,050,000.00 

összesen (I+II+ III)   92,739,231.21   88,233,231.21   4,506,000.00 
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9b. TÁBLÁZAT  Jelentés a 2010. évben felhasznált eszközökről   

Terület hektárban, a minták 
száma A beruházás költségelőirányzati értéke dinárban Saját részvétel Egyéb források 

A 2010. évi program 
szerinti terv felhasználva 

A 2010. évi 
program 

szerinti terv felhasználva 

A beruházás 
rendeltetése 

A 2010. évi 
program 
szerinti terv megvalósítás 

A 2010. évi 
program 
szerinti terv 

Költségelőirá
nyzati érték számla szerint din % din % din % din % 

A mezőgazdasági 
föld öntözése 4 projektum 0,00 11,100,000.00 0,00 0,00 11,100,000.00 100,00 0,00 0,00 0,00   0,00   
Az állami 
parcellák 
kijelölése 170  parcella 180  parcella 1,500,000.00 1,498,000.00 1,498,000.00 1,500,000.00 100,00 1,498,000.00 100,00 0,00   0,00   

Mezei utak 
rendezése 257500 m² 35040 m² 28,350,000.00 4,575,955.68 4,575,955.68 28,350,000.00 100,00 4,575,955.68 100,00 0,00   0,00   

A mezőőr 
szolgálat 
rendezése és 
felszerelése 11mezőőr 0,00 3,000,000.00 0,00 0,00 3,000,000.00 100,00 0.00 100,00 0,00   0,00   
A 
mezőgazdasági 
föld termő-
képességének 
ellenőrzése 1521 minta 1521 minta 3,422,000.00 3,422,000.00 3,422,000.00 3,422,000.00 100,00 3,422,000.00 100,00 0,00   0,00   

Ásványi 
nitrogén 
kivizsgálása 1250 minta 1045 minta 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 100,00 500,000.00 100,00 0,00   0,00   

A föld 
rágcsálóktól való 
védelme 4000 ha 0,00 2,000,000.00 0,00 0,00 2,000,000.00 100,00 0,00 0,00 0,00   0,00   

A szélvédő 
sávok telepítése 
és fenntartása 6000 db 200 db 7,462,000.00 248,724.00 248,724.00 7,462,000.00 100,00 248,724.00 100,00 0,00   0,00   
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Tanulmányi-
kutatói munkák   2 tanulmány 10,794,472.80 1,074,000.00 1,074,000.00 10,794,472.80 100,00 1,074,000.00 100,00 0,00   0,00   

ÖSSZESEN:     68,128,472.80 11,318,679.68 11,318,679.68 68,128,472.80 0.00 11,318,679.68 0.00 0.00 0.00 0.00   

 
10a. táblázat: Jelentés az állami tulajdonú földek bérbeadásáról szóló 2009. évi program alapján létrejött szerződésekről (II. bérleti év) 
 

S. 
sz. 

A jogi /természetes 
személy neve A szerződés száma 

bérleti idő  
(-tól, -ig) 

Terület 
(ha) 

ár/ha 
(euróban) 

Szerződés 
szerinti éves 

bérlet összesen 
(euró) 

A község 
várható 
bevétele – 
40% (euró) 

A 
fennmaradt 
bérleti rész 
befizetése 

A befizetés 
fennmaradt 

összege 
(euró) 

A befizetés 
kelte 

Fizetési 
biztosítás 
eszköze 

1 Barsi Csongor 320-11-07641/67-2009-06 0.7794 116.72 90.97 36.39 90,97 0,00 2010.09.30. váltó 

2 Horvát Kátai Jácint 320-11-07641/3-2009-06 70.6066 21.40 1,510.98 604.39 1.510,78 0,00 2010.09.30. váltó 

3 Sós Attila 320-11-07641/10-2009-06 7.3441 30.84 226.49 90.60 226,84 0,00 2010.10.08. váltó 

4 Zagyi Gábor 320-11-07641/11-2009-06 11.5161 41.06 472.85 189.14 0.00 0,00   mind fizetve 

5 Pósa Erna 320-11-07641/16-2009-06 7.5197 73.52 552.85 221.14 552,88 0,00 2010.10.25. váltó 

6 Kalmár Nándor 320-11-07641/18-2009-06 4.9479 16.16 79.96 31.98 0.00 0,00   mind fizetve 

7 Borosgyevi Ferenc 320-11-07641/20-2009-06 2.2897 38.70 88.61 35.44 0.00 0,00   mind fizetve 

8 Barsi Csongor 320-11-07641/21-2009-06 6.5112 56.67 368.99 147.60 335.65 0,00 2009.11.18. váltó 

9 Nagy Tibor 320-11-07641/22-2009-06 9.2630 113.67 1,052.93 421.17 526.54 0,00 2009.11.23. váltó 

10 Györe János 320-11-07641/24-2009-06 8.9414 27.19 243.12 97.25 0.00 0,00   mind fizetve 

11 Rákóci Ferenc 320-11-07641/26-2009-06 4.4110 63.36 279.48 111.79 253.94 0,00 2009.11.24. váltó 

12 Györe József 320-11-07641/31-2009-06 8.6572 64.00 554.06 221.62 0.00 0,00   mind fizetve 

13 Burány László 320-11-07641/32-2009-06 4.2315 74.96 317.19 126.88 287.83 0,00 2009.11.24. váltó 

14 Barsi Csongor 320-11-07641/35-2009-06 1.9438 55.83 108.52 43.41 98.69 0,00 2009.10.23. váltó 

15 Lazar Oluški 320-11-07641/36-2009-06 161.8821 600.30 97,177.82 38,871.13 72,886.65 0,00 2009.10.21. váltó 

16 Csabai László 320-11-07641/38-2009-06 0.4161 93.32 38.83 15.53 0.00 0,00   mind fizetve 

17 Csabai László 320-11-07641/39-2009-06 3.2408 140.16 454.23 181.69 410.47 0,00 2009.11.23. váltó 

18 Földi Ervin 320-11-07641/40-2009-06 

2009.10.30. 
2012.11.01 

6.4039 140.16 897.57 359.03 811.07 0,00 2009.10.22. váltó 
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S. 
sz. 

A jogi /természetes 
személy neve A szerződés száma 

Bérleti idő  
(-tól, ig) 

Terület 
(ha) 

Ár/ha 
(euróban) 

Szerződés 
szerinti éves 

bérlet összesen 
(euró) 

A község 
várható 
bevétele – 
40% (euró) 

A 
fennmaradt 
bérleti rész 
befizetése 

A befizetés 
fennmaradt 

összege 
(euró) 

A befizetés 
kelte 

Fizetési 
biztosítás 
eszköze 

19 Boldizsár Lóránt 320-11-07641/44-2009-06 2.3051 94.61 218.09 87.23 196.36 0,00 2009.11.26. váltó 

20 Lazar Oluški 320-11-07641/45-2009-06 5.4445 165.84 902.92 361.17 829.21 0,00 2009.10.21. váltó 

21 Csernák Nándor 320-11-07641/49-2009-06 0.2829 51.63 14.61 5.84 0.00 0,00   mind fizetve 

22 Rákóci Ferenc 320-11-07641/56-2009-06 1.1247 146.58 164.86 65.94 151.36 0,00 2009.10.23. váltó 

23 Lazar Oluški 320-11-07641/60-2009-06 

 

38.4318 59.92 2,302.83 921.13 2,071.58 0,00 2009.10.21. váltó 

24 Menyhárt László 320-11-07641/61-2009-06 19.4357 58.75 1,141.85 456.74 1,037.75 0,00 2009.10.27. váltó 

25 Cukorgyár Rt. 320-11-07641/62-2009-06 87.3120 206.50 18,029.93 7,211.97 17,113.32 0,00 2009.10.21. váltó 

26 Kalmár Dániel 320-11-07641/63-2009-06 1.7912 104.85 187.81 75.12 168.99 0,00 2009.10.22. váltó 

27 Kalmár Dániel 320-11-07641/64-2009-06 1.4540 104.85 152.45 60.98 137.17 0,00 2009.10.22. váltó 

28 Kalmár Dániel 320-11-07641/65-2009-06 0.8950 119.83 107.25 42.90 96.50 0,00 2009.10.22. váltó 

29 Kalmár Dániel 320-11-07641/66-2009-06 

2009. 10.30. 
2012. 11.01. 

1.0277 104.85 107.75 43.10 96.94 0,00 2009.10.22. váltó 

ÖSSZESEN 480.4101 102.97 127,845.80 51,138.32 97,510.02 0,00     

 A táblázat kidolgozásában felhasznált eruróárfolyam 102.7092 40% dinárban 5,252,375.94   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 4. szám − 

2011. március 31. 

 

 - 131 - 

10b. táblázat: Jelentés az állami tulajdonú földek bérbeadásáról szóló 2009. évi program alapján létrejött szerződésekről (I. bérleti év) 
 

S. 
sz. 

A jogi /természetes 
személy neve A szerződés száma 

Bérleti idő  
(-tól, ig) Terület (ha) 

Ár/ha 
(euróban) 

Szerződés 
szerinti éves 

bérlet összesen 
(euró) 

A község 
várható 
bevétele – 
40% (euró) 

A 
fennmaradt 
bérleti rész 
befizetése 

A befizetés 
fennmaradt 

összege 
(euró) 

A befizetés 
kelte 

Fizetési 
biztosítás 
eszköze 

1 Kovács Kálmán 320-11-02220/37-2010-15 33.6553 85.53 2,878.56 1,151.42 286.87 0.00 2010.09.09. kezesség 

2 Menyhárt László 320-11-02220/40-2010-15 30.4237 46.28 1,408.00 563.20 140.31 0.00 2010.09.16. jelzálog 

3 Német Franciska 320-11-02220/43-2010-15 8.8044 118.83 1,046.19 418.48 104.11 0.00 2010.09.10. kezesség 

4 Német Franciska 320-11-02220/47-2010-15 32.5360 108.86 3,541.77 1,416.71 352.43 0.00 2010.09.10. kezesség 

5 Barsi Csongor 320-11-02220/48-2010-15 15.2602 58.95 899.65 359.86 89.37 0.00 2010.09.09. kezesség 

6 Barsi Csongor 320-11-02220/49-2010-15 39.9870 54.65 2,185.14 874.06 217.76 0.00 2010.09.09. kezesség 

7 Törtei István 320-11-02220/52-2010-15 69.4498 185.25 12,865.61 5,146.24 1,283.67 0.00 2010.08.17. kezesség 

8 Szitás Zoltán 320-11-02220/58-2010-15 95.2782 170.52 16,246.88 6,498.75 1,620.64 0.00 2010.08.24. kezesség 

9 Miroslav Tatić 320-11-02220/60-2010-15 28.4769 175.18 4,988.50 1,995.40 498.07 0.00 2010.09.13. kezesség 

10 Földi Ervin 320-11-02220/61-2010-15 43.1273 172.96 7,459.19 2,983.68 744.75 0.00 2010.09.15. kezesség 

11 Csabai László 320-11-02220/64-2010-15 25.9250 169.29 4,388.96 1,755.58 436.83 0.00 2010.09.06. kezesség 

12 Törtei László 320-11-02220/65-2010-15 61.7039 155.22 9,577.44 3,830.98 955.58 0.00 2010.08.17. kezesség 

13 Mucsi Zoltán 320-11-02220/71-2010-15 106.3654 155.22 16,509.63 6,603.85 1,645.95 0.00 2010.08.24. kezesség 

14 Csabai Toltán 320-11-02220/79-2010-15 56.2796 170.73 9,609.05 3,843.62 956.37 0.00 2010.09.13. kezesség 

15 Pletikoszity Árpád 320-11-02220/80-2010-15 66.7385 155.22 10,358.89 4,143.56 1,032.75 0.00 2010.09.14. banki gar. 

16 Kalmár Zsolt 320-11-02220/81-2010-15 108.8370 153.34 16,688.85 6,675.54 1,670.25 0.00 2010.09.06. banki gar. 

17 Bűn Tibor 320-11-02220/83-2010-15 36.0877 155.22 5,601.39 2,240.56 558.75 0.00 2010.09.13. jelzálog 

18 Balog Tibor 320-11-02220/87-2010-15 71.2503 186.26 13,271.04 5,308.42 1,325.03 0.00 2010.09.13. jelzálog 

19 Bilicki Krisztián 320-11-02220/98-2010-15 6.2793 155.22 974.65 389.86 97.23 0.00 2010.09.01. kezesség 

20 Kvark Kft. 0.8272 21.39 17.69 7.08 1.77       

21 Kvark Kft. 5.9574 21.01 125.14 50.06 12.53       

22 Kvark Kft. 
Bérbeadási folyamatban  

2010. 11.01. 
2013. 10.31. 

2.3649 21.39 50.59 20.24 5.06       
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S. 
sz. 

A jogi /természetes 
személy neve A szerződés száma 

Bérleti idő  
(-tól, ig) 

Terület 
(ha) 

Ár/ha 
(euróban) 

Szerződés 
szerinti éves 

bérlet összesen 
(euró) 

A község 
várható 
bevétele – 
40% (euró) 

A 
fennmaradt 
bérleti rész 
befizetése 

A befizetés 
fennmaradt 

összege 
(euró) 

A 
befizetés 

kelte 

Fizetési 
biztosítás 
eszköze 

23 Novák Róbert 68.3510 24.43 1669.53 667.81 168.49       

24 Fátyol László 4.8709 68.10 331.72 132.69 33.48       

25 Novák Róbert 

  

41.0755 16.58 680.92 272.37 67.91       

26 Novák Róbert 2.4355 81.80 199.23 79.69 19.87       

27 Kvark Kft. 2.3079 93.85 216.60 86.64 21.68       

28 Kvark Kft. 5.7807 22.36 216.60 86.64 12.94       

29 Kvark Kft. 6.3405 53.23 337.51 135.00 33.79       

30 Kvark Kft. 0.5230 18.06 9.45 3.78 0.95       

31 Kvark Kft. 0.4918 91.91 44.71 17.88 4.48       

32 Kvark Kft. 0.6195 10.70 6.63 2.65 0.66       

33 Kvark Kft. 0.5025 107.39 53.96 21.58 5.40       

34 Kvark Kft. 5.2180 107.38 560.32 224.13 56.09       

35 Kvark Kft. 0.5755 106.95 61.55 24.62 6.16       

36 Mladen Savić 3.5361 215.55 762.21 304.88 49.25       

37 
Menyhárt Urbán 
Ágnes 67.1159 28.38 1,904.54 761.82 189.93       

38 Kvark Kft. 30.6628 109.82 3,367.31 1,346.92 1,224.36       

39 Kvark Kft. 44.4795 6.27 278.90 111.56 27.81       

40 Kvark Kft. 27.3871 75.87 2,077.80 831.12 901.45       

41 Kvark Kft. 19.1715 36.82 705.82 282.33 70.39       

42 Maja Savić 80.0978 85.98 6,886.54 2,754.62 3,420.51       

43 Milenko Ćulibrk 20.2312 24.57 496.99 198.80 50.19       

44 Ilija Kolundžija 29.0852 121.89 3,545.00 1,418.00 1,760.80       

45 Piri Bertalan 101.4014 6.73 682.63 273.05 68.07       

46 Fátyol László 

Bérbeadás folyamatban 
2010. 11.01. 
2013. 10.31. 

1.4025 100.92 141.55 56.62 14.12       



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 4. szám − 

2011. március 31. 

 

 - 133 - 

S. 
sz. 

A jogi /természetes 
személy neve A szerződés száma 

Bérleti idő  
(-tól, ig) Terület (ha) 

Ár/ha 
(euróban) 

Szerződés szerinti 
éves bérlet 

összesen (euró) 

A község 
várható 
bevétele – 
40% (euró) 

A 
fennmaradt 
bérleti rész 
befizetése 

A befizetés 
fennmaradt 

összege 
(euró) 

A 
befizetés 

kelte 

Fizetési 
biztosítás 
eszköze 

47 Cukorgyár Rt. 156.9269 462.94 72,647.05 29,058.82 17,031.15       

48 Cukorgyár Rt. 112.2843 484.60 54,413.52 21,765.41 14,730.22       

49 Cukorgyár Rt. 77.3928 487.17 37,703.43 15,081.37 8,468.00       

50 Relja Kurjački 200.9487 491.50 98,767.25 39,506.90 20,834.42       

51 Hevér Tamás 87.1238 419.67 36,563.16 14,625.26 9,449.39       

52 Cukorgyár Rt. 

  

51.0353 458.14 23,381.51 9,352.60 5,538.82       

53 Jan Vardžik 81.6075 486.89 39,734.23 15,893.69 8,856.80       

54 Cukorgyár Rt.  

2010.11.01. 
2013.10.31. 93.6471 546.90 51,215.38 20,486.15 12,285.27       

55 53.árv. egység 72.2063               

56 54. árv. egység 91.8223               

57 55. árv. egység 74.8813               

58 56.árv. egység 83.6857               

59 57. árv. egység 81.0708               

60 59. árv. egység 37.4385               

61 62. árv. egység 32.3043               

62 63. árv. egység 32.0359               

63 66. árv. egység 58.8224               

64 67. árv. egység 61.1038               

65 68. árv. egység 62.4512               

66 69. árv. egység 72.6420               

67 70. árv. egység 79.8162               

68 72. árv. egység 67.4471               

69 73. árv. egység 63.2189               

70 74. árv. egység 

Bérbeadás folyamatban 
 

  

59.5576               
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S. 
sz. 

A jogi /természetes 
személy neve A szerződés száma 

Bérleti idő  
(-tól, ig) Terület (ha) 

Ár/ha 
(euróban) 

Szerződés szerinti 
éves bérlet 

összesen (euró) 

A község 
várható 
bevétele – 
40% (euró) 

A 
fennmaradt 
bérleti rész 
befizetése 

A befizetés 
fennmaradt 

összege 
(euró) 

A 
befizetés 

kelte 

Fizetési 
biztosítás 
eszköze 

71 75. árv. egység 71.5990               

72 76. árv. egység 64.3534               

73 77. árv. egység 58.3964               

74 78. árv. egység 66.7741               

75 82. árv. egység 89.8419               

76 84. árv. egység 110.9921               

77 85. árv. egység 112.0983               

78 86. árv. egység 113.5414               

79 90. árv. egység 

 

 

91.1940               

80 91. árv. egység 143.4654               

81 92. árv. egység 49.9244               

82 93. árv. egység 
  

222.8715               

83 Mezőgazdaság Rt.   (507.4553) 135.97 68,998.36 27,599.34         

84 Mezőgazdaság Rt. 

Bérbeadás folyamatban 
 

  
(1,718.100

9) 136.23 234,056.90 93,622.76         

ÖSSZESEN 4595.8009  443,554.65 177,421.86  0.00     

 A táblázat kidolgozásában felhasznált euróárfolyam 102.7092 40% dinárban 18,222,857.30     

 
Megjegyzés: a 83. és 84. sorszám alatti parcellák az 55–82. sorszám alatti parcellákat tartalmazzák 
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11. táblázat: a várható eszközök bíróságon kívüli egyezség alapján a 2006/2007. évre 

 
S. 

szám 
A jogi/ természetes személy 

neve 
Terület  

(ha) 
Fizetési 
határidő 

Teljes összeg 
(euró) 

Befizetés összeg 
(dinár) 

A befizetés kelte 
A befizetés várható 

összege – 40% 
(euró) 

Aláírt egyezség  
(igen-nem) 

1 Mezőgazdaság Rt. 4611.5006 31.07.2011. 193.463,79 0.00 / 77.385,52 Igen 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

ÖSSZESEN   4611.5006   193.463,79 0.00   77,385.52   

  A táblázat kidolgozásában felhasznált eruróárfolyam 102.7092 7,948,204.85  
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III. 
AZ ÁLLAMI TULAJDONBAN LEV Ő MEZŐGAZDASÁGI  

FÖLDTERÜLET HASZNÁLATÁNAK TERVE 
 

12. TÁBLÁZAT Térítésmentes használat DTD VÍZGAZDASÁG ZENTA Kft. 

KK 
Birtoklap/ingatlanlap 

száma 
Kataszteri parcella 

száma 
Kultúra Osztály Terület (ha) 

Zenta 17068 16547/1 Szántó 4 1,0000 
Zenta 17068 16546/2 Legelő 3 7,7206 
Zenta 17068 16547/2 Legelő 3 1,9001 
Zenta 17068 165473 Szántó 4 0,2394 
Zenta 17068 16547/5 Szántó 4 0,7454 
Zenta 17068 16624 Szántó 3 0,3927 
Zenta 17068 16625 Legelő 2 0,8505 
Zenta 17068 16626 Szántó 3 0,0271 

ÖSSZESEN         12,8758 
Zenta 17068 16661/2 Szántó 3 0,0740 
Zenta 17068 16663 Szántó 3 0,2799 
Zenta 17068 16664 Legelő 4 0,8878 
Zenta 17068 16702 Szántó 3 1,4456 
Zenta 17068 16703 Legelő 3 6,4293 
Zenta 17068 16708/2 Legelő 4 0,7420 
Zenta 17068 16708/3 Szántó 3 0,1640 
Zenta 17068 16710 Legelő 4 4,3437 
Zenta 17068 16711/3 Szántó 4 0,9060 
Zenta 17068 16717 Legelő 3 8,9420 

ÖSSZESEN         24,2143 
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KK 
Birtoklap/ingatlanlap 

száma 
Kataszteri parcella 

száma 
Kultúra Osztály Terület (ha) 

Zenta 17068 18229 Legelő 4 0,4496 
Zenta 17068 18231 Legelő 4 0,0125 
Zenta 17068 18232 Legelő 4 0,0351 
Zenta 17068 18233 Legelő 4 0,6204 

ÖSSZESEN         1,1176 
Zenta 17068 18991 Szántó 3 0,1462 
Zenta 17068 18992 Legelő 3 0,2703 
Zenta 17068 18993/1 Szántó 3 0,3518 
Zenta 17068 18996 Szántó 3 0,1520 
Zenta 17068 18997 Szántó 3 0,2066 
Zenta 17068 18998 Legelő 3 0,1235 

ÖSSZESEN         1,2504 
Zenta 17068 20286 Szántó 1 0,1766 

ÖSSZESEN         0,1766 
Zenta 2242 483/1 Szántó 1 0,1051 

ÖSSZESEN         0,1051 
Zenta 2242 485 Legelő 1 0,3824 
Zenta 2242 486/1 Szántó 1 0,0048 

ÖSSZESEN         0,3872 
Zenta 17220 8369 Szántó 2 0,3854 
Zenta 17220 8370/2 Szántó 3 0,0331 
Zenta 17220 8371 Szántó 2 0,0943 
Zenta 17220 8372/2 Szántó 2 0,4142 
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KK 
Birtoklap/ingatlanlap 

száma 
Kataszteri parcella 

száma 
Kultúra Osztály Terület (ha) 

Zenta 17220 8372/3 Szántó 2 0,3549 
ÖSSZESEN         1,2819 

Zenta 17220 9570/1 Szántó 4 0,5483 
Zenta 17220 9571/4 Szántó 4 0,2959 
Zenta 17220 9571/6 Szántó 4 0,0655 
Zenta 17220 9571/8 Szántó 4 0,0185 

ÖSSZESEN         0,9282 
Zenta 17220 16267/2 Szántó 2 0,1770 
Zenta 17220 16267/2 Szántó 3 0,0136 

ÖSSZESEN         0,1906 
Zenta 17220 17842/3 Szántó 4 0,2246 

ÖSSZESEN         0,2246 
Zenta 17220 18763 Legelő 4 0,0464 
Zenta 17220 18764 Szántó 3 0,3708 
Zenta 17220 18764 Szántó 4 0,2787 

ÖSSZESEN         0,6959 
Zenta 17220 20114 Szántó 3 0,7837 

ÖSSZESEN         0,7837 
Zenta 13256 18479 Szántó 1 0,3532 

ÖSSZESEN         0,3532 
Zenta 17041 17087/1 Szántó 3 0,1617 
Zenta 17041 17087/2 Legelő 3 0,0263 
Zenta 17041 17087/3 Szántó 3 0,0811 

ÖSSZESEN         0,2691 
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KK 
Birtoklap/ingatlanlap 

száma 
Kataszteri parcella 

száma 
Kultúra Osztály Terület (ha) 

Zenta 15325 18075 Szántó 2 0,1114 
ÖSSZESEN         0,1114 

Zenta 17912 18787 Szántó 1 0,4254 
ÖSSZESEN         0,4254 

Zenta 17041 20486 Szántó 1 0.1827 
ÖSSZESEN         0.1827 

Bátka 115 03852/002 Szántó 5 1,2678 
Bátka 115 03852/002 Szőlő 2 0,2877 
Bátka 115 03852/019 Szántó 4 0,2090 
Bátka 115 03852/019 Gyümölcsös 2 0,0719 
Bátka 115 03852/19 Szőlő 2 0,1057 
Bátka 115 03852/024 Szőlő 2 0,5553 
Bátka 115 03852/028 Szőlő 3 0,5186 
Bátka 97 03854/023 Legelő 2 0,0414 
Bátka 97 03854/024 Szántó 2 0,4294 
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KK 
Birtoklap/ingatlanlap 

száma 
Kataszteri parcella 

száma 
Kultúra Osztály Terület (ha) 

Bátka 97 03854/024 Szőlő 2 0,6474 
Bátka 97 03854/146 Szőlő 3 0,2877 
Bátka 116 03854/353 Szőlő 1 0,5291 
Bátka 97 03854/366 Szőlő 1 0,0816 
Bátka 97 03854/367 Szőlő 1 0,0755 
Bátka 97 03854/368 Szőlő 1 0,1313 
Bátka 97 03855/042 Legelő 4 0,0255 
Bátka 97 14466/001 Szántó 4 8,6214 
Bátka 98 14466/029 Szántó 5 0,5755 

ÖSSZESEN         14,4618 
ÖSSZESEN      60.0355 
      

 
Megjegyzés: erdősítésre 
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16. ÖSSZESÍTŐTÁBLÁZAT  

      A 2011. évi használati terv szerint 

КK 

Állami 
tulajdonú 

mezőgazdasági 
föld összesen 

(ha) 

Bérbe 
adva a 

2009. évi 
program 
alapján 

(ha) 

A bérlet 
tartama  

(-tól, -ig) 

A 2010. 
évi 

program 
szerint 

bérbe adva 
(ha) 

A bérlet 
tartama  

(-tól, -ig) 

A 2011-ben 
tervezett 

bérbeadás 
(ha) 

A legkisebb 
árverési terület 

(ha) 

A 
legnagyobb 

árverási 
terület  
(ha) 

Átlagos 
árverési terület 

(ha) 

Az 
árverések 

száma 

Zenta 3168.1469 387,9302 01/11/09 2578.4512 01/11/10 0.0000         
Tornyos 2135,7328 92,4799 до 2017.3497 до 0.0000         
Bátka 15,0003 0,0000 31/10/12 0.0000 31/10/13 0.0000         

ÖSSZESEN 5318.8797 480,4101   4595.8009   0.0000       0 

           

  0,0000  86,5942  60,0355 Térítésmentes használatba adva 

           

  0,0000  0,0000   
       Bérbe adva az infrastruktúra feletti tulajdon alapján 

  0,0000  0,0000   Bérbe adva jószágtenyésztés alapján 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 4. szám − 

2011. március 31. 

 

 - 142 - 

16a. TÁBLÁZAT:  
Árveréssel nem felölelt állami tulajdonú mezőgazdasági föld területe összesen 
 

A kizárás oka Használó KK Megjegyzés 
Terület 

(ha) 

Erdő Vadászegyesület Zenta   36,6730 

Csatorna, utak Zenta község Zenta, Tornyos   58,8275 

Árok, töltés Zenta község Bátka   0,5385 

          

          

          

  96,0390 

                                                        Ellenőrzés a 16. táblázat szerint 96,0390 
 
A Zenta községi mezőgazdasági terület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó 2011. évi 
éves programot kidolgozó bizottság az ingatlanok nyilvános nyilvántartásának az adatait használta 
és az adatok pontosságáért teljes körű büntetőjogi és anyagi felelősséget vállal.  
 
A programot az alábbi bizottsági tagok készítették:  

Elnök  
  Kovács József 
Tag    
  Branimir Vučurović 
Tag   
  Gulyás Károly 
Tag   
  Ana Prijović 
Tag   
  Nataša Ademi 
Tag   
  dr. Juhász Gábor 
Tag   
  Sándor József 

 
A Zenta községi mezőgazdasági terület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó 2011. évi 
éves programot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, és a megjelenés napján válik 
jogerőssé. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG   
VAJDASÁG AT  
ZENTA KÖZSÉG                                   Rácz Szabó László s. k., 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET                           a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke   
Szám: 320-9/2011-I  
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28. 
A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/09. szám) 15. 

szakasza 1. bekezdésének 4. pontja, 33. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és 42. szakaszának 6. 
bekezdése, Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja és 
78. szakaszának 1. bekezdése alapján  Zenta Község Képviselő-testülete 2011. március 3-án tartott 
ülésén meghozta az alábbi 
 

R E N D E L E T E T 
A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK MEGALAK ÍTÁSÁRÓL  

 
1. szakasz 

A képviselő-testület a rendkívüli helyzetekben szükséges védelem és mentés egyeztetésére 
és irányítására operatív-szakmai testületként a rendkívüli helyzetekről szóló törvénnyel és más 
jogszabályokkal összhangban Zenta község területére megalakítja a rendkívüli helyzetek községi 
törzskarát (a továbbiakban: községi törzskar). 
 

2. szakasz 
A községi törzskar parancsnoka rangjának megfelelően Širková Anikó, a község 

polgármestere. 
 

3. szakasz 
Parancsnokhelyettesnek, törzskari főnöknek és a községi törzskar tagjainak a Községi 

Képviselő-testület rangjuknak megfelelően kinevezi: 
1) Csízik Károly alpolgármestert – parancsnokhelyettesnek, 
2) Keceli Mészáros Évát – a Szerb Köztársaság Belügyminisztériuma illetékes szolgálatának 

képviselőjét – törzskari főnöknek, 
3) Szarvák Baráti Erikát, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjét – tagnak, a Zentai 

Községi Közigazgatási Hivatallal való egyeztetésre, 
4) Goran Jovanović környezetvédelemmel megbízott községi tanácstagot – tagnak, 

riadóztatásra és a műszaki-technológiai balesetektől való védelemre, 
5) Dr. Özvegy József egészségüggyel, munkával és szociálpolitikával megbízott községi 

tanácstagot – tagnak, járványvédelemre, 
6) Nataša Ademi mezőgazdasággal, vízgazdasággal és erdőgazdasággal megbízott községi 

tanácstagot – tagnak, a létszükségleti javak megóvására és növényvédelemre, 
7) Tóth Eleonórát, a Községi Közigazgatási Hivatal építési hatáskörű képviselőjét – tagnak, 

menekítésre, omlásvédelemre és a romok alóli mentésre, 
8) Kopasz Attilát, a Községi Közigazgatási Hivatal közlekedési hatáskörű képviselőjét – 

tagnak, közlekedési szerencsétlenség, hófúvás és jegesedés elleni védelemre, 
9) Földi Mártát, a Községi Közigazgatási Hivatal energetikai, kereskedelmi és szolgáltatási 

hatáskörű képviselőjét – tagnak, a szükséges közérdekű szolgálatok sürgős helyreállítására, 
10) Nikolić Angélát, a Községi Közigazgatási Hivatal tömegtájékoztatási hatáskörű képviselőjét 

– tagnak, tömegtájékoztatásra, 
11) Milivoje Grbint, a Védelmi Minisztérium Nagykikindai Központjának képviselőjét – tagnak, 

a Szerb Köztársaság Védelmi Minisztériumával való egyeztetésre, 
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12) Dragan Todorovićot, a Rendőrség szervezeti egységének vezetőjét – tagnak, a Szerb 
Köztársaság Belügyminisztériumával való egyeztetésre, 

13) Rudics Sándort, a Szerb Köztársaság Belügyminisztériuma keretében a zentai tűzoltó-mentő 
tagozat parancsnokát – tagnak, tűz, robbanás és nem robbanó öldöklő szerek elleni 
védelemre, 

14) Fodor Veronikát, a Vöröskereszt zentai községi szervezetének titkárát – tagnak, evakuálásra, 
15) Milijana Popovićot, a Zentai Szociális Védelmi Központ igazgatóját – tagnak, a 

veszélyeztetettekről és károsultakról való gondoskodásra, 
16) Dr. Tari Jenőt, a Zentai Általános Kórház megbízott igazgatóját – tagnak, sugár-, vegyi és 

biológiai védelemre, 
17) Predrag Ugarakot, a DTD Vízgazdálkodási Vállalat – Zenta Kft. igazgatóját – tagnak, árvíz, 

vízen és víz alatt történő szerencsétlenségek elleni védelemre, 
18) Dr. Lengyel Víg Ibolyát, a Zentai Egészségház megbízott igazgatóját – tagnak, elsősegélyre, 
19) Répás Erikát, a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatóját – tagnak, a 

terep helyreállításra, 
20) Biacsi Zoltánt, a zentai Vitulus Állatorvosi Állomás igazgatóját – tagnak, állatvédelemre és -

mentésre. 
 

4. szakasz 
 A községi törzskar összetételét képezi a segédszemélyzet is, éspedig a gépkocsivezető és a 
küldönc, akiket a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője határozattal nevez ki. 
 

5. szakasz 
A községi törzskar az alábbi teendőket látja el: 

1) irányítja és egyezteti rendkívüli helyzetekben a védelem és mentés szereplőinek, valamint a 
védelem és mentés erőinek a megállapított feladatok végrehajtásával kapcsolatos munkáját; 

2) irányítja és egyezteti a polgári védelmi intézkedések és feladatok végrehajtását; 
3) megvitatja és véleményezi rendkívüli helyzetben a veszélyeztetettségi becslés javaslatát és a 

védelem és mentés tervének javaslatát; 
4) figyelemmel kíséri a védelem és mentés állapotát és szervezését, és intézkedéseket javasol a 

javításukra; 
5) elrendeli a védelmi és mentési erők, segélyeszközök és a rendkívüli esetekben használatos 

egyéb eszközök igénybevételét; 
6) gondoskodik a lakosságnak a kockázatokról, veszélyekről és a megtett intézkedésekről való 

rendszeres tájékoztatásáról; 
7) áttekinti a polgári védelmi egységek, a meghatalmazott és felkészített jogi személyek 

szervezését, fölszerelését és kiképzését; 
8) rendkívüli helyzetekben együttműködik a szomszédos államok illetékes védelmi és mentési 

szerveivel; 
9) fölbecsüli a rendkívüli helyzet bekövetkezésének veszélyét; 
10) rendeleteteket, végzéseket és ajánlásokat hoz; 
11) rendelet meghozatalát javasolja rendkívüli helyzet kihirdetéséről a község területére; 
12) együttműködik a szomszédos helyi önkormányzati egységek törzskaraival; 
13) a településeken védelmi menedzsert és menedzserhelyettest nevez ki; 
14) megvitatja és meghozatalra javasolja a község területén szükséges védelem és mentés 

megszervezéséről szóló rendeletet; 
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15) felkészített jogi személyeket és a község számára fontos egyéb szervezeteket von be a 
munkába; 

16) ügyrendet és éves munkatervet hoz; 
17) egyéb teendőket is ellát a rendkívüli helyzetekről szóló törvénnyel és egyéb jogszabályokkal 

összhangban. 
 

6. szakasz 
A törzskar különleges védelmi és mentési feladatokra operatív szakmai csapatokat alakíthat. 

 
7. szakasz 

A Községi Törzskar tagjainak operatív feladatkörük érvényesítése végetti felhívását, 
továbbá a törzskar munkájához szükséges adminisztrációs és műszaki teendőket a Zentai Községi 
Közigazgatási Hivatal vezetője végzi a Községi Közigazgatási Hivatal hatásköri osztályaival és a 
Szerb Köztársaság Belügyminisztériuma hatásköri szolgálatának képviselőjével együttműködve. 
 

8. szakasz 
A Községi Törzskar teendőinek finanszírozásához szükséges pénzeszközöket a községi 

költségvetés biztosítja. 
9. szakasz 

 Abban az esetben, ha a jelen rendelet 3. szakaszában említett szervek és jogi személyek rang 
szerinti tisztségeire új személyeket választanak meg, illetve neveznek ki, a Községi Képviselő-
testület az ezen új személyek megválasztását, illetve kinevezését követő első ülésen ezen újonnan 
megválasztott, illetve újonnan kinevezett személyeket a Községi Törzskar tagjának a jelen rendelet 
módosításával kinevezi.  

10. szakasz 
A jelen rendelet hatálybalépésével a rendkívüli helyzetekben irányító községi törzskar 

megalakításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/09., 12/09. és 7/10. szám) hatályát 
veszti. 
 

11. szakasz 
Ezt a rendeletet Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni, és a közzétételének  

napját követő nyolcadik napon lép hatályba. 
 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
ZENTA KÖZSÉG 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                        Rácz Szabó László s. k., 
Szám: 217-10/2011-I                                              
Kelt: 2011. március 31-én 
Z e n t a                                                                     a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke 
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29. 
 Az energetikai tevékenységek végzésére vonatkozó engedély kiadásának és megvonásának 
módjára vonatkozó, valamint a szakkádert illető feltételekről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 117/05., 40/06., 44/06-javítás és 44/2010. szám) 13. szakasza, az energetikai 
tevékenységek végzésére vonatkozó engedély kiadása után fizetendő térítmény mértékének a 
meghatározásához szükséges kritériumok és mércék (Zenta Község Hivatalos Lapja, 8/07. szám), 
valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg,  2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja és 
78. szakasza alapján  
Zenta Község Képviselő-testülete 2011. március 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

 
 

R E N D E L E T E T 
 

AZ ENERGETIKAI TEVÉKENYSÉGEK 2011. ÉVI VÉGZÉSÉRE VO NATKOZÓ 
ENGEDÉLY UTÁNI TÉRÍTMÉNY MÉRTÉKÉNEK ELSZÁMOLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 

SZORZÓSZÁM ÉRTÉKÉR ŐL 
 
 
I.  

 
Az energetikai tevékenységek 2011. évi végzésére vonatkozó engedély utáni térítmény mértékének 
elszámoláshoz szükséges szorzószám értéke 8.400,00 dinárt tesz ki. 

 
II. 

 
Ezt a rendeletet Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                        Rácz Szabó Lászlós s. k., 
Szám: 30-6/2011-I                                                
                                                                                                   a Zentai KKT elnöke  
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30. 
 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. 
és 101/2010. szám) 61. szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 11. szakasza 1. 
bekezdésének 3. pontja és 78. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2011. március 
31-én  tartott  ülésén meghozta az alábbi  
 
 

R E N D E L E T E T 
A ZENTA KÖZSÉG 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉR ŐL  
 
 

1. szakasz 
 
A képviselő-testület a jelen rendelettel módosítást és kiegészítést eszközöl a Zenta község 2011. évi 
költségvetéséről szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2010. szám). 
 

2. szakasz 
 

A rendelet 5. szakaszában a Külön részben a 21-es pozíció után „Szerződéses szolgáltatások” új 
pozíciót kell nyitni 218-as sorszámmal 425-ös közgazdasági osztályozással „Folyó javítások és 
karbantartások”, és a 7. és 9. oszlopokban a „9.600” összeg kerül bejegyzésre. A 22-es pozíciónál 
„Anyag” a 7. és 9. oszlopokban az „52.000” összeg helyébe a „42.400” összeg kerül. 
 

A 64-es pozíciónál „Állandó kiadások” a 7. oszlopban a „143.000” összeg helyébe a „298.000” 
összeg kerül. 
 

A következő sorban „A 160. funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek” és „A 160. 
funkció összesen:” a 7. oszlopban a „826.000” összeg helyébe a „981.000” összeg kerül, a 9. 
oszlopban az „1.253.000” összeg helyébe az „1.408.000” összeg kerül. 
 

A 94-es pozíciónál, „Szerződéses szolgáltatások” a 7. és 9. oszlopokban a „15.636.000” összeg 
helyébe a „15.569.000” összeg kerül. 
 

A 97-es pozíció után „Adók, kötelező illetékek és bírságok” új pozíciót kell nyitni 216-os 
sorszámozással és 485-ös közgazdasági osztályozással „Kártérítés” és a 7. és 9. oszlopokba a 
„67.000” összeget kell beírni. 
 

A 107-es pozíciónál „Tartalékeszközök” a 7. és 9. oszlopokban a „3.348.000” összeg helyébe a 
„2.308.000” összeg kerül. 
 

A 107-es pozíciónál „Folyó tartalékok” a „2.068.000” összeg helyébe az „1.028.000” összeg kerül. 
 

A 111-es pozíciónál „Szakosított szolgáltatások” a 7. és 9. oszlopokban a „2.500.000” összeg 
helyébe az „750.000” összeg kerül. 
 

A 112-es pozíció után „Folyó javítások és karbantartások” új pozíciókat kell nyitni 219-es 
sorszámozással és 484-es közgazdasági osztályozással „Kártérítés elemi csapás okozta kár, illetve 
sérülés esetén”, és a 7. és 9. oszlopokba be kell jegyezni az „1.000.000” összeget, valamint 225-ös 
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sorszámozással és 461-es közgazdasági osztályozással „Adomány  külföldi kormányoknak” és a 7. 
és 9. oszlopokba a „750.000” összegek kerülnek.  
A 115-ös pozíciónál „Szakosított szolgáltatások”, a 7. és 9. oszlopokban a „4.000.000” összeg 
helyébe a „3.900.000” összeg kerül, valamint új pozíciót kell nyitni 221-es sorszámozással és 422-
es közgazdasági osztályozással „Útiköltségek”, és a 7. és 9. oszlopokba a „100.000” összeget kell 
beírni. 
 

A 118-as pozíciónál „Szubvenció nonprofit közvállalatoknak”, a 7. és 9. oszlopokban a 
„144.520.000” összeg helyébe a „143.795.000” összeg kerül. 
 

A 118-as pozíciónál „Szubvenció nonprofit közvállalatoknak” a 06-os pontban „Üzlethelyiségek és 
a községi vagyon költségei” az „5.000.000” összeg helyébe a „4.845.000” összeg kerül. 
 

A 118-as pozíciónál „Szubvenció nonprofit közvállalatoknak” a 29-es pontban „A komp 
karbantartása”, a „630.000” összeg helyébe a „60.000” összeg kerül. 
 

A 120-as pozíciónál „Épületek és építési létesítmények” a 7. és 9. oszlopokban a „145.699.000” 
összeg helyébe a „140.699.000” összeg kerül. 
 

A 120-as pozíciónál „Épületek és építési létesítmények”, a 10-es pontot „Magas vízállás esetén a 
szennyvíz átszivattyúzását szolgáló szivattyú” és az „5.000.000” összeget törölni kell. 
 

A 120-as pozíciónál „Épületek és építési létesítmények”, a 11-es pontnál „A vízvezeték újjáépítése” 
a „8.000.000” összeg helyébe a „6.500.000” összeg kerül. 
 

A 120-as pozíció „Épületek és építési létesítmények” új ponttal egészül ki „Kút kiépítése 
Buránysoron”, és az „1.500.000” új összeggel egészül ki. 
 

A 120-as pozíció „Épületek és építési létesítmények” után új pozíciót kell nyitni 217-es 
sorszámozással és 512-es közgazdasági osztályozással „Gépek és felszerelés”, és új 01-es ponttal 
„Magas vízállás esetén a szennyvíz átszivattyúzását szolgáló szivattyú” és az „5.000.000” összeggel 
egészül ki. 
 

A következő sorban „A 620. funkció finanszírozási forrásai: 01 költségvetési bevételek” és „A 620. 
funkció összesen:”, a 7. és 9. oszlopban a „315.619.000” összeg helyébe a „314.894.000” összeg 
kerül. 
 

A 122-es pozíciónál „Kormányon kívüli szervezetek dotálása”, a 7. és 9. oszlopokban a „6.895.000” 
összeg helyébe a „7.465.000” összeg kerül. 
 

A 122-es pozíciónál a 09 pont után az alábbi új 10 ponttal egészül ki:  
„10 Révész Polgárok Egyesülete 570.000”. 
 

Az 1.12 fejezetnél 473-as funkció „Közösségfejlesztés” törlendő, és a 473 „Turizmus” kerül 
bejegyzésre. 
 

A 129-es pozíciónál „Szerződéses szolgáltatások”, a 7. oszlopban a „200.000” összeg helyébe 
„330.000” összeg kerül, a 9. oszlopban az „500.000” összeg helyébe a „630.000” összeg kerül. 
 

A 131-es pozíciónál „Folyó javítások és karbantartás” a 7. oszlopban az „1.600” összeg helyébe 
„30.000” összeg kerül, és a 9. oszlopban a „26.600” összeg helyébe az „55.000” összeg kerül. 
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A 134-es pozíciónál „Szociális védelmi térítések” a 7. és 9. oszlopokban a „330.000” összeg 
helyébe a „171.600” összeg kerül. 
 
Az 1.17 fejezetnél a 133-as funkció „Kulturális szolgáltatások” törlendő és a 133 „Egyéb általános 
szolgáltatások” kerül bejegyzésre. 
 
A 170-es pozíciónál „Szerződéses szolgáltatások” a 7. és 9. oszlopban az „1.215.000” összeg 
helyébe az „1.210.000” összeg kerül. 
 
A 172-es pozíció „Anyag” után új pozíciót kell nyitni 220-as sorszámozással és 482-es 
közgazdasági osztályozással „Adók, kötelező illetékek és bírságok”, és a 7. és 9. oszlopba az 
„5.000” összeget kell beírni. 
 
A 190-es pozíciónál „Kormányon kívüli szervezetek dotálása”, a 7. és 9. oszlopokban a 
„10.908.000” összeg helyébe a „8.841.000” összeg kerül. 
 
A 190-es pozíciónál „A 810. funkció finanszírozási forrásai: 01. Költségvetési bevételek” és „A 
810. funkció összesen:” a 7. és 9. oszlopba a „10.908.000” összeg helyébe a „8.841.000” összeg 
kerül. 
 
A 191-es pozíció új közgazdasági osztályozással egészül ki „421 Állandó költségek” és a 7. és 9. 
oszlopokba a „2.067.000” összeg kerül bejegyzésre. 
 
A 191-es pozíciónál a „Kormányon kívüli szervezetek dotálása”, a 7. és 9. oszlopokba az 
„5.770.000” összeg helyébe az „5.995.000” összeg kerül. 
 
A 191-es pozíciónál, 02. „Az élsport dotálása” az „1.080.000” összeg helyébe az „1.305.000” 
összeg kerül. 
 
A 191-es pozíciónál „A 810. funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek” a 7. és 9. 
oszlopokba az „5.770.000” összeg helyébe a „8.062.000” összeg kerül. 
 
A 191-es pozíciónál „Az 1.18. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek” és „Az 
1.18. fejezet összesen:” a 7. és 9. oszlopokban a „16.678.000” összeg helyébe a „16.903.000” 
összeg kerül. 
 
A 204-es pozíciónál „Kormányon kívüli szervezetek dotálása” a 7. és 9. oszlopokban a „6.485.000” 
összeg helyébe a „6.975.000” összeg kerül. 
 
A 204-es pozíció a 04 pont után új ponttal „Siketek és Nagyothallók Községközi Szervezete” és a 
„490.000” összeggel egészül ki. 
 
A 204-es pozíciónál „A 090. funkció finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek” a 
„6.485.000” összeg helyébe a „6.975.000” összeg kerül, és ugyanennél a pozíciónál „ A 090. 
funkció összesen” a 7. oszlopban a „6.485.000” összeg helyébe a „6.975.000” összeg kerül, a 9. 
oszlopban a „13.180.000” összeg helyébe a „13.670.000” összeg kerül. 
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A 204-es pozíciónál „Az 1.19. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Költségvetési bevételek” a 7. és 9. 
oszlopokban a „12.868.400” összeg helyébe a „13.358.400” összeg kerül. 
 
A 204-es pozíciónál „Az 1.19. fejezet összesen:” a 7. oszlopban a „12.868.400” összeg helyébe a 
„13.358.400” összeg kerül, a 9. oszlopban a „19.563.400” összeg helyébe a „20.053.400” összeg 
kerül. 
 
 
Az 1.20. fejezet után az alábbi két új fejezet következik: 
 
„1.21  MAGYAR NEMZETI TANÁCS  
 160   Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások 
  216 465 Egyéb dotációk és átutalások 205.000 205.000 
    A 160-as funkció finanszírozási forrásai 
   01. Költségvetési bevételek 205.000  
    160. funkció összesen 205.000 205.000 
    Az 1.21 fejezet összesen 205.000 205.000 
 
1.22  A VÉDELMI MINISZTÉRIUM NAGYKIKINDAI KÖZPONTJA  
 250   Máshova nem sorolt védelem 
  217 465 Egyéb dotációk és átutalások 120.000 120.000 
    A 250-es funkció finanszírozási forrásai 
   01. Költségvetési bevételek 120.000  
    250. funkció összesen 120.000 120.000 
    Az 1.22 fejezet összesen 120.000 120.000” 
 
A rendelet 17. szakaszában a 2. bekezdés törlendő. 
 

3. szakasz 
 

A rendelet többi szakasza nem változik. 
 

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: 400-3/2011-I                                                                     a Zentai KKT elnöke  
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31. 
 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 
Zentai Községi Közigazgatási Hivatal szervezetéről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
9/2010. szám) 5. szakaszának 7. pontjával kapcsolatban a Zentai Községi Képviselő-testület 2011. 
március 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

 
 
 

H  A  T  Á  R  O  Z  A  T  O  T 
A ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2010. ÉVI MU NKÁJÁRÓL SZÓLÓ 

JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL 
 
 
 
I. 
 

A Községi Képviselő-testület ELFOGADJA a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 2010. évi 
munkájáról szóló jelentést.  
 
 

II. 
 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
SZÁM: 03-1/2011-I 

 Rácz Szabó László s. k., 
 
                A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-  
                   TESTÜLET ELNÖKE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 4. szám − 

2011. március 31. 

 

 - 152 - 

A ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2010. ÉVI 
MUNKAJELENTÉSE  

 
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal egységes helyi önkormányzati szerv, amely a helyi 

önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. szám) 59. szakasza alapján 
került megalakításra. 

A Községi Közigazgatási Hivatal a jelentési időszakban a Zentai Községi Közigazgatási 
Hivatal szervezetéről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 9/2010. szám) 
meghozatalával szervezeti változásokon esett át,  amelyeket mindenekelőtt a helyi 
adminisztrációban  foglalkoztatottak  maximális  számának  meghatározásáról  szóló  törvény  (az 
SZK Hivatalos Közlönye, 104/09. szám) alkalmazása vetett fel. 

A  Községi   Közigazgatási   Hivatal   mint   községi   szerv   egységes   szervként   került 
megalakításra, amelyben szervezeti egységek, hét osztály és egy szolgálat került megalakításra, a 
felügyelőségi osztály keretében pedig a tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 72/2009. és 89/2009. szám – helyreigazítás) 171. szakaszából eredő kötelezettségként 
megszerveztük az építmények eltávolításával foglalkozó irodát. 
 

A munkakörök besorolásáról szóló szabályzattal az új szabályzat hatálybalépéséig 111 
munkahely volt meghatározva, és ebből (határozatlan időre) 102 volt betöltve. 

 
 Az új szabályzat 80 munkahelyet állapít meg, amelyekből 66 van betöltve. Főként az 
egyetemi  végzettséget igénylő munkahelyek a betöltetlenek, mivel az államigazgatásról szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 79/2005. és 101/2007. szám) 92. szakaszának rendelkezése 
előírja, hogy az e törvény hatálybalépésének napjától számított ötéves határidő leteltét követően, 
azaz 2010. szeptember 24-étől kezdve főiskolai végzettségű foglalkoztatottak nem folytathatnak 
közigazgatási  eljárást,  és  nem  hozhatnak  határozatot  közigazgatási  eljárásban.  A szervezési 
változtatásokra más hatályos jogszabályok  miatt  is  sor  került,  többek  között  a  költségvetési 
rendszerről  szóló  törvény  (az  SZK  Hivatalos  Közlönye,  54/2009.  sz.)  85. szakaszának  2. 
bekezdése,  amelynek  alapján  a  község  polgármestere  rendeletet  hozott  a  Zenta  községi 
költségvetés-felügyeleti szolgálat (Zenta Község Hivatalos Lapja 13/2010. sz.) megalapításáról, az   
anyakönyvekről   szóló  törvény  (az  SZK  Hivatalos  Közlönye,  20/2009.  sz.)  előírja  a 
munkahelyek besorolásáról szóló ügyiratok egybehangolását az anyakönyvvezetők és 
helyetteseik  szakképesítésére  és  a  szakvizsgázására  vonatkozóan.  Emellett  a  vetések  és 
ültetvények, a  mezőgazdasági földterületek, a dűlőutak és csatornák kárvédelméről, a Községi 
Képviselő-testület által 2010. 7.  5-én hozott rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 13/2010. sz.) 
értelmében a szervezett mezőgazdasági kárvédelemre vonatkozó intézkedésekkel nyilvános 
pályázat alapján egy gazdasági társaság kapott megbízást. A pályázat egyik feltétele volt, hogy az 
ajánlattevő vállalja a Községi Közigazgatási Hivatalban dolgozó 11 mezőőr  közül 9 mezőőr 
alkalmazását  (tekintettel  arra,  hogy  a  Községi  Közigazgatási  Hivatalban  dolgozó  2  mezőőr 
önként nyilatkozott, hogy az új szabályzat értelmében nem kíván beosztást). 

A Zenta Község szervei épületének tisztántartására és biztonságára vonatkozó 
szolgáltatásokra kiírt közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó rendelet, szintén megszabva 
a foglalkoztatottak  átvételére vonatkozó kötelezettséget (négy takarítónő és 3 portás), előírja, 
hogy az említett kisegítő- és technikai teendőket 2010. 12. 1-től kezdődően szintén jogi személy 
végzi. 
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Az új belső szervezéssel az azonos és a hasonló, illetve egymással kapcsolatban álló 
teendők a megfelelő belső egységben kerültek egyesítésre, és ezzel megteremtődtek a feltételek a 
belső egységek hatékony irányítására a munkálatok ellátása feletti álladó felügyelettel a Községi 
Közigazgatási  Hivatal  keretein  belül,  a   munkáknak  a  legkevesebb  végrehajtókkal  történő 
gazdaságos  ellátására,  továbbá  megteremtődtek  a  munkák   szakszerű,  gyors  és  hatékony 
ellátásához, azaz az ügyfelek jogainak és jogérdekeinek érvényesítéséhez szükséges előfeltételek. 

 
1. Költségvetési és pénzügyi osztály 

Az osztály  a  jelentési  időszakban  közigazgatási-jogi  és  szakmai  teendőket  végzett  a 
közvetlen és  közvetett költségvetési használók szükségleteinek finanszírozásával kapcsolatban, 
előterjesztette  a  folyó  évi  költségvetésről  szóló  rendelettervezetet  és  meghozta  a  havi  és 
negyedévi  fizetőképességi  terveket  a  Zentai  Községi  Képviselő-testület  üléseire,  jelentéseket 
állított össze a zentai községi költségvetésről szóló rendelet végrehajtásáról a 2010-es év január- 
március, január-június és január-szeptember időszakokra vonatkozóan, kidolgozta Zenta község 
2009. évi zárszámadásáról szóló rendeletet (a közvetlen és közvetett használók zárszámadási 
konszolidált adatait és a 2009. évi konszolidált zárszámadás összeállítása), a Zenta község 2011. 
évi költségvetéséről szóló  rendeletet, a közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók 
pénzügyi tervjavaslatának kidolgozási módjáról és megküldésének feltételeiről szóló utasítást a 
2011. évi költségvetésről és közgazdasági és fiskális politikáról szóló, az SZK kormánya által 
elfogadott  memorandum alapján a 2012. és 2013. évi kivetítésekkel, a költségvetési használók 
pénzügyi terveinek elemzését és a költségvetés tervezetébe kerülő transzferösszegek javaslatait, a 
költségvetési bevételek és kiadások becslését, az appropriációk odaítélésére vonatkozó javaslatok 
adását  és  a  kiadások  mértékének  meghatározását,  továbbá  a  2010.  évi  költségvetésről szóló 
rendelet módosítására és kiegészítésére vonatkozó rendeletjavaslatokat (a költségvetés  
újrafelosztása). 

 
Az osztály éves jelentéseket állított össze és küldött meg a Köztársasági Statisztikai 

Intézet  szabadkai  osztályához,  a  költségvetési  eszközhasználókra  vonatkozó  éves  jelentést  a 
pénzügyminisztérium  kincstárigazgatóságának,  a  konszolidált  kincstári  számla  rendszeréhez 
csatlakozott közvetlen és közvetett  költségvetési eszközhasználók naprakész jegyzékét, évente 
kétszer – illetve januárban és júliusban – megküldte a bevételekről és kiadásokról szóló jelentést 
(1.,  2.,  3-as  űrlap)  a  pénzügyminisztérium belgrádi  költségvetési  részlegének  és az  újvidéki 
Tartományi  Pénzügyi  Titkárságnak,  a  középiskolás  tanulók  útiköltségeinek   ártámogatására 
szolgáló eszközökről háromhavi jelentést készített az újvidéki Tartományi Oktatási Titkárságnak, 
az összbevétel és -kiadások havi egyeztetése, valamint jelentés megküldése az elhelyezésekről a 
Pénzügyminisztérium  –  Kincstárigazgatóság  szabadkai  részlegéhez,  megküldte  a  jelentést  a 
költségvetési használók fizetéseiről a Pénzügyminisztérium – belgrádi költségvetési részlegéhez 
és  a  Kincstárigazgatóság  szabadkai  részlegéhez,  havonta  tájékoztatta  a  hátásköri  végrehajtó 
szervet Zenta község 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról, az esedékessé vált behajtatlan 
anyagi  költség-kötelezettségekről,  szubvenciókról  stb.  valamint  a  Zenta  KT   számlájának 
állásáról. 

 
A  következő   közvetlen   használók   költségvetés-végrehajtása   érdekében:   a   községi 

vagyonjogi  ügyészség,  Tiszapart-Alvég  HK,  Centar-Tópart  HK,  Kertek  HK,  Felsőhegy  HK, 
Bácska-Bogaras  HK,   Tornyos   HK,  Kevi  HK,  Snežana-Hófehérke  Óvoda,  Thurzó  Lajos 
Közművelődési Központ, Történelmi Levéltár, Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete, Stevan 
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Sremac  Honismereti  Alapítvány,  Tűzvédelmi  Alap  (Tűzoltó  Szövetség)  valamint  a  Stevan 
Sremac Általános Iskola, a Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola, a Zentai Gimnázium, a 
Bolyai  Tehetséggondozó  Gimnázium  és  Kollégium,  a  Közgazdasági-kereskedelmi  Iskola,  az 
Egészségügyi  Középiskola, a Sportszövetség, Szociális Védelmi Központ, valamint a civil és 
sportszervezetek tekintetében az  osztály az említetteknek több mint 1000 kérelmét vette át és 
elemezte azokat (anyagi költségek, fizetések, térítmények, dotációk stb. iránti kérelmek). 

Közvetlen költségvetési eszközhasználó – a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal részére 
az  osztály  végezte  az  összes  bejövő  számla  átvételét,  azok  megfelelőségének  ellenőrzését, 
ellenőrizte  a  közbeszerzéseket,  előkészítette  az  eszközátutalásokra  vonatkozó  kérelmeket  és 
meghagyásokat,  számlázta,   átutalta,  könyvelte  az  összes  meghagyásokat,  elszámolásokat, 
számlákat  és  kivonatokat,  vezette  a  benzinbonok  pénzárát,  könyvelte  és  nyilvántartotta  az 
állóeszközök összes változását. 

Úgyszintén,  pénzügyi-anyagi   és   könyvelési   nyilvántartást   vezetett   a   kommunális 
teendőkkel,  beruházásokkal, alapokkal és külön rendeltetésű számlákkal kapcsolatban, a helyi 
utak állásának analitikus  figyelemmel kísérése  és könyvelése, a helyi utak amortizációjának 
elszámolása, rendszeresen figyelemmel kísérte a beruházásokkal kapcsolatos szerződéseket és a 
hitelek állását, havonta kétszer feldolgozta a községi szervekben a megválasztott, kinevezett és 
tisztségbe helyezett személyek, valamint a Községi Közigazgatási  Hivatalban foglalkoztatottak 
személyi   járandóságait,   a   szülési   szabadság   utáni   térítmény   és   az   Alap   terhére   való 
betegszabadságok elszámolását, a vállalkozási szerződések, a szerzői díjak, a Községi Képviselő- 
testület képviselőinek és bizottságainak járó térítmények elszámolását, a napidíjak elszámolását, 
szükség   szerint   a   rendkívüli   helyzetekkel   foglalkozó   bizottság   térítményeit,   valamint   a 
foglalkoztatottak  szociális  juttatásainak  kifizetését.  Összeállította  a  2009-es  évre  az  egyéni 
adóbevallásokat,  valamint  a  2009-es  évre  a  foglalkoztatottakra  vonatkozó  M-4  űrlapokat,  a 
kifizetett szerződésekről az M-UN és M-UN/k a  Nyugdíjbiztosítási Alap részére. Igazolásokat 
adott ki a foglalkoztatottak részére a bankok felé, családi pótlékra stb. vonatkozóan. 

Az osztályban a költségvetési-könyvelési teendőket 6 középiskolai végzettségű személy, 
2 főiskolai végzettségű személy és az egyetemi végzettségű osztályvezető látta el. 

Az új szervezés szerint az osztályban 8 munkahely van besorolva, ebből 1 jogi szakirányú 
egyetemi  végzettséget  igénylő  nincs  betöltve  a  normatív-jogi  ügyek  ellátására,  ami  külön 
nehézséget  jelent  a  hatályos  jogszabályok  figyelemmel  kísérését  és  az  általános  aktusoknak 
ezekkel való összehangolását illetően. 

A számvevőségi teendők ellátására 9 számítógéppel rendelkeztünk megfelelő szoftver- 
csomaggal, 5 tűnyomtatóval, 3 lézernyomtatóval és egy szkennerrel. 

 
2. Helyi adóigazgatási osztály 

A helyi  forrás  közbevételek  megfizettetése  a  Zentai  Községi  Közigazgatási  Hivatal 
szervezetéről  szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/2009. szám) meghozataláig a 
pénzügyi osztály összetételében volt megszervezve egy 5 foglalkoztatottból álló részlegben, ezt 
követően  külön  szervezeti  egység  –  helyi  adóigazgatási  osztály  keretében,  ugyanannyi  és 
ugyanolyan szakképesítési szerkezetű foglalkoztatottakkal,  habár  a munkakörök besorolásáról 
szóló aktus 7 végrehajtót irányoz elő. 

 
Az új szervezés szerint az osztályban 8 munkahely van besorolva, ebből nincs betöltve a 

jogi  szakirányú   egyetemi  végzettséggel,  a  közbevételek  megállapítása  és  a  közbevételek 
kényszerbehajtásának teendői – ami külön nehézséget jelent a szóban forgó teendők ellátásában. 
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A helyi adóigazgatás illetékes a Zenta község területén megvalósított forrás közbevételek 
megállapítására,  megfizettetésére  és  a  megfizettetés  ellenőrzésére,  mint  például:  vagyonadó 
(földadó), helyi kommunális illetékek, az építési telek használata utáni térítmény, 
környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény, bérletekből származó bevétel stb. 

 
Az osztály a közbevételek megfizettetése keretében a következőket végezte: 

adatbegyűjtés  bejelentések  alapján,  irodai  ellenőrzés,  havonta  kiadta  a  bérletekre  vonatkozó 
számlákat  és  a   negyedévi  áfaelszámolást,  nyomtatta  a  2010.  évi  befizetési  (negyedévi) 
határozatokat  és  meghagyásokat  a  polgárok  tájékoztatása  céljából,  bizonylatokat  adott  ki  a 
kötelezettek kérelmei alapján, könyvelést végzett,  ellátta a rendszeres megfizettetés teendőit, 
adózárszámadást készített, figyelmeztetést küldött ki az adósoknak a  közbevételek alapján, a 
behajtatlan kötelezettségek kényszermegfizettetési eljárását vezette, előkészítette a 
dokumentációt és a jelentéseket a községi vagyonjogi ügyésznek a követelések bíróság útján való 
megfizettetése  céljából,  folyamatosan  frissítette,  illetve  bevitte  az  adatokat  a  régiről  az  új 
programra a helyi közbevételek megfelelő nyilvántartása érdekében. 

 
Az osztály által a jelentési időszakban meghozott és megküldött bizonylatok, határozatok 

összesen: 
753 - adóbizonylat 

5.134 - természetes személyek vagyonadó határozata 
9.258 - természetes személyek földadó határozata 

101 - jogi személyek vagyonadó határozata 
768 - kommunális cégtáblailletékről szóló határozat 
517 - jogi személyek építési telekhasználati térítményéről szóló határozat 

8.636 - természetes személyek építési telekhasználati térítményéről szóló határozat 
521 - jogi személyek környezetvédelmi és fejlesztési térítményéről szóló határozat 

8.636 - természetes személyek környezetvédelmi és fejlesztési térítményéről szóló határozat 
2.857 - helyi járulék határozat 
3.385 - mezőőri tevékenységre vonatkozó határozat 

 
A határozatok ellen 38 fellebbezés lett benyújtva, a megoldott fellebbezések száma 25. 

 
Az osztály  kidolgozta  a  Községi  Tanács  és  a  Községi  Képviselő-testület  üléseire  a 

következő  aktusok  javaslatait:  javaslat  a  természetes  személyek  2010.  évi  vagyonadójának 
megállapítására vonatkozó  kiindulási alapok megállapítására, rendelet az üzlet- és 
raktárhelyiségekről és garázsokról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről, valamint a 
meghatározott helyi közbevételek alapján esedékes kötelezettségek utáni kamatok leírásáról szóló 
rendelet. 

 
Az osztály foglalkoztatottainak műszaki felszereltsége kielégítő, az összes foglalkoztatott 

külön számítógéppel és nyomtatóval rendelkezik, ami biztosítja a folyamatos munkát. 
 

3. Gazdasági osztály 
A Zenta községi projektumok sikeres realizálásához szükséges minél több pénzeszköz 

felkutatása céljából a gazdasági osztály folyamatosan figyelemmel kísérte a kiírt pályázatokat, és 
azokról értesítette   az   összes   érdekeltet   (gazdasági   és   nem   gazdasági   alanyokat,   civil 
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szervezeteket, vallási közösségeket, mezőgazdasági termelőket stb.) valamint az illetékes községi 
szerveket. 
Az osztály elkészítette a pályázati dokumentációt: 

– a 2011. Nemzeti Beruházási Terv részére – 6 projektumot a műszaki projektdokumentáció 
kidolgozására, 

– a Nagyberuházási Alap részére – 2 projektum, 
– egyéb források részére 35 projektum, 
– civil szervezetekre vonatkozóan 6 projektum. 

Összesen 49 projektum lett elkészítve, ezek közül 22 projektum lett jóváhagyva azzal, 
hogy 15 projektum esetében a döntéshozatal folyamatban van. 

 

A jelentési időszakban átadott projektumok összértéke 340.651.946,28 dinár (euróban a 
2010. december 31-i középárfolyamon 3.228.983,49 eurót tesz ki – 1. melléklet.) 

A jóváhagyott projektumok összértéke 247.113.211,40 dinár (euróban a 2010. december 
31-i középárfolyamon 2.342.345,29 eurót tesz ki). 

 

A gazdasági osztály a község honlapján naponta frissítette az időszerű pályázatokról szóló 
adatokat, annak érdekében, hogy az érdekeltek időben előkészíthessék a pályázati dokumentációt, 
koordinálta az összes érdekelt  alany aktivitását, a konkrét projektumokra vonatkozó eszközök 
jóváhagyását követően pedig előkészítette a kiegészítő dokumentációt, elvégezte az ellenőrzést és 
megküldte az eszközök rendeltetésszerű felhasználásáról szóló pénzügyi és narratív jelentéseket, 
kapcsolatot tartott fenn a Nagyberuházási Alappal, a tartományi titkárságokkal, a 
minisztériumokkal  és  az  Európai  Unió  Küldöttségével  a  Városok  és  a  Községek  Állandó 
Értekezlete által. A jóváhagyott projektumok sikeres realizálása céljából koordinálta a korábbi 
időszakból az alábbi projektumok realizálását: 

– a zentai sportközpont kiépítését, 
– a zentai tiszai kikötő kiépítését. 

 

A civil szervezetekkel – polgárok egyesületeivel való együttműködés tekintetében az 
osztály  tájékoztatott a kiírt pályázatokról, illetve egyes szervezetek részére a projektumokat is 
kidolgozta. 

 

A  vállalkozókkal  és  a  jogi  személyekkel  való  együttműködést  illetően  az  osztály 
tájékoztatott a kiírt pályázatokról, megadta a szükséges információkat, az év folyamán pedig több 
munkajellegű találkozót szervezett a vállalatigazgatókkal. 

 

2010 márciusában a zentai városháza épületében munkabörze megtartására került sor a 
Nemzeti   Foglalkoztatási  Szolgálat  szervezésében,  az  osztály  segítséget  nyújtott  a  börze 
megszervezésében.  A  munkabörze  folyamán  begyűjtött  adatok  alapján  került  sor  a  zentai 
beruházási lehetőségekről szóló szórólap összeállítására és nyomtatására. 

 

Az osztály elvégezte a keresetek és a termékárak és szolgáltatásdíjak alakulásának 
havi ellenőrzését a községi közvállalatokra vonatkozóan. Az elvégzett ellenőrzésekről havi 
jelentéseket küldött a Pénzügyminisztérium – Kincstárigazgatóságának, az Államigazgatási és 
Helyi Önkormányzati Minisztériumnak, a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztériumnak és a 
Munka- és Szociálisügyi Minisztériumnak. 

 

Az osztály segítséget nyújtott a KLKV és az ELGAS közvállalatok 2011. évi üzletviteli 
programjainak kidolgozásakor. A közvállalatok ugyanis a közvállalatokról és az általános érdekű 
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tevékenységek ellátásáról szóló törvénnyel összhangban kötelesek minden üzleti évre 
vonatkozóan kidolgozni az üzletviteli programot. 

 

A  2010.  január  1-től  2010.  december  31-ig  terjedő  időszakban  a  vendéglátó-ipari 
létesítmények   kategorizálását   illetően   az   osztály   7   határozatot   adott   ki   a   kategorizált 
létesítmények  nyilvántartásából  való  törlésre  és  1  határozatot  az  idegenforgalmi  létesítmény 
kategóriájának meghatározására vonatkozóan. 

 

Az idegenforgalmi helyek meghatározásáról szóló szabályzat alapján a Közgazdasági és 
Regionális  Fejlesztési  Minisztériumhoz  kérelem  lett  benyújtva  Zenta  község  idegenforgalmi 
helyként való kategória-meghatározása iránt. 

 

A mezőgazdasági ágazatot illetően az illetékes bizottsággal együtt el lett készítve a Zenta 
községi  mezőgazdasági  földek  védelmére,  rendezésére  és  használatára  vonatkozó  2010.  évi 
program, és el lettek végezve az említett program teljesítéséhez kapcsolódó teendők: az árverés 
meghirdetéséről  szóló  határozat   kidolgozása,  a  földprogramhoz  kapcsolódó  hirdetmények 
közzététele, a hatásköri minisztérium jóváhagyásának beszerzése, az  állami tulajdonú 
mezőgazdasági föld árverés útján való bérbeadására vonatkozó nyilvános árverés meghirdetése és 
lefolytatása, a bérbeadásról szóló  jegyzőkönyv elkészítése és kézbesítése, továbbá határozatok 
kidolgozása és a szükséges dokumentációval ellátott szerződések elkészítése. 

 

Az  osztály  figyelemmel  kísérte  a  mezőgazdasági  föld  védelmére,  rendezésére  és 
használatára vonatkozó program realizálását: felhívások megküldése a bérlőknek, a bérleti díjak a 
földbérlők általi fizetésének figyelemmel kísérése. A bérbe adott földekkel kapcsolatos jelentések 
továbbítása a hatásköri szervekhez, valamint ellátta a programmal kapcsolatos egyéb teendőket. 

 

A mezőgazdasági  föld  rendezését  illetően  az  osztály  együttműködött  a  köztársasági 
Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdasági Minisztériummal, valamint a körzeti mezőgazdasági 
felügyelővel. 

Zenta  község  kárfelbecslő  bizottsága  a  mezőgazdasági  termelőktől  begyűjtött  elemi 
csapás okozta  kárbejelentések alapján elvégezte a Zenta község területén levő mezőgazdasági 
földeket ért elemi csapás okozta károk felbecslését. 

Az árvíz, jég és természeti csapások okozta bejelentett károk felbecslésének egységes 
metodológiájáról  szóló utasítás (a JSZSZK Hivatalos Lapja, 27/87.szám) alapján elkészült az 
elemi csapásokról (árvíz és jég  okozta károk), valamint a mezőgazdasági károk felbecsléséről 
szóló tanulmány. 

 
A természeti csapásoktól való védelemről és szanálásról szóló törvény 5. szakasza alapján 

a  Szerb  Köztársaság  Kormányához  és  Vajdaság  Autonóm  Tartomány  Kormányához  be  lett 
nyújtva a Zenta község területén a 2010. évi elemi csapás – árvíz és jég – okozta mezőgazdasági 
károk felbecsléséről szóló tanulmány, valamint a sürgősségi segély iránti kérelem. A 2010. június 
2-án kelt, 320-4774/2010. számú és 2010. július 15-én kelt, 320-4970/2010. számú 
kormányhatározat, a 2010. június 28-án kelt, 217-6/2010-IV-01 szám alatti rendelet, mellyel 
Zenta elemi csapás  által sújtott területté lett nyilvánítva, valamint köztársasági mezőgazdasági 
felügyelő  jegyzőkönyve  alapján  azon  állami  tulajdonú  bérelt  mezőgazdasági  földön,  amely 
legalább 30%-ban volt talajvízzel elöntve, a 2009/2010. évi bérleti díj 30%-al lett csökkentve, 
amely a mezőgazdasági földről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006, 65/2008 – 
más törvények, 41/2009. sz.) szerint a Szerb Köztársaság költségvetési bevételét képezi. 
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A kalászosok tűzvédelmével kapcsolatban a mezőgazdasági munkákat koordináló községi 
törzskar az  aratás alatt szükséges intézkedésként folyamatos ügyeletet, megfigyelőszolgálatot, 
kapcsolattartó  szolgálatot  és   tájékoztató  szolgálatot  szervezett,  és  ellenőrizte  az  elrendelt 
intézkedések végrehajtását. 

 

A  községi   tűzvédelmi   testület   elkészítette   a   kalászosok   védelmével   kapcsolatos 
munkaprogramot, és megállapította résztvevők feladatait. 

 

Az osztály folyamatosan figyelemmel kísérte a körzet jégvédelmi hálózatát, és értékelte 
annak hatékonyságát. A fentiekkel kapcsolatban a bajsai Jégvédelmi Intézettel együttműködve a 
jégvédelemmel foglalkozó foglalkoztatottak továbbképzésére került sor. 

 

Az osztály keretében ellenőrizték a mezőőrszolgálat munkáját. A mezőőrszolgálat 2010. 
december 1-ig összesen 353 jegyzőkönyvet készített, 70 esetben jegyzőkönyvileg figyelmeztette 
a feljelentett személyeket, 14 esetben nyújtott be kérelmet a geodéziai intézethez a föld elszántása 
miatt, 37 esetben lett kijelölve a helyszínen a mezsgye, 4 esetben került sor a felek kártérítést 
illető megegyezésére, 14 esetben (szemétkihordás és környezetszennyezés miatt) lett értesítve a 
Községi Közigazgatási Hivatal hatásköri lakásügyi-kommunális  tevékenységi osztálya további 
eljárás  céljából,  tűz  kitörését  1  esetben  jelentették  a  tűzoltóknak,  20  esetben   vettek  föl 
jegyzőkönyvet  a  keletkezett  kárról  lopás  bűncselekménye  miatt  a  károsultak  részéről  való 
rendőrségi bejelentések kapcsán, 25 esetben a szabálysértések elkövetői ismeretlenek voltak, és 
volt 20 pontatlan  bejelentés is. Ezen túlmenően a mezőőrök egy ellenőrző akciót szerveztek a 
mezőkárokkal   kapcsolatban   Zenta   község   területének   részén,   amiről   16   jegyzőkönyvet 
készítettek, részt vettek aratás idején a tűzvédelmi felszerelés ellenőrzésekor a megfigyelésben is, 
amiről 116 jegyzőkönyvet állítottak össze. 

 

Az osztály kidolgozta a kultúrnövények tavaszi és őszi vetésének tervét, heti jelentéseket 
terjesztett  elő  a   hatásköri  szervekhez  a  mezőgazdasági  munkálatok  állásáról,  mint  pl.  a 
kultúrnövények őszi betakarításáról, szántásról, őszi vetésről stb. 

 

Az osztály munkáját nehezíti a szakember, okleveles jogász hiánya és hogy a vagyonjogi 
munkahely be volt betöltve. 

 

Az új szervezés szerint az osztályba 11 végrehajtó van előirányozva, 4 munkahely nincs 
betöltve, ebből  2 a beruházási teendőkre, 1 a közigazgatási-jogi teendőkre és 1 az energetikai 
teendőkre közgazdasági és jogi  egyetemi végzettséggel és műszaki tudományok karán szerzett 
egyetemi  képesítéssel  vagy  elektrotechnikai  egyetemi  végzettséggel,  ami  külön  nehezíti  a 
szakmai teendők ellátását és a községi aktusoknak a hatályos jogszabályokkal való 
összehangolását és figyelemmel kísérésüket. 
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4. Általános közigazgatásügyi és társadalmi tevékenységi osztály 
 

Az általános közigazgatásügyi és társadalmi tevékenységi osztály ellátta az 
ügyfélszolgálati iroda, az iktató és irattár, az aláírások, kéziratok és másolatok hitelesítésének 
teendőit, éspedig: 

 
 

A gyermekes családok pénzügyi támogatására beérkezett 
kérelmek száma 

 

5 697 

Állampolgárság (bizonylatok, elutasító határozatok, személyi 
igazolvány iránti kérelmek hitelesítése) 

 

16 968 

Születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatok kiadása, az 
elhalálozásról szóló igazolás, szabad családi állapot 
tanúsítványának kiadása 
ebből interneten keresztül: 

 
33 258 

 
 

11 537 
Az átvett kérelmek száma az alábbi területeket illetően 

- városrendezés 
- építészet 
- kommunális ügyek 
- felügyeleti ügyek 
- környezetvédelmi ügyek 

 
 
 

2 223 

Aláírások, másolatok és fénymásolatok hitelesítése 5 424 
- statisztikai jelentések kidolgozása 
- munkakönyvek kiadása 
- mezőgazdasági adminisztrációs teendők 

 
1 689 

Az ügyfélszolgálati iroda munkájának koordinálása, 
magánvállalkozások 

 

9 332 

A bejövő és kimenő postával kapcsolatos admin. teendők 29 448 
Kézbesítési teendők: határozatok, meghívók, KKT és KT 
ülésanyagok, Zenta Község Hivatalos Lapja stb. 

 

10 261 

Belső kézbesítési teendők 1 200 
A Községi Közigazgatási Hivatalban foglalkoztatottak és a 
helyi önkormányzat kinevezett és tisztségbe helyezett 
személyei munka és munkaviszonyügyi teendői (határozatok, 
szerződések, jegyzőkönyvek, bizonylatok, levelek, hirdetések, 
megegyezések, rendeletek, jelentések, táblázatok) 

 

 
 

1 771 

Anyag nyomtatása és sokszorosítása (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, a KKT és a Községi Tanács ülésanyaga, különböző 
űrlapok, adóhivatali határozatok, a Nemzeti Tanácsi 
választásokkal kapcsolatos felszólítások és anyag stb.) 

 
 

537 438 

Az iktató és az irattár által átvett ügyek, 
ebből az aktusok összeírása által 

3 421 
180 

Írásbeli küldemények az iktató és az irattár által 4 247 
A számlakönyvbe bevezetett számlák száma 2 579 
A Zentai Történelmi Levéltárnak átadott levéltári anyag 46,10 folyóméter 
Az archivált tárgyak százaléka 15% 
A választói névjegyzékbe való bejegyzések száma 553 
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A választói névjegyzékből való törlések száma 482 
A választói névjegyzékben eszközölt változások száma 468 
A választói névjegyzékben szereplő adatok végrehajtott el- 
lenőrzésének száma a választópolgárok, a rendőrség kérel- 
mére, illetve a választói névjegyzék vezetésével foglalkozó 
főelőadó munkájának felügyelőségi ellenőrzése során. 

 
 

8 000 

A nemzeti kisebbségek külön választói névjegyzékébe való 
bejegyzéséről hozott határozatok száma 

 

8 794 

 

Az osztály elvégezte az anyakönyvek vezetésének teendőit, frissítette a meglévő 
állampolgári könyveket, anyakönyvi kivonatokat és állampolgársági, házasságkötési 
bizonylatokat adott ki, ellátta a személyi státusra vonatkozó teendőket, az elhunyt személyek 
vagyonának összeírását és felbecslését, éspedig: 
 

- a születési anyakönyvbe való alapvető bejegyzések száma 1 039 
- az anyakönyvek regiszterébe való bejegyzések száma 1 039 
- a DEM1 statisztikai lapok kitöltése 1 039 
- az apaság elismeréséről szóló jegyzőkönyv elkészítése 237 
- az apaság elismeréséről szóló jegyzőkönyv megküldése a rendőrállomásnak 237 

 
házasságkötés 117 
- a házassági anyakönyvbe való alapvető bejegyzések száma 138 
- az említett bejegyzések számítógépbe való bevitele 138 
- házasságkötésről szóló jegyzőkönyv elkészítése 138 
- anyakönyvek regiszterébe való bejegyzés 276 
- a DEM3 statisztikai lapok kitöltése 138 
- a házasságkötés tényének bejegyzése 138 
- a házasságkötésről szóló jelentés megküldése más anyakönyvi területeknek 66 
- a halotti anyakönyvbe való alapvető bejegyzések száma 585 
- az említett bejegyzések regiszterbe való bevitele 585 
- bejegyzés az anyakönyvek regiszterébe 585 
- a DEM2 statisztikai lapok kitöltése 585 
- a halotti levél kiállítása és megküldése a hatásköri bíróságoknak 136 
- a halálról szóló jelentés megküldése a katonaügyosztálynak, a Köztársasági 
Nyugdíjbiztosítási Alapnak és az Egészségbiztosítási Alap előadójának 

 

585 

- változások bejegyzése az anyakönyvekbe (házasságkötés, halál, 
állampolgárságból való elbocsátás, személyi név változása, javítások az 
anyakönyvekben, válás, személyi szám bejegyzése stb. 

 
1 540 

- anyakönyvi kivonatok elkészítése nemzetközi űrlapokon 277 
- bizonylatok kiadása az anyakönyvekben szereplő tényekről 25 
- jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozatok összeállítása a lánykori családi névre való 
újrafelvételről és azok megküldése a rendőrállomásnak, az állampolgársággal 
foglalkozó előadónak és a választói névjegyzékkel foglalkozó előadónak 

 
24 

- az anyakönyvekben levő adatok javításáról szóló határozatok száma 64 
- a személyi név változásáról szóló határozatok száma 68 
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Az iktató-irattár elhelyezési feltételei nem megfelelőek, az iroda mennyezete beázik, 
az irattár tömve van. Feltétlenül szükség van a városháza tetőzetének szanálására, valamint 
30-50 folyóméter mennyiségben  átadni  az irattári anyag egy részét a Történelmi Levéltárnak, 
ami a 2011. évben külön költségvetési eszközöket igényel. 

 
Az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium aktivitásokat foganatosított 

az elektronikus  adatfeldolgozás és raktározás és a községi és városi közigazgatások által 
vezetett anyakönyvek másodpéldányai megőrzését célzó központi rendszer létrehozásának 
projektumát illetően, ami  előfeltétele az anyakönyvi kivonatok kiadásának (tekintet nélkül 
az anyakönyv vezetésével és a rendszer kiépítésével foglalkozó szerv helyi illetékességére), és 
amely lehetővé teszi a polgárokról szóló adatok hivatali kötelességből való cseréjét. 

 

Folyamatban van az anyakönyvek másodpéldányainak vezetésére vonatkozó 
számítógépes  program  biztosítása,  a  sérült  anyakönyvek  bekötése  és  az  anyakönyvekből 
származó adatok számítógépes feldolgozásának frissítése. 

 

Az osztály ellátta a polgároknak nyújtott ingyenes jogsegélynyújtás teendőit a községi 
vagyonjogi ügyész által, aki külön jelentést fog benyújtani munkájáról. Ezenkívül, az osztály 9 
általános aktus (rendelet)  javaslatát, illetve tervezetét dolgozta ki és 161 határozatjavaslatot, 
illetve tervezetet a helyi önkormányzat hatásköri szervei részéről történő meghozataluk céljából, 
ellátta a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak  megválasztása lebonyolításával kapcsolatos 
teendőket, ellátta a polgárok oktatás, elsődleges egészségügy és szociális védelem, kultúra, fizikai 
és műszaki kultúra és tájékoztatás iránti szükségleteinek figyelemmel kísérésével és 
kielégítésével  kapcsolatos  teendőket  (részvétel  az  általános  közigazgatásügyi  és  társadalmi 
tevékenységi osztály honlapjának kidolgozásában, fejlődésükben gátolt gyerekek  és kísérőjük 
útiköltségre való jogosultságának elismeréséről szóló határozat kidolgozásában, a szabadművész 
járulékfizetési jogosultságának elismeréséről szóló határozat kidolgozásában). 

 

A Zenta község által alapított társadalmi tevékenységet folytató intézmények munkájának 
törvényessége  feletti felügyelet gyakorlása során az osztály megvizsgálta a Szociális Védelmi 
Központ, a Snežana-Hófehérke  Óvoda, a Thurzó Lajos Közművelődési Központ és a Zentai 
Történelmi Levéltár 2009. évi munkájáról szóló jelentéseket és a 2010. évi munkaprogramokat, a 
Községi Képviselő-testület általi megvitatásuk céljából. 

 

Az osztály figyelemmel kísérte a polgárok és a kormányon kívüli szektor, valamint a 
szociális-emberbaráti szervezetek projektumainak társfinanszírozására szolgáló eszközök 
realizálását,  a  civil  szervezetek  130  jelentkezését  dolgozta  fel  a  civil  szervezetek  állandó 
költségeinek és projektumrealizálási költségeinek társfinanszírozására szolgáló pénztámogatások 
megszerzésére  vonatkozóan,  és  ezekkel  kapcsolatban  130  határozatot  hozott,  továbbá  130 
szerződést  dolgozott  ki  a  civil  szervezetek   állandó  költségeinek  és  projektumrealizálási 
költségeinek társfinanszírozásáról. 

 

A társadalmi gyermekjólét területéhez tartozó átruházott teendők, valamint a társadalmi 
gyermekjólét és  a szociális védelem kibővített jogainak érvényesítése, melyek biztosításáról a 
község gondoskodik, határozatokat hozott a családi pótlékra való jogosultság elismeréséről (836, 
összesen 1462 gyermekre vonatkozóan), szülési szabadságra, gyermekápolási távollétre és külön 
gyermekgondozásra  való  jogosultság  elismeréséről  szóló  határozat  (118),  az  első,  második, 
harmadik és negyedik gyermek utáni pótlékra való jogosultság elismeréséről  szóló határozat a 
gyermekes  családok  pénztámogatásáról  szóló  törvény  alapján  (226),  a  szülői  pótlékra  való 
jogosultság elismeréséről szóló határozat az első gyerek utáni szülői pótlékra való jogosultságról 
szóló tartományi rendelet alapján (110), a harmadik, illetve negyedik gyermek iskoláskor előtti 
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intézményben/általános   iskolában   való   tartózkodása   költségrészének   ártámogatására   való 
jogosultság elismeréséről szóló határozat (138), katonai és családi rokkantsági járandóságra való 
jogosultság elismeréséről szóló határozat (4), a népfelszabadító háború  résztvevői különböző 
jogainak elismeréséről szóló határozatok (40), a háború polgári rokkantjai jogainak elismeréséről 
szóló határozatok (4), havonta pedig 27 havi pénzbeli járandóság került kifizetésre. 

 

Az osztály szakmai és adminisztrációs teendőket látott el a diák és egyetemi hallgatói 
életszínvonallal kapcsolatban, valamint a tehetséges tanulók és egyetemisták alkotói munkájának 
ösztönzésével kapcsolatban: igazolásokat adott ki a középiskolások útiköltségrész-térítésre való 
jogosultságának  elismeréséről (374), fuvarozók számláinak átvétele és a tanulók jegyzékének 
ellenőrzése (372x12), határozatokat hozott az anyagi biztosításban részesülő családok gyermekei 
iskoláskor előtti intézményben való tartózkodása költségének ártámogatásáról (55), 10 kérelmet 
nyújtott be szabálysértési eljárás megindítására azon szülők ellen,  akiknek a gyereke nem jár 
iskolába, jelentést készített az egyetemisták ösztöndíjazásával foglalkozó bizottság  munkájáról 
(4), továbbá jegyzőkönyveket, rendeleteket az ösztöndíjak odaítéléséről (25), továbbá 
ösztöndíjakról szóló szerződéseket (19), valamint értesítéseket  küldött a szülőknek az elsősök 
beíratásával kapcsolatban (276). 

 

A Tornyos-Kevi  településre  illetékes  helyi  iroda  ellátta  az  ügyfélszolgálati  iroda,  az 
iktató,  az  aláírások,  kéziratok  és  másolatok  hitelesítésének  teendőit  (300),  az  anyakönyvek 
vezetésének  és  a  meglévő  lezárt  állampolgársági  könyvek  frissítésének  teendőit,  az  azokkal 
kapcsolatos kivonatok és bizonylatok kiadásának teendőit a Tornyos-Kevi anyakönyvi területre 
vonatkozóan  a  következők  szerint:  állampolgársági  bizonylatok  (397),  születési  anyakönyvi 
kivonatok  (406),  házassági  anyakönyvi  kivonatok  (77),  halotti  anyakönyvi  kivonatok  (44), 
alapvető bejegyzések Tornyos anyakönyvébe (26), alapvető bejegyzések Kevi  anyakönyvébe 
(14), halotti levél kiadása (6) és 7 házasságkötés. 

 

A választói névjegyzékben 2010. január 1-től 2010. december 31-ig 1503 változás lett 
eszközölve,  éspedig: 553 bejegyzés, 482 törlés és 468 bejegyzés-változás. Ezek a munkák a 
nagykikindai belügyi szervek és a zentai rendőrállomás, a Zentai Szociális Védelmi Központ és 
egyéb szervek és intézmények együttműködésével lettek eszközölve. 

 

2010 folyamán több mint 8000 olyan zentai lakos adatait ellenőriztük, akik bejegyzésüket 
kérték a nemzeti kisebbségek külön választói névjegyzékébe, egyúttal sor került bejegyzésükre a 
külön  választói  névjegyzékbe,  és  8794  határozat  lett  meghozva  az  elvégzett  bejegyzésről, 
valamint több ízben ellenőriztük az adatokat a hatásköri belügyi szerv kérelmére. 

 

Zenta község tanfelügyelője az SZK Oktatásügyi Minisztériumának átruházott 
teendőjeként felügyelőségi ellenőrzést gyakorolt a Snežana-Hófehérke Óvoda, a Stevan Sremac 
Általános Iskola, a Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola, a Közgazdasági-kereskedelmi Iskola, 
az Egészségügyi Középiskola, a Zentai Gimnázium és a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és 
Kollégium munkája felett, hatásköre pedig bővült a lakosság dohányfüst elleni védelméről szóló 
törvény  alkalmazása  feletti  felügyelettel.  Két  rendszeres  ellenőrzés  lett  elvégezve  a  törvény 
végrehajtása felett. 

 

A felügyelő  együttműködött  a  Tartományi  Oktatási  Titkársággal  és  a  többi  község 
tanfelügyelőivel, tanácskozásokon vett részt a következő témákkal kapcsolatban: Az intézmények 
(iskoláskor előtti intézmények,  általános-középiskolák) felkészültsége a 2010/2011. tanévre, A 
lakosság dohányfüst elleni védelméről szóló törvény végrehajtásának ellenőrzése és A Vajdaság 
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AT iskolai-adminisztrációs rendszere. Az oktatási és nevelési  rendszer alapjairól szóló törvény 
148. szakasza  3.  bekezdésének  rendelkezéseinek  alapján  évente  legalább  egyszer  végzi  az 
intézmények rendszeres ellenőrzését. A jelentési időszakban a községi felügyelő 10 rendszeres és 
23 rendkívüli (az igazgató kérelmére 1, a foglalkoztatottak kérelmére 3, a szülők kérelmére 2, a 
polgárok kérelmére 2, az iskolai igazgatóság kérelmére 5 és a Tartományi Oktatásügyi Titkárság 
kérelmére  10)  felügyeletet   végzett.  Ellenőrző felügyelőségi vizsgálatra  (10)  az  elrendelt 
intézkedések  teljesítésének  ellenőrzése   céljából  került  sor,  melyek  kapcsán  a  felügyelő  2 
határozatot hozott az intézkedések elmulasztása miatt, 2 kérelmet terjesztet elő szabálysértési és 
fegyelmi eljárás megindítására, 2 tárgyat továbbított a munkaügyi felügyelőnek, 3 feljelentést 
nyújtott be szülő  kérelmére jegyzőkönyv felvétele nélkül, adatokat küldött meg a Tartományi 
Oktatásügyi Titkárságnak jegyzőkönyv felvétele nélkül. A lezáratlan ügyek száma 7. A felügyelő 
megelőző tevékenységégének formái: az  intézmények igazgatóival való összejövetelek (18) és 
írásbeli tájékoztatások és utasítások az intézmények számára (4). 

 
A jelentési időszakban az osztály foglalkoztatottainak végzettségi struktúrája nem volt 

egybehangolva az egyes, mindenekelőtt átruházott teendők ellátáshoz szükséges előírt törvényes 
feltételekkel. Az új szervezés alapján az osztályban 14 végrehajtó van előirányozva, 3 jogi, illetve 
társadalmi   szakirányú   egyetemi   végzettséget   igénylő   munkahely   nincs   betöltve.   Külön 
nehézséget képez az anyakönyvvezetők teendőinek ellátásában az SZK Államigazgatási és Helyi 
Önkormányzati  Minisztériumának  közigazgatási  felügyelője  részéről  2010.   december  9-én 
elrendelt  intézkedések  realizálásának  lehetősége  (a  munkák  ellátására  vonatkozó  feltételek 
összehangolása tekintetében a foglalkoztatottak végzettsége és külön szakvizsgája tekintetében 
még  az  anyakönyvi  kivonatok  kiadásában  is,  az  anyakönyvi  szolgálat  elhelyezése  nagyobb, 
funkcionálisabb helyiségbe, amelyben egyúttal őrizni is kell az anyakönyvi iratokat és az operatív 
anyakönyveket fémszekrényekben, a sérült  anyakönyvek megóvása, biztosítani kell a program 
kiegészítését   az   anyakönyvek   másodpéldányainak   elektronikus   formában   való   vezetésére 
vonatkozóan stb.). A megfelelő intézkedések foganatosítása, az erre a  célra szolgáló községi 
költségvetési eszközök biztosításának lehetőségével a Községi Közigazgatási Hivatal 
rendelkezésre álló elhelyezési feltételeivel összhangban megkezdődött. 

 
Az osztály szolidan fel van szerelve számítógépekkel és egyéb műszaki felszereléssel, az 

anyakönyvek   másodpéldányainak  elektronikus  formában  való  vezetésére  szolgáló  meglévő 
programot ki kell bővíteni, illetve másikra cserélni. 

 
5. Városrendezési és lakásügyi-kommunális osztály 

 
Az osztály elvégezte az építmények tervezéséről és építéséről szóló törvény (az SZK 

Hivatalos  Közlönye, 72/2009. és 81/2009. szám)  által előírt, területi tervezéssel kapcsolatos 
összes hatásköri  cselekményeket, kezdeményezte a területi, általános, regionális és részletező 
településrendezési tervek  meghozatalát, és részt vett ezek kidolgozásában és meghozatalában, 
lebonyolította  a  településrendezési  tervek  meghozatalánál  a  közszemlére  bocsátást,  ellátta  a 
vagyonjogi teendőket, a felügyelőségi teendőket (építési,  kommunális, közlekedési és 
környezetvédelmi  felügyelet),  tájékoztatást   adott  a  lokációról,  továbbá  lokációs  építési  és 
használati,   valamint   bontási   engedélyeket   adott,   levezette   a   földterület   rendeltetésének 
megváltoztatását célzó   eljárást, igazolást adott  ki a földterület parcellázásáról és 
átparcellázásáról,  megállapította  a  telekrendezési   térítmény  mértékét,  ellátta  a  legalizációs 
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eljárással  és az  építmények  legalizálásáról  szóló  határozat  kiadásával  kapcsolatos  teendőket, 
felügyeleti ellenőrzést gyakorolt az építési létesítmények kiépítése, rekonstrukciója, adaptálása, 
hozzáépítése  és  bontása  felett,  ellenőrizte  a  közlekedésbiztonságot  a  helyi,  regionális  és  a 
magisztrális utakon, figyelemmel kísérte a vertikális és horizontális útjelzéseket és az úttest 
minőségét,   felügyeletet  gyakorolt  minden  közterületen  végzett  cselekmény  felett,  továbbá 
felügyeletet gyakorolt és minden cselekményt ellátott a környezetvédelem területét illetően. 

 
A 2010. évben az osztály 733 ügyet vett át, ebből 670 ügy került elintézésre éspedig: 

 

- az építészet területéről 
 

Tárgy össz-szám megoldott megoldatlan 
Üzleti építmény építése 4 4 - 
Üzleti építmény rekonstrukciója - - - 
Üzleti-lakóépület kiépítése 2 2 - 
Lakóépület átalakítása üzletivé - - - 
Kommunális létesítmény építése 5 5 - 
Lakóépület kiépítése 8 8 - 
Lakóépület hozzáépítése 3 3 - 
Lakóépület rekonstrukciója - - - 
Segédlétesítmény építése 20 20 - 
Belső gázvezeték építése 22 22 - 
Adaptálási és szanálási munkák kivitelezése 11 11 - 
Beruházási- karbantartási munkák kivitelezése 23 23 - 
Az  építmény   rendeltetésének   megváltoztatása 
építési munkák kivitelezése nélkül 

 

3 
 

3 
 

- 

Épületek bontása 3 2 1 
Az üzleti épületek műszaki ellenőrzése 9 9 - 
Lakóépületek műszaki ellenőrzése 10 10 - 
Kommunális építmények műszaki ellenőrzése 2 2 - 

 
Az  osztály  folyamatosan  feldolgozta  az  építmények  építésére  vonatkozó,  a  

kiadott használati  engedélyekről,  a  lebontott  építményekről  szóló  statisztikai  adatokat,  
részt  vett  az ingatlanok  felbecslését végző bizottság, az üzlethelyiségekkel foglalkozó 
bizottság, a közbeszerzésekkel  foglalkozó  bizottság  és  a  városi  telkek  használatba  
adásával  foglalkozó bizottság  munkájában, továbbá a községi tulajdonú lakások állapotát 
megállapító és felmérő bizottság és egyéb bizottságok munkájában (a községi 
létesítmények,  sportpályák, gyermekjátszóterek vizsgálata). 
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- a településrendezés területéről: 
 

Lokációs engedély kiadása 79 
Információadás a lokációról 6 
Megoldott ügyek 55 
Az ügyfél elállt a kérelemtől 4 
Együttesen megoldott ügyek 1 
Folyamatban van az ügyek megoldása, amelyekből 

- átparcellázásra vagy legalizálásra vár 
- térképmásolatra vár 
- a döntés kidolgozása folyamatban van 

 
3 

17 
5 

Összesen 85 
 

- Az építési felügyelőség tárgyainak szerkezete és száma: 
 

1. A megoldott ügyek száma 87 
2. Felfüggesztett tárgyak száma 9 
3. Bontásról szóló kiadott határozatok száma 6 
4. Megszüntetésről kiadott határozatok 4 
5. Kiadott tiltó határozatok 4 
6. Felügyelőségi vizsgálatok 73 
7. Terepen készített jegyzőkönyvek 96 
8. Szóbeli tárgyalások 7 
9. Gazdasági vétségek 1 
10. Szabálysértési feljelentések 0 

 

Egyéb munkák: különféle bizottsági munkák, köztulajdonban levő épületek állapotának 
megállapítása,  az  építési létesítmények és építési terület forgalmi értékének megállapítása, a 
telekrendezési térítmény megállapítása, munkák végzése a tervügyi bizottság részére stb. 

 

- Az építési terület és a vagyonjogi viszonyok területéről: 
 

1.  Az adatok bevitele az ingatlanalapba és azok frissítése – 18 tárgy, 
2.  Kérelem benyújtása a telekkönyvi betét megújítására – 7 tárgy, 
3.  Kérelem benyújtása térképmásolat kiadására – 8 tárgy, 
4.  Kérelem benyújtása építési telek azonosítására – 15 tárgy, 
5.  Kérelem benyújtása tulajdonjog bejegyzésére – 3 tárgy, 
6.  Vagyonjogilag rendezetlen építési telkek jegyzékének frissítése – 484 tárgy, 
7.  Engedély kiadása a zálogjog törlésére vonatkozóan – 6 tárgy. 

 

Az osztály elkészítette az építési telekről szóló rendelet módosításáról és 
kiegészítésérről szóló rendelet, a kommunális illetékekről szóló rendelet módosításáról és 
kiegészítésérről szóló rendelet, a községi közigazgatási  illetékekről szóló rendelet 
módosításáról és kiegészítésérről szóló rendelet, az építési telek használata utáni  
térítményről szóló rendelet módosításáról és kiegészítésérről szóló rendelet, az építési telek 
bérleti díja  megállapításának kritériumairól és mércéiről  szóló  rendelet  módosításáról  és  
kiegészítésérről  szóló  rendelet,  az  idegenforgalmi térítményről szóló rendelet, a vezetékek és 
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szerelvények elhelyezése utáni térítmény mértékéről szóló rendelet, a környezetvédelmi és 
fejlesztési térítményről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet  javaslatait, szerződéseket 
dolgozott ki az osztály részére (szerződés a telekrendezési térítményről – 37 példány, 
szerződés a helyi utak használatáról – 1 példány) és egyéb teendőket látott  el  a  részleg  
hatásköréből  (szakmai  tanácsok,  magyarázatok  nyújtása,  véleményezés, jelentések 
összeállítása stb.). 

 
 

- A kommunális felügyelőség hatásköréből: 
 

Sor 
szám. 

A tárgyak fajtája A tárgyak 
száma 

 

Megoldott 
 

Megoldatlan 
 

1. Kommunális illeték kerthelyiség 
elhelyezése után 

 

6 
 

6 
 

- 
 

2. Kommunális  illeték  zenei  műsor 
után 

 

11 
 

11 
 

- 
 

3. Kommunális illeték közterület- 
használat után 

 

10 
 

10 
 

- 

4. Egyéb kérelmek és kérvények 18 17 1 
 

5. A  vendéglátó-ipari   létesítmények 
hosszabbított nyitva tartása 

 

22 
 

22 
 

- 
 

6. Kozterület használat rendezvény 
megtartására 

 

15 
 

14 
 

1 

7. Polgárok bejelentése 8 8 - 
8. Hivatali kötelességből 9 9 - 
9. Kártérítési kérelem 4 - 4 

A tárgyak száma összesen: 103 
 
 

A  kommunális  felügyelőség  az  alábbi  teendőket  végezte:  helyszínelés  közterület- 
használat iránti  kérelem alapján, felügyelet gyakorlása a községi aktusok végrehajtása felett, a 
közvállalatok munkájának  vizsgálata és ellenőrzése, a kommunális létesítmények állapotának 
vizsgálata, helyszínelés kommunális illeték  meghatározása céljából, a szabálysértést elkövető 
személyek  adatainak  felkutatása  a  hatásköri  szerveknél  és  magánszemélyeknél,  a  közterület 
használatának   módjáról   szóló   utasítás   adása   a   helyszínen,   részvétel   a   községi  aktusok 
meghozatalával kapcsolatos normatív munkában, terepi munka belvíz-árvíz esetén. 
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- A közlekedési felügyelőség hatásköréből: 
 

Reklámpannók használata utáni kommunális illeték a 2010. évre 1  
1. 

Közterület sürgős intervenciós célból való felásásának engedélyezése 1 

2. Közterület felásásának engedélyezése 12 
3. Reklámtáblák felállításának engedélyezése 3 
4. Bizonylat kiadása a Zenta községi helyismeretről letett vizsgáról 4 

5. A taxi járműre vonatkozó feltételek teljesítettségének megállapítása 25 
 

6. 
A  taxi   jármű   nyilvántartási   számának   meghatározása   és   a   taxi- 
legitimáció kiadása 

 

3 

7. A tehergépjárművek haladására és megállítására vonatkozó jóváhagyás 6 
8. Az utca lefoglalására vonatkozó jóváhagyás 15 

9. Rendezvény közúton való megtartásának jóváhagyása 18 
10. Menetrend hitelesítése 3 
11. Az elvégzett munkákról szóló tanúsítvány kiadása 8 

12. Éves jelentés a szabadkai Köztársasági Statisztikai Intézethez 1 

13. Téli szolgálat a 2010/11. téli idényre 1 
14. Az ideiglenes helyzetek hitelesítése 1 

 

15. 
Rendeletek, szabályzatok és a Tanács megalakításáról szóló határozat 
kidolgozása 

 

7 

 

16. 
A közlekedésbiztonság fejlesztésének finanszírozására szolgáló 
eszközök használatát célzó program kidolgozása 

 

1 

17. Ajánlatok beszerzése 3 
18. Jogi és természetes személyek kérelme 7 
19. Bejelentések 1 

20. Fellebbezés alapján történő eljárás 1 
21. Petíció alapján történő eljárás 1 
22. Értesítés összeállítása 4 

A tárgyak száma összesen: 127 

Az eljárás folyamatban van: 5 
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- a környezetvédelem és az egészségügyi és környezetvédelmi felügyelő területéről: 
 
 A tárgyak száma megoldott megoldatlan 

Környezetvédelmi 
hatástanulmány (I., II. és III. 
szakasz) 

 
8 

 
8 

 
1 

Zajvédelmi intézkedések 
megállapítása 

 

6 
 

6 
 

- 

Tevékenység ellátására 
vonatkozó feltételek 
teljesítettségének megállapítása 

 
11 

 
11 

 
1 

Jegyzőkönyv a 
tevékenységvégzési feltételek 
teljesítettségéről 

 
10 

 
10 

 
- 

Véleményezés és adatküldés 16 16 - 
Egyéb 10 10 - 
Felügyelőségi vizsgálat hivatali 
kötelességből 

 

15 
 

15 
 

1 

Polgárok bejelentése 19 19 1 
Jegyzőkönyv helyszíni felvétele 
polgárok bejelentése miatt 

 

15 
 

15 
 

- 

Tervek és programok 14 14 - 
Szabálysértési eljárások 2 2 2 
Helyi hulladékgazdálkodási terv 1 1 - 
Rendelet az inert hulladék 
lokációjáról 

 

1 
 

1 
 

- 

Rendelet a háziállatok tartásáról 1 1 - 
Regionális hulladéklerakóra 
vonatkozó szerződések 

 

2 
 

2 
 

- 

Légszennyezéssel kapcsolatos 
tárgy 

 

1 
 

1 
 

1 

Szélvédő sáv emelésével 
kapcsolatos tárgy 

 

1 
 

1 
 

1 

Rendszeres zajvédelemmel 
kapcsolatos tárgy 

 

1 
 

1 
 

1 

 

- Közterület fenntartásával kapcsolatos munkák 
 

Tárgy A tárgyak száma Megoldott Megoldatlan 
Határozat fák kivágásáról  

18 
 

18 
 

- 

Szerződés – szélvédő sávok 
emelése 

 

1 
 

- 
 

1 

Szabálysértési eljárás – 
szabálytalan parkolás 

 

2 
 

- 
 

2 
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A szélvédő sávok emeléséről szóló szerződéssel kapcsolatos tárgy nincs megoldva, 
mert folyamatban van  a közbeszerzési eljárás lebonyolítása, a szabálytalan parkolással 
kapcsolatos tárgyak pedig nincsenek megoldva, mivel a szabálysértési eljárások nem 
fejeződtek be. 

 
Az osztályban  a  munkákat  és  feladatokat  13  végrehajtó  látta  el,  az  új  

szervezés  9 végrehajtót irányoz elő azzal, hogy a felügyelőségi ellenőrzés teendői 
(kommunális, környezetvédelmi, közlekedési és építési) külön szervezeti egységben került 
elkülönítésre. 

 
A jelentési időszakban az osztály hatáskörébe tartozó egyes területek nem voltak 

teljesen fedve  foglalkoztatottakkal,  mint  pl.  a  meghatalmazott  urbanista,  a  vagyonjogi  
munkák  és  a beruházások  teendői.  A  Községi  Közigazgatási  Hivatal  új  szervezését  
követően  3  egyetemi végzettséget igénylő munkahely maradt  betöltetlen: az urbanista, a 
normatív-jogi munkák és a vagyonjogi  munkák,  mely  munkákat  a  megfelelő  
végzettségű  többi  foglalkoztatott  látja  el fokozott erőfeszítéssel, túlmunkában, figyelembe 
véve a helyi adminisztrációban foglalkoztatottak  maximális  számának  meghatározásáról  
szóló  törvény  (  az  SZK  Hivatalos Közlönye, 104/2009. szám) rendelkezéseit, a 
foglalkoztatottak számának növelésére az SZK Kormánya  ad  jóváhagyást  a  
foglalkoztatottak  számának  csökkentését  követően  a  törvénnyel összhangban. 

 
 

Az osztály műszaki felszereltsége nem kielégítő a zavartalan és hatékony munkához 
egy szolgálati gépkocsit kell biztosítani, a számítógépek kezelőit képesíteni kell az AutoCad 
program használatára, és be kell szerezni legalább egy színes nyomtatót. 

 
6.  a  Községi  Képviselő-testület  a  község  polgármestere  és  a  Községi  

Tanács teendőiben illetékes osztály 
 

Az osztály teendőket látott el a község polgármestere, a Községi Képviselő-
testület, a Községi Tanács és ezek munkatestületeinek szükségletére, többek között a 
Községi Képviselő- testület  ülésének  előkészítésére  és  vezetésére  vonatkozó  szakmai  és  
szervezési  teendőket,  a község  polgármestere,  a  Községi  Képviselő-testület,  és  a  
Községi  Tanács  munkájáról  szóló aktusok  és  dokumentumok  feldolgozását,  rendezését,  
nyilvántartását  és  őrzését,  a  képviselői csoportoknak és képviselőknek nyújtott szakmai 
segítséget, a képviselők által kért válaszok  és értesítések beszerzését, a községi szervek 
aktusainak fordítását, lektorálását és közzétételét, a megválasztásra,   kinevezésre  és  
tisztségbe  helyezésre  vonatkozó  előkészületek  teendőit,  a nyilvántartások teendőit, a 
községi  szervek által hozott normatív aktusok összehangoltságának ellenőrzését,  az  
anyagsokszorosítás  teendőit,  közérdekű  információk  nyújtását,  a  protokoll teendőket és 
a községi honlap frissítését. 

 
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal szervezetéről szóló új rendelet alapján az osztály 

az említett munkákon kívül még el fogja látni a község polgármesteréhez, a Községi Képviselő- 
testület  elnökéhez  és  a   többi  tisztségviselőkhöz  forduló  ügyfelek  fogadásával  kapcsolatos 
teendőket, megszervezi a jelentős dátumokról való megemlékezést, ellátja a díjak és elismerések 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 4. szám − 

2011. március 31. 

 

 - 170 - 

odaítélésével kapcsolatos szervezési teendőket és az aktusok  kidolgozását, ellátja a szakmai és 
adminisztrációs munkákat a többi várossal és községgel való együttműködés területén, ellátja a 
községi szervekbeli munkaviszonyokkal kapcsolatos személyi nyilvántartás vezetésének teendőit, 
nyilvántartást vezet a szervek által használt pecsétekről. 

 
A fenti munkák elvégzésére az osztályban az osztályvezetőn kívül 8 foglalkoztatott van 

beosztva, ezek  közül 3 IV. fokozatú szakképesítéssel technikai titkári teendők ellátására, 2 a 
fordítási teendőkre VII. és IV.  szakképesítési fokozattal, 1 a munkaviszonyokkal kapcsolatos 
személyi  nyilvántartás  vezetésére  VI.  szakképesítési  fokozattal,  egy  a  Képviselő-testület  és 
munkatestületei üléseinek előkészítésére VI. szakképesítési fokozattal, 1 multimediális teendőkre 
IV. szakképesítési fokozattal, és 1 munkahely – a község polgármesterének  tájékoztatással és 
protokollal foglalkozó munkatársa VII. szakképesítési fokozattal, amely nincs betöltve. 

 
A jelentési időszakban összesen megtartásra került: a Zentai Községi Képviselő-testület – 

12 ülése, a KKT statútum és normatívügyi bizottsága – 6 ülés, a KKT költségvetési, pénzügyi és 
gazdasági bizottsága – 10 ülés, a KKT káderügyi, választási és kinevezési bizottsága – 9 ülés, a 
KKT művelődési bizottsága – 6 ülés, a KKT mandátumügyi-mentelmi bizottsága 2 ülés, a KKT 
oktatási bizottsága – 4 ülés, a KKT panaszügyi bizottsága – 4 ülés, a KKT sportügyi bizottsága – 
2 ülés, a KKT lakásügyi-kommunális bizottsága – 5 ülés, a KKT egészségügyi bizottsága – 4 
ülés, a gyermekjóléti akcióterv céljainak érvényesítését figyelemmel kísérő bizottság – 8 ülés, a 
gyermekhét   megszervezésével  foglalkozó  bizottság  –  5  ülés,  a  hulladékgazdálkodási  terv 
kidolgozásával foglalkozó  bizottság – 2 ülés, a gyermekjóléti akcióterv céljainak a romákra 
vonatkozó implementálásával foglalkozó  bizottság – 4 ülés, a nyilvános elismeréseket odaítélő 
bizottság – 2 ülés, és a 11. Munkásolimpia pályázati anyagát előkészítő kezdeményező bizottság 
– 3 ülés. 

 
2010-ben a  Zentai  Községi  Képviselő-testület  12  alkalommal  ülésezett,  ezeken  242 

napirendi pont szerepelt. 
 

A KKT  állandó  bizottságai  összesen  52  ülést  tartottak,  a  különbizottságok  24  ízben 
üléseztek, a Községi Tanács 56 ülést tartott és összesen 365 végzést hozott, a fordítást illetően 
szerbről magyar nyelvre a KKT-ra 980 oldal lett lefordítva, a KKT ülések jegyzőkönyvei – 130 
oldal, a KKT munkatestületek jegyzőkönyvei – 130 oldal, egyéb fordítások – megközelítőleg 120 
oldal, fordítások az informátor teendőire és a honlapra vonatkozóan (megközelítőleg 80 oldal), 
fordítások a községi közigazgatási szervek részére és az általános közigazgatási eljárásról szóló 
törvénnyel összhangban szükség szerint (megközelítőleg 270 oldal), szeptember  hónapig pedig 
szimultán fordítás is volt a Községi Tanács és a Községi Képviselő-testület ülésein, 25 Zentai 
Községi  Hivatalos  Lap  került  megszerkesztésre  összesen  259  tárggyal  712  oldalon,  ki  lett 
dolgozva az új községi honlap és a község munkájáról szóló tájékoztató, és előkészületben van az 
új tájékoztató a Szerb Köztárság törvénynél alacsonyabb rangú új aktusaival összhangban. 

 

A  jelentési  időszak  alatt  az  osztály  kidolgozta  a  község  polgármesterének,  a  Községi 
Közigazgatási  Hivatal  vezetőjének  és  a  Községi  Képviselő-testület  hatáskörébe  tartozó  általános 
aktusokat, valamint a Községi Közigazgatási Hivatal más osztályainak hatáskörébe tartozó általános 
aktusokat  is,  éspedig:  javaslat  a  területi   szervezésről  szóló  törvény  módosítására  az  illetékes 
minisztériumhoz, rendelet a rendkívüli helyzet megszüntetéséről, végzés a terepi helyzetet ellenőrző 
bizottság kinevezéséről, határozat a közszolgálatokbeli eszközök elemzésével foglalkozó munkacsoport 
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kinevezéséről,  kérelem  véleményezésre  vonatkozóan,  rendelet  a  díszpolgári  cím  odaítéléséről, 
határozatjavaslat a földvisszaszármaztatási bizottság kinevezéséről, határozat a fellebbezési bizottság 
kinevezéséről, rendelet a bizottságok és különbizottságok térítményre való jogosultságról, a Hófehérke 
Óvoda elengedhetetlenül szükséges munkafolyamatáról szóló rendelet, a képviselők díjazásáról szóló 
rendelet, a kommunális felügyelőségről szóló rendelet,  a  házirendről szóló rendelet, a lakóépületek 
karbantartási díjfizetési mércéiről szóló rendelet, az építmények eltávolítására vonatkozó feltételekről és 
intézkedésekről szóló rendelet, a képviselői mandátum megszűnéséről szóló határozat, a  képviselői 
mandátum megállapításáról szóló határozat, a választási bizottság jelentése, a gyülekezésre szolgáló 
területről  szóló rendelet, a menekültügyi tanács megalakításáról szóló határozatjavaslat, a nemzetek 
közötti viszonyokkal foglalkozó tanácsról szóló rendeletjavaslat, a szolgálati gépkocsik használatáról 
szóló szabályzat, a külföldi szolgálati utakról szóló szabályzat, határozat a pecséttel való megbízás alóli 
felmentésről,  határozat  a  pecsétekkel  való  megbízásról,  a  munkáról  szóló  tájékoztató,  az  elemi 
csapásokra  vonatkozó  terv  megküldése,  szerződés  tanácsadó   alkalmazásáról,   fordításról  szóló 
szerződés, közvita összehívására vonatkozó kezdeményezés, határozat az aktusok vezetési rendszerének 
meghatározásáról,   határozat   az   irodai   ügyvitellel   kapcsolatban,   szabályzatjavaslat   a   Községi 
Közigazgatási Hivatalban foglalkoztatottak fizetéséről, pecsétekről szóló határozatok (34), valamint 
kérelmek, jelentések  az állami szervek és a helyi önkormányzati szervek követelései alapján és a 
népszámlálásra vonatkozó előkészületekkel kapcsolatban. 

 

Folyamatban van a következő általános aktusjavaslatok kidolgozásának kezdeményezése, 
illetve a javaslatok kidolgozása: a helyi irodákról szóló szabályzat, a munkaidő beosztásáról szóló 
utasítás,  a  szociális  védelmi  jogokról  szóló  rendelet,  a  használóknak  a  házi  segítségnyújtás 
költségeiben való részvételére  vonatkozó mércékről szóló szabályzat stb., megindult a Zenta 
község  tájékoztatójának  kidolgozási  eljárása  az  SZR  új  szabályzata  alapján,  a  kinevezett  és 
tisztségbe helyezett személyek fizetéséről és egyéb térítményeiről  szóló szabályzat, a Községi 
Tanács ügyrendje, az anyagoknak a Községi Tanácsra való megküldéséről szóló  szabályzat, a 
Községi Képviselő-testület ügyrendje és Zenta község új statútumának meghozatala. 

 

Az osztály a következő problémákkal szembesül: az aktusok lektorálásának kérdése, a 
magyarról  szerb  nyelvre  való  fordítás,  nincs  megoldva  közérdekű  információk  nyújtásával 
kapcsolatos kérdés, a község polgármestere és a többi tisztségviselő részéről történő félfogadás 
eljárása nincs megfelelően és szakszerűen megszervezve, ugyanígy a protokolláris teendők sem, 
lehetetlen  elvégezni  a  községi  szervek  által  meghozott  normatív  aktusok  összehangolásának 
ellenőrzését, mivel nincsenek betöltve a meghatározott munkahelyek, a  foglalkoztatottak – az 
anyagok  feldolgozói  –  nem  eléggé  képzettek,  szakmailag  nem  megfelelőek,  nem  ismerik  a 
hivatalos nyelvet – a szerb nyelvet, nem ismerik elegendő mértékben munkakörüket. 

 

Szükség lenne a foglalkoztatottak műhelymunka útján történő képzésére, amelyeken a 
foglalkoztatottak   konkrét  ügyeket  intéznének  el  a  napi  munkájuk  területéről.  A  Községi 
Tanácsnak mint Zenta község egyik végrehajtó szervének egy okleveles jogászt kellene a Tanács 
titkári  tisztségbe  helyeznie,  aki   szakmai  szempontból  a  Tanács  hatékonyabb  működését 
biztosítaná. 

 

Az osztály műszakilag szolidan fel van szerelve, az összes foglalkoztatott rendelkezik 
számítógéppel,  nyomtatási  lehetőséggel,  a  foglalkoztatottak  rendelkezésére  áll  egy  készülék, 
amely egyúttal szkenner, nyomtató és fénymásoló készülék is, és egy szkenner. 
Az  osztályvezető   és   az   osztály   még   egy   foglalkoztatottja   rendelkezik   a   Paragraf-Lex 
előírásbázissal, és a foglalkoztatottak számára biztosítva van az internethozzáférés. 

 

 

 

 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 4. szám − 

2011. március 31. 

 

 - 172 - 

7.  Közbeszerzési és közös ügyintéző osztály 
Az osztály szakmai-adminisztratív teendőket látott el a javak, szolgáltatások és munkák 

beszerzésével   kapcsolatban   Zenta   község   szerveire   vonatkozóan,   az   ajánlatok   szakmai 
értékelésével  foglalkozó  bizottság  részére,  elkészítette  a  közbeszerzésre  vonatkozó  pályázati 
dokumentációt  és  a  jogi  és  egyéb  aktusokat,  összeállította  a  közbeszerzések  tervjavaslatát, 
nyilvántartást  vezetett  a  közbeszerzésekről,  szakmai  és  adminisztratív  segítséget  nyújtott  a 
közbeszerzésekkel foglalkozó bizottságnak és a költségvetés-használóknak a pályázati 
dokumentáció kidolgozásával kapcsolatban (2. táblázat: a lebonyolított közbeszerzések táblázatos 
kimutatása). 

 

Az osztály elvégezte az elemi csapások okozta károk helyszíni felbecslését, az előírt 
nyilvántartást   vezette,  ellátta  az  előírt  adminisztrációs  teendőket  a  károk  helyrehozására 
vonatkozó dokumentáció előkészítésével kapcsolatban, elvégezte az állóeszközök és a 
fogyóeszköz  leltározását  és  összeírását,  és  nyilvántartást  vezetett  az  elismervény  útján  való 
leltáradósságról. 

 

Az osztály  intézkedett  a  Községi  Közigazgatási  Hivatal  és  az  egyéb  zentai  községi 
szervek védelmi terveinek frissítésére vonatkozóan, ellátta a szakmai-adminisztratív teendőket a 
rendkívüli  helyzetekben  irányító   községi  törzskar  részére,  megszervezte  a  zentai  községi 
szervekben foglalkoztatottak tűzvédelmi képzését. 

Az osztály ellátta a humanitárius csomagok és tüzelőanyag beszerzését és elosztását célzó 
teendőket   a   menekült   családok   részére,   és   közvetített   a   menekült   személyek   hiányzó 
dokumentumainak  beszerzésében,  mint pl. anyakönyvi kivonatok, állampolgársági bizonylatok, 
betegkönyvek stb. 

 

Az osztály ellátta a számítógépes felszerelés, berendezések és programok karbantartási 
teendőit, előkészítette a vírusölő programokat, részt vett az oklevelek, köszönőlevelek és hasonló 
bizonyítványok különnemű  dizájnjának kidolgozásában, az anyagoknak és az adatoknak Zenta 
község honlapjára való elhelyezésében, és részt vett a különböző rendezvények, összejövetelek és 
szemináriumok szervezésében és realizálásában (a video-technológia és hasonlók biztosítása). 

 

A közbeszerzési  eljárás  lebonyolításában  és  az  osztály  előírásainak  magyarázatában 
nehézséget jelentett az okleveles jogász szakember hiánya. 

 

Az új szervezés alapján a közbeszerzési teendők nincsenek külön osztályban elkülönítve, 
hanem azokat a  gazdasági osztály keretében látják el, a volt közbeszerzési és közös ügyintéző 
osztály hatáskörébe tartozó többi teendő pedig a közös ügyintéző szolgálatban vannak egyesítve 
10 munkavégzővel. 

 

A Vajdaság  AT  és  a  Szerb  Köztársaság  további  hatásköri  átruházása  és  a  hatalom 
decentralizációja a helyi önkormányzat és szervei jogai és kötelezettségei tekintetében a védelem, 
a polgári védelem, a tűzvédelem, a  rendkívüli helyzetek irányítása és az információs rendszer 
fenntartása stb. területén az e szolgálatban  foglalkoztatottak számának növelését és káderbeli 
struktúrájának erősítését igényli a követelményeknek és a  szakmunkák specifikus jellegének 
megfelelően. 

 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
SZÁM: 03-1/2011-I 

 

Rácz Szabó László s. k., 
A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ- TESTÜLET 
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A 2010-BEN ÁTADOTT PROJEKTUMOK 1. MELLÉKLET 

 

Sor. 
sz. 

 
A projektum elnevezése 

 

A projektum 
értéke 

 

Az átadás 
ideje 

 

A község 
részvétele 

 

Az igényelt 
összeg 

 

A jóváhagyott 
összeg 

 
Megjegyzés 

 

1 
 

Utcatáblák elkészítése 
 

78.900,00 
 

2010. 2. 18. 
 

7.900,00 
 

71.000,00 
 

71.000,00 
 

A projektum befejeződött 

 
2 

 
Számítógépek, multifunkcionális 
gépek beszerzése és honlapkészítés 

 
556.500,00 

 
2010. 2. 16. 

 
56.500,00 

 
500.000,00 

 
80.000,00 

 

A projektum része a 
jóváhagyott eszközig 

realizálva 
 

3 
 
Közmunkák – A tisztább Zentáért 

 
7.620.648,29 

 
2010. 3. 12. 

 
692.786,21 

 
6.927.862,08 

 
1.093.872,96 A projektum befejeződött – 

a jóváhagyott eszközig 
 

4 A Zentai Községi Közigazgatási 
Hivatal műszaki felszerelése 

 

1.162.176,96 
 

2010. 3. 19. 
 

0,00 
 

1.162.176,96 
 

1.162.176,96 A projektum a realizálás 
szakaszában van 

 
5 

A zentai November 11. Általános 
Iskola tornatermének beruházási 
karbantartása 

 
4.227.397,20 

 
2010. 3. 23. 

 
200.000,00 

 
4.027.397,20 

  

A projektumot nem 
hagyták jóvá 

 
6 Zenta község korszerűbb 

honlapjának elkészítése 
 

900.000,00 
 

2010. 4. 7. 
 

81.000,00 
 

819.000,00  A projektumot nem 
hagyták jóvá 

 
7 

Káderek EU-projektumok írására 
való felkészítése és a községközi 
együttműködés fejlesztése 

 
1.513,026.00 

 
2010. 4. 1. 

 
396.426,00 

 
1.116.600,00 

 
1.116.600,00 

 
A projektum befejeződött 

 
8 

Többrendeltetésű műanyag padlózat 
elhelyezése a Thurzó Lajos iskola 
kosárlabda- és röplabdapályáin 

 
3,554.000,00 

 
2010. 4. 12. 

 
250.000,00 

 
3.304.000,00 

 
3.000.000,00 

 
A projektum befejeződött 

9 Volontőr játék határok nélkül 474.891,00 2010. 4. 22. 125.000,00 349.891,00 349.891,00 A projektum befejeződött 
 

10 A zentai vízvezeték-hálózat 
elkészítése 

 

14.135.300,00 
 

2010. 5. 20. 
 

706.765,00 
 

9.894.710,00 
 

2.000.000,00 A projektum a realizálás 
szakaszában van 

 
 

11 
Földrajzi információs rendszer és 
dokumentumkezelési rendszer 
bevezetése a zentai helyi 
önkormányzat szintjén 

 
 

19.052.172,00 

 
 

2010. 3. 10. 

 
 

2.025.248,40 

 
 

17.026.923,60 

 
 

17.026.923,06 
 

A projektum a realizálás 
szakaszában van 
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12 
 
Idősek klubja a Szociális Védelmi 
Központban 

 
1.532.112,00 

 
2010. 8. 4. 

 
153.212,00 

 
1.378.900,00 

  
A projektum nem került 

jóváhagyásra 

 
13 

 
A zentai közlekedés műszaki 
szabályozása 

 
3.333.500,00 

 
2010. 9. 9. 

 
333.350,00 

 
3.000.150,00 

  
A projektum nem került 

jóváhagyásra 

 
14 Háziápolás és házi segítségnyújtás 

Zenta községben 
 

600.000,00 
 

2010. 9. 20 
 

132.000,00 
 

468.000,00 
 

468.000,00 A projektum a realizálás 
szakaszában van 

 

15 Szemeteskosarak elhelyezése Zenta 
községben 

 

3.200.500,00 
 

2010. 9. 27. 
 

250.500,00 
 

2.950.000,00 
 

2.950.000,00 A projektum a realizálás 
szakaszában van 

 
16 

A Partizán sportlétesítmény külső 
része beruházási karbantartásának 
befejezése 

 
2.101.741,98 

 
2010. 8. 6. 

 
210.741,98 

 
1.891.000,00 

  
A projektum nem került 

jóváhagyásra 
 

17 A zentai uszoda tetőzetének 
rekonstrukciója 

 
3.554.852,00 

 
2010. 9. 30. 

 
0,00 

 
3.554.852,00  A határozat még nem 

került meghozatalra 
 

18 A 48 órás rendszer (Call Center) 
bevezetése Zenta községben 

 

1.820.893,00 
 

2010. 9. 10 
 

500.745,58 
 

1.320.147,42 
 

1.320.147,42 A projektum a realizálás 
szakaszában van 

 

19 Mezővédő sávok telepítése a 
bogarasi úton 

 

1.350.000,00 
 

2010. 4. 10. 
 

500.000,00 
 

877.500,00 
 

850.000,00 A projektum a realizálás 
szakaszában van 

 
20 

A Zentai Községi Közigazgatási 
Hivatal információs rendszerének 
fejlesztése 

 
698.000,00 

 
2010. 10. 8. 

 
70.000,00 

 
628.000,00 

 A projektum nem került 
jóváhagyásra 

 

21 A Zenta községi helyi vállalkozók 
ajánlatainak nyomtatása – röplapok 

 

277.000,00 
 

2010. 11. 2 
 

27.700,00 
 

249.300,00 
 

249.300,00 A projektum a realizálás 
szakaszában van 

 
22 A zentai 25 méteres uszoda 

tetőzetének rekonstrukciója 
 

3.291.964,00 
 

2010. 11. 12. 
 

59.913,75 
 

3.232.050,25  A határozat még nem 
került meghozatalra 

 
23 

A mezőőri szolgálat Zenta községben 
való igénybevételének 
társfinanszírozása 

 
5.760.000,00 

 
2010. 11. 12. 

 
2.304.000,00 

 
3.456.000,00 

 
3.456.000,00 

 
A projektum a realizálás 

szakaszában van 

 
24 

A mákosi árterület lecsapoló-öntöző 
rendszere műszaki 
dokumentációjának kidolgozása 

 
1.500.000,00 

 
2010. 11. 12. 

 
450.000,00 

 
1.050.000,00 

 
1.050.000,00 

 
A projektum a realizálás 

szakaszában van 

 
25 A tagosítási program kidolgozása a 

Bátka KK-ra 
 

250.000,00 
 

2010. 11. 12. 
 

75.000,00 
 

175.000,00 
 A határozat még nem 

került meghozatalra 
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26 
Tornyos településen új piacok és 
vásárterek kiépítése és a meglévők 
felújítása 

 
1.340.952,00 

 
2010. 11. 18. 

 
0,00 

 
1.340.952,00 

 
400.000,00 

 
A projektum még nem 

kezdődött meg 

 
27 

 
A közintézmények hálózatosítása 
Zenta községben 

 
1.950.000,00 

 
2010. 11. 18. 

 
0.00 

 
1.950.000,00 

  
A projektum nem került 

jóváhagyásra 
 
 

28 

 
Az anyakönyvek vezetésének 
fejlesztése Zentán és MESN-rendszer 
tervezése a város területén 

 
 

3.708.288,72 

 
 

2010. 11. 29. 

 
 

1.112.486,62 

 
 

2.595.802,10 
  

A határozat még nem 
került meghozatalra 

 
 

29 
A Zenta községbeli utcák 
aszfaltozására vonatkozó műszaki 
projektdokumentáció – kivitelezési 
főprojekt kidolgozása 

 
 

3.339.400,00 

 
 

2010. 11. 30. 

 
 

0,00 

 
 

3.339.400,00 
  

A határozat még nem 
került meghozatalra 

 
 

30 
Zenta községi alternatív fűtési mód 
igazoltsági tanulmányának, a 
főprojekt és a kivitelezési főterv 
kidolgozása 

 
 

8.549.100,00 

 
 

2010. 11. 30. 

 
 

0,00 

 
 

8.549.100,00 

  
A határozat még nem 
került meghozatalra 

 
31 

Technikai projektdokumentáció 
kidolgozása 50 km vízvezeték- 
hálózat felújítására Zenta községben 

 
7.965.000,00 

 
2010. 11. 30. 

 
0,00 

 
7.965.000,00 

  
A határozat még nem 
került meghozatalra 

 
 

32 
Technikai projektdokumentáció 
kidolgozása a zentai népkerti 
sportközpont vízvezetékéhez és 
csatornázásához 

 
 

1.020.228,00 

 
 

2010. 11. 30. 

 
 

0,00 

 
 

1.020.228,00 
  

A határozat még nem 
került meghozatalra 

 
 

33 
Technikai projektdokumentáció 
kidolgozása főprojektum a 
csapadékvíz elvezetéséhez az 
utcaprofil megoldásával 

 
 

2.684.500,00 

 
 

2010. 11. 30. 

 
 

0,00 

 
 

2.684.500,00 
  

A határozat még nem 
került meghozatalra 

 
34 

Technikai projektdokumentáció 
kidolgozása a zentai városi 
szennyvíztisztító II. szakaszához 

 
2.745.860,00 

 
2010. 11. 30. 

 
0,00 

 
2.745.860,00 

  
A határozat még nem 
került meghozatalra 
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35 Idősek klubja a Szociális Védelmi 

Központban 
 

1.532.112,00 
 

2010. 12. 1. 
 

153.212,00 
 

1.378.900,00  A határozat még nem 
került meghozatalra 

 
36 

A racionalizációs program 
lefolytatása a Zentai Községi 
Közigazgatási Hivatalban 

 
11.527.493,18 

 
2010. 12. 1. 

 
9.527.493,18 

 
2.000.000,00 

  
A határozat még nem 
került meghozatalra 

 

37 Zenta település vízellátási 
tanulmánya 

 

1.770.000,00 
 

2010. 12. 2. 
 

0,00 
 

1.770.000,00  A határozat még nem 
került meghozatalra 

 

 
38 

A régi csatornázási tervek revíziója 
és új csatornázási tervek 
kidolgozása azon utcák részére, 
amelyekre  még nincs projektum 

 

 
659.767,50 

 

 
2010. 12. 2. 

 

 
0,00 

 

 
659.767,50 

  
A határozat még nem 
került meghozatalra 

 
39 

A Stevan Sremac Á.I. Kevi iskola 
tornatermének tornaeszközökkel 
való felszerelése 

 
 

331.686,20 

 
 

2010. 3. 2. 

 
 

0,00 

 
 

331.686,20 

 
 

150.000,00 
A projektum jóvá lett 

hagyva 

 

40 Zenta községi utak kiépítése és 
felújítása 

 
209.667.520,00 

 
2010. 3. 15. 

 
0,00 

 
209.667.520,00 

 
209.667.520,00 

A projektum jóvá lett 
hagyva 

 

41  
Partnerség Racsa községgel 

    
651.780,00 

 
651.780,00 

A projektum a realizálás 
szakaszában van 

 

42 Műszaki dokumentáció kidolgozása a 
régi hulladéklerakó szanálásához 

 
1.600.000,00 

 
2010. 12. 31. 

 
800.000,00 

 
800.000,00 

 A határozat még nem 
került meghozatalra 

 

43 Biológiai szerek kiszállítása 850 ha- 
ra 

 
/ 

 
2010. 2. 14. 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

A projektum jóvá lett 
hagyva 

 A CIVIL SZERVEZETEK 
PROJEKTUMAI 

      

 

44 Játékkal és tánccal a barátságig és a 
toleranciáig 

 
82.715,00 

 
2010. 1. 26. 

 
4.000,00 

 
78.715,00 

 
0.00 

A projektum nem lett 
jóváhagyva 
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45  
Közmunkák – Együtt értük 

 
771.192,24 

 
2010. 3. 12. 

 
0,00 

 
771.192,24 

 
0.00 

A projektum nem lett 
jóváhagyva 

 

46 Találós kérdések – klubmunka 
hallássérült gyerekekkel 

 
820.600,00 

 
2010 

 
177.600,00 

 
643.000,00 

 
643.000,00 

A projektum jóvá lett 
hagyva 

47  
A Homok kivilágítása 

 
338.828,15 

 
2010. 10. 11. 

 
0,00 

 
338.828,15 

 
0.00 

A projektum nem lett 
jóváhagyva 

48  
Feminával a tudásig 

 
300.000,00 

 
2010. 10. 29. 

 
0,00 

 
300.000,00 

 
0.00 

A projektum nem lett 
jóváhagyva 

49  
Aktívan az erőszak ellen 

 
468.154,86 

 
2010. 10. 29. 

 
0,00 

 
468.154,86 

 
0.00 

A projektum nem lett 
jóváhagyva 

 ÖSSZESEN: 340.651.946,28  21.383.580,72 321.480.846,56 247.756.211,40  
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Lefolytatott közbeszerzési eljárások 2010. 1. 1-től 2010. 12. 31-ig 
 

 

SOR. 
SZ. 

 
A KÉKB tárgya 

 
KÉKB száma 

 

Szerződéses 
érték 

Átvéve a 
felügyelet 
részéről 

 
Eszközátutalás 

 
 
 
1 

 
 
Az elhagyott állatok befogása és 
az állatok őrzésére kijelölt 
menhely Zenta község területén 

 
 
 
412-2-1/2010-VII 

 
 
 
1.180.000,00 

Az illetékes 
dolgozó által 
végzett munka 
folyamatos 
átvétele 

 
 
A fizetés a 
kiállított számla 
alapján 

 
 
 
2 

 
 
Üzemanyag a gépjárművekhez 
Zenta Község szükségleteire 

 
 
 
412-2-2/2010-VII 

 
 
 
1.281.480,00 

Az illetékes 
dolgozó által 
végzett munka 
folyamatos 
átvétele 

 

 
A fizetés a 
kiállított számla 
alapján 

 
 
3 

 
Magasépítési munkálatok, azaz 
a zentai sportközpont kiépítése 
I. szakaszának szakfelügyelete 

 
 
412-2-3/2010-VII 

 
 
1.770.000,00 

  

 
 
 
4 

 
A felügyeleti szerv 
megválasztása a zentai 
népkerti termálkút 
kivitelezésével kapcsolatban 

 
 
 
412-2-4/2010-VII 

 
 
 
808.300,00 

A közbeszerzési 
törvény 79. 
szakasza 
értelmében a 
KÉKB eljárás 
leállítva 

 

 
 
5 

 
 
Születési anyakönyvi kivonatok 

 
 
412-2-5/2010-VII 

  
Beszerzés 
szükség szerint 
folyamatosan 

 
A fizetés a 
kiállított számla 
alapján 
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6 

 

 
Előfizetés a BIZNET 300 
szolgáltatásaira 

 
 
412-2-6/2010-VII 

 
 
703.280,00 

 

 
folyamatosan 
2010-ben 

 
A fizetés a 
kiállított számla 
alapján 

 
 
7 

 

A nyilvánossággal való 
kapcsolatok tevékenységének 
lebonyolítása Zenta községben 

 
 
412-2-7/2010-VII 

 
 
1.475.000,00 

 A fizetés 
egyenlő 
részletekben 
2010-ben 

 
 
8 

 

 
Irodaszer, fénymásolópapír és 
fogyóeszköz 

 
 
412-2-8/2010-VII 

 
 
1.880.800,00 

  
A fizetés a 
kiállított számla 
alapján 

 
 
9 

 

 
Skoda Octavia személygépkocsi 
beszerzése 

 
 
412-2-9/2010-VII 

 
 
1.584.697,00 

 
Az illetékes 
dolgozó részéről 
átvéve 

 

 
10 

 
Pénzügyi lízing 

 
412-2-10/2010-VII 

 
1.682.827,00 

  
fizetés havonta 

 
 
11 

 
Az úttest felújítása és kátyúzás 
Zenta község területén 

 
 
412-2-11/2010-VII 

 
 
2.600.000,00 

  

A fizetés a 
kiállított számla 
alapján 

 
 
12 

 
A higiénia fenntartásához 
szükséges termékek 

 
 
412-2-12/2010-VII 

 
 
200.000,00 

 A fizetés a 
kiállított számla 
alapján 
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13 

 
 
Virág és zöldnövényzet 

 
 
412-2-13/2010-VII 

 
 
200.000,00 

  
A fizetés a 
kiállított számla 
alapján 

 
 
 
 
 
 
14 

 
 
 
 
 
 
Reprezentáció 

 
 
 
 
 
 
412-2-14/2010-VII 

 
 
 
 
 
 
1.300.000,00 

  
 
 
 
A fizetés a 
kiállított számla 
alapján 

 

 
 
 
15 

 
 
 
Rendszeres légszennyezés- 
ellenőrzés 

 

 
 
 
412-2-15/2010-VII 

 

 
 
 
684.777,00 

 
Az illetékes 
dolgozó által 
végzett munka 
folyamatos 
átvétele 

 
 
 
Egyenlő havi 
részletekben 

 

 
 
 
16 

 

 
 
 
Rendszeres zajmérés 

 

 
 
 
412-2-16/2010-VII 

 

 
 
 
575.627,00 

 
Az illetékes 
dolgozó által 
végzett munka 
folyamatos 
átvétele 

 
 
Negyedévenként 
egyenlő 
részletekben 
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17 

 
 
 
 
Felügyelőségi zajmérés Zenta 
község területén 

 
 
 
 
 
412-2-17/2010-VII 

 
 
 
 
 
221.704,00 

 
 
Az illetékes 
dolgozó által 
végzett munka 
folyamatos 
átvétele 

 
 
 
Negyedévenként 
egyenlő 
részletekben 

 
 
18 

 
 
Laptop számítógép 

 
 
412-2-18/2010-VII 

 
 
69.000,00 

 

A megrendelő 
meghagyása 
alapján 

 
Kifizetve számla 
alapján 

 
 
19 

 
 
Zászlók 

 
 
412-2-19/2010-VII 

 
 
119.000,00 

 

A megrendelő 
meghagyása 
alapján 

 
Kifizetve számla 
alapján 

 
 
 
 
 
20 

 

 
 
 
Ültetés és az ültetények 
fenntartása Zenta község 
területén 

 
 
 
 
 
412-2-20/2010-VII 

 
 
 
 
 
1.421.052,00 

 
 
Az illetékes 
dolgozó által 
végzett munka 
folyamatos 
átvétele 

 

 
 
21 

Fogyóeszköz, fogyóanyag, 
különféle szerszámok és 
felszerelés Zenta Község 
szükségleteire 

 
 
412-2-21/2010-VII 

 
 
309.832,60 

  
A kifizetés a 
kiállított számla 
alapján történik 
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22 

 
 
A számítógépes felszerelés 
karbantartása Zenta Község 
szükségleteire 

 
 
 
412-2-22/2010-VII 

 
 
 
500.000,00 

 

Az illetékes 
dolgozó által 
végzett munka 
folyamatos 
átvétele 

 
 
A kifizetés a 
kiállított számla 
alapján történik 

 

 
 
 
23 

 
A személygépkocsi, motor 
mechanikus javítása és 
fogyóanyag beszerzése a Zentai 
Községi Közigazgatási Hivatal 
szükségleteire 

 

 
 
 
412-2-23/2010-VII 

 

 
 
 
688.000,00 

 
Az illetékes 
dolgozó által 
végzett munka 
folyamatos 
átvétele 

 
 
A kifizetés a 
kiállított számla 
alapján történik 

 
 
24 

 

Számítógépes felszerelés a 
Zentai Községi Közigazgatási 
Hivatal szükségleteire 

 
 
412-2-24/2010-VII 

 
 
87.579,03 

  
Számla alapján 
kifizetve 

 
25 

 

Többrendeltetésű kosárlabda- 
és röplabdapálya kivitelezése 

 
412-2-25/2010-VII 

 
3.422.000,00 

  
előlegfizetés 

 
 
26 

 
A többrendeltetésű sportpálya 
kiépítése feletti felügyelet 

 
 
412-2-25/2010-VII 

 
 
59.473,00 

  

 
27 

 
Az utcatáblák elkészítése 

 
412-2-26/2010-VII 

 
78.883,00 

  
előlegfizetés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 4. szám − 

2011. március 31. 

 

 - 183 - 

 
 

 

 
 
 
28 

 
 
Horizontális közlekedési 
jelzések felújítása és 
karbantartása 

 

 
 
 
412-2-27/2010-VII 

 

 
 
 
1.199.352,00 

 
Az illetékes 
dolgozó által 
végzett munka 
folyamatos 
átvétele 

 
 
A kifizetés a 
kiállított számla 
alapján történik 

 
 
29 

 

 
Földmérői szolgáltatás – 
parcellaosztás 

 
 
412-2-28/2010-VII 

 
 
1.404.200,00 

  
A kifizetés a 
kiállított számla 
alapján történik 

 
30 

 
Kút kiépítése Tornyoson 

 
404-01-4/10-1-IV/05 

   

 

 
 
 
31 

 
 
 
Laptop beszerzése EU-projekt- 
írási képzéssel 

 

 
 
 
404-01-4/10-2-IV/05 

 

 
 
 
950.859,20 

 
Az illetékes 
dolgozó által 
végzett munka 
folyamatos 
átvétele 

 
 
A kifizetés a 
kiállított számla 
alapján történik 

 

 
 
 
32 

 
 
Számítógépes felszerelés az 
ifjúsági vállalkozásfejlesztés 
szükségleteire 

 

 
 
 
404-01-4/10-3-IV/05 

 

 
 
 
390.443,79 

 
Az illetékes 
dolgozó által 
végzett munka 
folyamatos 
átvétele 

 
 
A kifizetés a 
kiállított számla 
alapján történik 

 
 
33 

Az ipari park műszaki 
dokumentációjának kidolgozása 
és a telekom. hálózatra való 
csatlakoztatása 

 
 
404-01-4/10-4-IV/05 

 
 
2.236.100,00 
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34 

 
A Városháza tornya horganyzott 
lemeztetőzetének cseréje 

 
404-01-4/10-5-IV/05 

 
892.402,00 

  

 
 
 
35 

 
 
Az Opel Astra személygépkocsi 
javítása 

 
 
 
404-01-4/10-6-IV/05 

 
 
 
202.152,00 

 
Az illetékes 
dolgozó által 
végzett munka 
átvétele 

 

 

36 Bekötőút főprojektumának 
kivitelezése 

 

404-01-4/10-7-IV/05 
 

188.800,00 
  

 
 
 
37 

 
 
Tetőszerkezet szanálása 
Vasútsor 17. 

 
 
 
404-01-4/10-8-IV/05 

 
 
 
351.640,00 

 
Az illetékes 
dolgozó által 
végzett munka 
átvétele 

 

 
 
 
38 

 
 
 
Közkút kivitelezése 

 
 
 
404-01-4/10-9-IV/05 

 
 
 
156.403,00 

 
Az illetékes 
dolgozó által 
végzett munka 
átvétele 

 

 
 
40 

 
Állami mezőgazdasági parcella 
megjelölése 

 
 
404-01-4/10-10-IV/05 

 
 
1.490.000,00 

  

 
41 

A talaj termőképességének 
ellenőrzése Zenta község 
területén 

 
404-01-4/10-11-IV/05 

 
3.422.000,00 

  

 
 
42 

A zentai községi szervek 
épületében a tisztaság 
fenntartása és az épület 
biztonsága 

 
 
404-01-4/10-12-IV/05 

 
 
7.798.626,00 

  
A szerződés 
megkötve 2012. 
10. 01-ig 
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43 

 

A Fiat Uno és az Opel Astra 
személygépkocsik javítása és 
fogyóanyag beszerzése 

 
 
404-01-4/10-13-IV/05 

 

688.000-ig 
kapcsolat 23- 
as sorszám 

  

 
44 A talaj ásványi 

nitrogéntartalmának vizsgálata 

 
404-01-4/10-14-IV/05 

 
590.000,00 

  

 
 
45 

A mezőgazdasági termelési 
feltételek javításával 
kapcsolatos tanulmány 
elkészítése 

 
 
404-01-4/10-15-IV/05 

 
 
430.000,00 

  

 

46 
 

Az utak egyengetése 
 

404-01-4/10-16-IV/05 
 

236.000,00   

 
47 

Az utak zúzalékkal való 
leszórása Zenta község 
területén 

 
404-01-4/10-17-IV/05 

 
3.422.000,00 

  

 
 
48 

 

Felszerelés beszerzése és 
elkészítése a mezőőri szolgálat 
részére 

 
 
404-01-4/10-18-IV/05 

 
 
369.801,00 

Az illetékes 
dolgozó által 
végzett munka 
átvétele 

 
Kifizetve a 
számla alapján 

 
49 

 

Földtani alaptérkép kidolgozása 
Zenta község útjaira 

 
404-01-4/10-19-IV/05 

 
1.758.200,00 

  

 
50 

Műszaki projektdokumentáció 
kidolgozása Zenta község 
útjaira vonatkozóan 

 
404-01-4/10-20-IV/05 

 
1.640.200,00 

  

 

51 Útszegélyek gyalulása Zenta 
község területén 

 

404-01-4/10-21-IV/05 
 

1.341.660,00 
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52 

Műszaki projektdokumentáció 
kidolgozása a volt zentai Metal 
üzletre 

 
404-01-4/10-22-IV/05 

 
199.833,00 

  

53 Zúzott cserép beszerzése 404-01-4/10-23-IV/05 3.422.000,00   
 
54 

Zúzott cserép szállítása, 
terítése, egyengetése és 
hengerelése 

 
404-01-4/10-24-IV/05 

 
3.422.000,00 

  

55 Reklám Zenta Közs.szükséglet. 404-01-4/10-25-IV/05 256.060,00   
 
56 

A születési, házassági és halotti 
anyakönyvek másolatainak 
elkészítése 

 
404-01-4/10-26-IV/05 

 
550.000,00 

  

 
57 

A helyi utak karbantartása Zenta 
község területén a 2010/2011- 
es téli idényben 

 
404-01-4/10-27-IV/05 

 
600.000,00 

  

58 Szemaforok karbantartása 404-01-4/10-28-IV/05 290.000,00   
 
 
59 

A .... sz. parcella műszaki 
dokumentációjának elkészítése 
és többrendeltetésű telekom. 
hálózathoz való csatlakoztatás 

 
 
404-01-4/10-29-IV/05 

 
 
2.122.761,00 

  

 

60 Egyházi anyakönyvek 
másolatainak előkészítése 

 

404-01-4/10-30-IV/05 
 

253.936,00   

61 A kevi tornaterem felszerelése 404-01-4/10-31-IV/05 169.448,00   
 

62 A 48-as rendszer bevezetése 
Zenta Községben 

 

404-01-4/10-32-IV/05 
 

1.564.054,46   

63 Tetőszanálás 404-01-4/10-33-IV/05 495.950,00   

 
64 

A zentai Miroslav Antić 
Kamaraszín épületének 
adaptálása 

 
404-01-4-10-36-IV/05 

 
1.359.555,88 

  

 

65 Brosúra nyomtatása Zenta 
Község szükségleteire 

 

404-01-4-10-37-IV/05 
 

212.166,80   

66 Anyakönyvek fordítása 404-01-4-10-38-IV/05 3.422.000,00   
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32. 
 Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 19. szakasza 1. bekezdésének 25. pontja, valamint a Zenta városi 
távfűtési rendszeréből történő hőenergia-termelésről és -ellátásról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 7/2007. és 7/2009. sz.) 42. szakaszának 1. bekezdése alapján  
 

Zenta Község Képviselő-testülete 2011. március 31-én  tartott  ülésén meghozta  az  alábbi    
  
 

H A T Á R O Z A T O T  
A 2010/2011. ÉVI FŰTÉSI IDÉNYRE VONATKOZÓAN A TÁVF ŰTÉS-SZOLGÁLTATÁSI 

DÍJSZABÁS, ILLETVE  A  H ŐENERGIA TERVEZETT EGYSÉGÁRA MÓDOSÍTÁSA  
JÓVÁHAGYÁSÁNAK ELUTASÍTÁSÁRÓL    

  
I.    

 
Zenta Község Képviselő-testülete elutasítja a zentai TE-TO Cukorgyár Rt. által 2011. február 8-

án, 5-2/4-es szám alatt, a 2010/2011. évi fűtési idényre vonatkozóan, 2011. március 1-jével kezdődő 
alkalmazással megállapított távfűtés-szolgáltatási díjszabás, illetve a hőenergia tervezett egységára 
javasolt módosításának jóváhagyását. 
 

II.  
  

Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                    Rácz Szabó László s. k., 
Szám: 352-19/2011-I                                                                  
                                                                                                  a KKT elnöke   
 

 
33. 
 A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 46. 
szakaszának 4. bekezdése és 49. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2011. március 31-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi 
 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISEL Ő-TESTÜLET KÉPVISEL ŐJE MANDÁTUMÁNAK 

MEGSZŰNÉSÉRŐL 
 

 
I. A képviselő-testület megállapítja SZEKERES PÉTER Zenta, Tornyosi út 106. sz. alatti 

lakos, személyi száma: 0806944820013, a Zentai Községi Képviselő-testületnek a Мађарска 
коалиција – Иштван Пастор, Magyar Koalíció – Pásztor István választási listáról 
megválasztott képviselője mandátumának lemondás benyújtása miatti megszűnését. 

 
II.  Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
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I n d o k o l á s 
 
Szekeres Péter Zenta, Tornyosi út 106. sz. alatti lakos, a Zentai Községi Képviselő-testület képviselője a 
helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakasza értelmében 2011. február 24-én benyújtotta 
lemondását. 
A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 46. szakasza 
1. bekezdésének 1. pontja és 4. bekezdése előirányozza, hogy a képviselő mandátuma a megválasztási idő 
lejárta előtt lemondás benyújtásával szűnik meg, és a két ülés közötti időszakban benyújtott lemondásról a 
képviselő-testület az első elkövetkező ülésen köteles dönteni. 
Ugyanezen törvény 49. szakasza alapján a helyi önkormányzat képviselő-testületének a képviselői 
mandátum megszűnéséről szóló határozata a határozat meghozatalától számított 48 órán belül a 
hatáskörében illetékes felső bíróságnál megfellebbezhető. 
A felsoroltak alapján a képviselő-testület a rendelkező rész szerint hozta meg a határozatot. 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat a Szabadkai Felső Bíróságnál megfellebbezhető. A 
fellebbezési jog minden képviselőt megilleti. A fellebbezést a jelen határozat meghozatalának napjától 
számított 48 órán belül kell benyújtani. 
 

 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                  Rácz Szabó László s. k., 
Szám: 02-2/2011-I                                      
                                                                                     a Községi Képviselő-testület elnöke  
 

 
34. 

A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 49. 
szakasza és 56. szakaszának 1. és 6. bekezdése, valamint a Községi Választási Bizottság 2011. 03. 31-én 
tartott ülésén kelt, 013-1/2011-I. számú jelentés alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2011. március 
31-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
a képviselő mandátumának megerősítéséről 

 
I. 

A képviselő-testület megerősíti a Zentai Községi Képviselő-testület képviselőjének mandátumát: 
1. RECSKÓ BÉLA festő, Zenta, Madách Imre 28/a. alatti lakos, személyi száma: 

0902948820106. 
 

II. 
A képviselő jogait és kötelességeit mandátuma megerősítésének napjától érvényesíti. 

 
III. 

Az új képviselő mandátuma a megszűnt mandátumú képviselő megbízatásának leteltéig tart. 
 

IV. 
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
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I n d o k o l á s 
 

A Zentai Községi Képviselő-testület 2011. 03. 31-én tartott ülésén meghozta Szekeres Péter 
Zenta, Tornyosi út 106. sz. alatti lakos, a Zentai Községi Képviselő-testületnek a Мађарска коалиција – 
Иштван Пастор, Magyar Koalíció – Pásztor István választási listáról megválasztott képviselője 
mandátumának lemondás benyújtása miatti megszűnéséről szóló határozatot. 

A fentiekről tájékoztatva lett a Községi Választási Bizottság, amely a helyhatósági választásokról 
szóló törvény rendelkezéseivel összhangban lefolytatott eljárást követően megküldte a Községi 
Képviselő-testületnek a Мађарска коалиција – Иштван Пастор, Magyar Koalíció – Pásztor István 
választási listáról megválasztott új képviselő mandátumának odaítéléséről szóló jelentést és Recskó 
Bélának a Zentai Községi Képviselő-testület képviselőjévé való megválasztásáról szóló bizonylatot. 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 56. szakaszának 1. és 6. bekezdése, a Községi 
Választási Bizottság 2011. 03. 31-én tartott ülésén kelt, 013-1/2011-I. számú jelentés és a Zentai Községi 
Képviselő-testület ügyrendjének rendelkezései alapján a képviselő-testület a rendelkező rész szerint hozta 
meg a határozatot. 
 

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat a meghozatalának napjától számított 48 órán 
belül a Szabadkai Felső Bíróságnál megfellebbezhető.  
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
ZENTA KÖZSÉG 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                  Rácz Szabó László s. k., 
Szám: 02-35/2011-I                                  A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE  
Kelt: 2011. március 31-én     
ZENTA             
 

 
35. 
 Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. 
sz.) 53. szakaszának 2. bekezdése és 54. szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja, továbbá Zenta község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 
11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2011.                
március 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

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

FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
A Községi Képviselő-testület felmenti a zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszéktagjait, éspedig: 

– Zabos Eleonórát – a szülők képviselőjét,  
– Szénási Oszkárt – a szülők képviselőjét,  
– Knežević Szilviát – a szülők képviselőjét.  

 
II. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
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I n d o k o l á s: 
 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 53. 
szakaszának 2. bekezdése szerint az iskola igazgatási szerve az iskolaszék.  
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 54. 
szakaszának 2. bekezdése szerint az intézmény igazgatási szervének tagjait a helyi önkormányzati egység 
képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. 
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 54. 
szakaszának 3. bekezdése szerint az intézmény igazgatási szervét a foglalkoztatottak, a szülők és a helyi 
önkormányzati egység három-három képviselője alkotja. 
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 54. 
szakaszának 14. bekezdése szerint az igazgatási szerv kinevezéséről, illetve felmentéséről szóló határozat 
– végleges a közigazgatási eljárásban.  
 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 20. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban, a törvényben és a 
statútumban meghatározott más teendőket is ellát. 
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja alapján a községi képviselő-
testület a törvénnyel és jelen statútummal összhangban, a törvényben és a jelen statútumban 
meghatározott más teendőket is ellát. 
 
A zentai Stevan Sremac Általános Iskola szülői tanácsai Mihók Natasa zentai illetőségű szülőt, Jankai 
Valéria zentai illetőségű szülőt és Bicskei Andrea felsőhegyi illetőségű szülőt javasolták a zentai Stevan 
Sremac Általános Iskola iskolaszékének tagjává. 
 
A zentai Stevan Sremac Általános Iskola szülői tanácsai javaslatának megfelelően a Zentai Községi 
Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által meghozandó aktusok meghatalmazott 
javaslattevője végzésével Zabos Eleonóra, Szénási Oszkár és Knežević Szilvia felmentését javasolta a 
zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszékében a szülők képviselőinek tisztsége alól. 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület a zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszéktagjainak 
felmentésére vonatkozóan a Zentai Községi Tanács javaslatának és a Zentai Községi Képviselő-testület 
káderügyi, választási és kinevezési bizottsága véleményének a megvitatása után a rendelkező rész szerinti 
határozatot hozta. 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen 
közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A belgrádi Közigazgatási 
Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta 
útján kell a keresetet beadni. 
 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                        Rácz Szabó László s. k., 
Szám: 020-191/2010-I                                                              
                                                                                                    a Zentai KKT elnöke  
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36. 
 Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. 
sz.) 53. szakaszának 2. bekezdése és 54. szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja, továbbá Zenta község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 
11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2011.                         
március 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

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

KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
A Községi Képviselő-testület kinevezi a zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszéktagjának: 

– Mihók Natasa Zenta, Kossuth Lajos u. 77. sz. alatti lakost – a szülők tanácsának javaslatára, 
– Jankai Valéria Zenta, Petar Preradović u. 2/a sz. alatti lakost – a szülők tanácsának javaslatára és 
– Bicskei Andrea Felsőhegy, Csillag út 2. sz. alatti lakost – a szülők tanácsának javaslatára. 
 

II. 
A zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszéktagjainak mandátuma a zentai Stevan Sremac 
Általános Iskola iskolaszéktagjainak a Zentai Községi Képviselő-testület 2010. 12. 30-án kelt, 020-
182/2010-I. számú határozatával kinevezett iskolaszéktagjai mandátumának leteltéig tart. 
 

III. 
Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
 

I n d o k o l á s: 
 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 53. 
szakaszának 2. bekezdése szerint az iskola igazgatási szerve az iskolaszék.  
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 54. 
szakaszának 2. bekezdése szerint az intézmény igazgatási szervének tagjait a helyi önkormányzati egység 
képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. 
  
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 54. 
szakaszának 3. bekezdése szerint az intézmény igazgatási szervét a foglalkoztatottak, a szülők és a helyi 
önkormányzati egység három-három képviselője alkotja. 
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 54. 
szakaszának 14. bekezdése szerint az igazgatási szerv kinevezéséről, illetve felmentéséről szóló határozat 
– végleges a közigazgatási eljárásban. 
 
 A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye,129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 20. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban a törvényben és a 
statútumban meghatározott más teendőket is ellát. 
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja alapján a községi képviselő-
testület a törvénnyel és jelen statútummal összhangban, a törvényben és a jelen statútumban 
meghatározott más teendőket is ellát. 
 
A zentai Stevan Sremac Általános Iskola szülői tanácsai Mihók Natasa zentai illetőségű szülőt, Jankai 
Valéria zentai illetőségű szülőt és Bicskei Andrea felsőhegyi illetőségű szülőt javasolták a zentai Stevan 
Sremac Általános Iskola iskolaszékének tagjává. 
 
A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által meghozandó aktusok 
meghatalmazott javaslattevője végzésével Mihók Natasa Zenta, Kossuth Lajos u. 77. sz. alatti lakos, 
Jankai Valéria, Zenta, Petar Preradović u. 2/a sz. alatti lakos és  Bicskei Andrea, Felsőhegy, Csillag út 2. 
sz. alatti lakos kinevezését javasolta a zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszékébe a szülők 
képviselőinek. 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a zentai Stevan Sremac Általános Iskola 
iskolaszéktagjainak kinevezésére vonatkozóan a Zentai Községi Tanács javaslatát és a Zentai Községi 
Képviselő-testület káderügyi, választási és kinevezési bizottságának véleményét, a rendelkező rész 
szerinti határozatot hozta. 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen 
közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A belgrádi Közigazgatási 
Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta 
útján kell a keresetet beadni. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                        Rácz Szabó László s. k., 
Szám: 020-25/2011-I                                                               
                                                                                                   a Zentai KKT elnöke  
 

 
37. 
 A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 25/2000., 25/2002, 107/2005. és 108/2005. szám - javítás)15. szakasza, Zenta 
község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 
2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakaszának 9. pontja és a Zentai Elgas Gázszolgáltató és Vezetékszerelő 
Közvállalat alapszabályának 44. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2011. március 31-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT FELÜGYEL ŐBIZOTTSÁGA TAGJÁNAK 

FELMENTÉSÉRŐL  
 

I. 
A Községi Képviselő-testület felmenti a Zentai Elgas Közvállalat felügyelőbizottságának a Zentai 
Községi Képviselő-testület 2009. 02. 25-én kelt, 020-5/2009-V szám alatti határozatával kinevezett tagját, 
Laszák Erikát. 

II. 
Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
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I n d o k o l á s 
 

A Zentai Elgas Közvállalat javaslatot terjesztett be a közvállalat felügyelőbizottságának a Zentai Községi 
Képviselő-testület 2009. 02. 25-én kelt, 020-5/2009-V szám alatti határozatával kinevezett tagjának, 
Laszák Erikának a felmentésére vonatkozóan, mivel nevezett személy nem vesz részt a 
felügyelőbizottsági üléseken. 
 

A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 25/2000., 25/2002, 107/2005. és 108/2005. szám - javítás)15. szakasza szerint a közvállalatok 
felügyelőbizottságának elnökét és tagjait az alapító nevezi ki és menti fel. 
A káderügyi, választási és kinevezési bizottság a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjéből eredő 
meghatalmazásaival megegyezően, a törvénnyel, Zenta község statútumával és a közvállalat 
alapszabályával összhangban a Községi Képviselő-testületnek a rendelkező rész szerinti határozat 
meghozatalát javasolta. 
A Zentai Községi Tanács 2011. 03. 16-án tartott ülésén megvitatta a vállalat javaslatát, és az alapítónak, a 
Zentai Községi Képviselő-testületnek Laszák Erikának, a közvállalat felügyelőbizottsága tagjának 
felmentését javasolja. 
 

A határozat meghozatalára a fenti okokból került sor.  
 

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges, és ellene nincs helye fellebbezésnek, de a 
határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül keresettel közigazgatási per indítható a 
belgrádi Közigazgatási Bíróságnál. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                        Rácz Szabó László s. k., 
Szám: 020-29/2011-I                                                  a Zentai KKT elnöke 
 

 
38. 
 A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 25/2000., 25/2002, 107/2005. és 108/2005. szám - javítás)15. szakasza, Zenta 
község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 
2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakaszának 9. pontja és a Zentai Elgas Gázszolgáltató és Vezetékszerelő 
Közvállalat alapszabályának 44. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2011. március 31-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT FELÜGYEL ŐBIZOTTSÁGA TAGJÁNAK 

KINEVEZÉSÉRŐL  
 

I. 
A Községi Képviselő-testület a Zentai Elgas Közvállalat felügyelőbizottsága tagjának  kinevezi: 
– Klosák Ágnes okl. közgazdászt, Zenta, Széchenyi tér 4. szám alatti lakost. 
 

II. 
A Zentai Elgas Közvállalat felügyelőbizottsága tagjának  mandátuma a Zentai Elgas Közvállalat 
felügyelőbizottsága  tagjainak a Zentai Községi Képviselő-testület 2009. 02. 25-én kelt, 020-5/2009-V 
szám alatti határozatával kinevezett felügyelőbizottsági tagjai mandátumának leteltéig tart. 

 
III. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
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I n d o k o l á s 
 

A Zentai Elgas Közvállalat javaslatot terjesztett be a közvállalat felügyelőbizottságának a Zentai Községi 
Képviselő-testület 2009. 02. 25-én kelt, 020-5/2009-V szám alatti határozatával kinevezett tagjának, 
Laszák Erikának a felmentésére vonatkozóan, mivel nevezett személy nem vesz részt a 
felügyelőbizottsági üléseken. 
 

A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 25/2000., 25/2002, 107/2005. és 108/2005. szám - javítás)15. szakasza szerint a közvállalatok 
felügyelőbizottságának elnökét és tagjait az alapító nevezi ki és menti fel. 
 

A káderügyi, választási és kinevezési bizottság a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjéből eredő 
meghatalmazásaival megegyezően, a törvénnyel, Zenta község statútumával és a közvállalat 
alapszabályával összhangban a Községi Képviselő-testületnek a rendelkező rész szerinti határozat 
meghozatalát javasolta. 
A Zentai Községi Tanács 2011. 03. 16-án tartott ülésén megvitatta a vállalat javaslatát, és az alapítónak, a 
Zentai Községi Képviselő-testületnek új tagnak, Klosák Ágnes zentai illetőségű okl. közgazdásznak a 
kinevezését javasolja  
A határozat meghozatalára a fenti okokból került sor.  
 

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges, és ellene nincs helye fellebbezésnek, de a 
határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül keresettel közigazgatási per indítható a 
belgrádi Közigazgatási Bíróságnál. 
 
 

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                        Rácz Szabó László s. k., 
Szám: 020-30/2011-I                                                  a Zentai KKT elnöke 
 

 
39. 
 A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. 
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja,  a közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
42/1991., 71/1994., 79/2005., 81/2005. és 83/2005. szám) 20. szakasza,  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 és a Zentai Történelmi Levéltár 2000. 12. 28-án kelt, 011-78/1. szám 
alatti alapszabályának 16. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2011. március 31-én tartott 
ülésén meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGA TAG JÁNAK 

FELMENTÉSÉRŐL  
 

I. 
A Községi Képviselő-testület felmenti a Zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottságának tagját, 
éspedig: 
 

1. Dragan Jovičint – az igazgatóbizottság tagját. 
 

II. 
Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
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I n d o k o l á s 
 

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban kinevezi és felmenti az 
általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottságát és 
felügyelőbizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel 
összhangban. 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005., 81/2005. és 
83/2005. szám) 20. szakasza szerint az intézmény igazgatóbizottságát az alapító nevezi ki és menti fel. 
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 a községi képviselő-testület a 
törvénnyel és jelen statútummal összhangban kinevezi és felmenti az általa alapított kommunális 
közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelőbizottságát, kinevezi 
és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel összhangban. 
A Zentai Történelmi Levéltár 2000. 12. 28-án kelt, 011-78/1. szám alatti alapszabályának 16. szakasza szerint 
az intézmény igazgatóbizottságát az alapító nevezi ki és menti fel. 
A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott 
előterjesztője végzésével javaslatot tett Dragan Jovičinnak a Zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottsági 
tagi tisztsége alóli felmentésére. 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a Zentai 
Községi Képviselő-testület káderügyi, választási és kinevezési bizottságának véleményét a Zentai Történelmi 
Levéltár igazgatóbizottsági tagjának felmentésére vonatkozóan, a rendelkező rész szerinti határozatot hozta. 
 

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen 
közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi Közigazgatási 
Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a 
keresetet beadni. 
 

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                        Rácz Szabó László s. k., 
Szám: 020-8/2011-I                                                  a Zentai KKT elnöke  
 

 
40. 
 A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. 
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja,  a közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
42/1991., 71/1994., 79/2005., 81/2005. és 83/2005. szám) 20. szakasza,  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 és a Zentai Történelmi Levéltár 2000. 12. 28-án kelt, 011-78/1. szám 
alatti alapszabályának 16. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2011. március 31-én tartott 
ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGA TAG JÁNAK 

KINEVEZÉSÉRŐL  
 

I. 
A Községi Képviselő-testület kinevezi a Zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottságának tagját: 
 

– Dobrila Nikoloska okl. jogászt, Zenta, Radivoj Ćirpanov 2. sz. alatti lakost – az 
igazgatóbizottság tagját. 
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II. 

A Zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottsági tagjának mandátuma a Zentai Történelmi Levéltár 
igazgatóbizottsági tagjainak a Zentai Községi Képviselő-testület 2009. 02. 25-én kelt, 020-10/2009-V. 
számú határozatával kinevezett igazgatóbizottsági tagjai mandátumának leteltéig tart. 
 

III. 
Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

 
I n d o k o l á s 

 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005., 81/2005. 
és 83/2005. szám) 18., 20. és 22. szakasza alapján az intézmény igazgatóját, az igazgató- és a 
felügyelőbizottságot az alapító nevezi ki és menti fel. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban kinevezi és felmenti 
az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottságát és 
felügyelőbizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja alapszabályukat, a 
törvénnyel összhangban. 
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 a községi képviselő-
testület a törvénnyel és jelen statútummal összhangban kinevezi és felmenti az általa alapított kommunális 
közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelőbizottságát, 
kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel összhangban. 
A Zentai Történelmi Levéltár 2000. 12. 28-án kelt, 011-78/1. szám alatti alapszabályának 16. szakasza 
szerint az intézmény igazgatóbizottságát az alapító nevezi ki és menti fel. 
A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott 
előterjesztője végzésével Dobrila Nikoloska okl. jogász, Zenta, Radivoj Ćirpanov 2. sz. alatti lakos 
kinevezését javasolta a Zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottsági tagjának. 
A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a Zentai 
Községi Képviselő-testület káderügyi, választási és kinevezési bizottságának véleményét a Zentai 
Történelmi Levéltár igazgatóbizottsági tagjának kinevezésére vonatkozóan, a rendelkező rész szerinti 
határozatot hozta. 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen 
közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi Közigazgatási 
Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta 
útján kell a keresetet beadni. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                        Rácz Szabó László s. k., 
Szám: 020-9/2011-I                                                
                                                                                                   a Zentai KKT elnöke  
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41. 
A vagyonadóról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 26/2001. és 45/2002. szám, a JSZK 

Hivatalos Lapja, 42/2002., az SZK Hivatalos Közlönye, 80/2002., 135/2004., 61/2007., 5/2009. és 
101/2010. szám) 11. szakasza alapján a Zentai Községi Tanács 2011. március 8-án tartott ülésén 
meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
A 2011. ÉVI VAGYONADÓKULCSOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 
Ezzel a végzéssel megállapítjuk a 2011. évi vagyonadókulcsokat. 

 
2. szakasz 

 
 A 2011. évi vagyonadókulcsok: 
 
1) az üzleti könyveket vezető adóalany ingatlanjogosultsága után – 0,40 %-ig 
2) az üzleti könyveket nem vezető adóalany ingatlanjogosultsága után – 0,30 %-ig 
3) az üzleti könyveket nem vezető adóalany ingatlanjogosultsága után, a föld kivételével: 
 
 
Ekkora adóalapra Adó címén fizetendő 
(1) 10.000.000 dinárig 0,40%-ig 
(2) 10.000.000 és 25.000.000 dinár között Az (1) alpont alatti adó + 0,6%-ig a 

10.000.000 dinár fölötti összeg után 
 

(3) 25.000.000 és 50.000.000 dinár között A (2) alpont alatti adó + 1,0%-ig a 
25.000.000 dinár fölötti összeg után 
 

(4) 50.000.000 dinár felett A (3) alpont alatti adó + 2,0%-ig az 
50.000.000 dinár fölötti összeg után 
 

 
 

3. szakasz 
 

 Ez a végzés a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
Szám: 43-6/2011-III                                                           Širková Anikó s. k., 
                                                                                        a Községi Tanács elnöke 
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42. 
 A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009. szám) 131. 
szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 31. szakaszának 17. pontja alapján, 
valamint a rendkívüli helyzetekben irányító községi törzskar 2011. 02. 14-én kelt javaslatára Zenta 
község polgármestere 2011. február 23-án és 2011. március 21-én meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
 a zentai község Kertek HK csapadék- és talajvíz okozta belvízkárt szenvedett lakossága kárának 

szanálásáról (Egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 
 

I. 
 

A Zenta község területének részére – a Kertek Helyi Közösségre vonatkozóan a rendkívüli mértékű 
csapadékmennyiség és talajvíz miatti belvízveszélynek a község területe nagy részére való átterjedésének 
közvetlen veszélye miatt Zenta község polgármestere 2010. december 28-án kelt rendeletével (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 26/2010. sz.) rendkívüli helyzetté kihirdetett időszakban kárt szenvedett 
lakosság részére az elemi csapás következményeinek enyhítése céljából – a csapadék- és talajvíz okozta 
belvízkár szanálására és a lakosság elárasztott és megrongálódott építményei előző állapotba való 
helyezése végett építőanyagot kell biztosítani. 
 
Az előző bekezdésben említett polgároknak, illetve háztartásoknak a Zenta község polgármestere 2010. 
december 30-án kelt, 217-23/2010-IV. sz. alatti határozatával kinevezett, Zenta község veszélyeztetett 
területén kárfelbecslést végző különbizottság terepi tényállás-ellenőrzése alapján összeállított, 2011. 
március 14-én kelt jegyzéke a jelen határozat alkotórészét képezi.  
 

II. 
 

Az építőanyag beszerzésére szolgáló, 878.639,80 dinár mértékű eszközöket áfával együtt Zenta község 
rendkívüli helyzetekre biztosított költségvetési eszközei terhére biztosítjuk. 
 

III. 
 

A jelen határozat I. pontjában említett építőanyag elosztását a Zenta község polgármestere 2011. 02. 17-
én kelt, PO-14/II-11. sz. alatti határozatával kinevezett építőanyagot elosztó bizottság végzi, a rendkívüli 
helyzetekben irányító községi törzskar 2011. 02. 14-én és 2011. 03. 21-én kelt végzésével megállapított 
módon. 

 
IV. 

 
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
 
 ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE           Širková Anikó s. k., 
 Szám: 217-23/2010-IV                         Zenta község polgármestere 
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43. 
 Az adóeljárásról és az adóügyi adminisztrációról szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 80/2002., 84/2002. – javítás, 23/2003. – javítás, 70/2003., 55/2004., 61/2005., 85/2005 – más 
törvény, 62/2006. – más törvény, 63/2006. – más törvény javítása, 61/2007., 20/2009., 72/2009. – más 
törvény és 53/2010. szám) 162. szakaszának 4. bekezdése, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 
szervezetéről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 9/2010. szám) 21. szakasza 1. 
bekezdésének 3. pontja alapján a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője a közigazgatási 
ügyekben illetékes miniszter jóváhagyása alapján meghozza a 
  

S Z A B Á L Y Z A T O T 
AZ ADÓFELÜGYELŐK ÉS ADÓVÉGREHAJTÓK SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNYÁRÓL 

 

1. szakasz 
Ezzel a szabályzattal megállapítjuk a helyi adóigazgatási osztályban (a továbbiakban: osztály) dolgozó 
adófelügyelők és adóvégrehajtók szolgálati igazolványa kiadásának módját, az igazolvány színét, 
formáját, alkotórészeit és formanyomtatványát, valamint a kiadott igazolványok nyilvántartásának 
módját. 

 

2. szakasz 
A jelen szabályzat 1. szakaszában leírt igazolvány téglalap alakú, 7 x 9 cm méretű formanyomtatványon 
kerül nyomtatásra, 8 x 10 cm méretű kétrészes borítóba helyezve, melynek mérete szétnyitva16x10 cm. 

 
 

3. szakasz 
Az igazolvány borítója sötétszürke színű kemény bőrkötésben készült. 
 
 

4. szakasz 
Az igazolvány formanyomtatványának bal oldalán fent a község elnevezését – Zenta község, Községi 
Közigazgatási Hivatal, Helyi adóigazgatási osztály, alatta pedig az alábbi feliratot tartalmazza: 

– „Az adófelügyelő szolgálati igazolványa”, illetve 
– „Az adóvégrehajtó szolgálati igazolványa”. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett elnevezés és a felirat alatt a bal sarokban található a 2,5 x 3 cm 
méretű színes fénykép helye. 
A fénykép jobb oldalán van Zenta község címere, alatta pedig az igazolvány nyilvántartási számának 
bejegyzésére szolgáló hely. 
A fénykép alatt található az adófelügyelő, illetve az adóvégrehajtó saját kezű aláírására szolgáló hely, 
családi és utóneve, továbbá személyi száma. 
 

5. szakasz 
 

Az igazolvány formanyomtatványának jobb oldala a „MEGHATALMAZÁS” címet, alatta pedig az 
alábbi szöveget tartalmazza: „Az adófelügyelő, illetve adóvégrehajtó  munkájának végzése közben  
jogosult arra, hogy az adóeljárásról és adóadminisztrációról szóló törvénnyel, egyéb adóval kapcsolatos 
előírásokkal, valamint az állami közigazgatásról szóló törvénnyel előírtak szerint járjon el. 
 
A meghatalmazás szövege alatt található a kiadás helye és kelte, a pecsét helye és a Községi 
Közigazgatási Hivatal vezetőjének aláírására szolgáló hely. 
 

6. szakasz 
Az igazolványt szerb nyelven cirill írással adjuk ki, és tartalmazza az azonos magyar nyelvű és írású 
szöveget is. 
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7. szakasz 
A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője határozattal állapítja meg a felügyelő és a végrehajtó 
igazolványának nyilvántartási számát, és dönt az igazolvány kiadásáról. 
A nyilvántartási szám négy részből áll. Az első és a második rész az osztályt, a harmadik és a negyedik 
pedig a szolgálati igazolvány tulajdonosának személyazonosító számát jelöli. 
 

8. szakasz 
A jelen szabályzat 4. és 5. szakaszában említett igazolvány formanyomtatványa világosszürke papíron 
kerül kidolgozásra. 
 

9. szakasz 
Amennyiben a felügyelő, illetve a végrehajtó igazolványa megsérül, elveszik vagy egyéb történik vele, a 
felügyelő, illetve a végrehajtó köteles erről azonnal tájékoztatni a Községi Közigazgatási Hivatal 
vezetőjét, aki határozatot hoz az igazolvány érvénytelenítéséről. 
A felügyelő, illetve a végrehajtó köteles visszaadni az igazolványt: 
– munkaviszony megszűnése vagy 
– más munkahelyre való beosztása esetén. 
Az igazolványok kiadásáról, cseréjéről és érvénytelenítéséről a személyzeti-káderügyekben illetékes 
osztályban vezetnek nyilvántartást. 
 

10. szakasz 
Az összehajtott igazolvány borítója és a nyomtatott része a jelen szabályzat csatolmányaként került 
nyomtatásra, és a szabályzat alkotórészét képezi. 

 

11. szakasz 
Ez a szabályzat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT  
ZENTA KÖZSÉG 
Községi Közigazgatási Hivatal 
Szám: 110-2/2011-IV                                                 Szarvák Baráti Erika okl. jogász s. k., 
Kelt:                                                                       a  Községi Közigazgatási Hivatal vezetője 
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ОПШТИНА СЕНТА 

ZENTA KÖZSÉG 
Општинска управа 

Községi Közigazgatási Hivatal 
 
 

                                   Грб 
Општине Сента 

 
 

 
ПОРЕСКИ  ИЗВРШИТЕЉ 

ADÓVÉGREHAJTÓ 
 
 

СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА 
            SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNY 
 
 

 
 
ОПШТИНА СЕНТА - ZENTA KÖZSÉG 
Општинска управа - Községi Közigazgatási 

Hivatal 
Одељење за локалну пореску 

администрацију - Helyi adóigazgatási 
osztály 

 
Службена легитимација 

ПОРЕСКОГ  ИЗВРШИТЕЉA 
AZ ADÓVÉGREHAJTÓ 

Szolgálati igazolványa 
 
 

                            Грб 
                                      Општине Сента 

                             
 
Фотогр. 2,5 x 3 cm                                   
                              _____________________ 
                                Рег. број – Nyilv. szám 
____________________________________ 

Име и презиме – Család- és utónév 
____________________________________ 

     ЈМБГ – Személyi szám 

ОВЛАШЋЕЊЕ - MEGHATALMAZÁS 
 

Порески  извршитељ у обављању 
пореске контроле овлашћен је да 
предузима радње и мере прописане 
Законом о пореском поступку и 
пореској администрацији, другим 
пореским и са њим повезаним 
прописима и Законом о државној 
управи. 
Az adóvégrehajtó munkájának végzése 
közben  jogosult arra, hogy az 
adóeljárásról és adóadminisztrációról 
szóló törvénnyel, egyéb adóval 
kapcsolatos előírásokkal, valamint az 
állami közigazgatásról szóló törvénnyel 
előírtak szerint járjon el. 

 
 

 ______________,        Начелник ОУ, 
      (Место) 
___________ М.П. ________________ 

      (Датум)       
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KIADÓ: Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Fő tér 1. 
Telefon: 024/813-574 

FELELŐS 
SZERKESZTŐ: 

Spec., Kocsis Szürke Makk Anna, a Zentai KKT titkára 

ÉVI 
ELŐFIZETÉS: 

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

EGYSZÁMLA-SZÁM: 840-745151843-03 – községi szintű egyéb bevételek 

NYOMTATJA: Képviselő-testületi és végrehajtási osztály 

PÉLDÁNYSZÁM 200 db 

 


