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60. 
 
A Szerb Köztársaság tulajdonában levő eszközökről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 53/95., 
3/96. sz. – kiig., 54/96., 32/97.  és 101/2005. szám – egyéb törv.) 25. szakasza 1. bekezdésének 2. 
pontja,  Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. 
bekezdésének  33. pontja, valamint  az állami tulajdonú  ingatlanokkal való rendelkezés és igazgatás 
megszervezéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/98. és 5/2006. sz.)  7.  szakasz  
alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2011. június 13-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

R  E  N  D  E  L  E  T  E  T 
ÁLLAMI TULAJDONÚ INGATLAN BESZERZÉSÉNEK INDÍTVÁNYÁR ÓL 

 
1. szakasz 

 
A képviselő-testület indítványozza a Szerb Köztársaság Kormányának az SZK tulajdonában levő, Zenta 
község használati jogában álló ingatlan beszerzését a tulajdonos Ősz Szabó Erzsébet, zentai III. Reon 
10. sz. alatti lakossal lebonyolítandó adásvételi jogi ügylet által, éspedig:   

- ingatlan (tanya), bejegyezve Zenta kataszteri község 9614. számú ingatlanlapjában a 12488. 
helyrajzi számon – épület – létesítmény alatti földterület, 27 ár 20 m2  területű épület melletti 
földterület és szántó,  a 12489. helyrajzi  számon  - 47 ár 67 m2 területű szántó és a 12490. 
helyrajzi  számon – 45  ár 85  m2 területű szántó.  

 
2. szakasz 

 
A jelen rendelet 1. szakasza szerinti ingatlan Oromparton található, és a rendeltetése idegenforgalmi 
rendezvények megtartása.  
 

3. szakasz 
 

A jelen rendelet 1. szakasza szerinti ingatlan értékbecslését a Pénzügyminisztérium – 
Adóigazgatóságának Zentai Fiókintézete végzi a Szerb Köztársaság Vagyonügyi Igazgatóságának 
kérésére.  
Az ingatlan értéke az eladó árajánlata  alapján EUR 10.000.  
 

4. szakasz   
 

A fent felsorolt ingatlan beszerzésének módját és eljárást a Szerb Köztársaság tulajdonában levő 
eszközökről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban kell lebonyolítani.  
 

5. szakasz   
 

A kizárólagos jog átruházásáért, az átírásért az adóra és az adásvételi ár kifizetésére az eszközök  Zenta  
község 2011. évi  költségvetésében  biztosítottak.  
 

 
6. szakasz 

 
A jelen rendelet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                         Rácz  Szabó László s. k., 
Szám: 464-2/2011-I                                                                                          Zenta KKT elnöke 
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61. 
 
A Szerb Köztársaság tulajdonában levő eszközökről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 53/95., 
3/96. sz. – kiig., 54/96., 32/97.  és 101/2005. szám – egyéb törv.) 25. szakasza 1. bekezdésének 2. 
pontja, valamint Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. 
bekezdésének 17. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2011. június 13-án tartott ülésén 
meghozta az alábbi 
 
 

R  E  N  D  E  L  E  T  E  T  
A 2011. ÉVI INGATLANSZERZÉSI ÉS -ELIDEGENÍTÉSI PROG RAMRÓL  

 
1. szakasz   

 
A KKT a jelen rendelettel megállapítja Zenta község 2011. évi ingatlanszerzési és -elidegenítési 
programját.  
 

2. szakasz   
 

Zenta község a Szerb Köztársaság Kormányának egyetértésével és az SZK Vagyonügyi 
Igazgatóságának a jóváhagyásával az alábbi ingatlanok szerzését és elidegenítését eszközli:   

- ingatlan vásárlása Ősz Szabó Erzsébet,  zentai,  III. Reon 10. sz. alatti  lakostól, amely ingatlan 
(tanya) Oromparton található, és be van jegyezve Zenta kataszteri község 9614. számú 
ingatlanlapjában a12488. helyrajzi számon – épület – létesítmény alatti földterület, 27 ár és 20 
m2 területű épület melletti földterület és szántó, a 12489. helyrajzi számon  - 47 ár és 67 m2 
területű szántó és a 12490. helyrajzi  számon – 45  ár 85  m2 területű szántó.  

 
3. szakasz   

 
A jelen rendelet 2. szakasza szerinti  ingatlanszerzésről szóló rendeletet Zenta Község Képviselő-
testülete hozza meg, és az  tekintendő az SZK Kormánya felé utalt indítványnak, az állami tulajdonú 
ingatlan szerzéséről szóló rendelet meghozatala céljából.  
 

4. szakasz   
 

Az ingatlanszerzésről szóló rendeletet az SZK Kormánya hozza meg, az ingatlan adásvételéről szóló 
szerződést pedig a Szerb Köztársaság nevében az SZK Vagyonügyi Igazgatósága köti meg.  
 

5. szakasz  
 

Az  ingatlanszerzést a Szerb Köztársaság  tulajdonában levő eszközökről szóló  törvénnyel összhangban  
kell eszközölni.   
 

6. szakasz   
 

A Szerb Köztársaság Kormánya jóváhagyását adja  a  rendeletre, és  a  jóváhagyás  megadását követően 
azt közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, amely a közzétételének  napján lép  hatályba.  
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE             Rácz  Szabó László s. k., 
Szám: 464-3/2011-I                                                              Zenta KKT elnöke 
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62. 
 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 
1. bekezdésének 6. pontja, a Szerb Köztársaság tulajdonában levő eszközökről szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye 53/1995., 3/1996. – kiigazítás, 54/1996., 32/1997. és 101/2005. sz. – más törvény) 
8. szakasza, a helyi önkormányzatok finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
62/2006. szám) 6. szakasza 1. bekezdésének 10. pontjával kapcsolatban, valamint Zenta község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja alapján 
 
Zenta Község Képviselő-testülete 2011. június 13-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

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

RENDELET KIEGÉSZÍTÉSÉR ŐL 
 

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

valamint a garázsokról szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 17/2009. és 17/2010. sz.). 
 

2. szakasz 
 
A rendelet 53. szakaszának 1. bekezdése az alábbi új, 3. alponttal egészül ki: 

 
„– humanitárius szervezetek részére, 
  – polgárok szervezetei és egyesületei részére (kulturális, tudományos, oktatási és művészeti célokra, 
szociális és egészségügyi rendeltetésre stb.), 
azzal a feltétellel, hogy az üzleti területet nem használja bevétel realizálására.” 
 

3. szakasz 
 

Ez a rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napját követő nyolcadik 
napon lép hatályba. 

 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                    Rácz Szabó László s. k.,  
Szám: 361-15/2011-I                                                                a Zentai KKT elnöke 
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63. 
 
A kommunális tevékenységekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 16/1997. és 42/1998. 
szám) 2. és 8. szakasza, a vízügyi törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 30/2010.) 3. szakasza, a 
kisajátításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 53/1995. sz., a JSZK Hivatalos Lapja, 
16/2001. szám és az SZK Hivatalos Közlönye, 20/2009. szám) 5. szakasza, a szabálysértésekről szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 101/2005., 116/2008. és 111/2009. szám) 30. szakaszának 2. 
bekezdése és 35. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. 
szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja alapján  
 
Zenta Község Képviselő Testülete 2011. június 13-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

R  E  N  D  E  L  E  T  E  T 
A    C S A T O R N Á Z Á S R Ó L  

 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. szakasz 

 
Ez a rendelet a Zenta községbeli csatornahálózat és a szennyvíztisztító mű (a továbbiakban: SZM) 
kiépítésére, használatára és karbantartására vonatkozó feltételeket írja elő.  
 

2. szakasz 
 
A zárt csatornahálózat köz-, házi és ipari csatornákra osztható.  

1. A közcsatornákat az alábbiak képezik: 
a) gyűjtőcsatornák 
b) zárt utcai csatornák 
c) levezető aknák 
d) lefolyók 
e) szivattyútelepek 
f) szennyvíz- és csapadékvíz-tisztító berendezések 
g) retenciós medencék 
h) nyílt közcsatorna-hálózat 

 
2. A házi csatornát az alábbiak képezik: 

a) az épületben és az azon kívül levő összes függőleges és vízszintes vezeték és gyűjtőcsatorna 
a csatlakozó vezeték ellenőrző aknájáig 

b) a közcsatorna-bekötővezetékek. 
 
A házi csatornához tartoznak az emésztőgödrök is a város azon területén, ahol nincs kivitelezve a 
közcsatorna-hálózat, és ezeken keresztül történik a szennyvíz összegyűjtése.  

3. Az ipari csatornahálózatot az alábbiak képezik:  
a) a szennyvíz és csapadékvíz elvezetésére szolgáló összes függőleges és vízszintes ipari 

csatornavezeték 
b) a közcsatorna-bekötővezetékek 
c) a szennyvíz elsődleges tisztítására szolgáló berendezés 
d) átfolyásmérő 
e) ellenőrző és regisztráló készülékek. 
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3. szakasz 
 
A közcsatorna-hálózatot a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat (a továbbiakban: KLKV) 
tartja karban és hasznosítja.  
 

4. szakasz 
 
A házi és ipari csatornát a közcsatorna-hálózatra bekötött létesítmény tulajdonosa tartja karban és 
hasznosítja.  
 

5. szakasz 
 
A közcsatorna-hálózatban beállt hiba esetén a KLKV köteles a legrövidebb időn belül elhárítani a hibát.  
A közcsatorna-hálózat meghibásodása, illetve felújítása esetén a hiba elhárításáig, illetve a csatorna-
felújítás befejezéséig a KLKV köteles a műszaki és közegészségügyi előírásokkal összhangban 
biztosítani a szennyvíz elvezetését.  
 

6. szakasz 
 
A tervező a házi csatornatervekben köteles kimutatni az alábbiakat:  
 

– a csatlakozások számát, 
– a közcsatorna-hálózatra való rákötés lehetőségét. 
 

A házi és az ipari csatorna költségelőirányzatához és tervezéséhez szükséges műszaki adatokat és 
feltételeket a KLKV-ben lehet beszerezni.  
A kanalizáció és az ipari létesítményeknek az effajta létesítményre vonatkozó jogszabályokkal és 
műszaki előírásokkal összhangban tervezett elsődleges tisztítóberendezése tervének kidolgozásakor a 
szennyvíz tisztításának olyan fokát kell biztosítani, amit a központi tisztítóberendezés műszaki jellemzői 
megengednek.  
 

7. szakasz 
 
A szennyvizet tilos a meglevő ásott kutakba engedni.  
 

8. szakasz 
 
A nyitott csatornahálózat az alábbiakból áll: 
 

– nyitott csatornákból és árkokból 
– az útkereszteződések, a kocsibejáratok és gyalogátkelők alatti átereszekből 
– a nyitott csatorna parkolóhelyek alatti fedett részéből 
– a fedett részek tisztítására szolgáló revíziós aknákból  
– a felszíni és a föld alatti vizek elvezetésére szolgáló egyéb létesítményekből (alagcsövek 

stb.). 
 
 

9. szakasz 
 
A Zenta község lakott településein levő nyitott közcsatorna-hálózat a csapadékvíznek, a felszíni és föld 
alatti vizeknek a közterületekről való elvezetésére szolgál a zárt csatornahálózatra való rákötési pontig, 
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illetve a lakott területeken kívüli, a zentai DTD által igazgatott és karbantartott zárt csatornahálózatba 
való kötésig.  
 

10. szakasz 
 
A nyitott csatornahálózat építése a Zenta Községi Közigazgatási Hivatal hatásköri szerve által 
jóváhagyott program és elvi megoldás alapján történik.  
A programjavaslatot és az elvi megoldást a KLKV készíti elő. 
 

11. szakasz 
 
A nyitott csatornahálózat építése és igazgatása a KLKV hatáskörébe tartozik, a szakbizottság által 
végzett átadás-átvétel után.  
Az előző szakaszban említett bizottságot a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője nevezi ki, feladata 
pedig hogy jegyzőkönyvi jegyzéket készítsen, megállapítsa a pillanatnyi helyzetet és a nyitott 
csatornahálózaton végzendő szükséges munkálatokat. 
A KLKV köteles kidolgozni a nyitott csatornahálózat éves építési és karbantartási tervét.  
A karbantartási tervben kötelezően elő kell irányozni a legalább évi kétszeri karbantartási munkákat.  
Az építési és karbantartási munkák elvégzésére pénzügyi tervet kell készíteni minden eszközforrást 
tekintetbe véve.  
 

12. szakasz 
 
A városi építési telek használati jogosultjai, az építési területen levő telkek tulajdonosai jogosultak arra, 
hogy a telekről a csapadékvizet közterületre bocsássák ki megfelelő csatornák vagy ereszcsatornák 
segítségével, ugyanakkor kötelességük a telek előtt húzódó utcai csatornákat és átereszeket – a 
csapadékvíz, a felszíni és a föld alatti vizek zavartalan elvezetése céljából – működőképes állapotban 
tartani.  
 

13. szakasz 
 
A jogi és természetes személyek közterületen nyitott csatornát áshatnak, miután előzetesen 
megszerezték a KLKV engedélyét és a Községi Közigazgatási Hivatal kommunális ügyekben illetékes 
szervezeti egységének jóváhagyását.  
 

14. szakasz 
 
A telekhasználók vagy -tulajdonosok kötelesek a kocsibejárók alatt legalább 300 mm átmérőjű átereszt 
elhelyezni.  
A parkolóhely alatti nyitott csatorna fedett részeinek legalább 300 mm átmérőjűnek kell lenniük, a 
tisztítóaknákat pedig legalább 6 méterenként kell elhelyezni. 
 

15. szakasz 
 
Tilos minden olyan művelet és illetéktelen beavatkozás, amely rongálja a kiépített nyitott 
csatornahálózatot.  
Az előző szakaszban említett tiltással ellentétesen eljáró természetes és jogi személy viseli a megrongált 
nyitott csatornahálózat eredeti állapotának visszaállításával kapcsolatos költségeket.  
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16. szakasz 
 
A nyitott csatornahálózaton tilos építőanyagot, szemetet, trágyát, bokor- és faültetvényt vagy egyéb 
tárgyat és dolgot tárolni, szennyvizet beleengedni, és minden egyéb olyan műveletet végezni, amely 
akadályozza a nyitott csatornahálózat zavartalan működését.  
 

17. szakasz 
 
A nyitott csatornahálózatot tilos betemetni a zárt csatorna kiépítése előtt és kiépítése után, illetve a 
felszíni vizek elvezetésének megoldása előtt. 
Amennyiben teljesültek az előző bekezdésben említett feltételek, a nyitott csatornahálózat betemetésére 
vonatkozó engedélyt a KLKV előzetes feltételei és jóváhagyása mellett a hatásköri községi szerv adja 
ki.  
 

II.  A KÖZCSATORNA KIÉPÍTÉSE 
 

18. szakasz 
 
A közcsatorna a város egész területén vegyes rendszer alapján épül.  
 

19. szakasz 
 
A közcsatorna és a rajta levő létesítmények kivitelezését meghatalmazott szervezet végezheti a hatásköri 
szervek által engedélyezett projektum alapján, a KLKV előzetes jóváhagyásával.  
 
 

20. szakasz 
 
A kiépített közcsatornát és a rajta levő létesítményeket a műszaki átvételt követően a KLKV veszi át 
karbantartásra a kommunális teendőkben illetékes községi közigazgatási szerv által meghozott 
határozat, illetve szerződés alapján, amennyiben a beruházó vállalat vagy más szervezet.  
A műszaki átvétel eljárásában részt vesz a KLKV képviselője.  
 

21. szakasz 
 
A lefolyók az útvonaltervek, illetve külön vízelvezetési projektum alapján kerülnek kivitelezésre a 
KLKV jóváhagyása és felügyelete mellett.  
E munkák beruházója köteles beszerezni a beruházási létesítmények kivitelezésére vonatkozó 
előírásoknak megfelelő építési engedélyt.  
 

22. szakasz 
 

A 2. szakaszban említett nyitott közcsatorna-hálózatot és lefolyókat külön szerződés alapján a KLKV 
tartja karban.  
 

23. szakasz 
 
A csatorna kiépítése és bővítése a fejlesztési program szerint és a településrendezési tervvel 
összhangban történik.  
A létesítmény használati jogosultjának, illetve tulajdonosának kérelmére kiépíthető az az utcai csatorna, 
amely nem volt tervben, amennyiben a használati jogosult vagy a tulajdonos az e rendelet 20. 
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szakaszában megszabott feltételekkel kifizeti a másodlagos utcai csatorna építési költségeit, a 
csatornahálózatra való rákapcsolással együtt.  
 

III.  A KÖZCSATORNÁRA VALÓ CSATLAKOZÁS 
 

24. szakasz 
 
A létesítmény használati jogosultja, illetve tulajdonosa legkésőbb a közcsatorna kiépítésének 
befejezésétől számított 6 hónapon belül köteles saját házi csatornáját rákötni a létesítménye előtt 
kiépített közcsatornába.  
A KLKV köteles értesíteni a létesítmény használati jogosultját, illetve tulajdonosát a házi csatorna 
rákötésére vonatkozó műszaki feltételek meglétéről.  
Az e szakasz 1. bekezdésében említett határidő elteltével a kommunális ügyekben illetékes községi 
közigazgatási szerv a létesítmény használati jogosultjának, illetve tulajdonosának kérelmére határozatot 
hoz a házi csatornának az utcai csatornára való kötése kötelezettségéről, éspedig a létesítmény 
használati jogosultjának, illetve tulajdonosának költségére.  
 

25. szakasz 
 
Házi rákötésnek tekintendő a közcsatornával való összekapcsolás a létesítményben levő utolsó aknától a 
közcsatornáig.  
Az utolsó akna nem lehet a közcsatornától 20 méternél távolabb.  
Az utolsó akna az utcavonal mögött legfeljebb 3 méterre helyezhető el.  
 

26. szakasz 
 
Minden közcsatornára kötött létesítménynek saját külön csatlakozóval kell rendelkeznie közvetlenül a 
közcsatornán. 
Kivételesen más módon is engedélyezhető a csatornára való rákötés, ha a terep és a meglévő kanalizáció 
magassági pontjai és egyéb műszaki feltételek ezt lehetővé teszik. Ha a terepalakulat és más kedvezőtlen 
műszaki feltétel miatt az utcai csatornára nem lehet közvetlenül rákötni a létesítményből vezető 
csatornacsatlakozást, a bekötést más ingatlanán keresztül kell kiépíteni a szóban forgó ingatlan 
használati jogosultjának, illetve tulajdonosának jóváhagyásával.  
Abban az esetben, ha nincs meg a létesítmény használati jogosultjának, illetve tulajdonosának a 
jóváhagyása, a csatlakozás más ingatlanán keresztül részleges kisajátítás alapján építhető ki.  
 

27. szakasz 
 
A házi vezeték és csatlakozók projektumánál kötelezően meg kell oldani a szennyvíz, valamint a 
tetőfelületi csapadékvíz összegyűjtését és elvezetését. 
 
 

28. szakasz 
 
Az ipari létesítményeknek a közcsatornába való bekötése abban az esetben engedélyezett, ha felszerelik 
a szennyvíz mennyiségét mérő berendezést a szennyvíz leengedési módjának szabályozásával.  
A mérőberendezés felszerelési költségei a csatornahasználót terhelik.  
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29. szakasz 
 
A közcsatornára való csatlakozásra vonatkozó jóváhagyást a KLKV adja ki a házi csatorna projektuma, 
illetve az ingatlan használati jogosultja, illetve birtokosa vagy tulajdonosa által benyújtott kérelem 
alapján.  
 
Az előző bekezdésben említett kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:  
 

1. telekkönyvi kivonatot vagy az ingatlankataszteri birtoklapot 
2. a házi csatorna projektumát vagy tervrajzát a rákapcsolások helyzetének megjelölésével 
3. az ipari létesítmények és intézmények szennyvizének mennyiségét és minőségét. 

 
30. szakasz 

 
A közcsatornára való rákötést a KLKV építi ki jóváhagyott projektum alapján.  
A rákötés kivitelezését részben vagy teljességében szerződéssel más kivitelezőnek lehet átengedni azzal, 
hogy a KLKV felügyeletet gyakorol.  
A közcsatornára való rákötések kiépítését mind az új, mind pedig a meglévő létesítmények részére az 
ingatlan használati jogosultjának, illetve tulajdonosának vagy birtokosának a terhére végzik.  
A házi bekötések karbantartási költségeit a közcsatornára csatlakozó ingatlanok tulajdonosai viselik.  
 

31. szakasz 
 
Abban az esetben, ha a közterületen több olyan utcai vezeték van, amely alkalmas a létesítmény 
rákötésére, a KLKV határozza meg, hogy melyik vezetékre csatolják az egyes létesítményeket.  
 

32. szakasz 
 
Köz- és egyéb területek (utak, úttestek stb.) kiépítésénél lefolyókat helyeznek el a víz elvezetésére.  
A lefolyók, valamint rákötésük kiépítésének költségeit a beruházó viseli.  
A lefolyókat a házi csatlakozásokkal azonos feltételekkel kivitelezik.  
 

33. szakasz 
 
Az építési engedély nélkül emelt létesítmények nem köthetők rá a közcsatornára.  
 

34. szakasz 
 
A KLKV jóváhagyása nélkül, illetve az általa megszabott feltételekkel ellentétesen tilos a 
létesítményeket a közcsatornára kötni.  

 
35. szakasz 

 
A házi csatornának a közcsatornába való kötését követően a létesítmény használati jogosultja, illetve 
tulajdonosa köteles a használaton kívüli emésztőgödröt és nyelőkutat kiüríteni, kitisztítani és 
fertőtleníteni.  
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36. szakasz 
 
A létesítmény használati jogosultja, illetve tulajdonosa saját házi csatornáját köteles kifogástalan 
állapotban tartani.  
 

37. szakasz 
 
Amennyiben a használati jogosult, a birtokos vagy más használó a házi csatorna szabályellenes vagy 
felelőtlen használatával eldugulást vagy kárt okoz a közcsatornán, köteles az eldugulás, illetve kár 
elhárításának összes költségét viselni.  
 

38. szakasz 
 
Az a vállalkozó, illetve jogi személy, aki a közcsatornára kötött létesítmény használati jogosultja, illetve 
birtokosa, a KLKV írásos kérelmére, az akkreditált laboratóriumi elemzés eredménye alapján köteles a 
KLKV által elrendelt határidőben saját költségén elhárítani a saját szennyvíztisztító-berendezés 
(elsődleges tisztítás) meghibásodását, amennyiben ezek a berendezések nem nyújtják a követelt hatást, 
azaz negatívan hatnak a városi szennyvíztisztító működésére. 
Ellenkező esetben a KLKV-nak jogában áll leállítani a szennyvíznek a városi csatornába való 
befogadását.  

39. szakasz 
 
A csatorna használója a rákötést követően, a rákötési munkálatok befejezése után legkésőbb 8 napon 
belül köteles a KLKV-nak a csatornaszolgáltatások igénybevevői jegyzékében való nyilvántartás végett 
bejelenteni az új rákötést, illetve a KLKV meghatalmazott dolgozóját felhatalmazni az új rákötés 
bejelentésére.  
 
 

IV.  AZ EMÉSZTŐGÖDRÖK HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI 
 

40. szakasz 
 
Ha a létesítmény tulajdonosának, illetve használójának nem áll módjában csatlakozni a városi 
csatornára, köteles a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal városrendezési és kommunális osztályának 
jóváhagyásával kiépíteni a szanitáris-közegészségügyi szabályoknak és építésügyi előírásoknak 
megfelelő emésztőgödröt.  
 

41. szakasz 
 
Az emésztőgödrök használói kötelesek időben és szabály szerint írásban megrendelni az emésztőgödör-
tisztítási szolgáltatást. 
A szolgáltatást nyújtó köteles a használó kérelmére a befizetéstől, illetve a kérelem benyújtástól 
számított 3 napon belül elvégezni az emésztőgödör tisztítását és a fekália elszállítását.  
E szolgáltatások díját a Zentai KKT jóváhagyásával a szolgáltatásnyújtó határozza meg.  
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42. szakasz 

 
A fekália városi csatornahálózatba való bocsátásának helyét a Községi Közigazgatási Hivatal 
kommunális ügyekkel foglalkozó hatásköri szerve határozza meg a városi csatornahálózat 
karbantartásáról és kiaknázásáról gondoskodó vállalat előzetes javaslata alapján.  
A fekália ürítési helyére vonatkozóan biztosítani kell a hely megközelíthetőségét, valamit a fekália 
szétszóródásának és bűz terjedésének megakadályozását.  
 
 

V. A SZENNYVÍZ KÖZCSATORNÁBA VALÓ BOCSÁTÁSÁNAK FELTÉTELEI ÉS A 
VÉDŐINTÉZKEDÉSEK 

 
43. szakasz 

 
A köz- és a házi csatornába tilos beengedni vagy bedobni olyan dolgot és tárgyat, amely rongálja a 
közcsatornát vagy a szennyvíztisztítót, vagy más olyan cselekményt végezni, amely akadályozza 
zavartalan működésüket, úgyszintén tilos azoknak a mérgező, veszélyes és káros anyagoknak a 
bebocsátása, amelyek megrongálhatják a csatornahálózatot, illetve árthatnak karbantartóinak: 

1. 35 °C feletti hőmérsékletű szennyvizet 
2. radioaktív szennyvizet és anyagot 
3. fertőző betegségek kórokozó csíráit tartalmazó szennyvizet, sem pedig fertőző betegségben 

elhullott állatoktól eredő anyagot 
4. gyúlékony és robbanásveszélyes anyagokat, mint pl.: kőolajat és könnyű és nehéz származékait 

vagy gázképző anyagokat (benzin, éter, benzol és más szerves összetevők) 
5. szemetet, hamut, csontot, belsőséget, bomlásmaradékot, gipszet, cementet, homokot, követ, fát, 

fémet, üveget, műanyagot, textíliát, szőrt, jeget, havat és más tárgyat, ami rongálhatná a 
csatornát vagy veszélyeztethetné szabályos működését (igazolt esetben a Zentai KLKV 
engedélyezheti, hogy meghatározott helyeken a havat közcsatornába hányják). 

 
 

44. szakasz 
 
A közcsatorna használói e rendelet értelmében kötelesek műszaki és technológiai intézkedésekkel 
csökkenteni a szennyvíz szennyezettségét, valamint hogy összehangolják saját elsődleges 
szennyvíztisztítóik működését a központi szennyvíztisztító berendezés követelményeivel a KLKV által 
adott feltételek szerint.  
 

45. szakasz 
 
A szennyvíz minőségét, illetve szennyezettségi fokát a szennyvízből vett minták elemzésével kell 
megállapítani, éspedig évente négyszer.  
A szennyvízminőség elemzését a közcsatorna használója rendeli meg az akkreditált laboratórium 
részéről. 
A szennyvízmintákat a közcsatornába való bocsátás előtt, illetve közvetlenül az elsődleges 
szennyvíztisztító mögött kell venni.  
A közcsatorna használója köteles az elemzés eredményét az eredmény kézhezvételét követő 8 napon 
belül megküldeni a Zentai KLKV-nak, szükség szerint, pedig engedélyeztetni a mintavételt a 
felülvizsgálatra.  
A jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében említett szennyvízminőség-elemzési kötelezettség az ipari 
csatorna használóira vonatkozik. 
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VI.  CSATORNAHASZNÁLATI DÍJ 
 
 

46. szakasz 
 
A közcsatorna minden használója a szennyvíz elvezetése és tisztítása után havonta visszamenőleg díjat 
fizet a felhasznált elvezetett és tisztított vízmennyiség alapján.  

A közcsatorna-szolgáltatás használója e rendelet értelmében minden természetes és jogi személy, illetve 
vállalkozó, aki, illetve amely a csatornacsatlakozáson keresztül a közcsatornába bocsátja a szennyvizet 
és a csapadékvizet.  
 

47. szakasz 
 
A szennyvíz elvezetése és tisztítása utáni díjat a KLKV állapítja meg a Községi Képviselő-testület 
előzetes jóváhagyásával.  
 
 

48. szakasz 
 
A használók által a közcsatornába engedett szennyvíz mennyiségét az alábbiak szerint állapítják meg:  

a) azoknál a használóknál, akik a fekáliás víz mellett ipari szennyvizet is bocsátanak a 
közcsatornába, külön átfolyásmérővel 

b) a többi használónál, akik rá vannak kötve a közvízvezetékre, a közvízvezetékből a vízórán 
kimutatott fogyasztás alapján 

c) a saját forrásból önellátó használóknál – az a) pont alatt felsoroltak kivételével – a saját 
forrásból felhasznált, vízórán kimutatott felhasznált vízmennyiség mérésével. 

 
49. szakasz 

 
A kibocsátott szennyvíz mennyiségének mérésére szolgáló berendezés állását a KLKV meghatalmazott 
dolgozói olvassák le a használó vagy annak képviselője jelenlétében.  
A KLKV köteles értesíteni a használót a leolvasás időpontjáról, amennyiben a használó vagy annak 
képviselője nem tesz eleget a felszólításnak, a leolvasást távollétében is elvégzik.  
 
 

50. szakasz 
 
A csapadékvíz mennyiségét az alábbi képlet szerint határozzuk meg:  
     Q = a légköri csapadék (csapadékvíz) mennyisége m3- 
                                                                   ben 
     F = a parcella területe m2-ben, amelyen az ingatlan  

található 
            1    h = 500 mm = 0,5 m a zentai 10 éves csapadékátlag 
Q   =   —   F  •  h  •  p,       ahol  p = az átlagos elfolyás együtthatója  
           12 
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51. szakasz 

 
Az átlagos elfolyás együtthatójának értékét az alábbi módon kell meghatározni:  

a) lakóépültekre      p = 0,20 
b) ipari létesítményekre    p = 0,25 
c) közterületekre  

– burkolt utakra és járdákra                p = 0,50 
– zöld közterületre és burkolat nélküli  

(földes) területre     p = 0,05 
 
 
 
 

52. szakasz 
 
A csapadékvíz elvezetési díját csak azon használók részére kell elszámolni, akik, illetve amelyek rá 
vannak kapcsolva a közcsatorna-rendszerre, és a szennyvíz mellett a csapadékvizet is elvezetik, és akik 
nem rendelkeznek szennyvízmérő berendezéssel. 
A szennyvíz-elvezetés díjába be kell építeni a csapadékvíznek a Zenta város területén levő 
csatornahálózatra kötött közterületekről való elvezetésének a díját is. 
 
 

53. szakasz 
 
A közcsatorna-létesítmények biztosításának és védelmének céljából a megengedett koncentrációnál több 
káros anyagot tartalmazó szennyvíz bebocsátása után a csatornahasználó pótdíjat fizet.  
 

54. szakasz 
 
A szennyvíz szennyezettsége utáni pótdíj összegét a közcsatornába bocsátott anyagok fajtája és 
mennyisége alapján állapítják meg az alábbiak szerint: 
  
 

A SZENNYEZÉS FAJTÁJA 
(SI szerint) 
10-3kg/m3 

ENGEDÉLYEZETT 
KONCENTRÁCIÓ 

TÉNYEZŐ 

A. SZENNYEZŐ ANYAGOK    
1. pH ″ 6,5 – 8,5 2 
2. HPK kémiai oxigénfelhasználás ″ 500 0,4 
3. BPK5 biológiai oxigénfelhasználás ″ 300 0,4 
4. éterikus kivonatok (zsírok és olajok) ″ 30 1 
5. összes nitrogén (N) ″ 50 0,2 
6. összes foszfor (P) ″ 12 0,2 
7. szuszpenziós anyagok ″ 500 0,1 
8. mosószerek ″ 4 1,5 
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55. szakasz 
 
A havi pótdíjösszeget az alábbi képlet szerint kell elszámolni: 
 
Mi = R • Q • F • C 
 
ahol:  
 
Mi – a havi pótdíj összege dinárban kifejezve 

R – 
az elemzéssel megállapított koncentráció és a maximálisan engedélyezett koncentráció 
különbözete (kg/m3) 

Q – a kibocsátott szennyvíz mennyisége havonta (m3) 
F – szennyezettségi tényező 
C – a szennyvíztisztítás díja a gazdaság részére (din/m3) 
 
 

VII.  BÜNTETŐRENDELKEZÉSEK 
 

56. szakasz 
 
50.000,00-től 1.000.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó a KLKV mint jogi személy az alábbi 
szabálysértésért: 
 

1. ha jóváhagyja, illetve engedélyezi a közcsatornára való rákapcsolást építési engedély nélkül 
épült létesítmény számára 

2. ha a közcsatorna nagyobb fokú meghibásodása, illetve rekonstrukciója esetén a műszaki és 
közegészségügyi előírásokkal összhangban a hiba elhárításáig, illetve a rekonstrukció 
befejezéséig nem biztosítja a használt víz elvezetését 

3. ha nem készíti el és nem teljesíti a nyitott csatornahálózat éves építési és karbantartási tervét. 
 

Az előző szakasz szerinti szabálysértésért a KLKV felelős személye 2.500,00-tól 75.000,00 dinárig 
terjedő pénzbírsággal sújtható.  
 
 

57. szakasz 
 
50.000,00-től 1.000.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó a jogi személy az alábbi 
szabálysértésért: 
 

1. ha a KLKV követelésére nem hárítja el a saját szennyvíztisztító berendezésének meghibásodását 
2. ha a KLKV jóváhagyása nélkül, illetve a KLKV által meghatározott feltételekkel ellentétesen 

kapcsolja rá létesítményét a közcsatornára 
3. ha bármilyen módon megrongálja a közcsatorna-létesítményeket vagy                          -

berendezéseket, illetve a lefolyó- vagy ellenőrzőakna fedőlapját 
4. ha a használt vizet ásott kútba engedi  
5. ha a lefolyót a KLKV jóváhagyása nélkül csatlakoztatja  
6. ha a használaton kívüli emésztőgödröt és nyelőkutat nem fertőtleníti  
7. ha nem jelenti be az új rákapcsolást  
8. ha 6 hónapon belül nem adja át karbantartásra a kiépített közcsatornát a KLKV-nak. 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 7. szám − 

2011. június 13. 

 

 288 

 
 
Az előző bekezdés szerinti szabálysértésért a jogi személy felelős személye 2.500,00-tól 75.000,00 
dinárig terjedő pénzbírsággal, illetve a végrehajtás helyén 5.000,00 dináros fix összegű pénzbírsággal 
sújtandó. 
Az e szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a vállalkozó 5.000,00-től 250.000,00 dinárig terjedő, 
illetve a végrehajtás helyén 20.000,00 dinár fix összegű pénzbírsággal sújtandó. 
Az e szakasz 1. bekezdésének 2. és 3. pontja szerinti szabálysértésért a természetes személy 2.500,00-tól 
75.000,00 dinárig terjedő és a végrehajtás helyén 5.000,00 dináros fix összegű pénzbírsággal sújtandó. 

 
 

58. szakasz 
 
50.000,00-től 1.000.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó a jogi személy az alábbi 
szabálysértésért: 
 

1. ha a KLKV engedélye nélkül havat hány a közcsatornába 
2. ha a házi csatorna szabályellenes vagy hanyag használatával a közcsatorna eldugulását idézi elő, 

amennyiben az eldugulás tényleges költségei nem haladják meg a 30.000,00 dinárt 
3. ha a lefolyóba vagy az ellenőrző aknába szemetet vagy más hulladékot dob 
4. ha nem tartja karban a házi csatornát kifogástalan állapotban 
5. ha nem teszi lehetővé a KLKV felhatalmazott dolgozóinak az ellenőrzést 
6. ha nem tisztítja a saját telke előtti csatornát 
7. ha a telke előtti csatornát betemeti. 
 

Az előző bekezdés szerinti szabálysértésért a végrehajtás helyén 5.000,00 dináros fix összegű, illetve 
2.500,00-tól 75.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó a jogi személy felelős személye. 
Az e szakasz 1. bekezdésének 2., 3., 5., 6. és hetedik pontja szerinti szabálysértésért a természetes 
személy 2.500,00-tól 75.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal, illetve a helyszínen 5.000,00 dináros fix 
összegű pénzbírsággal sújtandó.  
Az e szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a vállalkozó 5.000,00-től 250.000,00 dináros, illetve 
helyszíni 20.000,00 dináros fix összegű pénzbírsággal sújtandó. 
 
 

59. szakasz 
 
E rendelet végrehajtásáról a kommunális felügyeletre illetékes községi szerv gondoskodik. 
 
 
 

VIII.  ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
 
 

60. szakasz 
 

E rendelet alkalmazása megkezdésének napjával a csatornázásról szóló rendelet (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 2/2000., 18/2004., 6/2005., 7/2005., 9/2007. és 7/2010. szám) hatályát veszti. 
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61. szakasz 
 
Ez a rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba, és 2012. január 1-jétől kerül alkalmazásba. 
 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                            Rácz Szabó László s. k., 
Szám: 352-43/2011-I                                                                          Zenta KKT elnöke 
 
 

 
64. 
 
    A tervezés- és építésügyi törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. sz. – javítás, 
64/2010. szám – alkotmánybírósági határozat és 24/2011. szám) 46. szakaszának 1. bekezdése, Zenta 
község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja  
és a tervbizottság véleményezése alapján  
 
    Zenta Község Képviselő-testülete 2011. június 13-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 
 

R E N D E L E T E T 
ZENTA TELEPÜLÉS 31., 32. ÉS 33.  TÖMBJE RÉSZLETES 

SZABÁLYOZÁSI TERVE KIDOLGOZÁSÁNAK MEGKEZDÉSÉR ŐL 
 

1. szakasz 
 

Hozzá kell látni Zenta település 31., 32. és 33. tömbje részletes szabályozási tervének (a továbbiakban: 
terv) kidolgozásához.  
A terv kidolgozásának fő célja a tömbök fejlesztési stratégiájának és területi rendezésének 
megállapítása, valamint a rendezés és építés szabályainak meghatározása. 
 

2. szakasz 
 
A terv kidolgozásának határideje az e rendelet hatályba lépését követő 12 (tizenkét) hónap. 
 

3. szakasz 
 
A terv kidolgozásához szükséges eszközöket a községi költségvetésből és más forrásokból fedezik a 
törvénnyel összhangban.  
 

4. szakasz 
 

Mielőtt a terv meghozatalra a hatásköri szerv elé kerülne, azt szakmai ellenőrzésnek kell alávetni és 
közszemlére kell tenni.  
A terv közszemlére tétele napi- és helyi lapban kerül meghirdetésre, és 20 napig tart, melynek során 
meghirdetik a terv közszemlére tételének időpontjáról és helyszínéről szóló adatokat, azt a módot, 
ahogyan az érdekelt jogi és természetes személyek észrevételt tehetnek a tervre, valamint a közszemlére 
tételre jelentős egyéb információkat. 
A terv közszemlére tételére a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal hivatali helyiségeiben kerül 
megtartásra. 
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5. szakasz 
 
Ez a rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 8. napon lép hatályba. 
 
 
 
Zenta Község Képviselő-testülete                                        Rácz Szabó László s. k., 
Szám: 46-12/2011-I                                                    a Községi Képviselő-testület elnöke  
 
 

 
65. 
 
Az  oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 28. 
szakaszának 1. bekezdése, az  iskoláskor előtti  oktatásról és nevelésről szóló  törvény (az  SZK 
Hivatalos Közlönye, 18/2010. sz.) 8. szakaszának 1. és 2. bekezdése,  a Vajdaság Autonóm Tartmány  
hatáskörének  megállapításáról szóló törvény (az  SZK Hivatalos Közlönye, 99/2009. sz.) 33. szakasza, 
a közszolgálatokról szóló törvény (az  SZK Hivatalos Közlönye  42/91.,  71/94., 79/2005. sz. – egyéb 
törvények, 81/2005. sz.  – kiig.,   egyéb törv.,  és  83/2005. sz. – kiig.,  egyéb törvények) 13. szakasza, a  
helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007.sz.) 32. szakasza  1. 
bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 
46. szakaszának 9. pontja  alapján, Zenta Község Képviselő-testülete  a  2011. június 13-án tartott 
ülésén meghozta  az  alábbi  
 

R E N D E L E T E T 
A ZENTAI SNEŽANA – HÓFEHÉRKE ÓVODA ALAPÍTÁSÁRÓL   

 
1. szakasz   

 
A jelen rendelettel Zenta Község Képviselő-testülete, mint a zentai Snežana – Hófehérke óvoda 
alapítója összehangolja az alapítói okiratot az érvényes jogszabályokkal, az oktatási és nevelési rendszer  
alapjairól szóló törvénnyel (a továbbiakban: törvény), valamint az  iskoláskor előtti oktatásról és 
nevelésről szóló  törvénnyel (a továbbiakban:  külön törvény).  
 

2. szakasz   
 

Az intézmény neve: Snežana – Hófehérke Óvoda (a továbbiakban: intézmény).  
Az intézmény székhelye Zentán, a Szép u. 5. szám alatt van.  
Az intézmény nevének vagy székhelyének a változásáról szóló rendeletet, a Tartományi Oktatási 
Titkárság jóváhagyásával, az igazgatási szerv hozza meg.  
 
 

3. szakasz   
 

Az intézmény főbb tevékenysége az alábbi:   
 

- 85.10 iskoláskor előtti oktatás.  
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A főbb tevékenysége mellett az intézmény ellátja az iskoláskor előtti gyerekek étkeztetési, megelőző- 
egészségügyi és szociális védelmi tevékenységét, de megvalósíthat különleges iskoláskor előtti 
programokat is, illetve összhangban a külön törvénnyel a fejlődésben gátolt gyermekekhez 
alkalmazkodó és más programokat. 
 
Az intézmény elláthat bővített tevékenységet is, az igazgatási szervnek a Tartományi Oktatási Titkárság 
által jóváhagyott határozata alapján.  
 

4. szakasz   
 

Az intézménye által szerzett, illetve szerzendő földterületek, épületek és más eszközök köztulajdonban 
vannak, és a tevékenységének ellátását szolgálják.  
 

5. szakasz   
 

Az intézmény a tevékenységének ellátásához szükséges eszközöket az alábbiakból biztosítja:    
 

- a köztársasági költségvetés,  
- a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetése,  
- Zenta község költségvetése , 
- közvetlenül a használók - szülők, 
- adományok és szponzorálás,  
- más, a törvénnyel összhangban levő források.  

 
6. szakasz   

 
Zenta község költségvetésében az iskoláskor előtti oktatás és nevelés terén az eszközöket az alábbiakra 
kell biztosítani:   
 

1) az iskoláskor előtti oktatás és nevelés tevékenységének megvalósítására (félnapos és egész 
napos benntartózkodás, étkeztetés, az iskoláskor előtti gyermekek ellátása és egészségügyi-
megelőző védelme) gyermekenként a gazdasági ár 80 százalékának mértékéig, beleértve teljes 

      egészében a keresetek, térítmények és  egyéb  jövedelmek, a munkáltatót terhelő  szociális 
      térítések, végkielégítések, valamint  az  intézmény foglalkoztatottjai támogatásának és  egyéb 
      folyó kiadásainak az összegét,  
 
2) a foglalkoztatottak szakmai továbbképzésére,  

 
3)  a gyerekek és kísérőik szállítására, azoknak az iskolaelőkészítő-program látogatása  céljából,  
     amely 2  kilométernél  távolabb  van az  intézmény  székhelyétől,  illetve  a fejlődésben  gátolt 
     gyermekek  utazására, elhelyezésére  és  étkeztetésére,  tekintet nélkül  a lakhelynek az  
     intézménytől való távolságára,  
 
4) nagy értékű kiadásokra,  
 
5) a gyermekek védelmére és biztonságára, összhangban a törvény 42. szakaszában előirányozott  
     mércékkel, 
 
6) egyéb folyó kiadásokra, kivéve azon eszközöket, amelyeket a Szerb Köztársaság  
     költségvetésében kell biztosítani.  
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7. szakasz   
 

Zenta Község Képviselő-testülete:  
 

- jóváhagyását adja az intézmény alapszabályára, annak státusbeli változásaira, a tevékenység 
változtatására és az intézmény munkaidejének kezdetére és befejezésére,  
 

- meghozza az iskoláskor előtti intézmények hálózatáról szóló aktust a Kormány által megállapított 
ismérvek alapján,  
 

- kinevezi és felmenti az igazgatóbizottsági tagokat,   
 

- intézkedéseket foganatosít, amelyekkel biztosítja az intézmény tevékenysége folytatásának 
feltételeit,  
 

- jóváhagyását adja a gyerekek beiratkozásának módjára és eljárására, és közelebbről rendezi az 
intézmény alapszabályát,  
 

- megvitatja és elfogadja az intézmény működéséről szóló jelentést,  
 

- megállapítja az intézmény díjszabását és a gyermekeknek az intézményben való tartózkodási 
költségei visszatérítésének (regeszálásának) módját, feltételeit, összhangban a család anyagi 
feltételeivel,  
 

- megvitatja a munkaprogramot, és jóváhagyását adja a megvalósításához szükséges, tervezett anyagi 
eszközökre,  
 

- megállapítja a nevelőcsoportba iratkozó alacsonyabb, illetve 20%-kal nagyobb gyermeklétszámot, 
összhangban az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott ismérvekkel, amennyiben nem áll fenn a 
lehetősége a külön törvény 30. szakaszával összhangban levő nevelőcsoportok megalakításának.  

 
A község polgármestere:   
 

- jóváhagyja az általános aktusokat, amelyek rendezik a foglalkoztatottak számát és szerkezetét az 
intézményben, valamint a foglalkoztatottak és egyéb személyek szerkezetét, akiket igénybe 
vesznek az intézmény programjának, illetve programja egy részének a megvalósításában,  

 
- jogosult elrendelni az intézmény dologi-pénzügyi üzletvitelének ellenőrzését és kérni az 

intézmény munkájáról szóló jelentés előterjesztését,  
 

- az alapító nevében jogosult külön kollektív szerződést kötni.  
 

8. szakasz  
 

Az intézménynek vannak igazgatási, irányítási, szakmai és tanácsadói szervei.  
Az intézmény szervei az alábbiak:   
 

- igazgatóbizottság,  
- igazgató,  
- szakszervek és –csoportok, 
- szülői tanács.  
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9. szakasz 

 
Az intézmény igazgatási szerve az igazgatóbizottság.   
 
Az igazgatóbizottságnak kilenc tagja van, beleértve az elnököt is.  
 
Az igazgatóbizottság tagjait a képviselő-testület nevezi ki és menti fel, az elnökét pedig a tagok 
választják, az igazgatóbizottság tagjai teljes létszámának szótöbbsége alapján.  
 
Az igazgatóbizottságot az intézményben foglalkoztatottak, a szülők, és az alapító három-három 
képviselője alkotja.  
 
Az igazgatóbizottságot három-három, az intézményben foglalkoztatott személy és szülő, valamint az 
alapító három képviselője képezi, akik közül legalább egyet a nemzeti kisebbség nemzeti tanácsa 
javasol.  
 
Az alapító képviselőit a Magyar Nemzeti Kisebbség Nemzeti Tanácsától beszerzett vélemény alapján 
kell kinevezni.  
 
Amennyiben a Magyar Nemzeti Kisebbség Nemzeti Tanácsa nem küldi meg véleményét a kérelem 
kézhezvételétől számított 15 napon belül, úgy kell tekinteni, hogy az megadta véleményét.  
 
A foglalkoztatottak soraiból az igazgatóbizottság tagjait a nevelői-oktatási tanács javasolja, a szülők 
soraiból pedig titkos szavazással a szülők tanácsa.  
 
 
 

10. szakasz   
 

Az intézmény igazgatóbizottsága:   
 

1) meghozza az alapszabályt, az intézményen belüli viselkedési szabályokat és egyéb általános 
aktusokat és jóváhagyását adja az intézmény szervezetéről és a teendők rendszerezéséről szóló 
aktusra,  

 
2) meghozza az iskoláskor előtti oktatási és nevelési programot, a fejlesztési tervet, az éves 

munkaprogramot, elfogadja megvalósításukról, értékelésükről és  önértékelésükről  szóló 
jelentéseket,   

 
 
3) megállapítja a pénzügyi tervet a Szerb Köztársaság költségvetésének előkészítéséhez,  
 
4) meghozza az intézmény pénzügyi tervét,  

 
 
5) elfogadja az üzletvitelről, az éves elszámolásról és a kirándulásokról szóló jelentést,  
 
6) kiírja az  igazgató megválasztását célzó pályázatot,  
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7) megvitatja, az oktatási és nevelési célok és vívmányok szabványainak általános elvét és 
tiszteletét, és foganatosítja az oktatási-nevelési munka feltételei javításának és megvalósításának 
intézkedéseit,   

 
8) meghozza a foglalkoztatottak szakmai továbbképzésének tervét és elfogadja annak 

megvalósításáról szóló jelentést,  
 

9) határoz a fellebbezésekről, panaszokról, illetve az igazgató által hozott végzésekre benyújtott 
panaszokról,  

 
10) egyéb, a törvénnyel, a jelen rendelettel és az intézmény alapszabályával összhangban levő 

teendőket lát el.  
 
A hatáskörébe tartozó teendőkért az igazgatóbizottság  a képviselő-testületnek, mint alapítónak felel.  
 
 

11. szakasz   
 

A  intézmény  működését  az  igazgató irányítja.  
 
Аz intézmény igazgatóját pályázat alapján  az  igazgatóbizottság választja,  az  oktatási-nevelési tanács   
véleménye beszerzését követően, a Tartományi Oktatási Titkárság jóváhagyása alapján, éspedig a 
törvénnyel és az intézmény alapszabályával előirányozott  eljárásban és feltételek mellett.  
 
Az intézmény igazgatóját négyéves megbízatási időre választják, és mandátuma  hivatalba lépésének 
napjától folyik.  
 
 
 

12. szakasz   
 

Az igazgató felel az intézmény törvényes és sikeres tevékenységének működéséért.  
 
A törvénnyel és az intézmény alapszabályával megállapított teendőkön kívül az igazgató:   
 

1) terezi és szervezi az intézmény valamennyi oktatási és nevelési programját és egyéb aktivitását,  
 
2) gondoskodik a minőség biztosításáról, az önértékelésről, az oktatási-nevelési munka szabványai 

vívmányainak és előmozdításának megvalósításáról,  
 

3) gondoskodik az intézmény fejlesztési programjának megvalósításáról,  
 

4) határoz a pénzügyi tervvel megállapított eszközök használatáról és, összhangban a törvénnyel, 
felel ezen eszközök rendeltetésszerű felhasználásának jóváhagyásáról,  

 
5) együttműködik a község szerveivel, szervezeteivel és egyesületeivel,  

 
6) szervezi és pedagógiai-instrukciós betekintést, és figyelemmel kíséri az oktatási-nevelési munkát 

és pedagógiai gyakorlatot, és intézkedéseket foganatosít a nevelők és szakmunkatársak 
fejlesztése és továbbképzése céljából,   
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7) tervezi, és figyelemmel kíséri a szakmai továbbképzést, és lefolytatja a nevelői és 
szakmunkatársi cím megszerzésének folyamatát,  

 
8) intézkedéseket foganatosít a foglalkoztatottak illetlen viselkedéséről és a gyermekekre gyakorolt 

negatív hatásáról szóló törvény 44-től 46. szakaszáig terjedő rendelkezések megsértés esetén,   
 

9) intézkedéseket foganatosít a tanfelügyelő és a tanügyi tanácsadó, valamint más felügyeleti 
szervek intézkedései meghagyásának végrehajtásában,   

 
10) az intézményben, az egységes oktatási információs rendszer keretében gondoskodik az adatbázis 

időben történő beviteléről és pontosságáról, valamint naprakész állapotban tarásáról,    
11) gondoskodik a foglalkoztatottak, szülők, illetve gyámok, szakmai szervek és az 

igazgatóbizottság időben történő közzétételéről és tájékoztatásáról az intézmény és szervei 
érdekét szolgáló valamennyi kérdéssel kapcsolatban,   

 
12) döntéshozatali jog nélkül összehívja és vezeti az oktatási-nevelési tanács üléseit,  

 
13) szakmai testületeket és csoportokat alakít, irányítja és összehangolja a szakmai szervezetek 

munkáját az intézményben,   
 

14) együttműködik a gyerekek szüleivel, illetve gyámjával,  
 

15) az igazgatóbizottságnak évente kétszer jelentéseket terjeszt elő a saját és az intézmény 
munkájáról,  

 
16) meghozza a teendők szervezetéről és rendszerezéséről szóló általános aktust, 

 
17) határoz a foglalkoztatottak jogairól, kötelezettségeiről és felelősségéről, összhangban a 

törvénnyel,  
 
Az intézmény igazgatója a munkájáért az igazgatóbizottságnak és a Tartományi Oktatási 
Titkárságnak felel.  
 
 
 

13. szakasz  
 

Az intézményt igazgatójának kötelezettsége az alábbi esetekben szűnik meg: a megbízatási idő 
lejártával, személyes kérésre, a munkaviszony szünetelése esetén, a munkaviszony megszűnése esetén 
és felmentéssel. Az igazgatói kötelezettség megszűnéséről a határozatot az igazgatóbizottság hozza meg.  
 
Az igazgatóbizottság menti fel az intézmény igazgatóját a törvénnyel és az intézmény alapszabályával 
elirányozott esetekben, az igazgató felmentéséről szóló határozat meghozatalához szükséges a 
Таrtományi Oktatási Titkárság jóváhagyása.  
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14. szakasz  
 

Amennyiben az intézmény igazgatójának megszűnik a kötelezettsége, és nem kerül kiírásra pályázat 
vagy az igazgatóbizottság nem hoz határozatot a megválasztásról, vagy a Tartományi Oktatási Titkárság 
olyan aktust hozott,  amellyel  elutasította  az igazgatóbizottság   határozatának jóváhagyását,  az 
igazgató megválasztásáig  az  igazgatóbizottság megbízott  igazgatót  helyez  tisztségbe.  
 
Ha az igazgatóbizottság nem helyez tisztségbe megbízott igazgatót a jelen szakasz 1. bekezdésének 
eseteiben, vagy nem hoz határozatot az ismételt pályázatról, illetve a Tartományi Oktatási Titkárság 
nem adja jóváhagyását az ismételt pályázat szerinti határozatra, a megbízott igazgatót a Tartományi 
Oktatási Titkárság helyezi tisztségbe, a tisztségbe helyezés okai fellépéséről való tudomásszerzését  
követő hét napon belül.  
 
Az intézmény megbízott igazgatójának tisztségébe nem helyezhető olyan személy, aki az 
igazgatóválasztási eljárásban nem  kapott jóváhagyást.  
 
Az intézmény megbízott igazgatójának tisztségébe nevelő  vagy  szakmunkatárs legfeljebb 6hónapig  
helyezhető.  
 

15. szakasz   
 

Az intézmény szakmai szervei a következők: oktatási-nevelési tanács, a nevelők és egészségügy 
nővérek szakaktívája, fejlesztést tervező aktíva és egyéb szakaktívák és csoportok, összhangban  az  
intézmény alapszabályával.  
 
A szakmai szervek hatáskörét, munkamódját és felelősségét, összhangban a törvénnyel,  az intézmény 
alapszabálya állapítja meg. 
 
 

16. szakasz   
 

Az intézmények tanácsadói szervként van szülői tanácsa.  
 
A szülői tanács szerkezetét és tagjainak számát az intézmény alapszabályában kell megállapítani, 
tekintettel az intézményben, a törvénnyel összhangban a gyermekekkel folytatott  munka  minden 
formájára. 
 
 

17. szakasz   
 

A szülői tanács:   
 

1) javasolja a gyerekek szüleinek képviselőit az igazgatóbizottságban,   
 
2) javasolja  képviselőjét  a fejlesztést tervező szakaktívába és az  intézmény más csoportjaiba,  

  
3) intézkedéseket javasol az oktatási-nevelési munka minőségének biztosítására és előmozdítására,  

 
4) megvitatja az oktatási és nevelési programjavaslatot, fejlesztési tervet,  éves  munkatervet,  a  

megvalósításukról, értékelésükről és  önértékelésükről  szóló jelentést,  
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5) megvitatja az adományokból és az intézmény bővített tevékenységéből származó eszközök 
rendeltetésszerű felhasználását,  

 
6) az igazgatóbizottságnak javasolja a szülőktől begyűjtött eszközök rendeltetésszerű 

felhasználását, 
 

7) megvitatja és figyelemmel kíséri az intézmény működését, a gyerekek felnövésének, 
biztonságának és  védelmének  feltételeit,  

 
8) részt vesz a törvény 42. szakasza szerinti intézkedések előirányozásában,  

 
9) jóváhagyását adja a kirándulások programjára és szervezésére és megvitatja azok 

magvalósulásáról szóló jelentést,  
 

 
10) az intézmény alapszabályával előirányozott egyéb kérdéseket is megvitat.  

 
Az  intézmény szülői tanácsának javaslatait, kérdéseit és álláspontjait az igazgatóbizottság, az  igazgató 
és az  intézmény  szakmai szervezetei elé kell utalni.  
 
Az intézmény szülői tanácsa megválasztásának módját az intézmény  alapszabálya, működését  pedig a 
tanács ügyrendje  rendezi.  
 

18. szakasz   
 

Az intézményben foglalkoztatottak jogosultak a sztrájkra, összhangban a sztrájkról szóló törvénnyel, 
azzal a feltétellel, hogy biztosítják a minimális munkafolyamatot, amely a gyermekek 
benntartózkodását, ellátását, őrzését és étkeztetését jelenti.   
 
Az intézmény köteles a sztrájk idejére  biztosítani a munkát minden épületében, amely az alábbiakból 
áll:   
 

- a gyermekek fogadása,  
 
- a gyermekek ellátása, szabad aktivitások szervezésének formájában,  

 
- teljes ellátás nyújtása,  

 
- a gyermekek étkeztetését az intézményben való tartózkodásuk idején.   

 
A jelen szakasz 2. bekezdése szerinti feltételek biztosítását az igazgató állapítja meg, a  sztrájkbizottság 
véleményének a megszerzését követően.  
 

19. szakasz   
 

Kötelezzük a zentai Snežana-Hófehérke Óvodát, hogy a jelen rendelet hatályba  lépésétől számított  30 
napon belül  hangolja össze  alapszabályát, munkaszervezetét és  munkamódját a jelen rendelettel, az  
oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvénnyel és  az  iskoláskor előtti  nevelésről és oktatásról 
szóló törvénnyel.  
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20. szakasz   
 

Az intézmény igazgatóbizottsága és igazgatója a jelen rendelet hatálybalépése előtt végzik a 
hatáskörükbe tartozó teendőket megbízatási idejük lejártáig.  
 

21. szakasz   
 

A jelen rendelet hatálybalépésének napjával megszűnik az iskoláskor előtt gyermekek intézményének 
alapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/1992. sz.).  
 

22. szakasz   
 

A jelen rendelet a Zenta Község  Hivatalos Lapjában  való közzétételétől  számított  nyolcadik napon  
lép  hatályba.   
 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET                     Rácz  Szabó László s. k.,  
SZÁM: 60-6/2011-I         a  képviselő-testület  elnöke 
 
 

 
66. 
 

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 33. 
szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, a költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 54/09. és 101/2010. szám) 78. és 79. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja alapján és a Zentai Községi 
Tanács javaslatára Zenta Község Képviselő-testülete 2011. június 13 -án tartott ülésén meghozta az 
alábbi 

 

RENDELETET 

ZENTA KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁS ÁRÓL 

      

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 
1. szakasz 

 
A Zenta község 2010. évi költségvetésében realizált folyó bevételek és jövedelmek és végrehajtott 
kiadások és költségek (a továbbiakban: rendelet) dinárban kifejezve az alábbiak: 

 
I. Összesen realizált folyó bevételek és jövedelmek és átruházott 
eszközök 

531.227.000,00 

II. Összesen realizált folyó kiadások és költségek 459.480.000,00 

III. Az összes jövedelem és bevétel, valamint az összes kiadás és 
költség különbözete 

71.747.000,00 
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2. szakasz 
 

A 2010. december 31-i állapotmérlegben (1. űrlap) 1.021.660.000,00 dinár teljes aktíva és 
1.021.660.000,00 dinár teljes passzíva van megállapítva. 
 

3. szakasz 
 

A 2010. január 1-jétől december 31-éig terjedő időszakban a bevételek és kiadások mérlegében az 
alábbiak kerültek megállapításra: 
 
1. Összesen realizált bevétel 478.020.000,00 din 
2. Összesen végrehajtott kiadás  443.912.000,00 din 
3. Többletbevétel – költségvetési szufficit 34.108.000,00 din 

 
 
A folyó bevételek és a folyó kiadások szerkezete és az üzletviteli eredmények felosztása 
  000 dinárban 

Folyó évi 
Számlaszám Leírás összeg 

1 
2 3 

  
B E V É T E L E K   

700000 FOLYÓ BEVÉTELEK 478,020 

710000 ADÓK 258,236 

711000 JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉG-ADÓ 166,739 

712000 BÉRALAPADÓ 5 

713000 VAGYONADÓ 53,833 

714000 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 29,559 

716000 EGYÉB ADÓ 8,100 

730000 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 107,753 

731000 KÜLFÖLDI ADOMÁNYOK   

732000 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI 695 

733000 MÁS HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 107,058 

740000 EGYÉB BEVÉTELEK 111,284 

741000 VAGYONBEVÉTELEK 72,786 

742000 
JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ 
BEVÉTELEK 25,303 

743000 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELVONT VAGYONI HASZON  3,538 

744000 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI 1,267 

745000 VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK 8,390 

770000 KÖLTSÉG-VISSZATÉRÍTÉSI MEMORANDUMTÉTELEK  747 

771000 KÖLTSÉG-VISSZATÉRÍTÉSI MEMORANDUMTÉTELEK  747 
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  K I A D Á S O K   

400000 FOLYÓ KIADÁSOK 417,678 

410000 A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI 172,326 

411000 A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE ÉS PÓTLÉKA 128,079 

412000 A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK 22,614 

414000 A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI 10,527 

415000 A FOGLALKOZTATOTTAK TÉRÍTMÉNYEI 11,106 

416000 JUTALMAK, JUTALÉKOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK   

420000 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE 67,777 

421000 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK 25,822 

422000 ÚTIKÖLTSÉGEK 1,499 

423000 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK 22,637 

424000 SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 6,914 

425000 FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS 2,330 

426000 ANYAG 8,575 

440000 KAMATTÖRLESZTÉS 9,443 

441000 BELFÖLDI KAMATTÖRLESZTÉS 9,443 

450000 SZUBVENCIÓK 63,502 

451000 
SZUBVENCIÓK NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS 
SZERVEZETEKNEK 

63,502 

460000 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 50,906 

463000 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK 22,454 

465000 EGYÉB ADOMÁNYOK, PÉNZBELI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK 28,452 

470000 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGOSULTSÁGOK 13,881 

472000 SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 13,881 

480000 EGYÉB KIADÁSOK 39,843 

481000 CIVIL SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA 32,277 

482000 
ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK ÉS BÍRSÁGOK EGYIK HATALMI 
SZINTRŐL MÁSIKNAK 

3,617 

483000 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK   

484000 KÁRTÉRÍTÉS ELEMI CSAPÁS ESETÉN TÖRTÉNT  KÁRÉRT 3,949 

500000 KIADÁSOK NEM PÉNZBELI VAGYONRA 26,234 

  BEVÉTELTÖBBLET - KÖLTSÉGVETÉSI SZUFFICIT 34,108 
  A többletbevétel – költségvetési szufficit korrigálása 53,183 

  
 A korábbi évekből fel nem osztott többletbevételnek és -jövedelemnek a folyó 
évi 22,518 
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  költségekre és kiadásokra használt része 
   Az amortizációs pénzeszközöknek a nem pénzbeli vagyon beszerzésére 
  használt része 

  

    A korábbi évekből áthozott él nem költött eszközöknek a folyó évi költségek   
  és kiadások fedezésére használt része 30,665 
   Nem pénzbeli vagyon utáni, hitelből fizetett költségek és kiadások összege   
   A privatizációs bevételeknek a folyó évi költségek és kiadások fedezésére 
  használt része 

  

  
  A nem pénzbeli vagyon eladásából származó folyó bevételeknek és 
jövedelmeknek 

  hiteltörlesztésre elköltött eszközei 
15,544 

  
 A nem pénzbeli vagyon eladásából származó folyó bevételekmnek és 
jövedelmeknek 

  pénzvagyon beszerzésére elköltött eszközei   

  KORRIGÁLT TÖBBLETBEVÉTEL – SZUFFICIT 71,747 
 
 
 

4. szakasz 
 
A költségvetési szufficit (deficit) és a költségvetés teljes fiskális eredménye: 
 
 
 
  Közigazgatási   Megvalósult/ 
  osztályozás Tervezett realizált 

  2   3 
A.A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI       

I. ÖSSZES BEVÉTEL   555,481 478,020 
FOLYÓ BEVÉTELEK 7 555,481 478,020 
1. Adóbevételek 71 264,827 258,236 
1.1. Jövedelem-, nyereség- és tőkenyereség-adó 711 169,510 166,739 
1.2. Javak és szolgáltatások utáni adó 714 29,280 29,559 
1.3. Egyéb adóbevételek 712+713+716+719 66,037 61,938 
2. Nem adóbevételek, ebben: 74 182,448 111,284 
 megfizettetett kamatok 7411 5,000 4,992 
Terület és építési telek használata utáni  7415 100,051 67,794 
térítmény       
3. Előző évi költség-visszatérítési  772 700 747 
memorandumtételek       
4. Tőkebevételek – nem pénzbeli vagyon értékesítéséből 8     
származó bevétel       
5. Adományok 731+732 14,486 695 
6. Átutalások 733 93,020 107,058 

II. ÖSSZES KIADÁS       
FOLYÓ KIADÁSOK 4 524,604 417,678 
1. A foglalkoztatottak utáni költségek 41 186,454 172,326 
2. Szolgáltatások és áruk igénybevétele 42 78,234 67,777 
3. Kamattörlesztés 44 16,450 9,443 
4. Szubvenciók 45 112,289 63,502 
5. Szociális védelmi kiadások 47 18,560 13,881 
6. Egyéb kiadások 48+49 47,177 39,843 
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FOLYÓ ÁTUTALÁSOK 4631 5,780 5,768 
NAGY ÉRTÉK Ű KIADÁSOK 5 45,062 26,234 
NAGY ÉRTÉK Ű ÁTUTALÁSOK 4632 18,995 16,686 

III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFFICIT (KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT ) (7+8)-(4+5) -14,185 34,108 

(I–II.)       

ELSŐDLEGES SZUFFICIT (DEFICIT) (7-7411+8)- -2,735 38,559 
(A BESZEDETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT (4-44+5)     
ÖSSZES BEVÉTEL MÍNUSZ A MEGFIZETTETETT       
KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZES KIADÁS)       
A TELJES FISKÁLIS EREDMÉNY (III + VI.)   -14,085 34,132 
B. A PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN, ILLETVE 
BESZERZÉSÉN       
ÉS A MÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEKEN ALAPULÓ       
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK       

IV. A PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ÉS A MÁSOKNAK       
ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉN ALAPULÓ 92 100 24 
BEVÉTELEK       

V. A MÁSOKNAK ADOTT HITELEKEN ÉS A PÉNZVAGYON       
BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK 62     

    
    

VI. A PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ÉS A       
HITELTÖRLESZTÉSEN ALAPULÓ BEVÉTELEK MÍNUSZ 92-62 100 24 
AZ ADOTT HITELEKEN ÉS A PÉNZVAGYON       

BESZERZÉSÉN ALAPULÓ       
KIADÁSOK (IV–V.)       
C. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS AZ ADÓSSÁG TÖRLESZTÉSE       

VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZERZETT JÖVEDELMEK 91     
1. Belföldi adósságvállalásból szerzett jövedelmek 911     
1.1.Adósságvállalás pénzügyi közintézményeknél 9113+9114     
és kereskedelmi bankoknál       
1.2. Adósságvállalás egyéb hitelezőknél 9111+9112+9115+     
  9116+9117+9118+     
  9119     
2. Külföldi adósságvállalásból szerzett jövedelmek 912     

VIII. ALAPT ŐKE-TÖRLESZTÉS 61 16,000 15,568 
1. Alaptőke-törlesztés belföldi hitelezőknek 611 16,000 15,568 
1.1. Alaptőke-törlesztés belföldi pénzügyi közintézményeknek és 6113+6114 16,000 15,568 
kereskedelmi bankoknak       
1.2. Alaptőke-törlesztés más hitelezőknek 6111+6112+6115+     
  6116+6117+6118+     
  6119     

IX. ÁLLAPOTVÁLTOZÁS A SZÁMLÁN 612     
(III+VI+VII-VIII)   -30,085 18,564 

X. NETTÓ FINANSZÍROZÁS (VI+VII-VIII-IX= - III)   14,185 -34,108 
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A költségvetési szufficit (deficit), az elsődleges szufficit (deficit) és a költségvetés teljes fiskális 
eredménye az alábbiak szerint lett megállapítva (ezer dinárban): 
 

I. ÖSSZES BEVÉTEL (1+2+3) 478 020 

 1. Folyó bevételek                                                       478 020 

II     ÖSSZES KIADÁS (4+5+6)                                                                               470 146 

 1. Folyó kiadások 443 912 

 2. Kiadások nem pénzügyi vagyonra                                   26 234 

III    KÖLTSÉGVETÉSI SZUFFICIT (I-II) 34 108 
IV   ELSŐDLEGES SZUFFICIT (A BESZEDETT KAMATOKKAL CSÖKKENTET T 
ÖSSZES BEVÉTEL MÍNUSZ A MEGFIZETTETETT KAMATOKKAL 
CSÖKKENTETT ÖSSZES KIADÁS) 

 38 559 

V    A TELJES FISKÁLIS EREDMÉNY 34 132 
 
A költségvetési szufficit a folyó bevételek teljes összege és a folyó kiadások közötti különbözetként 
34.108.000,00 dinárban lett megállapítva. 
Az elsődleges szufficitnek, illetve költségvetési szufficitnek a nettó kamat (a beszedett kamat teljes 
összege és a fizetett kamatok teljes összege közötti különbözet) összegével kiigazított összege 
38.559.000,00 dinár. 
A teljes fiskális eredmény a másoknak adott hitelek törlesztésén és a pénzvagyon értékesítésén alapuló 
jövedelmek, illetve a másoknak nyújtott hiteleken és a pénzvagyon beszerzésén alapuló eszközkiáramlás 
közötti nettó különbözettel korrigált költségvetési szufficit, amely 34.132.000,00 dinárban lett 
megállapítva. 
 

5. szakasz 
 

A 2010. január 1. és december 31. közötti nagy értékű kiadásokról és finanszírozásról szóló jelentés (3. 
sz. űrlap) az összes finanszírozási forrást 24.000,00 dinárban, az összes kiadást pedig 41.802.000,00 
dinárban állapította meg. 
 

6. szakasz 
 

A 2010. január 1. és december 31. közötti pénzfolyamatokról szóló jelentés (4. sz. űrlap) a teljes 
pénzbeáramlást 478.044.000,00 dinárban, a teljes pénzkiáramlást 459.480.000,00 dinárban, a többlet 
pénzbeáramlást 18.564.000,00 dinárban állapította meg. 
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A pénzbeáramlások és pénzkiáramlások szerkezete:  

   000 dinárban 

    Folyó  

Számla- Leírás évi 

szám   összeg 

1 2 3 

  PÉNZBEÁRAMLÁSOK 478,044 

700000 FOLYÓ BEVÉTELEK 478,020 

710000 ADÓK 258,236 

730000 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK  107,753 

740000 EGYÉB BEVÉTELEK 111,284 

770000 KÖLTSÉG-VISSZATÉRÍTÉSI MEMORANDUMTÉTELEK  747 

900000 
BEVÉTELEK ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON 
ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL  

24 

      

  PÉNZKIÁRAMLÁSOK  459,480 

400000 FOLYÓ KIADÁSOK 417,678 

410000 A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI 172,326 

420000 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE 67,777 

440000 KAMATTÖRLESZTÉS 9,443 

450000 SZUBVENCIÓK  63,502 

460000 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 50,906 

470000 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGOSULTSÁGOK 13,881 

480000 EGYÉB KIADÁSOK 39,843 

500000 NEM PÉNZBELI VAGYON KIADÁSAI 26,234 

510000 ÁLLÓESZKÖZÖK 26,234 

600000 ALAPTŐKE-TÖRLESZTÉSI PÉNZVAGYON-BESZERZÉSI KÖLTSÉGEK 15,5 68 

610000 ALAPTŐKE-TÖRLESZTÉS 15,568 

  TÖBBLET PÉNZBEÁRAMLÁS 18,564 

  ÉV VÉGI KÉSZPÉNZEGYENLEG 71,747 
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7. szakasz 
 
A költségvetés 2010. január 1. és december 31. közötti végrehajtásáról szóló jelentés a teljes 
különbözetet 18.564.000,00 dinárban állapítja meg a 478.044.000,00 dinár összegű teljes bevétel és 
jövedelem és a 459.480.000,00 dinár összegű teljes költség és kiadás között. 
 

      Köztársaság VAT Község Adományok 
Más 

forrásból 

Bevételek:             747 27,223 448,088 1,962 24 

Kiadások: 747 22,905 433,866 1,962  

Különbözet:  4,318 14,222   
 
 
 
 

8. szakasz 
 
A községi költségvetés összesen tervezett és realizált folyó bevételei és jövedelmei 478.044.000,00 
dinár teljes összegben közgazdasági osztályozás szerint az alábbi összegekben kerültek megállapításra: 
 
 

          

Közg.         

oszt. % 

Cso-
port 

  
B E V É T E L E K TERV MEGVALÓ-

SÍTÁS 
 MEGV. 

  2 3 4 5 6 
I   ADÓK       

  711 
JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS 
TŐKENYERESÉG-ADÓ 169,510 166,739 98.37% 

  711100 Jövedelem-, nyereség- és tőkenyereség-adó 169,510 166,739 98.37% 

  712 KERESETALAP ÉS MUNKAERŐ UTÁNI ADÓ 10 5 50.00% 
  712100 Keresetalap és munkaerő utáni adó 10 5 50.00% 

  713 VAGYONADÓ 57,420 53,833 93.75% 
  713100 Időszakos ingatlanadó 30,220 27,396 90.66% 

  713300 Hagyatéki, örökösödési és ajándékozási adó 10,900 9,832 90.20% 

  713400 Pénzügyi és tőketranzakciók utáni adó 16,300 16,605 101.87% 

  714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 29,280 29,560 100.96% 
  714400 Egyes szolgáltatások utáni adó 1,301 947 72.79% 

  714500 A javak használata és a javak haszn. engedélye utáni adó 27,979 28,613 102.27% 

  716 EGYÉB ADÓK 8,607 8,100 94.11% 
  716110 Cégtábla utáni kommunális illeték 8,607 8,100 94.11% 

  730  ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 107,506 107,753 100.23% 
  731100 Folyó adományok külföldi államoktól 1,000 0 0.00% 

  732100 Nemzetközi szervezetek folyó adományai 13,486 695 5.15% 

  733150 Más hatalmi szintek átutalásai 87,100 92,091 105.73% 

  733250 Más hatalmi szintek tőkeátutalásai 5,920 14,967 252.82% 
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II  EGYÉB BEVÉTELEK     
  741 VAGYONBEVÉTELEK 105,051 72,784 69.28% 
  741150 A községi költségvetési eszközök utáni kamatok 5,000 4,991 99.82% 

  741510 Ásványi nyersanyag használata utáni térítmény 500 482 96.40% 

  741520 Termőföld bérbeadásából származó eszközök 67,551 35,556 52.64% 

  741530 Terület- és telekhasználat utáni térítmény 32,000 31,755 99.23% 

  742 
JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK 
ÉRTÉKESÍTÉSE 26,520 25,303 95.41% 

  742150 Vagyon bérbeadásából eredő bevételek 22,000 21,436 97.44% 

  742250 Közigazgatási illetékek 4,500 3,860 85.78% 

  742350 Községi szervek bevételei javak mellékes eladásából 20 7 35.00% 

  743  
PÉMZBÍRSÁGOK ÉS ELVONT VAGYONI 
HASZON 3,130 3,539 113.07% 

  743320 
Közlekedési szabálysértések utáni pénzbírságokból származó 
bevétel 3,100 3,501 112.94% 

  743350 Szabálysértési pénzbírságokból származó bevétel 30 38 126.67% 

  744 
TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEM. ÖNK. 
ÁTUTALÁSAI 1,500 1,267 84.47% 

  744150 Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai 1,500 1,267 84.47% 

  745 VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK 46,247 8,390 18.14% 
  745150 Vegyes és határozatlan bevételek a községi szint javára 46,247 8,390 18.14% 

  770 
KÖLTSÉG-VISSZATÉRÍTÉSI 
MEMORANDUMTÉTELEK 700  747 106.71% 

  771111 Költség-visszatérítési memorandumtételek 700 747 106.71% 

  921 
BELF. PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍT. SZ. 
JÖVEDEL. 100 24 24.00% 

  921900 
Belföldi részvény és más tőke eladásából szárm. jövedelem a 
község javára  100 24 24.00% 

   Ö S S Z E S E N: 555,581 478,044 86.04% 

    TERVEZETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 555,581     

    MEGVALÓSÍTOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 478,044     
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9. szakasz 
 
A költségvetési kiadások alaprendeltetés szerinti összege: 
 
 

                                                                                                                                            
 000 
dinárban 

Közg.   2010. évi     
osztá- Leírás költségvetési Megvalósítás % 
lyozás   terv   Megval. 

1 2 3 4 5 
          

41 A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI 186,453 172,326 92.42% 
4111 A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térít. 134,794 128,078 95.02% 
4121 Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 15,111 14,524 96.12% 
4122 Betegbiztosítási járulék 7,756 7,225 93.15% 
4123 Munkanélküliség utáni járulék 928 865 93.21% 

4141 Munkáról való távollét idejére fizetett térítmény 1,712 753 43.98% 
4142 A foglalkoztatottak gyermekeinek iskoláztat. költségei 2,500 2,538 101.52% 
4143 Végkielégítések és segélyek 11,295 6,267 55.48% 
4144 Gyógykezelési támogatás 1,070 970 90.65% 
4151 A foglalkoztatottak költségtérítései 11,287 11,106 98.40% 

       
42 SZOLGÁLTATÁS ÉS ÁRU IGÉNYBEVÉTELE 78,234 67,777 86.63% 

4211 Fizetésforgalmi költségek 2,436 2,268 93.10% 
4212 Energetikai szolgáltatás 13,081 11,245 85.96% 
4213 Kommunális szolgáltatás 1,293 554 42.85% 
4214 Kommunikációs szolgáltatás 3,736 3,588 96.04% 
4215 Biztosítási költségek 7,808 7,227 92.56% 
4219 Egyéb költségek 1,474 940 63.77% 
4221 Belföldi szolgálati utak költségei 1,176 921 78.32% 
4222 Külföldi szolgálati utak költségei 592 531 89.70% 
4223 Ingázási költségek 20 20 100.00% 
4229 Egyéb szállítási költségek 50 27 54.00% 
4231 Adminisztratív szolgáltatások 2,230 2,018 90.49% 
4232 Komputerszolgáltatások 1,138 1,002 88.05% 

4233 A foglalkoztat. képzésének és továbbképzésének szolg. 638 192 30.09% 
4234 Tájékoztatási szolgáltatás 3,990 3,655 91.60% 
4235 Szakszolgáltatások 10,565 10,972 103.85% 
4236 Háztartási szolgáltatások 85 83 97.65% 
4237 Reprezentáció 2,712 2,669 98.41% 
4239 Egyéb általános szolgáltatások 1,871 2,046 109.35% 
4242 Oktatási szolgáltatások 3,520 2,972 84.43% 
4246 A környezet megóvásának szolgáltatásai 2,350 3,942 167.74% 
4249 Szakosított szolgáltatások 100 0 0.00% 
4251 Épületek és építmények folyó javítása és karbantartása 2,382 877 36.82% 
4252 Felszerelés folyó javítása és karbantartása 2,471 1,453 58.80% 
4261 Adminisztrációs anyag 7,569 4,075 53.84% 
4263 Oktatáshoz szükséges anyag 877 836 95.32% 
4264 Közlekedésre vonatkozó anyag 2,195 2,357 107.38% 
4266 Művelődésre vonatkozó anyag  100 61 61.00% 
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4268 Higiénia fenntartására vonatkozó anyag 660 396 60.00% 
4269 Különleges rendeltetésre vonatkozó anyag 1,115 850 76.23% 

       
44 KAMATTÖRLESZTÉS 16,450 9,443 57.40% 

4414 Kamattörlesztés belföldi kereskedelmi bankok számára 16,400 9,390 57.26% 
4419 Pénzügyi változások 50 53 106.00% 

       
45 SZUBVENCIÓK 112,289 63,502 56.55% 

4511 Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak 34,780 36,777 105.74% 
4512 Tőkeszubvenciók 77,509 26,725 34.48% 

       
46 ADOMÁNYOK, PÉNZB. TÁMOG. ÉS ÁTUT. 65,440 50,906 77.79% 

4631 Folyó átutalások más hatalmi szinteknek 5,780 5,768 99.79% 
4632 Tőkeátutalások más hatalmi szinteknek 18,995 16,686 87.84% 
4651 Egyéb folyó pénzbeli támogatások és átutalások 40,665 28,452 69.97% 

       
47 TÁRS.BIZT. ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM 18,560 13,881 74.79% 

4723 Térítés a költségvetésből gyermekek és a család számára 7,930 6,775 85.44% 
4726 Térítés a költségvetésből haláleset esetén 270 184 68.15% 
4727 Térítés a költségvetésből oktatásra és művelődésre 9,360 6,299 67.30% 
4729 Egyéb térítések a költségvetésből 1000 623 62.30% 

       
48 EGYÉB KIADÁSOK 47,178 39,843 84.45% 

4819 Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások 39,263 32,277 82.21% 
4821 Egyéb adók 2,768 2,738 98.92% 
4822 Kötelező illetékek 867 879 101.38% 
4841 Kártérítés elemi csapás okozta kárért 4,280 3,949 92.27% 

       
51 ÁLLÓESZKÖZÖK 45,062 26,234 58.22% 

5114 Projekttervezés 42,152 23,966 56.86% 
5121 Közlekedésre vonatkozó felszerelés 1,503 912 60.68% 
5122 Adminisztrációs felszerelés 1,287 1,238 96.19% 
5151 Nem anyagi jellegű vagyon 120 118 98.33% 

       
61 ALAPTŐKE-TÖRLESZTÉS 16,000 15,568 97.30% 

6114 Alaptőke-törlesztés belföldi kereskedelmi bankok részére 16,000 15,568 97.30% 

  ÖSSZESEN: 585,666 459,480 78.45% 
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10. szakasz 
 
A község 2010. évi végrehajtott folyó költségei és kiadásai összesen a konszolidált éves pénzügyi 
jelentés szerint  543.485.000,00 dinárt tesznek ki, és az alábbiakból állnak: 
                      a községi költségvetés folyó költségeiből és kiadásaiból 459.480.000,00  dinár összegben, 
                      a költségvetési eszközhasználók póteszközökből végrehajtott folyó költségeiből és 
kiadásaiból 87.245.000,00 dinár összegben. 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti költségvetés-használók költségei és kiadásai teljes egészében 
póteszközökből vannak fedezve.        
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L e í r á s 

 2010. 
évi 

költségv
etés-

kiigazítá
s 

2010. évi 
költségv

etés 
megvaló

sítás 
Megvalósít

ás%  

 A 
költs.has
ználók 

pótköltsé.
terve 

Megval
ósítás 

Megval
ósítás 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1     
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI 
HIVATAL        

  1.1.    

KKT, ELNÖK, 
ELNÖKHELYETTES, KÖZSÉGI 
TANÁCS        

   110   Végrehajtó és törvényhozó szervek        

    1 4111 
A foglalkoztatottak keresete, pótlékai 
és térítm. 10,730 10,683 99.56%     

    2 4121 Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 1,186 1,186 100.00%     

    2 4122 Betegbiztosítási járulék 666 666 100.00%     

    2 4123 Munkanélküliség utáni járulék 81 78 96.30%     

    3 4151 A foglalkoztatottak költségtérítései 296 321 108.45%     

    4 4211 Fizetésforgalmi költségek 46 45 97.83%     

    4 4212 Energetikai szolgáltatások 1 1 100.00%     

    4 4214 Kommunikációs szolgáltatások 1,163 1,142 98.19%     

    5 4221 Belföldi szolgálati utak költségei 417 417 100.00%     

    5 4222 Külföldi szolgálati utak költségei 457 457 100.00%     

    6 4231 Adminisztratív szolgáltatások 407 407 100.00%     

    6 4233 
A foglalkoztat. képzésének és 
továbbképzésének szolgáltatása 38 38 100.00%     

    6 4234 Tájékoztatási szolgáltatás 2,400 2,399 99.96%     

    6 4235 Szakszolgáltatások 5,373 6,146 114.39%     

    6 4237 Reprezentáció 2,582 2,582 100.00%     

    6 4239 Egyéb általános szolgáltatások 350 350 100.00%     

    7 4252 
Felszerelés folyó javítása és 
karbantartása 900 899 99.89%     

    8 4261 Adminisztrációs anyag 200 215 107.50%     

    8 4263 
Anyag a foglalk.képzésére és 
továbbképzésére 230 231 100.43%     

    8 4264 Közlekedésre vonatkozó anyag 1,620 1,733 106.98%     

      8 4269 Anyag külön rendeltetésre  100 101 101.00%       

      A 110 funkció finanszírozási forrásai:         

        .01 Költségvetési bevételek 29,243 30,097 102.92%       

          A 110 funkció összesen: 29,243 30,097 102.92%       

      A 110 funkció finanszírozási forrásai:        
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        .01 Költségvetési bevételek 29,243 30,097 102.92%       

          1.1 fejezet összesen 29,243 30,097 102.92%       

  1.20.    
KÖLTSÉGVETÉS-
FELÜGYELETI SZOLG.        

   111   Végrehajtó és törvényhozó szervek        

    198 4111 
A foglalkoztatottak keresete, pótlékai 
és térítm. 112 93 83.04%     

    199 4121 Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 13 10 76.92%     

    199 4122 Betegbiztosítási járulék 6 6 100.00%     

    199 4123 Munkanélküliség utáni járulék 1 1 100.00%     

    200 4141 
Munkáról való távollét idejére fizetett 
térítmény 12       

    201 4151 A foglalkoztatottak költségtérítései 11 7 63.64%     

    202 4231 Adminisztratív szolgáltatások 2       

          A 111 funkció finanszírozási forrásai:             

        .01 Költségvetési bevételek 157 117 74.52%       

          A 111 funkció összesen: 157 117 74.52%       

      
Az 1.20 funkció finanszírozási 
forrásai:        

        .01 Költségvetési bevételek 157 117 74.52%       

          1.20 fejezet összesen 157 117 74.52%       

  1.2.    
KÖZSÉGI VAGYONJOGI 
ÜGYÉSZSÉG        

   330   Bíróságok        

    9 4111 
A foglalkoztatottak keresete, pótlékai 
és térítm. 1,677 1,563 93.20%     

    10 4121 Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 187 172 91.98%     

    10 4122 Betegbiztosítási járulék 100 96 96.00%     

    10 4123 Munkanélküliség utáni járulék 13 12 92.31%     

    11 4144 Gyógykezelési támogatás 20 18 90.00%     

    12 4151 A foglalkoztatottak költségtérítései 80 68 85.00%     

    13 4211 Fizetésforgalmi költségek 30 21 70.00%     

    13 4212 Energetikai szolgáltatások 30 25 83.33%     

    13 4213 Kommunális szolgáltatások 52 21 40.38%     

    14 4221 Belföldi szolgálati utak költségei 25 25 100.00%     

    14 4223 Ingázási költségek 20 20 100.00%  6   

    15 4232 Komputerszolgáltatások 18 13 72.22%     

    190 4251 
Épületek és építmények folyó javítása 
és karbantartása 10       

    16 4261 Adminisztrációs anyag 40       

          A 330. funkció finanszírozási forrásai:             

        .01 Költségvetési bevételek 2,302 2,054 89.23%       

          A 330 funkció összesen: 2,302 2,054 89.23%       

      Az 1.2 funkció finanszírozási forrásai:        

        .01 Költségvetési bevételek 2,302 2,054 89.23%       

           1.2 fejezet összesen 2,302 2,054 89.23%       
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  1.3.    
TISZAPART-ALVÉG HELYI 
KÖZÖSSÉG        

   110   Végrehajtó és törvényhozó szervek        

    17 4111 
A foglalkoztatottak keresete, pótlékai 
és térítm. 725 620 85.52%  395   

    18 4121 Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 70 68 97.14%  44   

    18 4122 Betegbiztosítási járulék 40 38 95.00%  24   

    18 4123 Munkanélküliség utáni járulék 20 5 25.00%  3   

    19 4151 A foglalkoztatottak költségtérítései 100 94 94.00%  10   

    20 4211 Fizetésforgalmi költségek    70 77 
110.00

% 

    20 4212 Energetikai szolgáltatások 70 63 90.00%  293   

    20 4213 Kommunális szolgáltatások 25 22 88.00%  31   

    20 4214 Kommunikációs szolgáltatások 48 32 66.67%  17   

    20 4219 Egyéb költségek     4   

    21 4221 Belföldi szolgálati utak költségei    54    

    22 4231 Adminisztratív szolgáltatások 51 7 13.73%  64   

    22 4234 Tájékoztatási szolgáltatások     1   

    22 4235 Szakszolgáltatások    230 18 7.83% 

    22 4237 Reprezentáció    48 108 
225.00

% 

    22 4239 Egyéb általános szolgáltatások     1,859   

     4249 Egyéb szakosított szolgáltatások     222   

    23 4251 
Épületek és építmények folyó javítása 
és karbantartása      160   

    23 4252 
Felszerelés folyó javítása és 
karbantartása    50 6 12.00% 

    24 4261 Adminisztrációs anyag    40 31 77.50% 

    24 4262 Mezőgazdaságra vonatkozó anyag     17   

    24 4266 
Oktatásra, művelődésre és sportra 
von.anyag     61   

    24 4268 Anyag higiénia fenntartására     17   

    24 4269 Anyag különleges rendeltetésre     94   

    25 4312 Felszerelésamortizáció     25   

    25 4313 
Egyéb ingatlan- és 
felszerelésamortizáció    50    

     4621 
Folyó támogatások nemzetközi 
szervezeteknek     45   

    26 5112 Épületek és építmények építése    18,000 13,923 77.35% 

    26 5114 Projekttervezés    150    

    26 5122 Adminisztratív felszerelés    50    

          A 110. funkció finanszírozási forrásai:             

     .01 Költségvetési bevételek 1,149 949 82.59%     

        .04 Saját bevételek      18,742 17,549 93.63% 

          A 110. funkció összesen: 1,149 949 82.59% 18,742 17,549 93.63% 

      Az 1.3. funkció finanszírozási forrásai:         
     .01 Költségvetési bevételek 1,149 949 82.59%     

        .04 Saját bevételek      18,742 17,549 93.63% 

           1.3 fejezet összesen 1,149 949 82.59% 18,742 17,549 93.63% 
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  1.4.    
CENTAR-TÓPART HELYI 
KÖZÖSSÉG        

   110   Végrehajtó és törvényhozó szervek        

    27 4111 
A foglalkoztatottak keresete, pótlékai 
és térítm. 719 691 96.11%  63   

    28 4121 Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 80 76 95.00%  7   

    28 4122 Betegbiztosítási járulék 43 43 100.00%  3   

    28 4123 Munkanélküliség utáni járulék 6 5 83.33%  1   

    29 4151 A foglalkoztatottak költségtérítései 69 69 100.00%  4   

    30 4211 Fizetésforgalmi költségek     58   

    30 4212 Energetikai szolgáltatások 100 52 52.00%  119   

    30 4213 Kommunális szolgáltatások 10 6 60.00%  26   

    30 4214 Kommunikációs szolgáltatások 33 32 96.97%  38   

    30 4219 Egyéb költségek     5   

     4221 Belföldi szolgálati utak költségei     21   

    31 4231 Adminisztratív szolgáltatások 51 22 43.14%  63   

    31 4234 Tájékoztatási szolgáltatások     19   

    31 4237 Reprezentáció     41   

    31 4239 Egyéb általános szolgáltatások     296   

     4246 
Környezet-megóvási, tudomány- és 
geodéziai szolgáltatások     5   

     4249 Egyéb szakosított szolgáltatások     176   

     4252 
Felszerelés folyó javítása és 
karbantartása     218   

     4261 Adminisztrációs anyag     31   

     4268 Anyag higiénia fenntartására     27   

     4269 Anyag különleges rendeltetésre     219   

     4312 Felszerelésamortizáció     6   

     4621 
Folyó támogatások nemzetközi 
szervezeteknek     1   

     4821 Egyéb adók     1   

     4822 Kötelező illetékek     63   

     5112 Épületek és építmények építése     27,820   

          A 110 funkció finanszírozási forrásai:             

     .01 Költségvetési bevételek 1,111 996 89.65%     

        .04 Saját bevételek         29,331   

          A 110 funkció összesen: 1,111 996 89.65%   29,331   

      Az 1.4 funkció finanszírozási forrásai:        
     .01 Költségvetési bevételek 1,111 996 89.65%     

        .04 Saját bevételek         29,331   

           1.4 fejezet összesen 1,111 996 89.65%   29,331   
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  1.5.    KERTEK HELYI KÖZÖSSÉG        

   110   Végrehajtó és törvényhozó szervek        

    32 4111 
A foglalkoztatottak keresete, pótlékai 
és térítm. 679 448 65.98%  79   

    33 4121 Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 74 49 66.22%  9   

    33 4122 Betegbiztosítási járulék 43 28 65.12%  4   

    33 4123 Munkanélküliség utáni járulék 5 3 60.00%     

    34 4151 A foglalkoztatottak költségtérítései 69 37 53.62%     

    35 4211 Fizetésforgalmi költségek    50 35 70.00% 

    35 4212 Energetikai szolgáltatások 143 111 77.62% 40 34 85.00% 

    35 4213 Kommunális szolgáltatások  6   21   

    35 4214 Kommunikációs szolgáltatások  15  20 4 20.00% 

    35 4219 Egyéb költségek     24   

    36 4221 Belföldi szolgálati utak költségei    10    

    36 4222 Külföldi szolgálati utak költségei    10    

    37 4231 Adminisztratív szolgáltatások  51 21 41.18% 30 64 
213.33

% 

    37 4234 Tájékoztatási szolgáltatások     5   

    37 4237 Reprezentáció    20 13 65.00% 

    37 4239 Egyéb általános szolgáltatások     24   

     4246 
Környezet-megóvási, tudomány- és 
geodéziai szolgáltatások     1   

     4249 Egyéb szakosított szolgáltatások     219   

    38 4251 
Épületek és építmények folyó javítása 
és karbantartása     50 162 

324.00
% 

    38 4252 
Felszerelés folyó javítása és 
karbantartása    20 4 20.00% 

    39 4261 Adminisztrációs anyag    25 7 28.00% 

    39 4264 Közlekedésre vonatkozó anyag     24   

    39 4268 Anyag higiénia fenntartására     12   

    39 4269 Anyag különleges rendeltetésre     17   

     4312 Felszerelésamortizáció     5   

     4621 
Folyó támogatások nemzetközi 
szervezeteknek     12   

    40 4822 Kötelező illetékek    10 60 
600.00

% 

      41 5112 Épületek és építmények építése       10,000 12,760 
127.60

% 

      A 110 funkció finanszírozási forrásai:        

     .01 Költségvetési bevételek 1,064 718 67.48%     

        .04 Saját bevételek       10,285 13,599 
132.22

% 

          A 110 funkció összesen: 1,064 718 67.48% 10,285 13,599 
132.22

% 

      Az 1.5 funkció finanszírozási forrásai:        
     .01 Költségvetési bevételek 1,064 718 67.48%     

        .04 Saját bevételek       10,285 13,599 
132.22

% 

           1.5 fejezet összesen 1,064 718 67.48% 10,285 13,599 
132.22

% 
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  1.6.    FELSŐHEGY HELYI KÖZÖSSÉG        

   110   Végrehajtó és törvényhozó szervek        

    42 4111 
A foglalkoztatottak keresete, pótlékai 
és térítm. 273 250 91.58%     

    43 4121 Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 30 27 90.00%     

    43 4122 Betegbiztosítási járulék 17 15 88.24%     

    43 4123 Munkanélküliség utáni járulék 2 2 100.00%     

    44 4151 A foglalkoztatottak költségtérítései 35 33 94.29%     

    45 4211 Fizetésforgalmi költségek 131 131 100.00% 17 29 
170.59

% 

    45 4212 Energetikai szolgáltatások    370 97 26.22% 

    45 4214 Kommunikációs szolgáltatások 16 15 93.75%  4   

    46 4231 Adminisztratív szolgáltatások 47 25 53.19% 110 202 
183.64

% 

    46 4232 Komputerszolgáltatások    10 4 40.00% 

    46 4235 Szakszolgáltatások    85    

    46 4237 Reprezentáció    76 41 53.95% 

    46 4239 Egyéb általános szolgáltatások    152    

    47 4245 
Nemzeti parkok és természeti területek 
fenntartásának szolgáltatása    538    

    47 4246 
Környezet-megóvási, tudomány- és 
geodéziai szolgáltatások    166 132 79.52% 

    48 4251 
Épületek és építmények folyó javítása 
és karbantartása     224 3,096 

1382.14
% 

    48 4252 
Felszerelés folyó javítása és 
karbantartása    17    

     4261 Adminisztrációs anyag    34 9 26.47% 

     4263 
Anyag a foglalk.képzésére és 
továbbképzésére    69 66 95.65% 

     4264 Közlekedésre vonatkozó anyag    110 136 
123.64

% 

     4265 
Anyag a környezet megóvására és 
tudományra     12   

     4268 Anyag higiénia fenntartására    14 21 
150.00

% 

     4269 Anyag különleges rendeltetésre    12 54 
450.00

% 

     4631 
Folyó átutalások más hatalmi 
szinteknek 1,260 1,106 87.78%     

     4819 
Más nonprofit intézmények pézbeli 
támogatása     20 

170.59
% 

      49 5114 Projekttervezés         135 26.22% 

      A 110 funkció finanszírozási forrásai:        

     .01 Költségvetési bevételek 1,811 1,604 88.57%     

        .04 Saját bevételek       2,004 4,058 
202.50

% 

          A 110 funkció összesen: 1,811 1,604 88.57% 2,004 4,058 
202.50

% 

      Az 1.6 funkció finanszírozási forrásai:        
     .01 Költségvetési bevételek 1,811 1,604 88.57%     

        .04 Saját bevételek       2,004 4,058 
202.50

% 

           1.6 fejezet összesen 1,811 1,604 88.57% 2,004 4,058 
202.50

% 
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  1.7.    
BÁCSKA-BOGARAS HELYI 
KÖZÖSSÉG         

   110   Végrehajtó és törvényhozó szervek        

    50 4111 
A foglalkoztatottak keresete, pótlékai 
és térítm. 359 322 89.69%     

    51 4121 Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 39 36 92.31%     

    51 4122 Betegbiztosítási járulék 23 20 86.96%     

    51 4123 Munkanélküliség utáni járulék 2 2 100.00%     

    52 4151 A foglalkoztatottak költségtérítései 35 35 100.00%     

    53 4211 Fizetésforgalmi költségek     19   

    53 4212 Energetikai szolgáltatások 113 105 92.92%  83   

    53 4214 Kommunikációs szolgáltatások 30 22 73.33%  5   

     4221 Belföldi szolgálati utak költségei     25   

    54 4231 Adminisztratív szolgáltatások 41 14 34.15%  19   

    54 4235 Szakszolgáltatások 10 10 100.00%     

    54 4236 
Szolgáltatások a háztart. és a 
vendéglát.részére     8   

    54 4237 Reprezentáció     33   

    54 4239 Egyéb általános szolgáltatások     30   

     4241 Mezőgazdasági szolgáltatások     7   

     4243 Gyógyászati szolgáltatások     16   

     4249 Egyéb szakosított szolgáltatások     2   

     4251 
Épületek és építmények folyó javítása 
és karbantartása      73   

     4252 
Felszerelés folyó javítása és 
karbantartása     5   

     4262 Anyag mezőgazdaságra     7   

     4264 Közlekedésre vonatkozó anyag     15   

     4265 
Anyag a környezet megóvására és 
tudományra     20   

     4268 Anyag higiénia fenntartására     11   

     4269 Anyag különleges rendeltetésre     17   

          A 110 funkció finanszírozási forrásai:             

     .01 Költségvetési bevételek 652 566 86.81%     

        .04 Saját bevételek         395   

          A 110 funkció összesen: 652 566 86.81%   395   

      Az 1.7 funkció finanszírozási forrásai:        
     .01 Költségvetési bevételek 652 566 86.81%     

        .04 Saját bevételek         395   

           1.7 fejezet összesen 652 566 86.81%   395   

            

            

                  

  1.8.    TORNYOS HELYI KÖZÖSSÉG        

   110   Végrehajtó és törvényhozó szervek        

    55 4111 
A foglalkoztatottak keresete, pótlékai 
és térítm. 645 563 87.29%  500   

    56 4121 Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 70 62 88.57%  55   

    56 4122 Betegbiztosítási járulék 40 35 87.50%  31   

    56 4123 Munkanélküliség utáni járulék 5 4 80.00%  3   

    189 4143 Végkielégítések és támogatások 45 45 100.00%     

    57 4151 A foglalkoztatottak költségtérítései 68 62 91.18%  71   

    58 4211 Fizetésforgalmi költségek      27   

    58 4212 Energetikai szolgáltatások 113 61 53.98%  373   

    58 4213 Kommunális szolgáltatások     4   
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    58 4214 Kommunikációs szolgáltatások 30 29 96.67%  21   

     4221 Belföldi szolgálati utak költségei     17   

     4222 Külföldi szolgálati utak költségei     7   

    59 4231 Adminisztratív szolgáltatások     32   

    59 4235 Szakszolgáltatások 51 33 64.71%     

    59 4237 Reprezentáció     7   

     4243 Gyógyászati szolgáltatások     30   

     4251 
Épületek és építmények folyó javítása 
és karbantartása      329   

     4252 
Felszerelés folyó javítása és 
karbantartása     7   

     4261 Adminisztrációs anyag     12   

     4264 Közlekedésre vonatkozó anyag     39   

     4268 Anyag higiénia fenntartására     6   

     4269 Anyag különleges rendeltetésre     3   

     4822 Kötelező illetékek     32   

          A 110 funkció finanszírozási forrásai:             

     .01 Költségvetési bevételek 1,067 894 83.79%     

        .04 Saját bevételek         1,606   

          A 110 funkció összesen: 1,067 894 83.79%   1,606 0 

      Az 1.8 funkció finanszírozási forrásai:            
     .01 Költségvetési bevételek 1,067 894 83.79%     

        .04 Saját bevételek         1,606 0 

           1.8 fejezet összesen 1,067 894 83.79%   1,606 0 

                  
  1.9.    KEVI HELYI KÖZÖSSÉG        

   110   Végrehajtó és törvényhozó szervek        

    60 4111 
A foglalkoztatottak keresete, pótlékai 
és térítm. 284 264 92.96%     

    61 4121 Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 31 29 93.55%     

    61 4122 Betegbiztosítási járulék 18 16 88.89%     

    61 4123 Munkanélküliség utáni járulék 2 2 100.00%     

    62 4151 A foglalkoztatottak költségtérítései 36 36 100.00%     

    63 4211 Fizetésforgalmi költségek     8   

    63 4212 Energetikai szolgáltatások 123 91 73.98%  4   

    63 4214 Kommunikációs szolgáltatások 20 18 90.00%     

    64 4235 Szakszolgáltatások 51 38 74.51%     

    64 4237 Reprezentáció     3   

     4251 
Épületek és építmények folyó javítása 
és karbantartása      500   

     4261 Adminisztrációs anyag     4   

     4269 Anyag különleges rendeltetésre     52   

          A 110 funkció finanszírozási forrásai:             

     .01 Költségvetési bevételek 565 494 87.43%     

        .04 Saját bevételek         571   

          A 110 funkció összesen: 565 494 87.43%   571   

      Az 1.9 funkció finanszírozási forrásai:             
     .01 Költségvetési bevételek 565 494 87.43%     

        .04 Saját bevételek         571   

           1.9 fejezet összesen 565 494 87.43%   571   
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  1.10.    
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI 
HIVATAL        

   130   Végrehajtó és törvényhozó szervek        

      Községi Közigazgatási Hivatal        

    65 4111 
A foglalkoztatottak keresete, pótlékai 
és térítm. 49,778 45,451 91.31%     

    66 4121 Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 5,350 5,000 93.46%     

    66 4122 Betegbiztosítási járulék 3,150 2,795 88.73%     

    66 4123 Munkanélküliség utáni járulék 381 341 89.50%     

    67 4141 
Munkáról való távollét idejére fizetett 
térítmény az alapok terhére 800 753 94.13%     

    67 4142 
Kiadások a foglalkoztatottak 
gyermekeinek iskol. 2,500 2,538 101.52%     

    67 4143 végkielégítések és támogatások 150 151 100.67%     

    67 4144 

A foglalkoztatott, ill. szűk családtagja 
gyógykez. támogatása, ill. egyéb 
támogatása 1,050 952 90.67%     

    68 4151 A foglalkoztatottak költségtérítései 5,500 5,705 103.73%     

    69 4212 Energetikai szolgáltatások 4,500 4,444 98.76%     

    69 4213 Kommunális szolgáltatások 250 255 102.00%     

    69 4214 Kommunikációs szolgáltatások 1,580 1,579 99.94%     

    69 4215 biztosítási költségek 15 13 86.67%     

    69 4219 Egyéb költségek 1,459 933 63.95%     

    70 4221 Belföldi szolgálati utak költségei 380 382 100.53%     

    70 4222 Külföldi szolgálati utak költségei 20 19 95.00%     

    71 4231 Adminisztratív szolgáltatások 1,400 1,403 100.21%     

    71 4232 Komputerszolgáltatások 1,000 911 91.10%     

    71 4233 
A foglalkoztat. képzésének és 
továbbképzésének szolgáltatása 300 115 38.33%     

    71 4235 Szakszolgáltatások 200 199 99.50%     

    71 4239 Egyéb általános szolgáltatások 1,100 1,099 99.91%     

    195 4249 Egyéb szakosított szolgáltatások 100       

    72 4251 
Épületek és építmények folyó javítása 
és karbantartása  670 665 99.25%     

    72 4252 
Felszerelés folyó javítása és 
karbantartása 410 390 95.12%     

    73 4261 Adminisztrációs anyag 3,600 3,613 100.36%     

    73 4263 
Anyag a foglalk.képzésére és 
továbbképzésére 400 393 98.25%     

    73 4264 Közlekedésre vonatkozó anyag 70 70 100.00%     

    73 4268 Anyag higiénia fenntartására 350 345 98.57%     

    73 4269 Anyag különleges rendeltetésre 980 737 75.20%     

    74 4821 Egyéb adók 6 6 100.00%     

    74 4822 Kötelező illetékek 9 6 66.67%     

    75 5122 Adminisztratív felszerelés 1,150 1,101 95.74%     

          A 130 funkció finanszírozási forrásai:             

        .01 Költségvetési bevételek 88,608 82,364 92.95%       

          A 130 funkció összesen: 88,608 82,364 92.95%       
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   130   Általános szolgáltatások        

      Mezőőri tevékenység        

    76 4111 
A foglalkoztatottak keresete, pótlékai 
és térítm. 4,189 4,347 103.77%     

    77 4121 Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 460 478 103.91%     

    77 4122 Betegbiztosítási járulék 260 267 102.69%     

    77 4123 Munkanélküliség utáni járulék 30 32 106.67%     

    78 4151 A foglalkoztatottak költségtérítései 493 497 100.81%     

    80 4252 
Felszerelés folyó javítása és 
karbantartása 70 70 100.00%     

      81 4264 Közlekedésre vonatkozó anyag 362 461 127.35%       

      A 130 funkció finanszírozási forrásai:             

        .01 Költségvetési bevételek 5,864 6,152 104.91%       

          A 130 funkció összesen: 5,864 6,152 104.91%       

              
   130   Általános szolgáltatások        

    82 4143 Végkielégítések és támogatások 10,000 5,637 56.37%     

    83 4211 Fizetésforgalmi költségek 2,100 2,057 97.95%     

    83 4215 Biztosítási költségek 7,741 7,176 92.70%     

    84 4234 Tájékoztatási szolgáltatások 900 1,041 115.67%     

    84 4235 Szakszolgáltatások 4,000 4,052 101.30%     

    84 4239 Egyéb általános szolgáltatások 236 439 186.02%     

    85 4242 
Oktatási, művelődési és 
sportszolgáltatások 300 275 91.67%     

    86 4419 Pénzügyi lízing pénzváltozása 50 53 106.00%     

    87 4819 
Egyéb nonprofit intézmények pénzbeli 
támogatása 500 230 46.00%     

    88 4821 Egyéb adók 2,746 2,732 99.49%     

    88 4822 Kötelező illetékek 859 873 101.63%     

    89 5121 Közlekedési felszerelés 920 912 99.13%     

    89 5122 Adminisztratív felszerelés 137 137 100.00%     

      90 5151 Nem anyagi jellegű vagyon 120 118 98.33%       

      A 130 funkció finanszírozási forrásai:             

        .01 Költségvetési bevételek 30,609 25,732 84.07%       

          A 130 funkció összesen: 30,609 25,732 84.07%       

                  

      
POLITIKAI PÁRTOK 
FINANSZÍROZÁSA        

   111   Végrehajtó és törvényhozó szervek        

      91 4819 
Egyéb nonprofit intézmények pénzbeli 
támogatása 477 338 70.86%       

      A 111 funkció finanszírozási forrásai:             

        .01 Költségvetési bevételek 477 338 70.86%       

          A 111 funkció összesen: 477 338 70.86%       

              
   912   Alapfokú oktatás –        

      Stevan Sremac Általános Iskola        

    92 4651 
Egyéb folyó pénzbeli támogatások és 
átutalások 27,908 19,566 70.11%     

          A 912 funkció finanszírozási forrásai:             

     .01 Költségvetési bevételek 27,908 19,566 70.11%     

        .04 Saját bevételek             

          A 912 funkció összesen: 27,908 19,566 70.11%       
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   912   Alapfokú oktatás –        

      
Stevan Mokranjac Alapfokú 
Zeneiskola        

      93 4651 
Egyéb folyó pénzbeli támogatások és 
átutalások 2,441 1,647 67.47% 350     

      A 912 funkció finanszírozási forrásai:        

     .01 Költségvetési bevételek 2,441 1,647 67.47%     

        .04 Saját bevételek       350     

          A 912 funkció összesen: 2,441 1,647 67.47% 350     
              
   920   Középfokú oktatás –        
      Zentai Gimnázium        

      94 4651 
Egyéb folyó pénzbeli támogatások és 
átutalások 2,485 1,820 73.24% 220     

      A 920 funkció finanszírozási forrásai:        

     .01 Költségvetési bevételek 2,485 1,820 73.24%     

        .04 Saját bevételek       220     

          A 920 funkció összesen: 2,485 1,820 73.24% 220     
              
   920   Középfokú oktatás –        

      Tehetséggondozó Gimnázium        

      95 4651 
Egyéb folyó pénzbeli támogatások és 
átutalások 2,630 1,852 70.42% 2,888     

      A 920 funkció finanszírozási forrásai:        

     .01 Költségvetési bevételek 2,630 1,852 70.42%     

        .04 Saját bevételek       2,888     

          A 920 funkció összesen: 2,630 1,852 70.42% 2,888     

                        
   920   Középfokú oktatás –        

      Közgazdasági-kereskedelmi Iskola        

      96 4651 
Egyéb folyó pénzbeli támogatások és 
átutalások 2,485 1,638 65.92% 600     

      A 920 funkció finanszírozási forrásai:             

     .01 Költségvetési bevételek 2,485 1,638 65.92%     

        .04 Saját bevételek       600     

          A 920 funkció összesen: 2,485 1,638 65.92% 600     

                   
   920   Középfokú oktatás –        

       Egészségügyi Középiskola        

      97 4651 
Egyéb folyó pénzbeli támogatások és 
átutalások 1,862 1,263 67.83% 600     

      A 920 funkció finanszírozási forrásai:             

     .01 Költségvetési bevételek 1,862 1,263 67.83%     

        .04 Saját bevételek       600     

          A 920 funkció összesen: 1,862 1,263 67.83% 600     

   980   Máshova nem sorolt        

      oktatás        

    98 4723 
Gyermekekkel és családdal kapcs. 
költs.vet. térít. 16,560 12,483 75.38%     

      `– Tanulók utaztatása                               7,500 6,421 85.61%     

      `– Egyetemisták ösztöndíjazása               1,100 1,136 103.27%     

      `– Szakmai továbbképzés 500 246 49.20%     

      
`– Külfölddel való partnerségi 
projektum 500 85 17.00%     

      `– Az iskolanap megünneplése 300 192 64.00%     
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      `– A gyerekek közlekedési képzése 250 250 100.00%     

      `– A gyerekek versenyeztetése 300 164 54.67%     

      `– Központi fűtés a középiskolákban 6,110 3,989 65.29%     

          A 980 funkció finanszírozási forrásai:             

        .01 Költségvetési bevételek 16,560 12,483 75.38%       

          A 980 funkció összesen: 16,560 12,483 75.38%       

                   
   110   Tartalékok        
    99 499 Tartalékeszközök                     4,280 3,949 92.27%     

      `– Állandó tartalékok                                      

      `– Folyó tartalékok                                         

    188 4841 
Kártérítés elemi csapás következtében 
keletkezett sérülésért, illetve kárért 4,280 3,949 92.27%     

          A 110 funkció finanszírozási forrásai:             

        .01 Költségvetési bevételek 4,280 3,949 92.27%       

          A 110 funkció összesen: 4,280 3,949 92.27%       

              
              
   620   Közösségfejlesztés        
              
      Lakás- és kommunális ügyek        
      Környezetvédelmi Költségvetési Alap        

    197 4246 
Környezet-megóvási, tudomány- és 
geodéziai szolgáltatások 2,350 3,942 167.74%     

    100 4414 
Kamattörlesztés belföldi kereskedelmi 
bankoknak 16,400 9,390 57.26%     

    101 4511 
Folyó szubvenciók nonprofit 
közvállalatoknak és intézményeknek                                       34,780 36,776 105.74%     

      ` – Szemaforok karbantartása                         400 426 106.50%     

      ` – Közvilágítás                                  12,480 13,188 105.67%     

      `– Utcák tisztántartása                               4,800 4,837 100.77%     

      `– Zöldterületek                             6,300 6,758 107.27%     

      `– Népkerti munkák 700 703 100.43%     

      
`– Üzlethelyiségek és községi vagyon 
költségei   10,100 10,864 107.56%     

    101 4512 
Tőkeszubvenciók nonprofit 
közvállalatoknak és szervezeteknek 77,509 26,726 34.48%     

      `– Közvilágítás                                 100 100 107.56%     

      
` – Facsemeték fenntartása a 
védőövezetben  500 267 53.40%     

      `– Fák szakszerű metszése                  100 100 100.00%     

      `– Szúnyogirtás 4,600 3,415 74.24%     

      `– Helyi utak fenntartása             2,500 408 16.32%     

      `– Vertikális közúti jelzések                  600 344 57.33%     

      `– Horizontális közúti jelzések                600        

      `– A városi strand rendezése           208 461 221.63%     

      `– Emlékműfenntartás                     50 50 100.00%     

      `– Téli útkarbantartás                600        

      `– Játszóterek fenntartása              100 9 9.00%     

      
`– Tőkeberuházások a mezőgazdaság 
részére 67,551 21,572 31.93%     
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    102 4632 
Tőkeátutalások más hatalmi 
szinteknek 18,795 16,486 87.71%     

      
`– Oktatási létesítmények és 
felszerelés        4,000 2,364 59.10%     

      `– A zentai mezőgazdaság fejlesztése 1,000 100 10.00%     

      
`– A kisvállalkozások és a kisipar 
fejlesztése 500 352 70.40%     

      `– Projektumokban való részvétel 2,545 1,975 77.60%     

      
`– A Közművelődési Központ 
átalakítása 2,000 837 41.85%     

      `– Történelmi Levéltár 500 350 70.00%     

      `– Inkubátor Kft. 1,000 1,076 107.60%     

      ` – Kamaraszínház 2,500 2,437 97.48%     

      
`– Az egészségügyi intézmények 
szükségleteire 1,000        

      `– Regionális szeméttelep 1,500 450 30.00%     

      `– A helyi közösségek szükségleteire 850 6,545 770.00%     

      
`– A régi szemétlerakó szanálása és 
rekonstruk. 1,400       

    103 5114 Projekttervezés 42,152 23,966 56.86%     

      `– Zentai tervek 7,000 3,765 53.79%     

      
`– A Kiskompetencia és a Keceli-telep 
kisajátít. 1,500 229 15.27%     

      `– Projektumok és saját részvétel 25,652 11,983 46.71%     

      `– Termálkút kiépítése 8,000 7,989 99.86%     

      104 6114 
Alaptőke-törlesztés belföldi keresk. 
bankoknak 16,000 15,568 97.30%       

      A 620 funkció finanszírozási forrásai:             

        .01 Költségvetési bevételek 207,986 132,854 63.88%       

          A 620 funkció összesen: 207,986 132,854 63.88%       

              
   110   Végrehajtó és törvényhozó szervek        

      Más kormányon kívüli szervezetek        

    105 4819 
Egyéb nonprofit intézmények pénzbeli 
támogatása 7,100 5,265 74.15%     

      `– Helyi Gyermekjóléti Akcióterv 1,180 1,166 98.81%     
      `– Helyi Ifjúsági Akcióterv 1,410 1,348 95.60%     
      `– Helyi Roma Akcióterv 450 409 90.89%     

      `– Szociális stratégia 200 178 89.00%     

      
`– Részvétel a civil szervezetek 
projektumaiban 1,000        

      `– Zentai Gazdakör 100 100 100.00%     
      `– Vajdasági Gazdakörök Szövetsége 100 100 100.00%     

      
`– Felsőhegyi Gazdakör Polgárok 
Egyesülete 100 70 70.00%     

      `– Egyéb 2,560 1,894 73.98%     

          A 110 funkció finanszírozási forrásai:             

        .01 Költségvetési bevételek 7,100 5,265 74.15%       

          A 110 funkció összesen: 7,100 5,265 74.15%       

      
Az 1.10 funkció finanszírozási 
forrásai:             

     .01 Költségvetési bevételek 7,100 5,265 74.15%     

        .04 Saját bevételek       4,658     

           1.10 fejezet összesen 401,295 296,923 73.99% 4,658     
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  1.11.     
IDEGENFORGALMI 
SZERVEZET        

    106 4111 
A foglalkoztatottak keresete, pótlékai 
és térítm. 1,118 1,031 92.22% 500    

    107 4121 Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 122 113 92.62% 57    

    107 4122 Betegbiztosítási járulék 70 63 90.00% 33    

    107 4123 Munkanélküliség utáni járulék 8 8 100.00% 3    

    108 4141 
Munkáról való távollét idejére fizetett 
térítmény az alapok terhére 20       

    109 4151 A foglalkoztatottak költségtérítései 69 69 100.00% 50    

    110 4211 Fizetésforgalmi költségek 20 20 100.00% 152 22 14.47% 

    110 4213 Kommunális szolgáltatások    10 10 
100.00

% 

    110 4214 Kommunikációs szolgáltatások 194 194 100.00% 42 12 28.57% 

    110 4215 Biztosítási költségek    48 15 31.25% 

    111 4221 Belföldi szolgálati utak költségei    210 278 
132.38

% 

    11 4222 Külföldi szolgálati utak költségei 60 25 41.67% 50 43 86.00% 

    112 4231 Adminisztratív szolgáltatások 180 119 66.11%     

    112 4232 Komputerszolgáltatások 5 5 100.00% 150 22 14.67% 

    112 4234 Tájékoztatási szolgáltatások 15 15 100.00% 890 227 25.51% 

    112 4237 Reprezentáció    50 21 42.00% 

    112 4239 Egyéb általános szolgáltatások    10 8 80.00% 

     4241 Mezőgazdasági szolgáltatások    300    

    114 4251 
Épületek és építmények folyó javítása 
és karbantartása  2    75    

    115 4261 Adminisztrációs anyag 5 2 40.00% 160 66 41.25% 

    115 4264 Közlekedésre vonatkozó anyag 93 45 48.39% 10 1 10.00% 

    115 4266 
Oktatásra, művelődésre és sportra 
von.anyag    60 42 70.00% 

    115 4268 Anyag higiénia fenntartására 5 3 60.00% 10 4 40.00% 

    115 4269 Anyag különleges rendeltetésre 1 1 100.00% 50 27 54.00% 

    116 4631 
Folyó átutalások más hatalmi 
szinteknek 1,050 1,050 100.00%     

    117 4723 
Gyermekekkel és családdal kapcs. 
költs.vet. térít. 30 29 96.67%     

    117 4727 
Költségvetési térítések oktatásra, 
művelődésre, tudományra és sportra 300 236 78.67%  58   

    118 4821 Egyéb adók    50    

    119 5111 Épületek és építmények vásárlása    100    

    120 5121 Közlekedési felszerelés 43    740    

     5131 Egyéb ingatlan és felszerelés     100   

               

          A 620 funkció finanszírozási forrásai:             

     .01 Költségvetési bevételek 3,410 3,028 88.80%     

        .04 Saját bevételek       3,810 956 25.09% 

          A 620 funkció összesen: 3,410 3,028 88.80% 3,810 956 25.09% 

      Az 1.11 fejezet finanszírozási forrásai:             
     .01 Költségvetési bevételek 3,410 3,028 88.80%     

        .04 Saját bevételek       3,810 956 25.09% 

           1.11 fejezet összesen 3,410 3,028 88.80% 3,810 956 25.09% 
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  1.12.    
ISKOLÁSKOR EL ŐTTI 
OKTATÁS        

      Hófehérke Óvoda        
   911   Iskoláskor előtti oktatás        

    121 4111 
A foglalkoztatottak keresete, pótlékai 
és térítm. 40,759 40,759 100.00% 7,154 4,890 68.35% 

    122 4121 Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 4,900 4,899 99.98% 807 450 55.76% 

    122 4122 Betegbiztosítási járulék 1,850 1,846 99.78% 487 845 
173.51

% 

    122 4123 Munkanélküliség utáni járulék 207 213 102.90% 62 126 
203.23

% 

    123 4131 Természetbeni térítések    43 14 32.56% 

    124 4141 
Munkáról való távollét idejére fizetett 
térítmény az alapok terhére    700 2,860 

408.57
% 

    124 4143 Végkielégítések és segélyek 1,100 433 39.36%     

    125 4151 A foglalkoztatottak költségtérítései 3,075 2,831 92.07%  80   

    126 4211 Fizetésforgalmi költségek    43 69 
160.47

% 

    126 4212 Energetikai szolgáltatások 3,585 3,565 99.44% 1,900 665 35.00% 

    126 4213 Kommunális szolgáltatások    95 173 
182.11

% 

    126 4214 Kommunikációs szolgáltatások    175 119 68.00% 

    126 4215 Biztosítási költségek    10 22 
220.00

% 

     4221 Belföldi szolgálati utak költségei       26   

     4222 Külföldi szolgálati utak költségei     21   

    127 4232 Komputerszolgáltatások    40 83 
207.50

% 

    127 4233 
A foglalkoztat. képzésének és 
továbbképzésének szolgáltatása 300 39 13.00% 4 4 

100.00
% 

    127 4234 Tájékoztatási szolgáltatások    20 20 
100.00

% 

    127 4235 Szakszolgáltatások     12   

    127 4237 Reprezentáció    10 25 
250.00

% 

    127 4239 Egyéb általános szolgáltatások 80 73 91.25%  180   

    128 4243 Gyógyászati szolgáltatások     118   

    128 4249 Egyéb szakosított szolgáltatások    20 43 
215.00

% 

    129 4251 
Épületek és építmények folyó javítása 
és karbantartása  1,370 163 11.90%  46   

    129 4252 
Felszerelés folyó javítása és 
karbantartása     139   

    130 4261 Adminisztrációs anyag 3,284    10 58 
580.00

% 

    130 4263 
Anyag a foglalk.képzésére és 
továbbképzésére    50 57 

114.00
% 

    130 4264 Közlekedésre vonatkozó anyag    100 245 
245.00

% 

    130 4266 
Oktatásra, művelődésre és sportra 
von.anyag     242   

    130 4268 Anyag higiénia fenntartására    146 779 
533.56

% 

    130 4269 Anyag különleges rendeltetésre     225   

     4312 Felszerelésamortizáció     63   
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    131 4414 
Kamattörlesztés belföldi 
keresk.bankoknak    17 23 

135.29
% 

    196 4631 
Folyó átutalások más hatalmi 
szinteknek 3,200 3,209 100.28%     

    187 4723 
Költségvetési térít.gyermek és család 
után 400 324 81.00%     

     4821 Egyéb adók       63   

     4822 Kötelező illetékek     12   

     4851 
Kártérítés az állami szervek által 
okozott sérülésért vagy kárért     56   

     5126 
Felszerelés oktatásra, tudományra, 
művelődésre és sportra     27   

     6114 
Alaptőke-törlesztés belföldi keresk. 
bankoknak     93   

          A 911 funkció finanszírozási forrásai:             

     .01 Költségvetési bevételek 64,110 58,354 91.02%     

        .04 Saját bevételek       11,893 12,973 
109.08

% 

          A 911 funkció összesen: 64,110 58,354 91.02% 11,893 12,973 
109.08

% 

      Az 1.12 fejezet finanszírozási forrásai:         
     .01 Költségvetési bevételek 64,110 58,354 91.02%     

        .04 Saját bevételek       11,893 12,973 
109.08

% 

           1.12 fejezet összesen 64,110 58,354 91.02% 11,893 12,973 
109.08

% 

               

  1.13.    
THURZÓ LAJOS 
KÖZM ŰVELŐDÉSI KÖZP.        

   820   Művelődési szolgáltatások        

    132 4111 
A foglalkoztatottak keresete, pótlékai 
és térítm. 12,594 11,464 91.03%     

    133 4121 Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 1,370 1,261 92.04%     

    133 4122 Betegbiztosítási járulék 787 705 89.58%     

    133 4123 Munkanélküliség utáni járulék 93 86 92.47%     

     4131 Természetbeni térítések     14   

    134 4141 
Munkáról való távollét idejére fizetett 
térítmény az alapok terhére 600  0.00%     

    135 4151 A foglalkoztatottak költségtérítései 589 562 95.42%     

    136 4211 Fizetésforgalmi költségek 150 108 72.00% 5 30 
600.00

% 

    136 4212 Energetikai szolgáltatások 3,500 2,136 61.03%     

    136 4213 Kommunális szolgáltatások 820 120 14.63%     

    136 4214 Kommunikációs szolgáltatások 350 297 84.86% 24 22 91.67% 

    136 4219 Egyéb költségek 10 2 20.00% 40 6 15.00% 

    137 4221 Belföldi szolgálati utak költségei 15 12 80.00% 113 29 25.66% 

    137 4222 Külföldi szolgálati utak költségei 55 30 54.55%     

    137 4229 Egyéb szállítási költségek 50 27 54.00%     

    138 4231 Adminisztratív szolgáltatások     17   

    138 4232 Komputerszolgáltatások 100 61 61.00%  34   

    138 4233 
A foglalkoztat. képzésének és 
továbbképzésének szolgáltatása     6   

    138 4234 Tájékoztatási szolgáltatások 500 30 6.00%  8   

    138 4235 Szakszolgáltatások 280 263 93.93%  3   
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    138 4237 Reprezentáció 100 53 53.00% 40 122 
305.00

% 

    138 4239 Egyéb általános szolgáltatások 20 21 105.00% 51 47 92.16% 

    139 4242 
Oktatási, művelődési és 
sportszolgáltatások 3,000 2,477 82.57% 347 229 65.99% 

    140 4251 
Épületek és építmények folyó javítása 
és karbantartása  240 43 17.92%  314   

    140 4252 
Felszerelés folyó javítása és 
karbantartása 1,000 89 8.90%  74   

    141 4261 Adminisztrációs anyag 100 34 34.00%  4   

    141 4263 
Anyag a foglalk.képzésére és 
továbbképzésére 150 118 78.67%     

    141 4264 Közlekedésre vonatkozó anyag     10   

    141 4266 
Oktatásra, művelődésre és sportra 
von.anyag 100 62 62.00% 200 26 13.00% 

    141 4268 Anyag higiénia fenntartására 200 35 17.50%  16   

    141 4269 Anyag különleges rendeltetésre  1   56   

     4311 
Épületek és építési létesítmények 
amortizálódása     39   

     4312 Felszerelésamortizáció     40   

    193 4631 
Folyó átutalások más hatalmi 
szinteknek 120 153 127.50%     

    142 4821 Egyéb adók 10       

    142 4822 Kötelező illetékek    30 4 13.33% 

     5113 
Épületek és létesítmények 
nagykarbantartása 0    60   

    143 5121 Közlekedési felszerelés 540       

    143 5122 Adminisztratív felszerelés     476   

    143 5126 
Felszerelés oktatásra, tudományra, 
művelődésre és sportra     2   

        5151 Nem anyagi jellegű vagyon         23   

      A 820 funkció finanszírozási forrásai:         

     .01 Költségvetési bevételek 27,443 20,250 73.79%     

        .04 Saját bevételek       850 1,711 
201.29

% 

          A 820 funkció összesen: 27,443 20,250 73.79% 850 1,711 
201.29

% 

   820   Művelődési intézmények         

    144 4819 
Egyéb nonprofit intézmények pénzbeli 
támogatása 8,456 6,685 79.06%     

      `– Egyéb művelődési intézmények        2,633 1,666 63.27%     

      `– Zenta város ünnepe 2,383 2,444 102.56%     

      
`– VIII. Nemzetközi Kárpát-medencei 
Aratóverseny 200 200 100.00%     

      
`– VIII. Nemzetközi Birkanyíró és 
Birkapörköltfőző Verseny 200 200 100.00%     

      `– X.  Nyári Ifjúsági Játékok 1,000 991 99.10%     

      `– Znanje imanje – A tudás hatalom 200 156 78.00%     

      `– A helyi közösség napjának ünnepe 135 135 100.00%     

      `– Miroslav Antić Kamaraszín 500 160 32.00%     

      
`– Önálló művészek 
társadalombiztosítása 55 43 78.18%     

      `– A Zeneakadémia mesteriskolája 1,150 690 60.00%     

          A 820 funkció finanszírozási forrásai:             

        .01 Költségvetési bevételek 8,456 6,685 79.06%       

          A 820 funkció összesen: 8,456 6,685 79.06%       
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      Az 1.13 fejezet finanszírozási forrásai:         
     .01 Költségvetési bevételek 8,456 6,685 79.06%     

        .04 Saját bevételek       850 1,711 
201.29

% 

           1.13 fejezet összesen 35,899 26,935 75.03% 850 1,711 
201.29

% 

              

  1.14.    STEVAN SREMAC ALAPÍTVÁNY        
   820   Művelődési szolgáltatások        

    145 4111 
A foglalkoztatottak keresete, pótlékai 
és térítm. 365 354 96.99%     

    146 4121 Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 39 39 100.00%     

    146 4122 Betegbiztosítási járulék 23 22 95.65%     

    146 4123 Munkanélküliség utáni járulék 3 3 100.00%     

    147 4141 
Munkáról való távollét idejére fizetett 
térítmény az alapok terhére 10       

    148 4151 A foglalkoztatottak költségtérítései 33 29 87.88%     

    149 4212 Energetikai szolgáltatások 100 58 58.00%     

    149 4213 Kommunális szolgáltatások 10 6 60.00%     

    149 4214 Kommunikációs szolgáltatások 95 54 56.84%     

    149 4219 Egyéb költségek 5 5 100.00%     

    150 4221 Belföldi szolgálati utak költségei 230 84 36.52%     

    151 4232 Komputerszolgáltatások 15 12 80.00%     

    151 4234 Tájékoztatási szolgáltatások 175 170 97.14%     

    151 4235 Szakszolgáltatások 20 21 105.00%     

    151 4236 Háztartási és vendéglát. szolgáltatások 85 83 97.65%     

    151 4237 Reprezentáció 30 33 110.00%     

    151 4239 Egyéb általános szolgáltatások 25 23 92.00%     

    152 4242 
Oktatási, művelődési és 
sportszolgáltatások 220 219 99.55%     

    154 4261 Adminisztrációs anyag 100 11 11.00%     

    154 4268 Anyag higiénia fenntartására 65 3 4.62%     

    191 4631 
Folyó átutalások más hatalmi 
szinteknek 150 150 100.00%     

    155 4819 
Egyéb nonprofit intézmények pénzbeli 
támogatása 500 436 87.20%     

       
`– Művelődési rendezvények 
szervezése 500 436 87.20%     

          A 820 funkció finanszírozási forrásai:             

     .01 Költségvetési bevételek 2,298 1,815 78.98%     

        .04 Saját bevételek             

          A 820 funkció összesen: 2,298 1,815 78.98%       

      Az 1.14 fejezet finanszírozási forrásai:         
     .01 Költségvetési bevételek 2,298 1,815 78.98%     

        .04 Saját bevételek             

           1.14 fejezet összesen 2,298 1,815 78.98%       
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  1.15.    TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR        

   820   Művelődési szolgáltatások        

    156 4111 
A foglalkoztatottak keresete, pótlékai 
és térítm. 7,176 6,584 91.75% 840    

    157 4121 Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 796 724 90.95% 221    

    157 4122 Betegbiztosítási járulék 460 405 88.04% 124    

    157 4123 Munkanélküliség utáni járulék 50 50 100.00% 15    

    158 4141 
Munkáról való távollét idejére fizetett 
térítmény az alapok terhére 140       

    159 4151 A foglalkoztatottak költségtérítései 392 337 85.97%     

    160 4211 Fizetésforgalmi költségek 70       

    160 4215 Biztosítási költségek     75   

     4221 Belföldi szolgálati utak költségei     107   

     4222 Külföldi szolgálati utak költségei     12   

     4231 Adminisztratív szolgáltatások     225   

     4232 Komputerszolgáltatások     14   

     4233 
A foglalkoztat. képzésének és 
továbbképzésének szolgáltatása     50   

     4239 Egyéb általános szolgáltatások     24   

     4249 Egyéb szakosított szolgáltatások     8   

    161 4251 
Épületek és építmények folyó javítása 
és karbantartása  40    2   

    161 4252 
Felszerelés folyó javítása és 
karbantartása     63   

    162 4261 Adminisztrációs anyag 20    262   
    162 4263 Anyag képzésére és továbbképzésére     46   

    162 4264 Közlekedésre vonatkozó anyag     184   

    162 4266 
Oktatásra, művelődésre és sportra 
von.anyag     3   

    162 4268 Anyag higiénia fenntartására     30   

    162 4269 Anyag különleges rendeltetésre     14   

    194 4632 
Tőkeátutalások más hatalmi 
szinteknek 200 200 100.00%     

     4729 Egyéb költségvetési térítések     3   

     4819 
Egyéb nonprofit intézmények pénzbeli 
támogatása     5   

     4821 Egyéb adók     21   

     5122 Adminisztratív felszerelés     108   

          A 820 funkció finanszírozási forrásai:             

     .01 Költségvetési bevételek 9,344 8,300 88.83%     

        .04 Saját bevételek      1,200 1,256 
104.67

% 

          A 820 funkció összesen: 9,344 8,300 88.83% 1,200 1,256 
104.67

% 

      Az 1.15 fejezet finanszírozási forrásai:         

     .01 Költségvetési bevételek 9,344 8,300 88.83%     

        .04 Saját bevételek       1,200 1,256 
104.67

% 

           1.15 fejezet összesen 9,344 8,300 88.83% 1,200 1,256 
104.67

% 
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  1.16.    TESTKULTÚRA        
      Sportszövetség        
   810   Rekreációs és sportszolgáltatások        

    163 4819 
Egyéb nonprofit intézmények pénzbeli 
támogatása 10,344 9,014 87.14%     

      A 810 funkció finanszírozási forrásai:        

        .01 Költségvetési bevételek 10,344 9,014 87.14%       

        .04 Saját bevételek             

          A 810 funkció összesen: 10,344 9,014 87.14%       

      Sportszervezetek             

   810   Rekreációs és sportszolgáltatások        

    164 4819 
Egyéb nonprofit intézmények pénzbeli 
támogatása 5,352 5,052 94.39%     

      `– Hagyományos sportrendezvények  1,040 930 89.42%     

      `– Az élsport pénzbeli támogatása                    1,248 1,163 93.19%     

      `– Sportstratégia 444 444 100.00%     

          `– Egyéb sportszervezetek            2,620 2,515 95.99%       

      A 810 funkció finanszírozási forrásai:         

        .01 Költségvetési bevételek 5,352 5,052 94.39%       

          A 810 funkció összesen: 5,352 5,052 94.39%       
      Az 1.16 fejezet finanszírozási forrásai:        
     .01 Költségvetési bevételek 5,352 5,052 94.39%     

        .04 Saját bevételek             

           1.16 fejezet összesen 15,696 14,066 89.62%       

              

  1.17.    
SZOCIÁLIS VÉDELMI 
KÖZPONT        

   90   Szociális védelem        

    165 4111 
A foglalkoztatottak keresete, pótlékai 
és térítm. 2,365 2,365 100.00%     

    166 4121 Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 260 260 100.00%     

    166 4122 Betegbiztosítási járulék 145 145 100.00%     

    166 4123 Munkanélküliség utáni járulék 18 18 100.00%     

    167 4141 
Munkáról való távollét idejére fizetett 
térítmény az alapok terhére 130       

    168 4151 A foglalkoztatottak költségtérítései 337 314 93.18%     

    169 4211 Fizetésforgalmi költségek 10 9 90.00%     

    169 4212 Energetikai szolgáltatások 595 404 67.90%     

    169 4213 Kommunális szolgáltatások 120 118 98.33%     

    169 4214 Kommunikációs szolgáltatások 160 160 100.00%     

    169 4215 Biztosítási költségek 25 25 100.00%     

    170 4221 Belföldi szolgálati utak költségei 100  0.00% 20    

    171 4235 Szakszolgáltatások 580 211 36.38%     

    171 4237 Reprezentáció    10    

    171 4239 Egyéb általános szolgáltatások 15 11 73.33%     

    172 4251 
Épületek és építmények folyó javítása 
és karbantartása  50 6 12.00%     

    172 4252 
Felszerelés folyó javítása és 
karbantartása 50 3 6.00%     

    173 4261 Adminisztrációs anyag 200 182 91.00%     
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    173 4263 
Anyag a foglalk.képzésére és 
továbbképzésére 70 67 95.71%     

    173 4264 Közlekedésre vonatkozó anyag 50 47 94.00%     

    173 4268 Anyag a higiénia fenntartására 40 10 25.00% 10    

    203 4631 
Folyó átutalások más hatalmi 
szinteknek  100      

    174 4726 Költségvetési térítés halál esetén 270 184 68.15%     

    174 4729 Egyéb költségvetési térítés 1,000 623 62.30%     

    175 4821 Egyéb adók 5       

          A 090 funkció finanszírozási forrásai:             

     .01 Költségvetési bevételek 6,595 5,262 79.79%     

        .04 Saját bevételek       40     

          A 090 funkció összesen: 6,595 5,262 79.79% 40     

               
   90   Máshova nem sorolt szociális védelem        
      Egyb civil szervezetek        

    176 4819 
Egyéb nonprofit intézmények pénzbeli 
támogatása 6,534 5,258 80.47%     

      – Vöröskereszt                                        1,000 770 77.00%     

      `– Siketek Szövetsége 530 408 76.98%     

      `– Öregségi nyugdíjasok 175 85 48.57%     

      `– Rokkantnyugdíjasok 178 178 100.00%     

      `– ZENDE 859 773 89.99%     

      `– Háziápolás – Caritas  828 718 86.71%     

      `– Népkonyha 1,690 1,260 74.56%     

      `– Napraforgó Civil Szervezet 292 219 75.00%     

      `– Tincse 90 90 100.00%     

      `– Disztrófiások Egyesülete 22 22 100.00%     

      
`– Vakok és Gyengénlátók 
Községközi Szervezete 78 78 100.00%     

      
` – Szklerózis Multiplexben 
Megbetegedettek Egyesülete 34 34 100.00%     

      
`– Nemek egyenjogúságával 
foglalkozó bizottság 45 2 4.44%     

      
` – Kéz a Kézben – fogyatékkal élő 
gyermekek szervezete 226 110 48.67%     

      `– Harcosszövetség 27 27 100.00%     

          `– Egyéb 460 484 105.22%       

      A 090 funkció finanszírozási forrásai:         

     .01 Költségvetési bevételek 6,534 5,258 80.47%     

        .04 Saját bevételek             

          A 090 funkció összesen: 6,534 5,258 80.47%       

      Az 1.17 fejezet finanszírozási forrásai:         
     .01 Költségvetési bevételek 6,534 5,258 80.47%     

        .04 Saját bevételek       40     

           1.17 fejezet összesen 13,129 10,520 80.13% 40     
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  1.18.    TŰZVÉDELMI ALAP        
   320   Tűzvédelmi szolgáltatások        

      177 4651 
Egyéb folyó pénzbeli támogatások és 
átutalások 290 269 92.76%       

      A 320 funkció finanszírozási forrásai:         

        .01 Költségvetési bevételek 290 269 92.76%       

          A 320 funkció összesen: 290 269 92.76%       

               

   320   
Tűzvédelmi szolg. - Községi Tűzoltó 
Szövetség        

    178 4111 
A foglalkoztatottak keresete, pótlékai 
és térítm. 246 224 91.06% 320    

    179 4121 Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 34 34 100.00% 35    

    179 4122 Betegbiztosítási járulék 14 14 100.00% 21    

    179 4123 Munkanélküliség utáni járulék 2 2 100.00% 2    

    180 4211 Fizetésforgalmi költségek 10 8 80.00%     

    180 4215 Biztosítási költségek 28 14 50.00%     

    181 4221 Belföldi szolgálati utak költségei 9       

    182 4239 Egyéb általános szolgáltatások 45 29 64.44% 50    

    183 4252 
Felszerelés folyó javítása és 
karbantartása 41 3 7.32% 100    

    184 4261 Adminisztrációs anyag 20 17 85.00%     

    184 4263 
Anyag a foglalk.képzésére és 
továbbképzésére 27 27 100.00%     

      184 4269 Anyag különleges rendeltetésre 34 11 32.35% 350     

      A 320 funkció finanszírozási forrásai:         

     .01 Költségvetési bevételek 510 383 75.10%     

        .04 Saját bevételek       878     

          A 320 funkció összesen: 510 383 75.10% 878     

               

   320   
Tűzvéd. szolg. – Önkéntes 
Tűzoltóegyesület        

      185 4651 
Egyéb folyó pénzbeli támogatások és 
átutalások 314 223 71.02%       

      A 320 funkció finanszírozási forrásai:         

        .01 Költségvetési bevételek 314 223 71.02%       

          A 320 funkció összesen: 314 223 71.02%       

   320   
Tűzvéd. szolg. – Tisza Menti 
Fúvószenekar        

      186 4651 
Egyéb folyó pénzbeli támogatások és 
átutalások 250 175 70.00%       

      A 320 funkció finanszírozási forrásai:        

        .01 Költségvetési bevételek 250 175 70.00%       

          A 320 funkció összesen: 250 175 70.00%       

      Az 1.18 fejezet finanszírozási forrásai:        

     .01 Költségvetési bevételek 1,364 1,050 76.98% 878    

        .04 Saját bevételek             

           1.18 fejezet összesen 1,364 1,050 76.98% 878     

          ÖSSZESEN: 585,666 459,480 78.45% 54,360 84,005 
154.53

% 
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ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
 

11. szakasz 
 

A zentai községi költségvetés zárszámadása az alábbiakat tartalmazza: 
1. A 2010. december 31-i állapotmérleg; 
2. A 2010. január 1. és 2010. december 31. közötti bevételek és kiadások mérlege; 
3. Jelentés a 2010. január 1. és 2010. december 31. közötti tőkekiadásokról és finanszírozásról; 
4. Jelentés a 2010. január 1. és 2010. december 31. közötti pénzügyi folyamatokról; 
5. Jelentés a költségvetés 2010. január 1. és 2010. december 31. közötti végrehajtásáról. 
 

12. szakasz 
 

A 2010. évi zentai költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés, valamint a független könyvvizsgáló 
jelentése Zenta község 2010. évi zárszámadás-tervezetének az eszközölt könyvvizsgálatáról e rendelet 
alkotórészei.  
 

13. szakasz 
 

A 2010. évi községi költségvetés zárszámadásáról szóló rendeletet és a Zenta község költségvetéséről 
szóló rendelet 2010. január 1. és 2010. december 31. közötti végrehajtásáról szóló jelentést legkésőbb 
2011. június 15-éig meg kell küldeni a Kincstári Igazgatóságnak. 
 

14. szakasz 
 

Ezt a rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
Szám: 402-1/2011-I 
 
                                                                                      Rácz Szabó László, s.k., 
                                                                                     a Zentai KKT elnöke 
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A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. és 101/2010. 
szám) 78. szakasza alapján megküldjük az alábbi  
 

J E L E N T É S T    
A  ZENTAI KÖZSÉGI  KÖLTSÉGVETÉSNEK A  2010. JANUÁR  1-JÉTŐL DECEMBER  31-

ÉIG TERJEDŐ   IDŐSZAKRA VONATKOZÓ   TELJESÍTÉSÉR ŐL   
 

A zárszámadás a költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 
73/2010. és 101/2010. szám) 79. szakaszában foglalt űrlapokat tartalmazza, éspedig: 

1. 2010. december 31-ei állapotmérleg, 1. űrlap 
2. A 2010. január 1. és december 31. közötti bevételek és kiadások mérlege, 2. űrlap 
3. Jelentés a 2010. január 1. és december 31. közötti tőkekiadásokról és bevételekről, 3. űrlap 
4. Jelentés a 2010. január 1. és december 31. közötti pénzfolyamatokról, 4. űrlap és 
5. Jelentés a költségvetés 2010. január 1. és december 31. közötti végrehajtásáról, 5. űrlap 

 
A zárszámadás elkészítése előtti cselekmények:  

– A segédkönyvek és analitikus nyilvántartások összehangolása a kincstári főkönyvvel, illetve a 
költségvetés-használó főkönyvével, amely alszámlával rendelkezik a konszolidált kincstári 
számla keretében; 

– A közvetett használók főkönyvei és a közvetlen használók segédkönyvei állásának 
összehangolása; 

– a pénzügyi követelés- és kötelezettség-elhelyezések összehangolása és a nyitott tételek 
hitelesített kivonatainak beszerzése; 

– a kapott transzfereszközök összehangolása a Szerb Köztársaság kincstári adataival; 
– a vagyon és a kötelezettségek összeírása; 
– az összeírás megállapított eredményének könyvelése; 
– értékkiigazítás, illetve a nem pénzbeli vagyon amortizációjának elszámolása stb. 
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Állapotmérleg – 1. űrlap 
 

A 2010. december 31-ei állapotmérleg, ezer dinárban megállapítva: 
– összes aktíva 1.021.660 
– összes passzíva 1.021.660 
– mérlegen kívüli aktíva 0 
– mérlegen kívüli passzíva 0 
 
Az összes aktíva nem pénzbeli és pénzbeli vagyonból áll: 

 
1) Nem pénzbeli vagyon állóeszközökben (ezer dinárban):  
 

Pozíció Összeg 
Ingatlanok és felszerelés 377.371 
Nem pénzbeli vagyon előkészületben és előlegben 242.428 
Összesen:  619.799 

 
A következő táblázat a nem pénzbeli vagyont ábrázolja állóeszközökben minden változással a 

jelentési időszakban (ezer dinárban): 
 
 

 Beszerzési érték Értékkiigazítás Nettó érték 
I. Ingatlan és felszerelés    
1. Épületek és építési létesítmények    
2010. január 1-jei állás 1.103.944 723.089 380.855 
Növekedés az év folyamán  17.036 -17.036 
Csökkenés az év folyamán 5.785 3.851 1.934 
2010. december 31-i állás 1.098.159 736.274 361.885 
2. Felszerelés    
2010. január 1-jei állás 30.740 14.069 16.671 
Növekedés az év folyamán 5.425 6.650 -1.225 
Csökkenés az év folyamán 378 331 47 
2010. december 31-i állás 35.787 20.388 15.399 
3. Egyéb    
2010. január 1-jei állás 87  87 
Növekedés az év folyamán    
Csökkenés az év folyamán    
2010. december 31-i állás 87  87 
Összesen:  1.134.033 756.662 377.371 

 
Az épületek és építési létesítmények beszerzési értéke 1.098.159 ezer dinár, az értékkiigazítás 

736.274 ezer dinár, és a nettó érték 361.885 ezer dinár. Az építési létesítmények beszerzésiérték-
csökkenése 5.785 ezer dinár, a Vagyonigazgatóság határozata alapján az egyháznak átadott épületekre 
vonatkozik. 

 
A felszerelés 35.787 ezer dinár beszerzési értékben van kimutatva, az értékkiigazítás 20.388 

ezer dinár, és a nettó érték 15.399 ezer dinár. 
A beszerzési érték 331 ezer dinár csökkenése az összeírás szerinti kiadás alapján jött létre. 
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Az egyéb fölszerelés 87 ezer dinár összegben a művészi képekre vonatkozik, amelyek az előző 
évekből származnak, és a jelentési időszakban nem volt változás ezen a mérlegpozíción.  
 
 
2) A pénzvagyon 401.861 ezer dinár, és az alábbiakból áll (ezer dinárban): 
 

Pozíció Összeg 
Hosszú lejáratú pénzvagyon 44 
Pénzeszközök, nemesfém, értékpapírok, követelések és rövid 
lejáratú kihelyezések 

126.482 

Aktív időbeli elhatárolások 275.379 
Összesen:  401.861 

 
 

A hosszú lejáratú pénzvagyon 44 ezer dinár, és hosszú lejáratú értékpapírokra, illetve 
részvényekre vonatkozik, amelyekkel Zenta község az újvidéki Vajdasági Bank Rt.-nél rendelkezik. 

Pénzeszközök, nemesfém, értékpapírok, követelések és rövid távú kihelyezések 2010. december 
31-én 126.482 ezer dinárt tesznek ki, és az alábbiakból áll (ezer dinárban): 

 
Pozíció Összeg 

Pénzeszközök, nemesfém, értékpapírok 71.747 
Követelések és rövid távú kihelyezések 54.735 
Összesen: 126.482 

 
Aktív időbeli elhatárolások:  
 

Leírás Költségvetés 
végrehajtás 

Községi 
Közigazgatási 

Hivatal 

Összesen 

Hosszú lejáratú kötelezettségek keresked. 
bankoknál 175.722 - 175.722 

Lízing - 1.209 1.209 
Kamat 38.936 - 38.936 
Szállítók iránti kötelezettségek 40.236 15.893 56.129 
Kötelezettségek a foglalk. utáni kiad. - 3.158 3.158 

Egyéb gazdálkod. kötelezettségek  - 225 3.158 
Összesen: 254.894 20.485 275.379 

 
Az összes passzíva kötelezettségből és tőkéből áll: 

 
1) Kötelezettségek (ezer dinárban): 
 

Pozíció Összeg 
Hosszú lejáratú kötelezettségek 176.931 
Kötelezettségek a foglalk. utáni kiad. alapján 3.158 
Kötelezettségek egyéb kiadások alapján 38.936 
Gazdálkodásból eredő kötelezettségek 56.354 
Passzív időbeli elhatárolások 54.736 
Összesen: 330.115 
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Hosszú lejáratú kötelezettségek: 
 

Pozíció Összeg 
Kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek alapján 175.722 
Hosszú lejáratú kötelezettségek pénz. lízingre 1.209 
Összesen: 176.931 

 
Kötelezettségek egyéb kiadások alapján: 
 

Pozíció Összeg 
Kötelezettségek belf. kamattörlesztés alapján 38.825 
Kötelezettségek kártérítés alapján 111 
Összesen: 38.936 

 
Gazdálkodásból eredő kötelezettségek: 
 

Pozíció Összeg 
Szállítók iránti kötelezettségek 56.129 
Egyéb kötelezettségek 225 
Összesen: 56.354 

 
Passzív időbeli elhatárolások: 
 

Pozíció Összeg 
Elszámolt behajtatlan bevételek és jövedelmek  54.711 
Egyéb passzív időbeli elhatárolások 25 
Összesen: 54.736 

 
 
2) Tőke, eredmény és gazdálkodás megállapítása és mérlegen kívüli nyilvántartás (ezer dinárban):  
 

Pozíció Összeg 
Tőke 619.798 
Bevétel- és jövedelemtöbblet – szufficit 71.747 
Összesen: 691.545 

 
Pénzeszközök, nemesfém, értékpapírok, 2010. december 31-én 71.747 ezer dinárt tesznek ki, és 

az alábbiakra vonatkoznak (ezer dinárban): 
 

Pozíció Összeg 
Zsíró- és folyószámla 48.649 
Egyéb pénzeszköz 23.098 
Összesen: 71.747 
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A Pénzügyminisztérium Belgrádi Központi Kincstárigazgatóság Szabadkai kirendeltség 

jelentése szerint a kincstári számla (231) állása, Zentai községi költségvetéshasználó, 2010. december 
31-én: 

 
 

Alszámla – Zentai községi költségvetés Összeg 
Zentai községi költségvetés 48.649.004,64 
Zentai községi költségvetés – Exchange 3 (partnerség Racsa 
községgel) 

48.624,53 

Községi Közigazgatási Hivatal – Helyi Gyermekjóléti Akcióterv 4.085,45 
Községi Közigazgatási Hivatal – Helyi Ifjúságjóléti Akcióterv 450,50 
Földvisszaszármaztatással foglalkozó bizottság 306,09 
Községi Közigazgatási Hivatal – Nyilvános árverés 10.416.116,72 
Összesen:  59.118.587,93 
Exchange 3 – devizaszámla a Szerb Nemzeti Banknál  12.628.514,33 
Mindösszesen:   71.747.102,26 

 
A vásárlókkal (megrendelőkkel) szembeni követelések 54.735 ezer dinárt tesznek ki, és a 

vásárlókkal (megrendelőkkel) szembeni 51.265 ezer dinár, az alapokkal szembeni térítmény címén 6 
ezer dinár és a Nagyberuházási Alappal szembeni követelés 3.464 ezer dinár követelésre vonatkoznak. 

 
A vásárlókkal (megrendelőkkel) szembeni követelések 51.265 ezer dinárt tesznek ki az alábbi 

táblázat szerint: 
 

Követelés Összeg 
Megfizettet-

ve 

Megfizet-
tetésre 
marad 

Földadó 560 22 538 

Természetes személyek vagyonadója 10.120 2.088 8.032 

Jogi személyek vagyonadója 5.758 1.266 4.492 

Üzlethelyiségek és garázsok bérlete 8.831 2.049 6.782 

Könyezetvédelmi térítmény 2.002 1.188 814 

Cégtáblailleték   10.614 1.824 8.790 

Telekbér 9.716 8.320 1.396 

Közterület-használati kommunális illeték 2.104 97 2.007 

Játékautomaták tartása utáni kommunális illeték  239 0 239 

Zenei berendezések tartása és zenés műsorok 
rendezése utáni kommunális illeték  

410 68 342 

Reklámpannók használata utáni kommunális illeték  911 229 682 

Reklámpannók használata utáni kommunális illeték 911 229 682 

ÖSSZESEN: 51.265 17.151 34.114 
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Bevételek és kiadások mérlege – 2. űrlap 
 
 
Nem pénzbeli vagyon eladásából származó folyó bevételek és jövedelmek: 

 
 

– Nem pénzbeli vagyon eladásából származó folyó bevételek és jövedelmek 478.020 ezer dinár, és az 
alábbiakból áll (ezer dinárban): 
 

Bevétel Összeg 
Adók 258.236 
Adományok és átutalások 107.753 
Egyéb bevételek 111.284 
Költség-visszatérítési memorandumtételek 747 
Összesen: 478.020 

 
Adók (ezer dinárban): 
 

Pozíció Összeg 
A természetes személyek által fizetett tőkenyereség-adó 166.739 
Béralapadó 5 
Vagyonadó 53.833 
Javak és szolgáltatások utáni adó 29.559 
Egyéb adó 8.100 
Összesen: 258.236 

 
Adományok és átutalások (ezer dinárban): 
 

Pozíció Összeg 
Folyó adományok nemzetközi szervezetektől 695 
Más hatalmi szintek folyó átutalásai  92.091 
Más hatalmi szintek tőkeátutalásai 14.967 
Összesen: 107.753 

 
 
 

Más hatalmi szintek folyó átutalásai (ezer dinárban): 
 

Leírás 
Kapott 

eszközök 
Felhasznált 
eszközök 

Áthozva 
a 2011. 

évre 
Nem rendeltetésszerű átutalások a helyi 
önkormányzati egységek részére 

79.835 79.835 - 

Folyó célátutalás az iskoláskor előtti 
intézményben való tartózkodás 
költségrészének térítésére 

3.210 3.210 - 

Folyó célátutalás az Ifjúsági Játékokra 120 120 - 
Folyó célátutalás a kevi tornaterem 
felszerelésére 

150 150 - 
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Folyó célátutalás a foglalkoztatottak 
képzésére 

80 80 - 

Folyó célátutalás kétnyelvű táblák 
elhelyezésére – Kertek HK 

50 50 - 

Folyó célátutalás kétnyelvű táblák 
elhelyezésére – Kevi HK 

60 60 - 

Folyó célátutalás kétnyelvű táblák 
elhelyezésére – Zenta község 

71 68 3 

Folyó célátutalás kétnyelvű táblák 
elhelyezésére – Szociális Védelmi 
Központ 

60 60 - 

Folyó célátutalás a káderek EU-
projektek írására való képzésére 

197 197 - 

Folyó célátutalás a vállalkozókról szóló 
kiadvány nyomtatására 

249 - 249 

Folyó célátutalás a 48 rendszer 
projektum szükségleteire 

223 223 - 

Folyó célátutalás a XVI. Kálmány Lajos 
Népmesemondó Verseny realizálására 

80 80 - 

Folyó célátutalás a XII. Hagyományaink 
Ünnepe projektum realizálására 

40 40 - 

Folyó célátutalás népviselet beszerzésére 150 150 - 

Folyó célátutalás kiadási és kiállítási 
tevékenység szükségleteire 

200 200 - 

Folyó célátutalás a városi könyvtár 
könyvállományának feltöltésére 

33 33 - 

Folyó célátutalás a helyi ifjúsági 
akcióterv implementálására 

350 350 - 

Folyó célátutalás az ítéletidő okozta 
károk elhárítására 

1.500 1.500 - 

Folyó célátutalás mezőőrszolgálat 
alkalmazására 

3.456 - 3.456 

Folyó célátutalás háziápolás-projektum 
realizálására 

468 468 - 

Folyó célátutalás az 50. jubiláris 
Aratóverseny részére 

300 300 - 

Folyó célátutalás foglalkoztatottak 
képzésére 

40 40 - 

Folyó célátutalás foglalkoztatottak 
felkészítésére 

50 50 - 

Folyó célátutalás menekültek 
szükségleteire 

28 28 - 

Összesen 92.091 88.383 3.708 
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        Más hatalmi szintek tőkeátutalásai (ezer dinárban): 
 

Leírás 
Kapott 

eszközök 
Felhasznált 
eszközök 

Áthozva 
a 2011. 

évre 
Tőkeátutalások sportpálya többrendeltetésű műanyag 
burkolatára 

3.000 3.000 - 

Tőkeátutalások káderek felkészítésére 920 920 - 

Tőkeátutalások a 48 rendszerre 1.097 570 527 

Tőkeátutalások vízvezeték-hálózat kiépítésére 2.000 - 2.000 

Tőkeátutalások a tornyosi piacrekonstrukcióra 400 - 400 

Tőkeátutalások mezővédő sávok telepítésére 850 - 850 

Tőkeátutalások lecsapolásra a Kertek és a Bácska 
HK-ben  

3.650 3.650 - 

Tőkeátutalások a mákosi lecsapolási tevek 
elkészítésére 

1.050 - 1.050 

Tőkeátutalások lecsapolásra a Felsőhegy HK-ben 2.000 2.000 - 

Összesen 14.967 10.140 4.827 
 
 

Egyéb bevételek (ezer dinárban): 
 

Pozíció Összeg 
Kamatok 4.992 
Nem pénzbeli vagyon bérbeadása 67.794 
Javak értékesítéséből vagy bérbeadásából származó bevétel 21.436 
Illetékek és térítmények 3.860 
Javak és szolgáltatások mellékes értékesítése 7 
Bevételek pénzbírságokból 3.538 
Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai 1.267 
Vegyes és határozatlan bevételek 8.390 
Összesen: 111.284 
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Nem pénzbeli vagyon utáni folyó kiadások és költségek: 
 
– A nem pénzbeli vagyon utáni folyó kiadások és költségek 443.912 ezer dinárt tesznek ki, és az 
alábbiakból áll  (ezer dinárban): 
 

Kiadás Összeg 
Foglalkoztatottak utáni kiadások 172.326 
Szolgáltatások és áruk igénybevétele  67.777 
Kamattörlesztés és kísérő költségek 9.443 
Szubvenciók 63.502 
Adományok, pénzbeli támogatások és átutalások 50.906 
Társadalombiztosítás és szociális védelem 13.881 
Egyéb kiadások 39.843 
Nem pénzbeli vagyon utáni kiadások 26.234 
Összesen: 443.912 

 
Szolgáltatások és áruk igénybevétele (ezer dinárban): 
 

Pozíció Összeg 
Állandó költségek 25.822 
Útiköltségek 1.499 
Szerződéses szolgáltatások 22.637 
Szakosított szolgáltatások 6.914 
Folyó javítások és karbantartás 2.330 
Anyag 8.575 
Összesen: 67.777 

 
Szubvenciók (ezer dinárban): 
 

Pozíció Összeg 
Folyó szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és 
szervezeteknek 

36.776 

Tőkeszubvenciók nonprofit közvállalatoknak és 
szervezeteknek 

26.726 

Összesen: 63.502 
 

Adományok, pénzbeli támogatások és átutalások (ezer dinárban): 
 

Pozíció Összeg 
Folyó átutalások más hatalmi szinteknek 5.768 
Folyó tőkeátutalások más hatalmi szinteknek 16.686 
Egyéb folyó pénzbeli támogatások és átutalások 28.452 
Összesen: 50.906 
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Folyó átutalások más hatalmi szinteknek (ezer dinárban): 
 

Pozíció Összeg 
Felsőhegy HK 1.106 
Idegenforgalmi Szervezet 1.050 
Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány 150 
Thurzó Lajos KMK 153 
Snežana-Hófehérke Óvoda 3.209 
Szociális Védelmi Központ 100 
Összesen: 5.768 

 
 
Folyó tőkeátutalások más hatalmi szinteknek (ezer dinárban): 
 

Pozíció Összeg 
Oktatási létesítmények és felszerelés 2.364 
Mezőgazdaság fejlesztése 100 
Kisvállalkozás és kisipar fejlesztése 352 
Részvétel projektumokban 1.975 
Thurzó Lajos KMK átalakítás 837 
Történelmi Levéltár 550 
Inkubátor Kft. 1.076 
Zentai Magyar Kamaraszínház 2.437 
Regionális Szeméttelep 450 
Helyi közösségek részére 6.545 
Összesen: 16.686 

 
Egyéb folyó pénzbeli támogatások és átutalások (ezer dinárban): 
 

Pozíció Összeg 
Stevan Sremac Általános Iskola 19.566 
Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 1.646 
Zentai Gimnázium 1.820 
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium 1.852 
Közgazdasági-kereskedelmi Iskola 1.638 
Egészségügyi Középiskola 1.263 
Tűzvédelmi Alap 269 
Önkéntes Tűzoltóegyesület 223 
Tisza Menti Fúvószenekar 175 
Összesen: 28.452 
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Társadalombiztosítás és szociális védelem (ezer dinárban): 
 

Pozíció Összeg 
Költségvetési térítés gyermekek és a család számára  6.775 
Költségvetési térítés oktatásra, művelődésre, tudományra és 
sprtra 

6.299 

Költségvetési térítés halálesetre 184 
Egyéb költségvetési térítés 623 
Összesen: 13.881 

 
Egyéb kiadások (ezer dinárban): 
 

Pozíció Összeg 
Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások 32.277 
Adók, kötelező illetékek és bírságok 3.617 
Kártérítés elemi csapás okozta kárért és sérülésért 3.949 
Összesen: 39.843 

  
 

Nonprofit szervezetek pénzbeli támogatása (ezer dinárban): 
 

A szervezet elnevezése Összeg 
Magyar Nemzeti Tanács  230 
Politikai pártok  338 
Helyi Gyermekjóléti Akcióterv  1.166 
Helyi Ifjúságjóléti Akcióterv  1.348 
Helyi Roma Akcióterv  409 
Szociális stratégia 178 
Zentai Gazdakör  100 
Vajdasági Gazdakörök Szövetsége  100 
Felsőhegyi Gazdakör Polgárok Egyesülete  70 
Civil szervezetek egyéb pénzbeli támogatása  1.894 
Egyéb művelődési szervezetek  1.666 
Zenta város ünnepe 2.444 
Nemzetközi Kárpát-medencei Aratóverseny  200 
Nemzetközi Birkanyíró Verseny  200 
A tudás hatalom  156 
Nyári Ifjúsági Játékok  991 
A Zeneakadémia Mesteriskolája  690 
A helyi közösségek napjának ünnepe  135 
Önálló művészek társadalombiztosítása  42 
Miroslav Antić Kamaraszín 160 
Stevan Sremac Alapítvány Zenta  436 
Sportszövetség 9.014 
Hagyományos sportrendezvények  930 
Az élsport pénzbeli támogatása  1.163 
Sportstratégia  444 
Egyéb sportszervezetek  2.515 
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Vöröskereszt 770 
Siketek Szövetsége 408 
Öregségi Nyugdíjasok  85 
Rokkantnyugdíjasok 178 
ZENDE  773 
Háziápolás – Caritas 718 
Népkonyha  1.260 
Napraforgó Civil Szervezet 219 
Tincse Civil Szervezet 90 
Disztrófiások Egyesülete  22 
Vakok és Gyengénlátók Községközi Szervezete  78 
Szklerózis Multiplexben Megbetegedettek Egyesülete  34 
Nemek egyenjogúságával foglalkozó bizottság  2 
Kéz a kézben – fogyatékkal élő gyermekek szervezete 110 
Harcosszövetség 27 
Egyéb pénzbeli támogatás szociális védelemre  484 

ÖSSZESEN           32.277 
 

Nem pénzbeli vagyon utáni kiadások (ezer dinárban): 
 

Pozíció Összeg 
Projekttervezés 23.966 
Gépek és felszerelés 2.150 
Nem pénzbeli vagyon 118 
Összesen: 26.234 

 
 
 
– A bevétel- és jövedelemtöbblet – költségvetési szufficit  34.108 ezer dinárt tesz ki. 

Költségvetési szufficit  korrigálva a korábbi évekből fel nem osztott többletbevételnek és -
jövedelemnek és a korábbi évekből áthozott el nem költött eszközöknek a folyó évi költségek és 
kiadások fedezésére használt részével 53.183 ezer dinár összegben, csökkentve a nem pénzbeli vagyon 
eladásából származó folyó bevételeknek és jövedelmeknek hiteltörlesztésre végrehajtott 15.544 ezer 
dinár kiadás összeggel, 71.747 ezer dinárban került megállapításra, és a következő  évre kerül átvitelre. 
 
 
Jelentés a tőkekiadásokról és -bevételekről – 3. űrlap 

 
Megállapításra kerül az összes bevétel, amely tartalmazza a nem pénzbeli vagyon 

értékesítéséből származó bevételt és az adósságvállalásból és a pénzvagyon értékesítéséből származó 
bevételt és az összes kiadás, amely tartalmazza a nem pénzbeli vagyonra vonatkozó kiadást és az  
alaptőketörlesztés-kiadást és a pénzvagyon-beszerzést, és bevételhiány kerül megállapításra ezer 
dinárban, éspedig: 
– bevételek 24 ezer dinár összegben, amely belföldi részvény és egyéb tőke értékesítéséből áll 
– kiadások 41.802 összegben, amely a nem pénzbeli vagyonra vonatkozó 26.234 ezer dinár összegű 
kiadásból és 15.568 ezer dinár alaptőketörlesztés-kiadásból áll 
– a bevételhiány 41.778 ezer dinárt tesz ki. 
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Jelentés a pénzfolyamokról – 4. űrlap 
 
Kimutatásra kerül az összes pénzbeáramlás, amely tartalmazza a nem pénzbeli vagyon 

értékesítéséből származó és az adósságvállalásból és a pénzvagyon értékesítéséből származó folyó 
bevételt és jövedelmet és az összes pénzkiáramlás, amely tartalmazza a nem pénzbeli vagyonra, az  
alaptőketörlesztésre és a pénzvagyon-beszerzésre vonatkozó folyó költséget és kiadást, az év eleji és év 
végi készpénzegyenleggel, ezer dinárban megállapítva, éspedig: 
– pénzbeáramlás 478.044 összegben 
– pénzkiáramlás 459.480 összegben 
– készpénzegyenleg az év elején 30.665 
– év végi készpénzegyenleg 71.747 
 

Pénzfolyam: 
 

Elnevezés Összeg 
Pénzbeáramlás   
Folyó bevétel  478.020 
Nem pénzbeli vagyon értékesítéséből származó 
bevétel 

- 

Adósságvállalásból és a pénzvagyon 
értékesítéséből származó bevétel 

24 

Pénzbeáramlás összesen:  478.044 
Pénzkiáramlás  
Folyó kiadás 417.678 
Nem pénzbeli vagyonra vonatkozó kiadás 26.234 
Alaptőke-törlesztése és pénzvagyon-beszerzésre 
vonatkozó kiadás 

15.568 

Pénzkiáramlás összesen: 459.480 
Többlet pénzbeáramlás 18.564 
Év eleji készpénzegyenleg 36.605 
Korrigált beáramlás a kapott eszközökre 
vonatkozóan az elszámolásban  

500.562 

Korrigált kiáramlás a kifizetett eszközökre 
vonatkozóan az elszámolásban 

459.480 

Év végi készpénzegyenleg: 71.747 
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Jelentés a költségvetés végrehajtásáról – 5. űrlap 
 
Az összesen realizált folyó bevétel és jövedelem, finanszírozási forrás szerint, költségvetési 

bevételből, adományból és egyéb forrásból 478.020 ezer dinárban kerül kimutatásra, éspedig:  
 

– köztársasági költségvetésből 747, 
– autonóm tartománytól 27.223,  
– község 448.088 
– adományból 1.962. 
 
 

A folyó kiadás és költség, finanszírozási forrás szerint, költségvetési bevételből, adományból és 
egyéb forrásból 443.912 ezer dinárban kerül kimutatásra, éspedig: 

 
– köztársasági költségvetésből 747; 
– autonóm tartomány 22.905;  
– község 418.298; 
– adományból 1.962. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY  
ZENTA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 
Költségvetési és Pénzügyi Osztály 
Szám: 402-1/2011-I 
Z e n t a 
 
 

 
 
67. 
 
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, 5/2011. szám) 78. szakasza 1. bekezdésének 2. 
pontja, valamint a rendkívüli helyzetek községi törzskarának megalakításáról szóló rendelet (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 4/2011. szám) 9. szakasza alapján  Zenta Község Képviselő-testülete 2011. 
június 13-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

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

SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉR ŐL 
 

1. szakasz 
A rendkívüli helyzetek községi törzskarának megalakításáról szóló rendelet (Zenta Község 

Hivatalos Lapja, 4/2011. szám) 3. szakasza 1. bekezdésének 16. pontjában a „Dr. Tari Jenőt, a Zentai 
Általános Kórház megbízott igazgatóját” szavak helyébe a „Dr. Vasas Mihályt, a Zentai Általános 
Kórház igazgatóját” szavak kerülnek. 
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2. szakasz 
 

Ez a rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napját követő nyolcadik 
napon lép hatályba. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
ZENTA KÖZSÉG                                                                      Rácz Szabó László s. k., 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                         
Szám: 217-13/2011-I                                                         a Községi Képviselő-testület elnöke  
Kelt: 2011. június 13-án 
Z e n t a 
 

 
68. 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005. sz. – más 
törvény, 81/2005. sz. – más törvény kiigazítása és 83/2005. szám – más törvény kiigazítása) 4. és 13. 
szakasza, a művelődésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 26. szakasza és 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 9. pontja alapján 
Zenta Község Képviselő-testülete 2011. június 13-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

R E N D E L E T E T 
 

A ZENTAI THURZÓ LAJOS M ŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT INTÉZMÉNY 
ALAPÍTÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 
Ezzel a rendelettel Zenta község mint a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ intézmény (a 
továbbiakban: Művelődési-Oktatási Központ) alapítója összehangolja az alapító aktust a hatályos 
jogszabályokkal, illetve a művelődésről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám). 
 

2. szakasz 
 
A Művelődési-Oktatási Központ alapítója Zenta község (a továbbiakban: alapító). 
 

3. szakasz 
 
A Művelődési-Oktatási Központ művelődési intézmény, amely jogi személy minőséggel, a törvény, e 
rendelet és az alapszabály által megállapított  jogokkal, kötelezettségekkel és felelősségekkel 
rendelkezik. 
 

4. szakasz 
 
A Művelődési-Oktatási Központ a közszolgálatokról szóló jogszabályokkal összhangban gazdálkodik. 
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5. szakasz 
 
A Művelődési-Oktatási Központ elnevezése szerb nyelven: КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР 
„ТУРЗО ЛАЈОШ”, magyar nyelven: THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT. 
 
A Művelődési-Oktatási Központ elnevezését szerb nyelven cirill és latin betűs írással, valamint magyar 
nyelven kell kiírni. 
 
A Művelődési-Oktatási Központ székhelye Zenta, Posta utca 18. 
 
A Művelődési-Oktatási Központ elnevezése és székhelye az alapító jóváhagyása nélkül nem 
módosítható. 
 

6. szakasz 
 
A Művelődési-Oktatási Központnak saját pecsétje és bélyegzője van. 
 
A pecsét és a bélyegző kinézetét és tartalmát a Művelődési-Oktatási Központ alapszabálya állapítja meg. 
 

7. szakasz 
 
A Művelődési-Oktatási Központ a jogforgalomban minden meghatalmazással rendelkezik. 
 
Harmadik személyekkel való jogforgalomban a Művelődési-Oktatási Központ a kötelezettségeiért teljes 
vagyonával felel. 
 
Az alapító kötelezettségeiért a törvénnyel összhangban felel. 
 

8. szakasz 
 
A Művelődési-Oktatási Központ művelődési tevékenységet lát el, amellyel a polgárok jogainak 
érvényesítését, illetve a polgárok szükségleteinek kielégítését, valamint egyéb érdekeinek érvényesítését 
biztosítja a művelődés területén a törvénnyel és más jogszabályokkal, stratégiai dokumentumokkal, e 
rendelettel és az alapszabállyal összhangban. 
 
Tevékenysége ellátásában a Művelődési-Oktatási Központ a polgári társadalom irányelveit és értékeit és 
az etnikai és kulturális tolerancia elveit alkalmazza. 
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A MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE 
 

9. szakasz 
 
Az intézmény az alábbi tevékenységeket végzi: 
 
R NEMZETGAZDASÁGI ÁG MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS ÉS SZABAD IDŐ 
 

Tartalmazza a különböző kulturális, szórakoztatási vagy szabadidős szükségleteket és 
érdekeket kielégítő tevékenységeket, beleértve a zenei és színházi alkotások előadását, 
múzeumok, képtárak és gyűjtemények működtetését, a művelődési javak védelmét. 

90   Alkotó-, művészeti és szórakoztató tevékenység 
Tartalmazza a használók kulturális igényeit kielégítő, valamint a szórakoztatást az erre 
szolgáló létesítményekben biztosító tevékenységeket. Tartalmazza a nagyközönségnek szánt 
előadások előállítását, promócióját és előadását, a művészeti és szórakoztató műsorok 
megtartását, kiállítások rendezését; a művészeti alkotást és az előadások bemutatását 
elősegítő művészeti, alkotói és szakmai tevékenységeket. 
Nem tartalmazza: 
– valamennyi múzeumi, növény- és állatkerti tevékenység, történelmi helyek fenntartása; 
nemzeti parkok és természeti rezervátumok tevékenységei, lásd: 91 
– szerencsejáték és fogadás, lásd: 92 
– sport, szórakozás és szabadidős tevékenység, lásd: 93 
A kulturális, szórakoztatási, illetve szabadidős tartalmakat és szolgáltatásokat biztosító egyes 
egységek más ágazatokba és csoportokba vannak besorolva, mint pl.: 
– filmalkotások és más audiovizuális művek előállítása és forgalmazása, lásd: 59.11–59.13 
– filmalkotások bemutatása, lásd: 59.14 
– rádió- és tévéműsor sugárzása, lásd: 60.1 és 60.2 

 
90.0  Alkotó-, művészeti és szórakoztató tevékenység 

Tartalmazza az alkotói, előadó-művészeti és ehhez kapcsolódó tevékenységeket. 
90.01   Előadó-művészet 

Tartalmazza: 
– színházi, opera- és táncművek/előadások bemutatása, zenés műsorok (koncertek) 
előadásának előkészítése és egyéb színpadi alkotások bemutatása 
• művészcsoportok, társulatok, zenekarok, illetve együttesek és cirkuszok előadói 

tevékenysége 
• az egyéni művész, mint pl. színész, táncos, zenész és műsorvezető tevékenysége 
Nem tartalmazza: 
– a művészeket képviselő színházi és művészeti ügynökök, ügynökségek tevékenysége, lásd: 
74.90 
– szereposztás, szerepnyilvántartás lásd: 78.10 
 
 

  90.02 Egyéb művészeti tevékenység az előadó-művészet keretében  
   Tartalmazza: 

– az előadó-művészeti, színházi, táncművek, koncertek és operaelőadások és egyéb színpadi 
alkotások bemutatásának kiegészítő (segítő) tevékenységei 
– rendezői-produceri tevékenység, díszlet tervezése, építése, fényeffektus-tervezés 
– előadások produceri és impresszáriós tevékenysége színpadi felszereléssel vagy anélkül 
Nem tartalmazza: 
– a művészeket képviselő színházi és művészeti ügynökök, ügynökségek tevékenysége, lásd: 
74.90 
– szereposztás, szerepnyilvántartás lásd: 78.10 
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  90.03 Alkotóművészet 
Tartalmazza: 
– a független művész, mint szobrász, festő, rajzfilmrajzoló, karikaturista, metszetet, karcot 
készítő, litográfus stb. tevékenysége 
– az író tevékenysége bármely témában, beleértve a regényírást és a szakmai kiadvány stb. 
készítését 
– a független újságírás (művészeti kritikus) 
– a művészeti alkotások, pl. festmények, filmek, könyvek műértékének helyreállítása, 
restaurálása 
Nem tartalmazza: 
– szobrok kidolgozása, kivéve az eredeti műalkotások (szobrok) létrehozása, lásd: 23.70 
– az orgonák és egyéb régi hangszerek restaurálása, lásd: 33.19 
– film, video-film gyártása, lásd: 59.11 és 59.12 
– a bútorok restaurálása (kivéve: múzeumi tárgyak), lásd: 95.24 

90.04 Művészeti intézmények működtetése 
Tartalmazza: 
– a hangversenyterem, színház és egyéb művészeti létesítmény működtetése 
– diák- és egyetemista művelődési központok működtetése 
Nem tartalmazza: 
– a filmvetítés, lásd: 59.14 
– a jegyértékesítő és jegyfoglalási ügynökségi tevékenység, lásd: 79.90 
– mindenfajta múzeum működtetése, lásd: 91.02 
 

91 Könyvtári, levéltári, múzeumi tevékenység, képtár és gyűjtemény és egyéb kulturális 
tevékenység 
Tartalmazza: a könyvtári és levéltári tevékenység; a múzeum, képtár és gyűjtemény, növény- 
és állatkert működtetése; a történelmi emlékhelyek, a természetvédelmi területek és nemzeti 
parkok fenntartása. 
Tartalmazza továbbá a történelmi, kulturális vagy oktatási érdeklődésre számot tartó (pl. 
világörökség részét képező emlékek, helyek) és természeti különlegességek megóvására, 
kiállítására irányuló tevékenység is. 

  Nem tartalmazza: 
 – sport, szórakozás és szabadidős tevékenységek, mint például a strandok, szabadidőparkok 

tevékenysége, lásd: 93 
 

91.0 Könyvtári, levéltári, múzeumi tevékenység, képtár és gyűjtemény, műemlékvédelmi 
intézet működtetése és egyéb kulturális tevékenység 

  91.01 Könyvtári és levéltári tevékenység 
   Tartalmazza: 

– a felhasználóknak, mint pl. egyetemi hallgató, tudós, alkalmazott részére nyújtott 
mindenfajta könyvtári, olvasótermi, audiovizuális tári, filmkönyvtári dokumentációs és 
információs tevékenység, valamint levéltári és dokumentációs anyagot védő tevékenységet 
ellátó, továbbá levéltári anyag nyilvántartását, átvételét, őrzését, rendezését, feldolgozását, 
közzétételét és használatba adását végző, a levéltári anyagban foglalt tényekről bizonylat 
kiadó és a levéltári anyag felhasználóinak szolgáltatást nyújtó levéltárak munkája:  
• gyűjtemény-előkészítés, szakosodással vagy anélkül 
• gyűjtemények, kollekciók katalógusa, illetve a levéltári anyagról szóló információs 

eszközök elkészítése 
• könyvtári-információs anyag, könyvek, térképek, folyóiratok, filmek, hanglemezek, 

kazetták, művészeti alkotások stb. gyűjtése, feldolgozása, védelme, őrzése és 
hozzáférésük biztosítása, illetve a levéltári anyag kiadása felhasználásra 

• helyszíni és távolsági könyvtári-információs szolgáltatások nyújtása 
•  a fényképtári, filmkönyvtári tevékenység és kísérő szolgáltatások 
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91.02 Múzeumi tevékenység, képtárak, gyűjtemények 
Tartalmazza: 
– mindenfajta múzeum működtetése: 
• művészeti múzeum, az ékszer-, bútor-, jelmez-, kerámia-, ezüstalkotás stb. múzeumai 
• természettudományi, műszaki és technikai, történeti és hadtörténeti múzeum 
• egyéb szakmúzeum 
• szabadtéri múzeum 
• ingó kulturális javak védelme (megelőző védelem, restaurálás és állagmegóvás) 
Nem tartalmazza: 
– a kereskedelmi célú művészeti galériák tevékenysége, lásd: 47.78 
– a művészeti és múzeumi tárgyak restaurálása, lásd: 90.03 
– a könyvtári, levéltári tevékenység, lásd: 91.01 

91.03 Ingatlan kulturális javak, kulturális és történelmi  hely, építmény, egyéb idegenforgalmi 
emlék védelme és karbantartása 
Tartalmazza: 
Ingatlan kulturális javak, kulturális és történelmi hely, építmény, egyéb idegenforgalmi 
emlék védelme és karbantartása 
Nem tartalmazza: 
– egyéb helyek és építmények felújítása és restaurálása, lásd: F nemzetgazdasági ág 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
P NEMZETGAZDASÁGI ÁG  OKTATÁS  
 
 85.5  Egyéb oktatás 

Tartalmazza: bármilyen szakmai, hobbi vagy önfejlesztési célú általános és szakmai 
továbbképzés  
A képzés lehet: a táborban és iskolában folyó csoportos és egyéni sporttanfolyam, az idegen 
nyelvi képzés, a művészeti, dráma-, zeneképzés és egyéb szakképzés 
Nem tartalmazza: 
– az iskoláskor előtti, alap-, közép- és felsőszintű oktatás (85.1– 85.4) 

  85.52 Művészeti oktatás 

Tartalmazza a különböző művészeti képzéseket a képző-, dráma-, zeneművészetben. A 
képzést végző intézmény neve lehet pl. iskola, stúdió, osztály stb. Habár ezekben az 
intézményekben formálisan szervezett keretek között folyik a képzés (melyek célja főként a 
szabad idő eltöltése, hobbi, illetve önmegvalósítás), nem ad hivatalosan elismert végzettséget 
sem egyetemi vagy egyéb fokozatot tanúsító oklevelet. 

   Tartalmazza: 
   – a zongoratanítás és egyéb zenei képzés 
   – a művészeti képzés 
   – tánctanfolyam táncstúdióban 
   – színészképzés (az akadémia kivételével) 
   – a képzőművészeti tanfolyam (az akadémia kivételével) 

               – az előadó-művészet tanfolyama (az akadémia kivételével) 
   – a fotótanfolyam (a kereskedelmi kivételével) 
   Nem tartalmazza: 
   – az idegennyelv-oktatás, lásd: 85.59 
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  85.59 Egyéb oktatás 
   Tartalmazza: 
   – oktatási szinttel nem meghatározott oktatás 
   – felsőoktatási témavezető (tutor) 
   – korrepetáló kurzus, oktatási központok szervezésében 
   – a vizsgára felkészítő kurzus 
   – nyelvtanfolyam, beszédkészség-fejlesztő kurzus 
   – a számítógépes tanfolyam 
   – a vallással kapcsolatos kurzus 
   – az életmentő (uszodák és strandok) tanfolyam 
   – a túlélőtanfolyam 
   – a nyilvános szereplést elősegítő tanfolyam 
   – a gyorsolvasás tanfolyama 
   Nem tartalmazza: 
   – az írás-olvasás tanfolyam felnőtteknek, lásd: 85.20 
   – az általános középfokú oktatás, lásd: 85.31 
   – a műszaki és a szakmai középfokú oktatás, lásd: 85.32 
   – a felsőszintű oktatás, lásd: 85.4 
 

J. NEMZETGAZDASÁGI ÁG                INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 
 

Tartalmazza: az információs és kulturális tartalmak előállítása és elosztása. Az információs 
és kulturális, valamint adat- vagy kommunikációs termékek továbbításához vagy 
elosztásához szükséges eszközök biztosítása. Tartalmazza: információtechnológiai 
tevékenységek, adatfeldolgozás és egyéb információtechnológiai tevékenység. 

Fő tevékenységei: a kiadói tevékenység (58) beleértve a szoftverkiadást, a filmgyártást, 
hangfelvétel rögzítése (59), rádió-televízió műsor-összeállítás és műsorszolgáltatás (60), a 
távközlés (61), az információtechnológiai tevékenység (62) és az egyéb 
információszolgáltatás (63). 

A kiadói tevékenység a kiadványok közzététele széles körben való terjesztése céljából 
(terjesztés nagyszámú felhasználó irányába) 
Tartalmazza a kiadás minden lehetséges formáját (nyomtatott kiadás, elektronikus vagy 
audio formában, világhálón, multimédiás termékek, mint pl. kézikönyvek kompaktlemezen – 
CD-ROM stb.)     
A televízióműsor-gyártást, a műsorszolgáltatást az 59–61 ágazat tartalmazza, ezek e 
folyamat különböző szakaszai. Egyedi műsorszámok, mint filmek, televíziós sorozatok stb. 
gyártása az 59-es ágazatba tartozik, míg egy komplett TV-csatorna program összeállítását az 
59-es ágazatban előállított műsorszámokból vagy más elemekből a 60-as ágazat tartalmazza. 
A 60-as ágazatba tartozik ezen programok gyártó általi sugárzása is. A 61-es ágazatba 
tartozik a teljes televíziós műsorok műsorelosztása harmadik fél által, bármilyen tartalmi 
változtatás nélkül. A műsorok szétosztása a 61-es ágazatban történhet műholdas műsorszóró 
vagy kábeltévés rendszerek közvetítésével. 
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58   Kiadói tevékenység 
Tartalmazza a könyv, brosúra, prospektus, szótár, enciklopédia, atlasz, mappa és térkép 
kiadását; a napilap, folyóirat és időszaki kiadványok, címtárak, levelezőlisták kiadását, és 
egyéb kiadó tevékenységeket beleértve a szoftverkiadást. 
A kiadói tevékenység a kiadványok közzététele széles körben való terjesztése céljából 
(terjesztés nagyszámú felhasználó irányába) 
Tartalmazza a kiadás minden lehetséges formáját (nyomtatott kiadás, elektronikus vagy 
audio formában, világhálón, multimédiás termékek, mint pl. kézikönyvek kompaktlemezen – 
CD-ROM stb.)     

Nem tartalmazza: 

– a mozgókép, video- és mozifilmek kiadása DVD-n, CD-n és hasonló egyéb hordozón, lásd: 
59 
– az eredeti (master) anyag – matrica elkészítése hang-, kép- vagy szövegsokszorosításhoz, 
lásd: 59 
– nyomdai tevékenység, lásd: 18.11 és 18.12 
– a felvett anyagok tömeges sokszorosítása, lásd: 18.20 

58.1  Könyvek, folyóiratok kiadása és egyéb kiadói tevékenység 

Tartalmazza: a könyvek, újságok, magazinok és egyéb időszaki kiadványok, címtárak és 
telefonkönyvek, és egyéb művek kiadása, mint a fénykép, metszet, képeslap, naptár, 
formanyomtatvány, poszter és a művészeti reprodukció. Ezeknek a műveknek az 
előállításához alkotóképesség szükséges, és az alkotást általában szerzői jog védi. 

58.11 Könyvkiadás 
Tartalmazza:  
– a könyvkiadás, nyomtatott és elektronikus vagy hangzó formában, vagy az interneten 
– brosúra, prospektus, szórólap és hasonló nyomtatott termék kiadása, beleértve a szótárat és 
az enciklopédiát is 
– az atlasz, térkép és grafikai mű kiadása 
– az enciklopédia kiadása CD-ROM-on 
Nem tartalmazza: 
– a földgömb készítése, lásd: 32.99 
– a reklámanyagok készítése, lásd: 58.19 
– a zenei gyűjtemények/ kották kiadása lásd: 59.20 
– a független alkotói tevékenység, lásd: 90.03 

58.13.   Napilapkiadás 
Tartalmazza: 

Olyan lapok, hirdetési újságok kiadása, amelyek legalább négyszer jelennek meg egy héten. 
Ilyen információkat kiadhatnak nyomtatott vagy elektronikus formában, beleértve az 
internetes megjelentetést is. 

   Nem tartalmazza: 

– a hírügynökségi tevékenység, lásd: 63.21 

 
  58.14. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
   Tartalmazza: 

– az olyan folyóiratok és egyéb időszaki kiadványok kiadása, amelyek kevesebb, mint 
négyszer jelennek meg egy héten. Ilyen információkat kiadhatnak nyomtatott vagy 
elektronikus formában, beleértve az internetes megjelentetést is.  
– a rádió- és televízióműsor-újságok kiadása 
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58.19 Egyéb kiadói tevékenység 
Tartalmazza: 
– a következő termékek kiadása (beleértve az on-line kiadást): 
• katalógus 
• fénykép, metszet és levelezőlap 
• üdvözlőlap 
• formanyomtatvány 
• poszter, művészeti alkotás reprodukciója 
• reklámanyag 
• egyéb nyomtatott anyag 
• statisztikák és más információk on-line megjelentetése 

Nem tartalmazza: 

   – a hirdetési újságok kiadása, lásd: 58.13 
– az on-line szoftverellátás, felhasználói tárhely (hosting) és alkalmazás szolgáltatása (ASP), 
lásd: 63.11 
  
 

59.14       Filmalkotási terv 
Tartalmazza: 
– kinográfiai tevékenység meghatalmazott bemutatása, megfelelő technológiai és műszaki 
berendezések által, az állampolgárok általi elérhetőség a mozi-klubok nyilvános 
helyiségeiben, illetve területein, egyenlő esélyek mellett. 
 
 
 
 

  18.12 Egyéb nyomtatás 
Tartalmazza: 
– a magazin és a heti négynél kevesebbszer megjelenő más időszaki kiadvány nyomása 
– a könyv és brosúra, kottafüzet, térkép, atlasz, plakát, játékkártya hirdetési katalógus, 
prospektus és egyéb nyomtatott reklám, postabélyeg és illetékbélyeg, tulajdoni okmány, 
csekk és más értékpapír, regiszter, album, határidőnapló, naptár, üzleti formanyomtatvány és 
egyéb kereskedelmi nyomtatvány, személyes tartós papíráru és egyéb nyomtatvány 
nyomtatása ofszetnyomással, fotógaravírozással, flexográfiai nyomással és egyéb 
nyomógépen, sokszorosítógépen, számítógépes nyomtatón, fény- és hőmásoló készülékeken, 
– a címke, okoskártya és matrica nyomtatása  
– nyomás közvetlenül textíliára, fára, kerámiára, fémre, üvegre, műanyagra (pl. zacskókra) 
Nem tartalmazza: 
– szitanyomás szövetre és ruházati termékre, lásd: 13.30 
– az irodai papíráru és iskolai kellékek gyártása, mint pl. jegyzetfüzet, notesz, határidőnapló, 
formanyomtatványok stb., lásd: 17.23 
– kiadói tevékenység, lásd: 58.1 
– fénymásolás, lásd: 82.19 
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G NEMZETGAZDASÁGI ÁG   NAGY- ÉS KISKERESKEDELEM 
 
  47.61 Könyv szakosodott kiskereskedelme 
   Tartalmazza: 
   – minden könyv kiskereskedelme 
   Nem tartalmazza: 

– a használt könyvek és könyvritkaságok kiskereskedelme, lásd: 47.79 

  47.62 Újság és irodaszer szakosodott kiskereskedelme 
Tartalmazza: 

   – írószer: ceruza,  töltőtoll, iratkapocs, papír stb.  kiskereskedelme 
47.63 Zene-, videofelvétel szakosodott kiskereskedelme 

Tartalmazza: 
– a hanglemezek, hangszalagok, audiokazetták, CD-k és kazetták kiskereskedelme 
– videoszalagok és DVD-k kiskereskedelme. 

 
 
 
 
 
 

10. szakasz 
 

A Művelődési-Oktatási Központ működési eszközeit az alapító költségvetéséből, a 
tevékenységgyakorlással szerzett bevételekből, szolgáltatási díjakból, termékértékesítésből, hagyatékból, 
adományból, védnökségből és más módon biztosítja, a törvénnyel összhangban. 
  
A Művelődési-Oktatási Központ tevékenysége ellátásában köztulajdonban levő eszközöket használ, és 
ezeket a törvényben megállapított feltételekkel és módon kezeli. 
 

11. szakasz 
 

A Zentai Községi Képviselő-testület (a továbbiakban: képviselő-testület) jóváhagyja: 
 

1. az alapszabályt, 
2. a státusváltozásokat, 
3. a tevékenység, az elnevezés és a székhely változásait, 
4. az éves munkaprogramot és a pénzügyi tervet, 
5. egyéb általános aktusokat a törvénnyel, e rendelettel és a Művelődési-Oktatási Központ 

alapszabályával összhangban. 
 

12. szakasz 
 

Alapítói jogai gyakorlásában a képviselő-testület megvitatja és elfogadja a Művelődési-Oktatási Központ 
munkájáról és gazdálkodásáról szóló éves jelentést. 
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13. szakasz 

 
A község polgármestere: 
 

1. jóváhagyja a Művelődési-Oktatási Központ foglalkoztatottainak, valamint a Művelődési-Oktatási 
Központ programjai, illetve programrészei realizálásában alkalmazott más személyek számát és 
összetételét szabályozó általános aktusokat, 

2. az alapító nevében megköti a külön kollektív szerződést. 
 

14. szakasz 
 

A Művelődési-Oktatási Központ szervei: 
 

– az igazgató, 
– az igazgatóbizottság és  
– a felügyelőbizottság. 

 
 

15. szakasz 
 

A Művelődési-Oktatási Központot az igazgató vezeti. 
 
Az igazgatót az alapító nevezi ki és menti föl. 
 
Az igazgatót az igazgatóbizottság javaslatára a képviselő-testület nevezi ki. 
 
Az igazgatót előzetesen lefolytatott nyilvános pályázat alapján nevezik ki négyéves időszakra, és 
ismételten kinevezhető. 
 
A nyilvános pályázatot az igazgatóbizottság írja ki és bonyolítja le. 
 
Ha az alapító nem fogadja el az igazgatóbizottság javaslatát, akkor a nyilvános pályázat sikertelennek 
tekintendő. 
 
A nyilvános pályázatot az igazgató megbízatásának letelte előtt 60 nappal kell kiírni. 
 
Az igazgatójelölt megválasztásához szükséges feltételeket a Művelődési-Oktatási Központ alapszabálya 
állapítja meg. 

 
16. szakasz 

Az igazgató: 
 
1. megszervezi és irányítja a Művelődési-Oktatási Központ munkáját 
2. meghozza a szervezetről és a munkakörök besorolásáról szóló és egyéb általános aktusokat a 

törvénnyel és az intézmény alapszabályával összhangban 
3. végrehajtja az igazgatóbizottság határozatait 
4. képviseli a Művelődési-Oktatási Központot 
5. gondoskodik a Művelődési-Oktatási Központot működésének törvényességéről 
6. felel a munkaprogram teljesítéséért 
7. felel az anyagi-pénzügyi gazdálkodásért 
8. előterjeszti az éves munka- és gazdálkodási programot 
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9. előterjeszti az éves munka- és gazdálkodási jelentést 
10. dönt a foglalkoztatottak egyedi jogairól, kötelességeiről és felelősségéről a törvénnyel, a kollektív 

szerződéssel és más általános aktussal összhangban 
11. bizottságokat és más munkatestületeket alakít a Művelődési-Oktatási Központ hatáskörébe tartozó 

teendők ellátására 
12. a törvényben és a Művelődési-Oktatási Központ alapszabályában előirányzott egyéb ügyeket is ellát. 

 
 

17. szakasz 
 

A Képviselő-testület előzetesen lebonyolított nyilvános pályázat nélkül megbízott igazgatót nevezhet ki 
abban az esetben, ha az igazgatónak a megbízatás letelte előtt szűnik meg a mandátuma, illetve ha az 
igazgatóra vonatkozó nyilvános pályázat sikertelen volt. 
 
A megbízott igazgató legfeljebb egy évig töltheti be ezt a tisztséget. 
 

18. szakasz 
 

Az igazgató tisztsége a mandátum leteltével és felmentéssel szűnik meg. 
 
A Képviselő-testület mandátumának letelte előtt felmenti az igazgatót: 
 

1. saját kérésére 
2. ha a törvényi rendelkezésekkel ellentétben látja el tisztségét 
3. ha szakszerűtlen, szabálytalan, lelkiismeretlen munkával nagyobb kárt okoz a Művelődési-

Oktatási Központnak, illetve úgy elhanyagolja, illetve olyan lelkiismeretlenül végzi 
kötelezettségeit, hogy nagyobb zavarok keletkeztek, illetve keletkezhetnek a Művelődési-
Oktatási Központ működésében 

4. ha bűnvádi eljárás folyik ellene olyan cselekményért, amely méltatlanná teszi az igazgatói 
tisztség betöltésére, illetve ha jogerős bírósági határozattal elítélik olyan bűncselekményért, 
amely méltatlanná teszi az igazgatói tisztség ellátására 

5. a törvényben, illetve a Művelődési-Oktatási Központ alapszabályában megállapított egyéb okok 
miatt. 

 
19. szakasz 

 
A Művelődési-Oktatási Központot az igazgatóbizottság igazgatja. 
 
Az igazgatóbizottságnak öt tagja van. 
 
Az igazgatóbizottság tagjait a Képviselő-testület nevezi ki és menti fel a kiemelkedő szakemberek és a 
művelődési tevékenységekben jártas személyek sorából. 
 
Az elnököt a Képviselő-testület az igazgatóbizottság tagjainak sorából nevezi ki. 
 
Az igazgatóbizottság két tagját a foglalkoztatottak sorából a Művelődési-Oktatási Központ reprezentatív 
szakszervezetének a javaslatára, illetve a foglalkoztatottak többségének a javaslatára kell kinevezni, és e 
tagok legalább a felének az alapvető, azaz a programtevékenység alanyai sorából kell kikerülnie. 
 
Az igazgatóbizottság két tagját a kevésbé képviselt nem sorából kell kinevezni. 
 
Az igazgatóbizottsági tagok mandátuma négy évre szól, és legfeljebb kétszer nevezhetők ki. 
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20. szakasz 
 

A Képviselő-testület az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak kinevezéséig megbízott 
igazgatóbizottsági elnököt és tagokat nevezhet ki. 
 
A Képviselő-testület abban az esetben is megbízott igazgatóbizottsági elnököt és tagokat nevezhet ki, ha 
az igazgatóbizottság elnökének, illetve tagjának a mandátum letelte előtt szűnik meg a tisztsége.  
 
Az igazgatóbizottság megbízott elnöke, illetve tagja legfeljebb egy évig töltheti be ezt a tisztséget. 
 
 

21. szakasz 
 

Az igazgatóbizottság: 
 
1. meghozza az alapszabályt 
2. meghozza a Művelődési-Oktatási Központnak a törvénnyel és az alapszabállyal előirányzott egyéb 

általános aktusait 
3. megállapítja az üzleti és a fejlesztési politikát 
4. dönt a Művelődési-Oktatási Központ gazdálkodásáról 
5. az igazgató javaslatára, a Képviselő-testület jóváhagyásával meghozza a munkaprogramokat 
6. a Képviselő-testület jóváhagyásával meghozza az éves pénzügyi tervet 
7. elfogadja az éves elszámolást 
8. a Képviselő-testülethez előterjeszti a munkáról és a gazdálkodásról szóló éves jelentést 
9. javaslatot ad a státusváltozásokról, a törvénnyel összhangban 
10. javaslatot ad az igazgatójelöltről az alapítónak 
11. meghatározott időre, megválasztási idejének leteltéig, illetve felmentéséig munkaszerződést köt az 

igazgatóval, ha pedig igazgatónak olyan személyt neveznek ki, aki határozatlan időre már 
foglalkoztatva van a Művelődési-Oktatási Központban, a munkatörvénnyel összhangban 
munkaszerződés-függeléket köt 

12. a törvénnyel összhangban dönt az eszközök felhasználásáról 
13. dönt a tevékenység, az elnevezés és a székhely megváltoztatásáról 
14. a törvényben és az alapszabályban megállapított egyéb kérdésekről dönt. 

 
 
 

22. szakasz 
 

A Művelődési-Oktatási Központban felügyelőbizottságot kell létesíteni. 
 
A felügyelőbizottság ellenőrzést gyakorol a Művelődési-Oktatási Központ gazdálkodása felett. 
 
A felügyelőbizottság tagjait a Képviselő-testület nevezi ki és menti fel. 
 
A felügyelőbizottság elnökét a Képviselő-testület nevezi ki és menti fel a felügyelőbizottsági tagok 
sorából. 
 
A felügyelőbizottságnak három tagja van, akik közül egy tagot a foglalkoztatottak soraiból a 
Művelődési-Oktatási Központ reprezentatív szakszervezetének, illetve a foglalkoztatottak többségének a 
javaslatára kell kinevezni.  
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A felügyelőbizottság egy tagját a kevésbé képviselt nem sorából kell kinevezni. 
 
A felügyelőbizottsági tagok mandátuma négy évre szól, és legfeljebb kétszer nevezhetők ki. 
 
Felügyelőbizottsági taggá nem nevezhető ki olyan személy, aki tagja az igazgatóbizottságnak. 
 

 
23. szakasz 

 
A Képviselő-testület a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak kinevezéséig megbízott 
felügyelőbizottsági elnököt és tagokat nevezhet ki. 
 
A Képviselő-testület abban az esetben is megbízott felügyelőbizottsági elnököt és tagokat nevezhet ki, 
ha a felügyelőbizottság elnökének, illetve tagjának a mandátum letelte előtt szűnik meg a tisztsége. 
 
A felügyelőbizottság megbízott elnöke, illetve tagja legfeljebb egy évig töltheti be ezt a tisztséget. 
 

 
24. szakasz 

 
A felügyelőbizottság: 
 
1. ellenőrzést gyakorol az igazgatóbizottság és az igazgató munkája fölött 
2. átvizsgálja az időszakos és az éves elszámolást, és megállapítja, hogy a jogszabályokkal 

összhangban készültek-e 
3. megállapítja, hogy a Művelődési-Oktatási Központ üzleti könyveit és egyéb dokumentumait 

szabályosan és az előírásokkal összhangban vezetik-e, és szakértői vizsgálat alá is vetheti őket  
4. beszámol az éves számvevőségi kimutatásokról és gazdálkodásról szóló jelentésekről, melyek a 

Képviselő-testülethez kerülnek előterjesztésre 
5. a törvényben, e rendeletben és a Művelődési-Oktatási Központ alapszabályában megállapított egyéb 

teendőket végzi. 
 
 

25. szakasz 
 

A felügyelőbizottság évente legalább egyszer jelentést nyújt be munkájáról a Képviselő-testületnek. 
 
 

26. szakasz 
 

A Művelődési-Oktatási Központ általános aktusa az alapszabály és egyéb általános aktusok.  
 
A Művelődési-Oktatási Központ alapvető általános aktusa az alapszabály. 
 
A Művelődési-Oktatási Központ egyéb általános aktusainak összhangban kell állniuk a Művelődési-
Oktatási Központ alapszabályával.  
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ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
 

27. szakasz 
 

A Művelődési-Oktatási Központ hatásköri szerveit kötelezzük, hogy az e rendelet hatálybalépésétől 
számított 30 napon belül hozza összhangba a Művelődési-Oktatási Központ alapszabályát e rendelet 
rendelkezéseivel, továbbá tegyék meg a szükséges lépéseket a bírósági cégjegyzékbe való bejegyzés 
érdekében. 
 

28. szakasz 
 

Az alapítóváltozásnak a hatásköri bírósági cégjegyzékbe való bejegyzésének napjával az 1977. június 
29-én kelt, 02-159-3 szám alatti társulásról szóló önigazgatási megegyezés hatályát veszti. 
 
 

29. 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: 63-8/2011-I                                                        
                                                                                           a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke  
 
 

 
 
69. 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005. sz. – más 
törvény, 81/2005. sz. – más törvény kiigazítása és 83/2005. szám – más törvény kiigazítása) 4. szakasza, 
a művelődésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 26. szakasza és Zenta 
község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete 2011. június 13-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

R E N D E L E T E T 
A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR ALAPÍTÓI JOGAINAK ÁTVÁ LLALÁSÁRÓL ÉS 

SZERVEIRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉR ŐL 
 
 

1. szakasz 
 
Ezzel a rendelettel A Községi Képviselő-testület módosítja és kiegészíti a zentai Történelmi Levéltár 
alapítói jogainak átvállalásáról és szerveiről szóló rendeletet. (Zenta Község Hivatalos Lapja 1/92. 
szám). 
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2. szakasz 

 
A rendelet az 1. szakasz után az alábbi 1a, 1b és 1c szakaszokkal egészül ki:  
 

„1a. szakasz 
 

A Történelmi Levéltár művelődési intézmény, amely jogi személy minőséggel, a törvény, e rendelet és 
az intézmény alapszabálya által megállapított jogokkal, kötelezettségekkel és felelősségekkel 
rendelkezik. 
 
A Történelmi Levéltár a közszolgálatokról szóló jogszabályokkal összhangban gazdálkodik. 
 

1b. szakasz 
 

A Történelmi Levéltár a jogforgalomban minden meghatalmazással rendelkezik. 
 
Harmadik személyekkel való jogforgalomban a Történelmi Levéltár a kötelezettségeiért teljes 
vagyonával felel. 
 
Az alapító kötelezettségeiért a törvénnyel összhangban felel. 

 
1c. szakasz 

 
A Történelmi Levéltár fő tevékenysége az alábbi:  
 
91.01. Könyvtári és  levéltári tevékenység.  
 
Tevékenységének keretében a Történelmi Levéltár ellátja az alábbiakat:  
 

- kutatja és  nyilvántartja a  levéltári anyagot,  
- javasolja, kihirdeti, illetve megállapítja a  levéltári anyagot és a művelődés javakat,  
- nyilvántartást vezet a levéltári anyagról,  
- eszközli a levéltári anyag  archiválását, őrzését, szakmai karbantartását és a levéltári anyag 

kiválasztását, szakmai felügyeletét, valamint az értéktelennek nyilvántartott anyag kiválasztását, 
amely a Történelmi Levéltáron kívül van helyezve,   

- meghagyja az intézkedések foganatosítását a megállapított hiányosságok elhárítására, a  levéltári 
és regisztrált anyag nyilvántartása  érdekében,  

- átveszi, őrzi és  karbantartja a levéltári anyagot,  
- rendezi és feldolgozza a levéltári anyagot,  
- közzéteszi a levéltári anyagot,  
- kutatásokat végez a levéltári anyag teljességének megteremtése céljából (levétári  állomány),  
- egyéb teendőket lát el,  a történelmi levéltárról szóló törvénnyel összhangban.  

 
 
A Történelmi Levéltár kiegészítő tevékenysége az alábbi:  
 
58.11 – Könyvek kiadása  
58.12 – Hetilapok és  időszakos kiadványok kiadása  
59.20 – Hangfelvételek és zene felvétele és kiadása  
58.19. Egyéb  kiadói tevékenység  
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A Történelmi Levéltár, mint intézmény egyéb tevékenységeket is elláthat, amelyek a nyilvántartásba 
bejegyzett tevékenységet szolgálájk,  és amelyeket szokásosan e tevékenység mellett, kisebb 
terjedelemben vagy időszakosan látnak el.  
 
A Történelmi Levéltár  tevékenysége nem módosítható az alapító jóváhagyása nélkül.”  
 

 
3. szakasz 

 
A 2. szakasz az alábbiak szerint módosul: 
 
„A Történelmi Levéltár szervei: 
 
- az igazgató, 
- az igazgatóbizottság és  
- a felügyelőbizottság.” 

 
4. szakasz 

 
A 3. szakasz az alábbiak szerint módosul: 
 
„A Történelmi Levéltárat az igazgató vezeti. 
 
Az igazgatót a Községi Képviselő-testület nevezi ki és menti föl. 
 
Az igazgatót a Községi Képviselő-testület az igazgatóbizottság javaslatára nevezi ki. 
 
Az igazgatót előzetesen lefolytatott nyilvános pályázat alapján nevezik ki négyéves időszakra, és 
ismételten kinevezhető. 
 
A nyilvános pályázatot az igazgatóbizottság írja ki és bonyolítja le. 
 
A nyilvános pályázatot az igazgató megbízatásának letelte előtt 60 nappal kell kiírni. 
 
Az igazgatójelölt megválasztásához szükséges feltételeket az intézmény alapszabálya állapítja meg.” 

 
 

5. szakasz 
 

A rendelet a 3. szakasz után az alábbi 3a, 3b, és 3c szakaszokkal egészül ki: 
 

„3a. szakasz 
Az igazgató: 
1. megszervezi és irányítja a Történelmi Levéltár munkáját 
2. meghozza a szervezetről és a munkakörök besorolásáról szóló és egyéb általános aktusokat a 

törvénnyel és az intézmény alapszabályával összhangban 
3. végrehajtja az igazgatóbizottság határozatait 
4. képviseli a Történelmi Levéltárat 
5. gondoskodik a Történelmi Levéltár működésének törvényességéről 
6. felel a munkaprogram teljesítéséért 
7. felel az anyagi-pénzügyi gazdálkodásért 
8. előterjeszti az éves munka- és gazdálkodási programot 
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9. előterjeszti az éves munka- és gazdálkodási jelentést 
10. dönt a foglalkoztatottak egyedi jogairól, kötelességeiről és felelősségéről a törvénnyel, a kollektív 

szerződéssel és más általános aktussal összhangban 
11. bizottságokat és más munkatestületeket alakít a Történelmi Levéltár hatáskörébe tartozó teendők 

ellátására 
12. a törvényben és az intézmény alapszabályában előirányzott egyéb ügyeket is ellát. 

 
3b. szakasz 

 
A Képviselő-testület előzetesen lebonyolított nyilvános pályázat nélkül megbízott igazgatót nevezhet ki 
abban az esetben, ha az igazgatónak a megbízatás letelte előtt szűnik meg a mandátuma, illetve ha az 
igazgatóra vonatkozó nyilvános pályázat sikertelen volt. 
 
A megbízott igazgató legfeljebb egy évig töltheti be ezt a tisztséget. 
 
Az intézmény igazgatójelöltjének megválasztására vonatkozó feltételeket az intézmény alapszabálya 
állapítja meg.  

3c. szakasz 
 

Az igazgató tisztsége a mandátum leteltével és felmentéssel szűnik meg. 
 
A Képviselő-testület mandátumának letelte előtt felmenti az igazgatót: 
1. saját kérésére 
2. ha a törvényi rendelkezésekkel ellentétben látja el tisztségét 
3. ha szakszerűtlen, szabálytalan, lelkiismeretlen munkával nagyobb kárt okoz a Történelmi 

Levéltárnak, illetve úgy elhanyagolja, illetve olyan lelkiismeretlenül végzi kötelezettségeit, hogy 
nagyobb zavarok keletkeztek, illetve keletkezhetnek a Történelmi Levéltár működésében 

4. ha bűnvádi eljárás folyik ellene olyan cselekményért, amely méltatlanná teszi az igazgatói tisztség 
betöltésére, illetve ha jogerős bírósági határozattal elítélik olyan bűncselekményért, amely 
méltatlanná teszi az igazgatói tisztség ellátására 

5. a törvényben, illetve az intézmény alapszabályában megállapított egyéb okok miatt.” 
 

6. szakasz 
 

A 4. szakasz az alábbiak szerint módosul: 
 
„A Történelmi Levéltárat az igazgatóbizottság igazgatja. 
 
Az igazgatóbizottságnak elnöke és hat tagja van. 
 
Az igazgatóbizottság elnökét és tagjait a Községi Képviselő-testület nevezi ki és menti fel a kiemelkedő 
szakemberek és a művelődési tevékenységekben jártas személyek sorából. 
 
Az igazgatóbizottság két tagját a foglalkoztatottak sorából a Történelmi Levéltár reprezentatív 
szakszervezetének a javaslatára, illetve a foglalkoztatottak többségének a javaslatára kell kinevezni, és e 
tagok legalább a felének az alapvető, azaz a programtevékenység alanyai sorából kell kikerülnie. 
 
Az igazgatóbizottság összetételében legalább két tagot a kevésbé képviselt nem képviselőinek sorából 
kell kinevezni. 
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Az igazgatóbizottság elnökét és tagjait négy éves megbízatási időszakra nevezik ki, és legfeljebb kétszer 
nevezhetők ki.” 
 

7. szakasz 
Az 5. szakasz az alábbiak szerint módosul 
 
„Az igazgatóbizottság: 
1. meghozza az alapszabályt 
2. meghozza a Történelmi Levéltár törvénnyel és az intézmény alapszabályával előirányzott egyéb 

általános aktusait 
3. megállapítja az üzleti és a fejlesztési politikát 
4. dönt a Történelmi Levéltár gazdálkodásáról 
5. az igazgató javaslatára meghozza a munkaprogramokat 
6. meghozza az éves pénzügyi tervet 
7. elfogadja az éves elszámolást 
8. elfogadja a munkáról és a gazdálkodásról szóló éves jelentést 
9. javaslatot ad a státusváltozásokról, a törvénnyel összhangban 
10. javaslatot ad az igazgatójelöltről az alapítónak 
11. meghatározott időre, megválasztási idejének leteltéig, illetve felmentéséig munkaszerződést köt az 

igazgatóval, ha pedig igazgatónak olyan személyt neveznek ki, aki határozatlan időre már 
foglalkoztatva van a Történelmi Levéltárban, a munkatörvénnyel összhangban munkaszerződés-
függeléket köt 

12. a törvénnyel összhangban dönt az eszközök felhasználásáról 
13. dönt a tevékenység, az elnevezés és a székhely megváltoztatásáról 
14. a törvényben és az intézmény alapszabályban megállapított egyéb kérdésekről dönt.” 

 
 

8. szakasz 
 

A 6. szakasz az alábbiak szerint módosul: 
 
„A Történelmi Levéltárban felügyelőbizottságot kell létesíteni. 
 
A felügyelőbizottság ellenőrzést gyakorol a Történelmi Levéltár gazdálkodása felett. 
 
A felügyelőbizottság tagjait a Községi Képviselő-testület nevezi ki és menti fel. 
 
A felügyelőbizottság elnökét a Községi Képviselő-testület nevezi ki a felügyelőbizottsági tagok sorából. 
 
A felügyelőbizottság egy tagját, a foglalkoztatottak soraiból a Történelmi Levéltár reprezentatív 
szakszervezetének, illetve a foglalkoztatottak többségének a javaslatára kell kinevezni.  
 
A felügyelőbizottság egy tagját a kevésbé képviselt nem sorából kell kinevezni. 
 
A felügyelőbizottság elnökét és tagjait négyéves megbízatási időszakra nevezik ki, és legfeljebb kétszer 
nevezhetők ki. 
 
Felügyelőbizottsági taggá nem nevezhető ki olyan személy, aki tagja az igazgatóbizottságnak.” 
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9. szakasz 
A 7. szakasz az alábbiak szerint módosul: 
 
„A felügyelőbizottság: 
 
1. ellenőrzést gyakorol az igazgatóbizottság és az igazgató munkája fölött 
2. átvizsgálja az időszakos és az éves elszámolást, és megállapítja, hogy a jogszabályokkal 

összhangban készültek-e 
3. megállapítja, hogy a Történelmi Levéltár üzleti könyveit és egyéb dokumentumait szabályosan és az 

előírásokkal összhangban vezetik-e, és szakértői vizsgálat alá is vetheti őket  
4. beszámol az éves számvevőségi kimutatásokról és gazdálkodásról szóló jelentésekről, melyek az 

alapítóhoz kerülnek előterjesztésre 
5. a törvényben, e rendeletben és az intézmény alapszabályában megállapított egyéb teendőket végzi.” 
 

10. szakasz 
 
A 8. szakasz az alábbiak szerint módosul: 
 
„A Községi Képviselő-testület az igazgatóbizottság, illetve a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak 
kinevezéséig megbízott igazgató-, illetve felügyelőbizottsági elnököt és tagokat nevezhet ki.  
 
A Községi Képviselő-testület abban az esetben is megbízott igazgató-, illetve felügyelőbizottsági 
elnököt és tagokat nevezhet ki, ha az igazgató-, illetve felügyelőbizottság elnökének, illetve tagjának a 
mandátuma letelte előtt szűnik meg a tisztsége.  
 
Az igazgató- illetve felügyelőbizottság megbízott elnöke, illetve tagja legfeljebb egy évig töltheti be ezt 
a tisztséget.” 
 
 

11. szakasz 
 

A 9. szakasz az alábbiak szerint módosul: 
 

„A Történelmi Levéltár hatásköri szerveit kötelezzük, hogy az e rendelet hatálybalépésétől számított 30 
napon belül hozza összhangba a Történelmi Levéltár alapszabályát e rendelet rendelkezéseivel.” 
 
 

12. 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: 63-4/2011-I                                                              a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke  
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70. 
 

A környezetvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 135/04., 36/09. és  72/09. sz.)  100. 
szakaszának 4. bekezdése, a környezetvédelmi és –fejlesztési  térítményről szóló rendelet (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 17/2009. sz.) 4. szakasza, valamint a környezetvédelmi  költségvetési 
pénzalapról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/10. sz.) 7. és  8. szakasza alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete a 2011. június 13-án tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

P R O G R A M O T  
 

A KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP ESZKÖZEIN EK A  2011. ÉVI 
FELHASZNÁLÁSÁRÓL  

 
I. A KKT  a jelen programmal megtervezi Zenta község területén a 2011. évben  a            
környezetvédelem  terén a  tervek, programok, projektumok és egyéb aktivitások idolgozását és 
megvalósítását.  
 
II.  A program megvalósítására Zenta község 2011. évi költségvetésében tervezett eszközöket 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2010. sz.), Zenta község környezetvédelmi költségvetési pénzalapja 
útján tervezett eszközöket, amelyek Zenta község területén a  környezetvédelmi és –fejlesztési 
térítményről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos  Lapja, 17/09. sz.) rendelkezései értelmében 
biztosítottak 15.900.000,00 dinár összegben, és az előző évből hozott 5.694.552,30 dinár összegű 
eszközöket terveztük, és pedig:   
 

• környezetvédelmi  és  -fejlesztési térítmény     14.200.000,00 dinár   
• környezetszennyezési térítmény        1.700.000,00 dinár   
• az előző évből hozott eszközök        5.694.552,30 dinár   
 
III.  A jelen program  II. pontja  szerinti eszközök céleszközök, a  helyi önkormányzatnak  a            
környezetvédelem terén felmerülő  kötelezettségei finanszírozására; serkentő, megelőző és              
szanációs programokra; a  környezet állapotának figyelemmel kísérésének programára és            
projektumaira (monitoring); a hulladékkezeléssel kapcsolatos  programra;  a természeti javak  
védelmének és fejlesztésének a programjára; tudományos-kutatói  programokra és             
projektumokra; edukációra és a környezet védelmének szükségességéről alkotott tudat            
erősítésére;  tájékoztatásra és  a  környezet állapotára vonatkozó adatok közzétételére;  valamint a 
községben, a környezetvédelemben jelentős egyéb aktivitásokra kell fordítani, spedig:  
 
 
 
 

1. Serkentő, megelőző és szanálási programok és projektumok   
 

8.794.552,30 dinár   
 

 Tervben van a projektumok és programok megvalósítása, amelyek az alábbiakra vonatkoznak:   
 
• az állati tetemek és állati eredetű hulladék ártalmatlan eltávolítása 

problémájának a megoldására                   400.000,00 dinár  
• a közterületeken a parlagfű megsemmisítése              2.500.000,00 dinár 
• a meglévő és az újonnan telepített szélvédősávok karbantartása   800.000,00 dinár   
• az út mentére és a szélvédősávokra facsemeték vásárlása     800.000,00 dinár  
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• a zöld közterületekre  virágok vásárlása      900.000,00 dinár   
• a környezet védelme céljából csatornák ásása  

      az összegyülemlett víz elvezetésére                                  2.500.000,00 dinár   
• emésztőgödrök tisztítása                                200.000,00 dinár  
• rendkívüli helyzetek intézkedései        694.552,30 dinár   
 
 

Ezek a programok és  projektumok  a  határozatokkal és  a környezetvédelmi törvényből eredő  
kötelezettségekkel összhangban, valamint a környezetvédelmi rendszer egyéb alanyaival  
együttműködve lesznek megvalósítva.  

 
2. A környezet állapota figyelemmel kísérésének programja  és  projektumai   

 
5.000.000,00 dinár  

 
 A 2011. évben  tervezzük a környezet állapotának folyamatos  ellenőrzését és figyelemmel 
kísérését, összhangban a környezetvédelmi törvénnyel (69-73. szakasz), valamint a külön törvényekkel, 
éspedig:   
 

• a levegő minőségének figyelemmel kísérése                          1.500.000,00 dinár   
• a kommunális zaj szisztematikus mérése                  800.000,00 dinár   
• a nyilvános csöves kutak és kutak minőségének ellenőrzése                500.000,00 dinár  
• a talajvíz vizsgálata          500.000,00 dinár  
• a zaj felügyelőség általi mérése       700.000,00 dinár  
• a levegő minőségének felügyelőség általi ellenőrzése               1.000.000,00 dinár  

 
A felsorolt mérések és vizsgálatok megvalósítása céljából szerződések kerülnek aláírásra a 
meghatalmazott szakmai és tudományos szervezetekkel és intézményekkel, összhangban a 
jogszabályokkal.  

 
 

3. Hulladékkezeléssel kapcsolatos programok  
5.500.000,00 dinár  

 
A projektumok és programok, valamint a hulladékkezelésről szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 36/09. és 88/2010. sz.) rendelkezéseiből eredő kötelezettségek megvalósításához pénzügyi és 
szakmai támogatást tervezünk a helyi önkormányzat hatásköréből, éspedig az alábbiakra:   
 

• a rendezetlen hulladéklerakók szanálási és  rekultiválási  
projektum kidolgozása                     700.000,00 dinár  

• a rendezetlen hulladéklerakók szanálása és rekultiválása              1.000.000,00 dinár 
• konténerek  vagy  egyéb megfelelő  edények biztosítása  a  

háztartások számára  a hulladék  elhelyezése céljából                   500.000,00 dinár   
• regionális szemétlerakó                   3.300.000,00 dinár   
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4. Természeti javak védelmének és fejlesztésének programja   
1.500.000,00 dinár  

  
      A természeti javak védelmének és fejlesztésének programjával kapcsolatban az alábbiakat 
tervezzük:   

• a város zöldesítései projektumának kidolgozása      1.000.000,00 dinár  
• akusztikus készülék vásárlása a fák egészségi állapotának  

megállapítására (FAKOPP-ED)           500.000,00 dinár 
 
 

5. Tudományos-kutatói programok és projektumok  
 

200.000,00 dinár  
 

 Részt veszünk a környezetvédelem területén tudományos-kutatói projektumok 
társfinanszírozásában, amelyek megvalósítására Zenta község területén szükség és érdek 
mutatkozik, és amelyek rövid időn belül alkalmazható tudományos eredményeket adnak, konkrét 
megoldásokkal, amelyek hozzájárulnak a környezet védelméhez és fejlesztéséhez Zenta község 
területén.  
 A fenti aktivitások társfinanszírozásáról szabályzatot vagy külön aktust kell hozni.  
 
 
6. Oktatói  aktivitások és  a környezetvédelem szükségességéről  alkotott tudat erősítése   
 

500.000,00 dinár 
 

 Az  oktatási szint növelésének, a tudat erősítésének és a környezetvédelem terjesztésének a 
céljából,  a  Községi  Közigazgatási Hivatal  környezetvédelemben hatáskörrel bíró szerve vagy 
együttműködve a Községi Közigazgatási Hivatal  más   szerveivel,  szervezeteivel és szolgálataival, 
iskolákkal, szakmai és tudományos szervezetekkel vagy egyénekkel és kormányon kívüli 
szervezetekkel meg kell szervezni, és részt kell venni a környezetvédelem és –fejlesztés terén  
előadásokon, szemináriumokon és tribünökön, valamint a környezetvédelem terén jelentős 
események és  dátumok  megünneplésén:   
 

• környezetvédelmi kiállítások  
• a föld napja  
• a környezetvédelem napja   
• gépjármű nélküli világnap  
• az éghajlati változások napja   
• Szerbia ökológiai napja   

 
• edukációs anyag nyomtatása       250.000,00 dinár   
• részvételi díjak a szemináriumokon      150.000,00 dinár   
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    7. Tájékoztatás és a környezet állapotára és minőségére vonatkozó adatok közzététele  
 

200.000,00 dinár  
 

A nyilvánosság rendszeres, időben történő, teljes és tárgyilagos tájékoztatása céljából a környezet 
állapotával kapcsolatban, a hatásköri környezetvédelmi szerv munkájának nyilvánossága és a 
környezetvédelem fontosságáról alkotott tudat erősítése céljából  internetes prezentációt dolgoz ki a 
hatásköri környezetvédelmi szerv.  
Ezzel egyidejűleg a nyilvánosság tájékoztatását a környezet állapotáról a tömegtájékoztatási eszközök 
útján is végzi.  
 
I. A jelen program III.  pontja  szerinti aktivitások   finanszírozására vagy társfinanszírozására  Zenta  
község területén a környezetvédelmi és –fejlesztési térítményről szóló rendelettel összhangban    
begyűjtött  eszközök  beáramlásáról függően kerül sor.  
 
II.  Amennyiben a bevétel nem valósul meg a tervezett összegben, Zenta község polgármestere   
megállapítja  az elsőbbséget élvező aktivitásokat.  
 
III. A jelen program II. pontja  szerinti eszközök növelhetők adományok összegeivel és más forrásokból 
származó bevételekkel, amely eszközöket a jelen programmal összhangban kell felhasználni.  
 
IV. A program megvalósítását, és  a szerződött kötelezettségek végrehajtása feletti felügyeletet,  
valamint az egyes programok és projektumok megvalósítását Zenta Községi Közigazgatási Hivatalának 
a  környezetvédelemben hatáskörrel rendelkező  szerve folytatja  le.  
 
A jelen programot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
Szerb Köztársaság                       Rácz Szabó László s. k.,  
Vajdaság Autonóm Tartomány   
Zenta  Község – Községi Közigazgatási Hivatal                                 Zenta KKT elnöke 
Városrendezési  és kommunálisügyi osztály  
Szám: 415-7/2010-I  
Kelt:   2011. június 13-án  
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71. 
 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 
1. bekezdésének 6. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. 
szakasza 1. bekezdésének 7. pontja, valamint az üzlet- és raktárhelyiségekről, valamint garázsokról 
szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 17/2009. és 17/2010. szám) 39. szakasza alapján 
 
Zenta Község Képviselő-testülete 2011. június 13-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

S Z A B Á L Y Z A T O T  
AZ ÜZLETI, IPARI ÉS RAKTÁRTERÜLET, ILLETVE GARÁZS S AJÁT KÖLTSÉG Ű 

ÁTALAKÍTÁSÁNAK, SZANÁLÁSÁNAK, ILLETVE FELÚJÍTÁSÁNAK  A BÉRLŐ RÉSZÉRE 
VALÓ JÓVÁHAGYÁSI FELTÉTELEIR ŐL ÉS ELJÁRÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 
Ez a szabályzat megállapítja az üzleti, ipari és raktárterület, illetve garázs saját költségű átalakításának, 
felújításának, szanálásának, illetve beruházási karbantartásának a bérlő részére való jóváhagyási 
feltételeit és eljárását, továbbá azoknak a munkálatoknak és anyagoknak a fajtáit és értéküket, amelyek 
alapján a bérlő számára lehetővé válik a csökkentett bérleti díj fizetése.  
 

2. szakasz 
 
Felújítás: meglévő építményen eszközölt olyan építési és egyéb munkálatok kivitelezése, amelyek hatást 
gyakorolnak az építmény szilárdságára és  biztonságára; megváltoztatják a szerkezeti elemeket vagy a 
technológiai folyamatot; megváltoztatják az építmény külső kinézetét; megnövelik a funkcionális 
egységek számát; hatnak a szomszédos objektumok, a közlekedés biztonságára, a tűz- és 
környezetvédelemre; megváltoztatják a vízrezsimet; hatnak a természeti értékek vagy az ingatlan 
kulturális javak és azok védett környezetének védelmére. 
 
Átalakítás: a meglévő építményen eszközölt olyan építési és egyéb munkálatok kivitelezése, amelyekkel 
megváltoztatják az építményben levő terület szervezését, azonos kapacitású berendezés-, szerkezet-, 
felszerelés-, szerelvénycserét végeznek az építmény szilárdságára és biztonságára nem ható módon, nem 
változtatva meg a szerkezeti elemeket, az építmény külső kinézetét, és nem hatnak a szomszédos 
építmények, a közlekedés biztonságára, a tűz- és környezetvédelemre. 
 
Szanálás: a meglévő építményen eszközölt olyan építési és egyéb munkálatok kivitelezése, amelyekkel a 
berendezések, gépberendezések és felszerelés javítását, illetve az építmény szerkezeti elemeinek cseréjét 
végzik, amelyekkel nem változtatják meg az építmény külső kinézetét, nem hatnak a szomszédos 
objektumok, a közlekedés és a környezet biztonságára, nem hatnak a természeti értékek és az ingatlan 
kulturális javak, előzetes védelmet élvező nyilvántartott ingatlanok, javak és azok védett környezetének 
védelmére, a konzervátori és restaurálási munkák kivételével. 
 
Beruházási karbantartás: az építmény kihasználása folyamán a használati feltételek javítását célzó, az 
építmény fajtájától függően eszközölt építési-kisipari, illetve egyéb munkálatok kivitelezése. 
 

3. szakasz 
 
A bérlő az üzleti, ipari és raktárterület, illetve garázs átalakításának, felújításának, illetve beruházási 
karbantartásának munkálatait csak Zenta község polgármesterének előzetes írásbeli jóváhagyásával 
kivitelezheti. 
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4. szakasz 
 
Az üzleti, ipari és raktárterület, illetve garázs átalakítási, felújítási, szanálási és beruházási karbantartási 
munkálatai kivitelezésének a jóváhagyása iránti kérelmet a bérlő a Zentai KKT üzleti épületekkel, 
üzlethelyiségekkel és garázsokkal foglalkozó bizottságához (a továbbiakban: bizottság) nyújtja be. 
 
A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia: 
- azon munkálatok fajtáját, amelyeket a bérlő eszközölni óhajt; 
- műszaki dokumentációt, amennyiben a kivitelezendő munkálatok fajtája ezt megköveteli; 
- a kivitelezendő munkákra vonatkozóan legalább két munkatételt és költség-előirányzatot a munkadíj 
és az anyag árának ellenőrzése céljából, amelyek a műszaki dokumentáció alkotórészei; 
- a kérelem indokoltságát igazoló egyéb szükséges dokumentációt. 
 
A szükséges dokumentációt nem tartalmazó kérelmeket nem veszik figyelembe. 
 
A bérlő részére csak azzal a feltétellel adható meg az üzleti, ipari és raktárterület, illetve garázs 
átalakítási, felújítási és beruházási karbantartási munkálatainak kivitelezésére a jóváhagyás, ha bérleti 
díj címén nincs tartozása a község irányában. 
 
A bizottság köteles a bérlő jelen szakasz 1. bekezdésében említett kérelmével kapcsolatban beszerezni a 
Községi Közigazgatási Hivatal megfelelő szakszolgálatainak a véleményét, amelynek alapján 
megállapítja a tervezett munkálatok igazoltságát és azok árának valósságát. 
 
A bérlő a polgármester jóváhagyásának megszerzése és a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 
városrendezési és kommunális osztálya által a meghatározott munkálatok elvégzésére vonatkozóan 
kiadott megfelelő engedélyek beszerzése előtt nem kezdheti meg a munkálatokat. 
 

5. szakasz 
 
Ha a bizottság úgy véli, hogy a kérelem jogos, és hogy a benyújtott dokumentáció szabályos, ellenőrzi a 
munkák fajtáját, az anyag és a munkák egységárát, és a község polgármestere számára elkészíti a bérlő 
saját eszközeiből kivitelezhető munkálatok fajtájának és értékének jóváhagyására vonatkozó javaslatot, 
és pontosítja az engedélyezett munkálatok kivitelezésére megszabott határidőt. 
 

6. szakasz 
 
A község polgármestere a bizottság javaslata alapján végzést hoz, amelyben a bérlő számára megadja az 
üzleti, ipari vagy raktárterület, illetve garázs átalakítási, szanálási, felújítási és beruházási karbantartási 
munkálatainak a fajtájára és értékére vonatkozó jóváhagyást. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett végzés tartalmazza a bérlőhöz intézett arra vonatkozó 
felhívást, hogy a Községi Közigazgatási Hivatal városrendezési és kommunális osztályához nyújtsa be a 
jóváhagyott munkálatok elvégzésére vonatkozó megfelelő engedély kiadása iránti kérelmet. 
 

7. szakasz 
 
A munkálatok kivitelezése felett a Községi Közigazgatási Hivatal által kinevezett felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: felügyeleti szerv) gyakorol felügyeletet. 
 
A munkálatok befejezése után a felügyeleti szerv jegyzőkönyvileg konstatálja a kivitelezett munkálatok 
fajtáját és értékét, valamint kivitelezésük időszakát. 
 
 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 7. szám − 

2011. június 13. 

 

 371 

8. szakasz 
 
A felügyeleti szerv értesíti a bizottságot a munkálatok befejezéséről, és megküldi a kivitelezett munkák 
fajtájáról és értékéről szóló jegyzőkönyvet. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett jegyzőkönyv alapján a bizottság javaslatot ad a község 
polgármesterének az eszközölt beruházások elismeréséről szóló határozat meghozatalára vonatkozóan. 
Az előző bekezdésben említett javaslat megállapítja a kivitelezett munkák végső értékét, amely nem 
lehet nagyobb a község polgármestere által a munkálatok kivitelezését jóváhagyó végzésben 
megállapított értéknél, továbbá megállapítja azt az időszakot, amelyre vonatkozóan az engedélyezett 
befektetések címén a bérletfizetési kötelezettséget csökkentik. 
 

9. szakasz 
 
A község polgármesterének a végrehajtott beruházások elismeréséről szóló határozata alapján meg kell 
kötni az üzleti, ipari és raktárhelyiség vagy garázs bérleti szerződésének függelékét.  
Az előző bekezdésben említett határozat azon időszakot szabályozza, amelyre vonatkozóan a bérlő jogot 
szerez a bérletidíj-fizetési kötelezettség csökkentésére. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett szerződésfüggelék megkötésének a pillanatáig a bérlő köteles a 
teljes bérleti díjösszeget fizetni, és a bérleti szerződésben előirányzott egyéb kötelezettségeket viselni. 
 

10. szakasz 
 
Az üzleti, ipari és raktárterület, illetve garázs átalakítási, felújítási, szanálási és beruházási karbantartási 
munkálatai az alábbiak: 
- építőipari munkák: 
                    – földmunkák, 
                    – kőművesmunkák vasbetonból és vasalatlan betonból, 
                    – ácsmunkák, 
                    – tetőfedési munkák;   
- kisipari munkák: 
                 – bádogosmunkák, 
                 – asztalosmunkák, 
                 – lakatosmunkák, 
- csempézés, 
- festő-mázoló munkák, 
                – üvegezés, 
                – terrazzo-homlokzati munkák, 
                – kőfaragó munkák, 
                – parkettázás, 
                – gipszelés; 
- vízvezeték- és csatornaszerelés, 
- villanyszerelés, 
- gépészeti szerelvényezés és 
- egyéb szükséges munkálatok. 
 
Az építési engedély beszerzésének költségeit be kell számítani az elvégzett munkák értékébe. 
 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett munkák értékét a befektetett eszközök 100%-ában el lehet 
ismerni. 
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11. szakasz 
 
E szabályzat értelmében építőipari munkák az épület szilárdságának és célszerűségének javítása 
érdekében kivitelezett földmunkák, vasbetonnal és vasalatlan betonnal végzett kőművesmunkák, 
ácsmunkák, tetőfedési munkák; 
- az alap szanálásának munkálatai, 
- a falak alábetonozása, 
- a tartófalak vízszintes és függőleges irányú koszorúval való megerősítése, 
- elhasználódott vert falak cseréje szilárd anyagból készült tartófalra, 
- elhasználódott födém cseréje vasbeton födémre, 
- elhasználódott szerkezeti tetőelemek cseréje, 
- léccsere, 
- tetőhéjazat cseréje, 
- homlokzati nyílások vágása, 
- falak vakolása, 
- vasbeton gerendák elhelyezése, 
- vízszigetelés, 
- hőszigetelést javító munkák. 
- szilárd anyagból készült vizesblokk-válaszfalak építése, illetve helyi vizesblokk-válaszfalak 
szerelése azokban az épületekben, ahol nem volt vizesblokk. 
 

12. szakasz 
 
E szabályzat értelmében bádogosmunkák: 
- függő horganyzott ereszcsatornák elhelyezése, illetve elhasználódott függő horganyzott 
ereszcsatornák cseréje, 
- ülő horganyzott ereszcsatornák elhelyezése, illetve elhasználódott ülő horganyzott ereszcsatornák 
cseréje, 
- szegés, illetve a szükséges horganyzott szegélyek cseréje. 
 

13. szakasz 
 
E szabályzat értelmében asztalos-lakatos munkák: 
- az elhasználódott asztalos-, illetve lakatosmunka javítása, 
- az elhasználódott részek szabványos gyári kidolgozású asztalosmunkára való cseréje 
- szabványos gyári kidolgozású nyílászárók (ajtó és ablak) beépítése. 
 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett munkálatok elvégzése céljából eszközölt anyagbeszerzés 
költségeit be kell számítani az elvégzett munkák értékébe. 
 

14. szakasz 
 
A csempézés kerámialapok felhelyezését jelenti, az e munkába befektetett eszközöket pedig  abban az 
esetben lehet elismerni, ha az üzlethelyiségben folytatott tevékenység ellátása effajta burkolatot igényel. 
 
A hazai gyártmányú, szabványminőségű kerámialapok beszerzésének és minőségi, a műszaki 
feltételekkel és szabványokkal összhangban kivitelezett beépítésének költségei beszámítandóak az 
elvégzett munkálatok értékébe. 
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15. szakasz 
 
A festő-mázoló munkák a falak és a mennyezet féldiszperziós festékkel való festési munkálatai, a felület 
előzetes glettelésével, valamint a diszperziós festékkel való homlokzatfestéssel kapcsolatos munkálatok. 
 

16. szakasz 
 
E szabályzat értelmében a vízvezeték- és csatornaszereléssel kapcsolatos munkák a vízvezeték- és 
csatorna-beszereléssel kapcsolatos munkák, valamint a közegészségügyi engedély megszerzéséhez 
szükséges, az üzleti terület működéséhez megkövetelt belső vízvezeték- és csatornaszerelési munkák. 
 
A szabványminőségű közegészségügyi berendezések, valamint közegészségügyi berendezésekhez 
tartozó, szabványminőségű armatúra beszerzésével és beszerelésével kapcsolatos költségeket be kell 
számítani a jelen szakasz 1. bekezdésében említett munkák értékébe. 
 

17. szakasz 
 
A villanyszerelési munkák értéke abban az esetben ismerhető el, ha az egyfázisú csatlakozás helyett 
háromfázisú csatlakozást vezetnek be, valamint a villanyvezetékek szükséges kicserélése esetén. 
 

18. szakasz 
 
E szabályzat értelmében gépészeti szerelvényezési munkák a fűtésre vonatkozó gépészeti 
szerelvényezési munkák és a fűtési rendszerre való csatlakozással kapcsolatos munkák. 
 
A szellőzőrendszer kiépítésének költségeit abban az esetben lehet elismerni, ha a helyiség nem 
rendelkezik elegendő természetes szellőztetéssel. 
 

19. szakasz 
 
Az enteriőr rendezésén végzett munkák értékét, továbbá az enteriőr mozdítható berendezéseinek értékét 
nem ismerik el. 
 

20. szakasz 
 
Ha az a bérlő, akinek a részére e szabályzat értelmében jóvá lettek hagyva a beruházások, visszaadja az 
üzleti területet a Községi Közigazgatási Hivatal birtokába, köteles azt olyan állapotban átadni, mint 
amilyenben az átalakítási, felújítási, szanálási, illetve beruházási karbantartási munkák befejezése után 
volt, figyelembe véve az üzleti terület amortizációját a munkálatok befejezésének a pillanatától az üzleti 
terület átadásáig eltelt időszakra vonatkozóan. 
 
Az a bérlő, akinek a részére nem lett jóváhagyva a beruházás, de aki munkálatokat eszközölt, az 
üzlethelyiségből való távozásakor köteles azt a  bérbeadó követelésére saját költségén a munkák 
kivitelezése előtti állapotba visszahelyezni. 
 
Az üzleti terület átadása-átvétele alkalmával kötelezően jegyzőkönyvet kell felvenni, amit az átadáson-
átvételen jelen levő személyek aláírnak. 
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21. szakasz 
 
Ez a szabályzat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                    Rácz Szabó László s. k., 
Szám: 361-14/2011-I                                                                a Zentai KKT elnöke 
 
 

 
72. 
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 21. és 33. pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete  a  2011. június 13-án  tartott ülésén meghozta az alábbi   
 
 

 V É G Z É S T   
 
 

I.  
 

A KKT ELFOGADJA  a Magyar Polgári Szövetség képviselőinek kezdeményezését, amely alkotó része 
a jelen végzésnek.  
 

II.   
 

A jelen végzést és a kezdeményezést meg kell küldeni a Szerb Köztársaság Népképviselőházának, a 
Szerb Köztársaság Kormányának, az Igazságügyi Minisztériumnak és az Emberi és Kisebbségjogi, 
Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztériumnak Vajdaság Autonóm Tartomány Kormányának 
és a Magyar Nemzeti Tanácsnak.  
 

III.  
 

Zenta Község Képviselő-testülete megbízza Zsíros-Jankelić Anikó önkormányzati és parlamenti 
képviselőt, hogy 15 napon belül nyújtson be a Kezdeményezéssel megegyező tartalmú 
törvénymódosítási javaslatot Szerbia Parlamentjéhez. 
 

IV. 
 

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET   
SZÁM: 016-28/2011-I          Rácz Szabó László  s. k., 
              
                                                                             a  képviselő-testület elnöke   
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 79. 
szakaszának 1. pontja  alapján benyújtjuk az  alábbi   

 
 
 

K E Z D E M É N Y E Z É S T  
 

A BÍRÓSÁGOK ÉS ÜGYÉSZSÉGEK SZÉKHELYEIR ŐL ÉS TERÜLETEIR ŐL SZÓLÓ 
TÖRVÉNY módosítására és kiegészítésére (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 116/2008. sz.), 
oly módon, hogy:   
 

- a 3. szakasz 31. pontjában törölni kell az alábbi szavakat: „Ada”, „Magyarkanizsa“, „Zenta“,  
„Adai“, „Magyarkanizsai“ és „Zentai“,  

- a 3. szakasz egy új ponttal bővül, amely a következőképpen  hangzik:  „A Zentai Alapfokú 
Bíróság Ada, Magyarkanizsa és Zenta területére, az Adai és Magyarkanizsai Szervezeti 
Egységekkel,”,  

- a  4. szakasz  23. pontjában  a  szöveg végén  törölni kell  a vesszőt, és  az  alábbi szavakkal kell 
kiegészíteni: „és a Zentai Alapfokú Bíróság”,   

- a 9. szakaszt egy új ponttal kell bővíteni, amely így hangzik: „Zentai Alapfokú Ügyészség a 
Zentai Alapfokú Bíróság területére,”  

 
 
A Zentai Alapfokú Bíróságon a bírák számának megállapításakor, a bíróságokon a bírók számáról szóló 
rendelet (a Szerb Köztársaság Hivatalos  Közlönye, 91/09. és  43/09. sz.) alapján Ada, Magyarkanizsa  
és Zenta  községek lakosainak nemzetiségi összetételéből kell kiindulni,  abból, hogy a legszámosabbak 
a magyar nemzetiségű állampolgárok  és  ennek alapján kell  megállapítani    a  bírók megfelelő számát, 
a  nemzeti összetétellel összhangban kell kijelöljék azokat a  bírókat,  akiknek  anyanyelvük  magyar, 
használják  e  nyelvet  és  legalább az  általános  iskolát  magyar  nyelven végezték,  mindezt  az eljárás 
gyorsítása,  a rendszer olcsóbbá tétele, az állampolgároknak az igazságügyhöz való  könnyebb  és  
egyenlő hozzáférése érdekében.  
 

I n d o k o l á s   
 

A bíróságok és ügyészségek székhelyeiről és területeiről szóló törvény módosításának és 
kiegészítésének az oka a társadalmi és a közélet decentralizálási politikájában, a helyi önkormányzatok 
jelentőségének növelésében, az olyan attribútumok visszaállításában van, amelyek a jövőben a községet 
jelentős központtá tennék, illetve a vagyon-visszaszármaztatásban, hogy az állampolgárok maguk 
irányítsák sorsukat.  
 
Zenta egy többnemzetiségű közeg, lakosainak száma kb. 25.000,  ahol  békében és egyetértésben együtt 
él  több  nemzet  képviselője. Közülük a legszámosabbak a magyarok és a szerbek.  
 
A bíróságok és ügyészségek székhelyeiről és területeiről szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 116/2008. sz.) egyebek között rendezi az alapfokú bíróságok alapítását, azok székhelyét és 
területét, amelyeken hatáskörét gyakorolja. Az idézett törvény 3. szakaszában egyenként fel vannak 
sorolva az alapfokú bíróságok, ugyanezen szakasz 31. pontjában  pedig az  áll, hogy: „a  Szabadkai 
Alapfokú Bíróság Ada, Topolya, Magyarkanizsa, Kishegyes és Zenta, valamint Szabadka város  
területére,  az Adai, Topolyai,  Magyarkanizsai  és Zentai  Szervezeti Egységekkel.”. Az idézett törvény 
4. szakaszában fel vannak sorolva a felső bíróságok is, a 23. pontban a Szabadkai Felső Bíróság. Az 
idézett törvény 9. szakaszában fel lettek sorolva az alapfokú ügyészségek.  
 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 7. szám − 

2011. június 13. 

 

 376 

Az igazságügyi rendszer reformálásával a Községi Bíróság a Szabadkai Alapfokú Bíróság Szervezeti 
Egységévé vált.  
 
Zenta község területére az alapfokú bíróság megalapításával a bírósági hálózat ésszerűbbé válna.  Ezen 
változással lehetővé válna a hatékonyabb  munkavégzés és hozzájárulna azon feltétel megvalósításához, 
miszerint   minden  állampolgár azonos  feltételek mellett   valósítja meg  jogát a  bíróság előtt, amely 
jogot  az  alkotmány, a törvények, Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma, Zenta község statútuma, 
valamint  az európai  normatívák tartalmaznak. Ily módon biztosíthatóvá válna a nemzeti közösségek 
nyelv- és íráshasználatának egyenjogúsága Zenta község területén (mindenekelőtt tekintettel arra, hogy 
Zenta községben az állampolgárok teljes számának 82%-a magyar nemzetiségű).  
 
Az alapfokú bíróságokhoz a tárgyak áramlása egy nagyon lényeges kritérium, mégsem lehet az egyedüli 
mértéke a bíróságok száma és azok káderbeli kapacitása megállapításának. A bíróságok hatáskörének és 
a bírák számának meghatározásában specifikus ismérvként figyelembe kell venni a földrajzi 
elhelyezkedést, a közúti hálózatokat, az utazási költségeket, a lakosság etnikai összetételét, amelyek 
mindegyike érinti az állampolgároknak az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését.  
 
Zenta, Ada és Magyarkanizsa községek eleget tesznek a konkrét kritériumokkal meghatározott bírósági 
hatáskörnek és a bírák számának, így a Zentai Alapfokú Bíróság megalapítása - mindenekelőtt 
tekintettel a lakosság képviseltségére,  amely  csaknem azonos a  felsorolt községekben – a  magyar 
nemzetiség  legnagyobb  százalékarányú  képviseltségére.  
 
Zenta, Ada és Magyarkanizsa községekben adottak feltételek a Zentai Alapfokú Bíróság működéséhez, 
tekintettel arra, hogy olyan épülettel rendelkezik (ahol a valamikori Zentai Községi Bíróság volt 
elhelyezve), amely megfelelő, rendelkezik a szükséges  számú  helyiségekkel,  tárgyalótermekkel, 
irodákkal és  raktárakkal).   
 
Az eljárás  gazdaságossága  és  célszerűsége céljából  figyelembe  kell venni az eljárás specifikusságát, 
miszerint az eljárások két nyelven folynak,  és  eszerint kell megállapítani  a  bírók számát, akik  a  
legnagyobb  mértékben  eleget  tesznek a fent felsorolt  feltételeknek,  különös  tekintettel   az eljárások 
kétnyelvűségére, és Ada, Magyarkanizsa  és Zenta  községek  lakosai nemzetiségi összetételével   
összhangban kell megállapítani  a  bírók  megfelelő számát,  akiknek anyanyelve  a magyar nyelv, akik  
használják  a  magyar nyelvet és akik legalább  az  általános  iskolát magyar nyelven végezték.   
 
Nem szabad elhanyagolni azt  a  tényt sem, hogy a községi bíróságok fennállása idején az Emberi és 
Kisebbségjogi Minisztérium az  OEBS-szel együttműködve szemináriumot szervezett a Zentai Községi 
Bíróságon (amely bíróságot a legfelsőbb szervek jelöltek ki), a Szerb Köztársaság déli részéről érkező 
bírók és ügyészek jelenlétében, hogy azok megismerkedhessenek a gyakorlatban is azzal, hogy hogyan  
kell vezetni  a  kétnyelvű bírósági eljárást, és, hogy e gyakorlati tudással gazdagodva ezt a tudást az 
eljárásaikban felhasználják.  
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság  Hivatalos  Közlönye, 129/2007. sz.) 
megállapítja, hogy „A helyi önkormányzati egység  szolgálatai az  önkormányzati teendőik ellátásában  
és a helyi önkormányzati egység  keretében annak  jogát és  kötelezettségét illető jelentős kérdések 
megoldásában foganatosítja a megfelelő intézkedéseket.  
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A Vajdaság Autonóm Tartomány  statútuma (a VAT Hivatalos Lapja, 17/91. sz.) 34. szakaszának  20. 
fordulata  előirányozza,  hogy a Vajdaság Autonóm Tartomány  Képviselőháza javasolja a bíroságokat 
érintő intézkedéseket a Vajdaság AT  területén, és  a  tartományi képviselőháznak a Vajdaság Autonóm 
Tartomány Képviselőházáról szóló rendelete (a Vajdaság AT Hivatalos  Lapja,  5/2010. sz.)  6. 
szakaszának 21. fordulata megállapítja, hogy  a  Vajdaság Autonóm  Tartomány Képviselőháza 
javasolja a  bírósági hálózatokat  a  Vajdaság AT területén.  
 
Tekintettel a fent előterjesztettekre, javasoljuk a képviselő-testületnek a végzésjavaslat és a 
kezdeményezés megvitatását és elfogadását.  
 

                                                            Meghatalmazott javaslattevő   
 
 

                                                           a Magyar Polgári Szövetség  
                                                          képviselői  

 

 
73. 
 

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. 
szám) 39. szakaszának 2. bekezdése alapján, a 38. szakasz 3. bekezdésével kapcsolatban és Zenta 
község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 67. szakaszának 1. bekezdése és 69. 
szakaszának 2. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2011. 06. 13-án tartott ülésén 
meghozta az alábbi 
  

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI KÖZSÉGI  KÉPVISELŐ-TESTÜLET  ELNÖKHELYETTESÉNEK 

FELMENTÉSÉRŐL  
 

I.  
 

A képviselő-testület BORBÉLY FERENCET  e határozat meghozatalának napjával felmenti a 
Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettesének tisztsége alól. 
 
 

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

 
I n d o k o l á s  

 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. 

szám) 39. szakasza szabályozza, hogy a képviselő-testület elnökének van helyettese, aki őt távolléte 
vagy akadályoztatása esetén feladatai ellátásában helyettesíti, és hogy a képviselő-testület 
elnökhelyettesét az elnökkel azonos módon kell megválasztani és felmenteni, ugyanezen törvény 38. 
szakaszának 4. bekezdésében szabályozza, hogy a képviselő-testület elnöke megbízatási időtartamának 
lejárta előtt is felmenthető, megválasztásával azonos módon, a 3. bekezdésben pedig szabályozza, hogy 
az önkormányzati képviselők legalább egyharmadának javaslatára a képviselő-testület elnökét az 
önkormányzati képviselők közül választják, négyévi időtartamra, titkos szavazással, a községi 
képviselő-testület képviselői teljes létszámának szótöbbségével. 
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Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 69. szakasza 
szabályozza, hogy a képviselő-testület elnökének van helyettese, aki őt távolléte vagy akadályoztatása 
esetén feladatai ellátásában helyettesíti, és hogy a képviselő-testület elnökhelyettesét az elnökkel azonos 
módon kell megválasztani és felmenteni. 

A 67. szakasz 1. bekezdése szabályozza, hogy az önkormányzati képviselők legalább 
egyharmadának javaslatára a képviselő-testület elnökét az önkormányzati képviselők közül választják, 
négyévi időtartamra, titkos szavazással, a községi képviselő-testület képviselői teljes létszámának 
szótöbbségével. 

A 68. szakasz szabályozza, hogy a képviselő-testület elnöke megbízatásának letelte előtt is 
felmenthető személyes kérelmére vagy a képviselők legalább egyharmadának a javaslatára, hogy a 
javaslatot írásban, indokolással ellátva kell benyújtani, és hogy felmentése a megválasztására 
előirányzott módon és eljárással történik. 

A Zentai Községi Képviselő-testület képviselőinek csoportja a Zentai Községi Képviselő-
testület ügyrendjével összhangban 2011. 06. 13-án benyújtotta a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnökének a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettesének felmentésére vonatkozó javaslatot 
azzal az indokolással, hogy feladatait nem látta el kielégítő módon. 

A lefolytatott titkos szavazást követően a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjével 
összhangban Borbély Ferenc fel lett mentve a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettesének 
tisztsége alól. 

 
A Községi Képviselő-testület a fentiek alapján a rendelkező rész szerint hozta meg a határozatot. 

 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
ZENTA KÖZSÉG                                                                Rácz Szabó László s. k., 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET                                      

            Szám: 020-61/2011-I                                            a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke  
Kelt: 2011. 06. 13-án 
 
 

 
74. 
 

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. 
szám) 39. szakaszának 2. bekezdése alapján, a 38. szakasz 3. bekezdésével kapcsolatban és Zenta 
község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 67. szakaszának 1. bekezdése és 69. 
szakaszának 2. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2011. 06. 13-án tartott ülésén 
meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI KÖZSÉGI  KÉPVISELŐ-TESTÜLET  ELNÖKHELYETTESÉNEK  

MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 
 

I.  
 

A képviselő-testület BERZE JÓZSEFET e határozat meghozatalának napjától kezdve 
megválasztja a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettesének. 

A Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettesének mandátuma a Zentai Községi 
Képviselő-testület képviselői megbízatásának leteltéig tart. 
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II. 
 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k o l á s  
 

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. 
szám) 39. szakasza szabályozza, hogy a képviselő-testület elnökének van helyettese, aki őt távolléte 
vagy akadályoztatása esetén feladatai ellátásában helyettesíti, és hogy a képviselő-testület 
elnökhelyettesét az elnökkel azonos módon kell megválasztani, ugyanezen törvény 38. szakaszának 3. 
bekezdésében szabályozza, hogy az önkormányzati képviselők legalább egyharmadának javaslatára a 
képviselő-testület elnökét az önkormányzati képviselők közül választják, négyévi időtartamra, titkos 
szavazással, a községi képviselő-testület képviselői teljes létszámának szótöbbségével. 

Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 69. szakasza 
szabályozza, hogy a képviselő-testület elnökének van helyettese, aki őt távolléte vagy akadályoztatása 
esetén feladatai ellátásában helyettesíti, és hogy a képviselő-testület elnökhelyettesét az elnökkel azonos 
módon kell megválasztani, a 67. szakasz 1. bekezdése pedig szabályozza, hogy az önkormányzati 
képviselők legalább egyharmadának javaslatára a képviselő-testület elnökét az önkormányzati 
képviselők közül választják, négyévi időtartamra, titkos szavazással, a községi képviselő-testület 
képviselői teljes létszámának szótöbbségével. 

A Zentai Községi Képviselő-testület képviselőinek csoportja a Zentai Községi Képviselő-
testület ügyrendjével összhangban 2011. 06. 13-án benyújtotta a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnökének a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettesének jelöltjére vonatkozó javaslatot. A 
lefolytatott titkos szavazást követően a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjével összhangban a 
Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettesévé Berze József lett megválasztva. 

A Községi Képviselő-testület a fentiek alapján a rendelkező rész szerint hozta meg a határozatot. 
 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
ZENTA KÖZSÉG                                                                 Rácz Szabó László s. k., 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET                                      

            Szám: 020-62/2011-I                                            a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke  
Kelt: 2011. 06. 13-án 
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75. 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005., 81/2005. 
és 83/2005. szám) 3., 4., 16. és 20. szakasza, a művelődésről szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 72/2009. szám) 42. szakasza, a  helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete 2011. június 13-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI THURZÓ LAJOS KÖZM ŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA 

TAGJÁNAK FELMENTÉSÉR ŐL  
 

I. 
 

A Községi Képviselő-testület felmenti a Zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ 
igazgatóbizottságának tagját, éspedig: 
 

1. Lengyel Lászlót – a foglalkoztatottak képviselőjét. 
 

II. 
 

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) 16. szakasza szerint az intézmény szervei az igazgató, az igazgató- és a 
felügyelőbizottság. 
 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 szerint az intézmény igazgatóját, igazgató- és 
felügyelőbizottságát 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, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. 
bekezdésének 10. pontja alapján a községi képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal 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 Zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ dolgozói gyűlése 2011. április 20-án tartott 
ülésén javasolta Lengyel László felmentését a foglalkoztatottaknak az intézmény igazgatóbizottságában 
való képviselőjének tisztsége alól, mivel nevezett személynek – más tisztségre való kinevezése miatt – 
szünetel a munkaviszonya az intézményben.  
 A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott előterjesztője javaslatot tett Lengyel Lászlónak, a foglalkoztatottaknak a Zentai Thurzó 
Lajos Közművelődési Központ igazgatóbizottságában való képviselőjének a Zentai Thurzó Lajos 
Közművelődési Központ igazgatóbizottsági tagjának tisztsége alóli felmentésére. 
  
 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
− 7. szám − 

2011. június 13. 

 

 381 

A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a Zentai 
Községi Képviselő-testület káderügyi, választási és kinevezési bizottságának javaslatát és véleményét 
Lengyel Lászlónak a Zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ 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: 020-49/2011-I                                                  a Zentai KKT elnöke  
 

 
76. 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005., 81/2005. 
és 83/2005. szám) 3., 4., 16. és 20. szakasza, a művelődésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
72/2009. szám) 42. szakasza, a  helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete 2011. június 13-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI THURZÓ LAJOS KÖZM ŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA 

TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉR ŐL  
 

I. 
 

 A Községi Képviselő-testület kinevezi a Zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ 
igazgatóbizottságának tagját, éspedig: 
 

1. Bűn Zoltán Zenta, Árpád u. 82. sz. alatti lakost, a foglalkoztatottak képviselőjét – az 
igazgatóbizottság tagjának. 
 

II. 
 

 A Zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ igazgatóbizottsági tagjának mandátuma a Zentai 
Thurzó Lajos Közművelődési Központ igazgatóbizottsági tagjainak a Zentai Községi Képviselő-testület 
2009. február 25-én kelt, 020-8/2009-V. számú határozatával kinevezett igazgatóbizottsági 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 közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005., 
81/2005. és 83/2005. szám) 16. szakasza szerint az intézmény szervei az igazgató, az igazgató- és a 
felügyelőbizottság. 
 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 szerint az intézmény igazgatóját, igazgatóbizottságát 
és felügyelőbizottságát az alapító nevezi ki és menti fel. 
 A művelődésről szóló törvény 42. szakaszának 1. bekezdése szerint, ha az intézménynek a Szerb 
Köztársaság, az autonóm tartomány, illetve a helyi önkormányzati egység az alapítója, az 
igazgatóbizottsági tagok legfeljebb egyharmadát az intézmény foglalkoztatottainak sorából az intézmény 
reprezentatív szakszervezetének javaslatára, amennyiben pedig nem létezik reprezentatív szakszervezet, 
a foglalkoztatottak többségének javaslatára kell kinevezni. 
 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, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. 
bekezdésének 10. pontja alapján a községi képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal 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 Zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ dolgozói gyűlése 2011. április 20-án tartott 
ülésén javasolta Bűn Zoltán kinevezését a foglalkoztatottaknak az intézmény igazgatóbizottságában való 
képviselőjévé. 
 A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott előterjesztője javaslatot tett Bűn Zoltánnak a foglalkoztatottaknak a Zentai Thurzó Lajos 
Közművelődési Központ igazgatóbizottságában való képviselőjévé való kinevezésére. 
 A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a 
Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi, választási és kinevezési bizottságának javaslatát és 
véleményét Bűn Zoltánnak a foglalkoztatottaknak a Zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ 
igazgatóbizottságában való képviselőjévé való 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: 020-48/2011-I                                                         a Zentai KKT elnöke  
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77. 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005., 81/2005. és 
83/2005. szám) 18. szakasza,  a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 10. pontja és Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 
alapszabálya 26. szakaszának 4. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2011. június 13             
-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE MEGBÍZOTT IG AZGATÓJÁNAK 

FELMENTÉSÉRŐL  
 

I. 
 

A Községi Képviselő-testület a kinevezési idő letelte miatt Vörös Attilát FELMENTI  Zenta Község 
Idegenforgalmi Szervezete megbízott igazgatójának tisztsége alól. 
 

II. 
 

A határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
 

I n d o k o l á s: 
 
 Az idegenforgalomról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2009. és 88/2010. szám) 
30. szakasza szerint az idegenforgalmi szervezetek a közszolgálatokat szabályozó jogszabályok szerint 
gazdálkodnak. 
 A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005., 
81/2005. és 83/2005. szám) 18. szakasza szerint az intézmény igazgatóját 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, 5/2011. szám) 46. szakaszának 10. 
pontja alapján a községi képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal 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 Idegenforgalmi Szervezete alapszabálya 26. szakaszának 4. bekezdése szerint a 
szervezet igazgatóját az alapító nevezi ki és menti fel. 
 A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott előterjesztője javaslatot tett Vörös Attilának, Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 
megbízott igazgatójának tisztsége alóli felmentésére, mivel letelt az az idő, amelyre a kinevezés szólt. 
 A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a 
Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi, választási és kinevezési bizottságának javaslatát és 
véleményét a megbízott igazgató felmentésére vonatkozóan, a rendelkező rész szerinti határozatot hozta. 
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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:  02-4 /2011-I                                                                   a Zentai KKT elnöke  
 

 
78. 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005., 81/2005. és 
83/2005. szám) 18. szakasza,  a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 10. pontja és Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 
alapszabálya 26. szakaszának 4. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2011. június 13         
-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 
 

H A T Á R O Z A T O T 
ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE MEGBÍZOTT IG AZGATÓJÁNAK 

KINEVEZÉSÉRŐL  
 
  I. 
 
A Községi Képviselő-testület Vörös Attilát KINEVEZI  Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 
megbízott igazgatójának az igazgató kinevezéséig, de legfeljebb a kinevezés napjától számított egyéves 
időszakra. 
 

II. 
 

A határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
 

I n d o k o l á s: 
 
 Az idegenforgalomról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2009. és 88/2010. szám) 
30. szakasza szerint az idegenforgalmi szervezetek a közszolgálatokat szabályozó jogszabályok szerint 
gazdálkodnak. 
 A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005., 
81/2005. és 83/2005. szám) 18. szakasza szerint az intézmény igazgatóját 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, 5/2011. szám) 46. szakaszának 10. 
pontja alapján a községi képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal összhangban kinevezi és 
felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottságát és 
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felügyelőbizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja alapszabályukat, a 
törvénnyel összhangban. 
 Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete alapszabálya 26. szakaszának 4. bekezdése szerint a 
szervezet igazgatóját az alapító nevezi ki és menti fel. 
 A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott előterjesztője javaslatot tett Vörös Attilának Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 
megbízott igazgatójává való kinevezésére. 
 A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a 
Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi, választási és kinevezési bizottságának javaslatát és 
véleményét a megbízott igazgató 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: 02-5/2011-I                                                               a Zentai KKT elnöke  
 

 
79. 
 
Az egészségvédelemről szóló törvény (az  SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005.,88/2010., 99/2010., 
72/2009. sz.)  130. szakasza  3  bekezdése,  a  helyi önkormányzatról szóló törvény  (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja,  Zenta község statútuma  (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.)  46. szakaszának  10.  bekezdése  alapján Zenta Község Képviselő-
testülete  a  2011. június 13-án tartott üléséne meghozta  az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T  
A ZENTAI  GYÓGYSZERTÁR IGAZGATÓJÁNAK  KINEVEZÉSÉR ŐL 

 
I.   
 

A KKT kinevezi  TAMARA  ĐURIĆ ŽIVKOVIĆOT,  okl. gyógyszerészt, specialistát, zentai,  Dr. 
Zoran  Đinñić u.  6/11. sz. alatti lakost négyéves megbízatási időre a Zentai Gyógyszertár igazgatójává.  
 

II.   
 

A jelen határozatot  Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.  
 

I n d o k l á s:  
 

Az  egészségvédelemről szóló törvény (az  SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005.,88/2010., 99/2010., 
72/2009. sz.)  130. szakaszának 3. bekezdése szerint  az egészségügyi intézmény igazgatóját, 
igazgatóhelyettesét,  igazgatóbizottsági és felügyelő bizottsági tagjait  az  alapító nevezi  ki  és menti  
fel.  
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A  helyi önkormányzatról szóló törvény  (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja szerint a  képviselő-testület  nevezi  ki  és  menti fel  az  igazgatóbizottság és a 
felügyelő bizottság tagjait,  nevezi  ki és  menti fel  a közvállalatok és intézmények, szervezetek és 
szolgálatok  igazgatóit, amelyeknek az  alapítója, és, összhangbana törvénnyel jóváhagyja azok 
alapszabályait.  
 
Zenta község statútuma  (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.)  46. szakaszának  10.  bekezdése 
szerint a  képviselő-testület  nevezi  ki és menti fel az  igazgatóbizottságot  és  a felügylő bizottságot és   
nevezi  ki és menti fel  a  közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok  igazgatóit, 
amelyeknek az  alapítója,  és, összhangbana törvénnyel jóváhagyja  azok alapszabályait.  
 
A Zentai Gyógyszertár  igazgatóbizottsága  a  2011. június  03-án tartott  ülésén   határozatot hozott   a 
Zentai Gyórgyszerár igazgatójának megválasztásáról és jelöléséről. és javasolják az alapítónak, hogy a 
Zentai Gyógyszertár  igazgatójává  az  nevezze  ki  TAMARA  ĐURIĆ ŽIVKOVIĆOT,  okl. 
gyógyszerészt, specialistát, zentai,  Dr. Zoran  Đinñić  u.  6/11. sz. alatti lakost, négyéves megbízatási 
időre  a Zentai Gyógyszertár igazgatójává.   
 
A Zentai Gyógyszertár   javaslatával összhangban  Zenta  község Községi Tanácsa, mint   a  képviselő-
testület  által  hozandó  aktus  meghatalmazott  javaslattevője a  végzésében  javasolta  Tamara Đurić 
Živkovć, okl. gyógyszerészt, specialistát négyéves megbízatási időre a Zentai Gyógyszertár 
igazgatójává való  kinevezését. 
 
Zenta Község Képviselő-testülete Zenta  község Községi Tanácsa   javaslatának a  megvitatását és Zenta  
Község Képviselő-testülete  káderügyi,  választási  és  kinevezési  tanácsa  véleményének  megszerzését 
követően kinevezi Tamara Đurić Živkovć, okl. gyógyszerészt, specialistát a négyéves  megbízatási időre  
a Zentai  Gyógyszertár igazgatójává.  
 
JOGORVOSLATI  UTASÍTÁS:  A jelen  határozat végleges  a  közigazgatási eljárásban. A határozat 
ellen   közigazgatási eljárás  indítható  a  belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, Nemanjina  u 9. sz. A 
belgrádi Közigazgatási Bíróságnhoz  a  fellebbezést  közvetelnül  vagy postai  úton kell  megküldeni  a  
jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belü.  
 
ZENTA  KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE    Rácz  Szabó László s. k.,  
Szám: 020-60/2011-I       Zenta  KKT  elnöke   
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80. 
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló   törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  72/2009. sz.)  
53. szakaszának 2. bekezdése  és  54. szakasza,  a  helyi  önkormányzatról szóló törvény  (az  SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza  1. bekezdésének 20. pontja,  valamint Zenta  község 
statútuma (Zenta  Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.)  46. szakaszának 9. pontja  alapján  Zenta 
Község Képviselő-testülete a  2011. június 13-án tartott  ülésén  meghozta  az  alábbi    
 
 

HATÁROZATOT 
A  ZENTAI  STEVAN MOKRANJAC  ALAPFOKÚ  ZENEISKOLA  

ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A  FELMENTÉSÉRE ŐL   
 

I.  
 

A KKT felmenti    Zentai Stevan Mokranjac  Alapfokú Zeneiskola   iskolaszéktagját:   
 

- Tamara  Đurić  Živkovićot – a  szülők képviselőjét.  
 

II.   
 

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta  Község  Hivatalos  Lapjába.  
 
 
 
 
 

I n d o k 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 szerveinek 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 14.  bekezdése  szerint  az  igazgatási szerv   kinevezéséről, illetve  felmentéséről   a  
határozat  a közigazgatási eljárásban végleges.  
 
Zenta  község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.)  46. szakaszának 9. pontja  szerint 
a  képviselő-testület a  statútumban megállapított szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és  
szervezeteket  alapít és  gyakorolja  felettük a felügyeletet.   
 
A Zentai Stevan Mkranjac  Alapfokú Zeneiskola   szülői tanácsa a  2011. április  27-én tartott   ülésén   
elfogadta  Tamara  Đurić  Živković kérelmét,  miszerint  nincs  lehetősége arra, hogy részt vegyen az  
iskolaszák munkájában, így   a  Zentai Stevan Mokranjac  Alapfokú Zeneiskola   iskolabizottsága  
tagjának   javasoltál   Stojanović Szilvia, szülőt, zentai,   Zsákutca 5. sz. alatti lakost.  
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A Zentai Stevan Mokranjac  Alapfokú Zeneiskola  szülői tanácsának javaslatával összhangban Zenta  
község Községi Tanácsa,  mint  a Zentai Községi Képviselő-testület  által  hozandó aktusok   
javaslattevője végzésében javasolta   Tamara  Đurić  Živkovićnak  a  Zentai Stevan Mokranjac  
Alapfokú Zeneiskola   iskolaszéki tagságából  a szülők képviselőjeként való felementését.  
 
Zenta Község Képviselő-testülete  Zenta község  Községi Tanácsa javaslatának  a  megvitatását  és 
Zenta Község Képviselő-testülete káderügyi,  választási  és  kinevezési  tanácsa véleményének  
megszerzését követően a Zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola  iskolaszéktagjának a  
felmentéséről  meghozta  a    rendelkező rész  szerinti  határozatot.  
 
JOGORVOSLATI  UTASÍTÁS:  A jelen  határozat végleges  a  közigazgatási eljárásban. A határozat 
ellen   közigazgatási eljárás  indítható  a  belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, Nemanjina  u 9. sz. A 
belgrádi Közigazgatási Bíróságnhoz  a  fellebbezést  közvetelnül  vagy postai  úton kell  megküldeni  a  
jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belü.  
 
ZENTA  KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE    Rácz  Szabó László s. k.,  
Szám: 020-52/2011-I                 Zenta  KKT  elnöke   
 
 

 
81. 
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  72/2009. sz.)  
53. szakaszának 2. bekezdése  és  54. szakasza,  a  helyi  önkormányzatról szóló törvény  (az  SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza  1. bekezdésének 20. pontja,  valamint Zenta  község 
statútuma (Zenta  Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.)  46. szakaszának 9. pontja  alapján  Zenta 
Község Képviselő-testülete a  2011. június 13-án tartott  ülésén  meghozta  az  alábbi    
 
 

HATÁROZATOT 
A  ZENTAI  STEVAN MOKRANJAC  ALAPFOKÚ  ZENEISKOLA  

ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A  KINEVEZÉSÉR ŐL 
 

I.  
 

A KKT  kinevezi a Zentai Stevan Mokranjac  Alapfokú Zeneiskola   iskolaszéktagját:   
 

- Szilvia  Stojanović,  zentai, Zsákutca  5. sz. alatti lakost – a szülők képviselőjét.  
 

II.   
 

A Zentai Stevan Mokranjac iskolaszéktagjának a megbízatási ideje a Zentai Községi Képviselő-testület 
020-98/2010-V-ös számú, 2010. 07. 05-én kelt határozatával kinevezett, a  Zentai Stevan Mokranjac 
Alapfokú Zeneiskola iskolaszéktagjai mandátumának a lejártáig tart.  
 

III. 
 

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község  Hivatalos  Lapjába.  
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I n d o k 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 szerveinek 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 3-3 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   a  
határozat  a közigazgatási eljárásban végleges.  
 
Zenta  község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.)  46. szakaszának 9. pontja  szerint 
a  képviselő-testület a  statútumban megállapított szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és  
szervezeteket  alapít és  gyakorolja  felettük a felügyeletet.   
 
A Zentai Stevan Mkranjac  Alapfokú Zeneiskola   szülői tanácsa a  2011. április  27-én tartott   ülésén   
elfogadta  Tamara  Đurić  Živković kérelmét,  miszerint  nincs  lehetősége arra, hogy részt vegyen az  
iskolaszák munkájában, így   a  Zentai Stevan Mokranjac  Alapfokú Zeneiskola   iskolabizottsága  
tagjának   javasoltál   Stojanović Szilvia, szülőt, zentai,  Zsákutca 5. sz. alatti lakost.  
 
A Zentai Stevan Mokranjac  Alapfokú Zeneiskola  szülői tanácsának javaslatával összhangban Zenta  
község Községi Tanácsa,  mint  a Zentai Községi Képviselő-testület  által  hozandó aktusok   
javaslattevője végzésében javasolta   Szilvia Stojanović kinevezését   a  Zentai Stevan Mokranjac  
Alapfokú Zeneiskola  iskolaszéktagjává  a szülők  képviselőjeként.  
 
Zenta Község Képviselő-testülete  Zenta község  Községi Tanácsa javaslatának  a  megvitatását  és 
Zenta Község Képviselő-testülete káderügyi,  választási  és  kinevezési  tanácsa véleményének  
megszerzését követően a Zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola iskolaszéktagjának a  
kinevezéséről  meghozta  a    rendelkező rész szerinti  határozatot.  
 
 
JOGORVOSLATI  UTASÍTÁS:  A jelen  határozat végleges  a  közigazgatási eljárásban. A határozat 
ellen   közigazgatási eljárás  indítható  a  belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, Nemanjina  u 9. sz. A 
belgrádi Közigazgatási Bírósághoz  a  fellebbezést  közvetlenül  vagy postai  úton kell  megküldeni  a  
jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül.  
 
 
ZENTA  KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE    Rácz  Szabó László s. k., 
Szám: 020-53/2011-I                 Zenta  KKT  elnöke   
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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 

 


