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1.
Az állami szervekbeli munkaviszonyról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 48/91., 66/91.,
44/98. sz. – egyéb törvények, 49/99-egyéb törvények, 34/01.sz. – egyéb törvények, 39/02., 49/05.
sz. – a SZK Alkotmánybíróságának határozata, 79/05. sz. – egyéb törvények, 81/05. sz. – egyéb
törv. kiig. és 83/05. sz. – egyéb törv. kiig) 37., 50. és 51. szakasza, az állami szervekben és
közszolgálatokban a keresetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 34/01., 62/06. sz. –
egyéb törv., 62/06-egyéb törv., 63/06. sz. egyéb törv. kiig. és 1169/08. sz. – egyéb törv.,
92/2011. és 99/2011. sz. – egyéb törv.) 9. szakaszának 3. bekezdése, kapcsolatban az állami
szervekben a választott és kinevezett személyek és foglalkoztatottak keresete elszámolási és
kifizetési szorzószámáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 44/08. sz. –
egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 2/2012. sz.) 5. szakaszával, az állami szervek külön
kollektív szerződése (az SZK Hivatalos Közlönye, 23/98. és 11/2009. sz.) 1a. szakasza, valamint
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7. pontja
alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2012. január 26-án tartott ülésén meghozta az alábbi
RENDELETET
ZENTA KÖZSÉG SZERVEIBEN, SZERVEZETEIBEN ÉS HIVATALAIBAN A
MEGVÁLASZTOTT, KINEVEZETT ÉS TISZTSÉGBE HELYEZETT SZEMÉLYEK
KERESETÉRŐL
1. szakasz
A képviselő-testület a jelen rendelettel rendezi a Zentai Községi Képviselő-testület által
megválasztott, kinevezett vagy tisztségbe helyezett személyek és a község polgármestere vagy a
Községi Tanács által tisztségbe helyezett személyek (a továbbiakban: megválasztott és tisztségbe
helyezett személyek) keresetei, pótlékai, térítményei és egyéb jövedelmei megállapításának módját.
2. szakasz
A megválasztott és kinevezett személyek a Zentai Községi Képviselő-testület által megválasztott és
kinevezett személyek, éspedig: a község polgármestere, a község alpolgármestere, a Községi
Képviselő-testület elnöke, a Községi Képviselő-testület elnökhelyettese, a Községi Tanács tagjai és
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének igazgatója.
A tisztségbe helyezett személyek azok a személyek, akiket a Községi Képviselő-testület, a Községi
Tanács és a község polgármestere helyezett tisztségbe, éspedig: a Községi Képviselő-testület
titkára, a községi vagyonjogi ügyész, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője, a Községi
Közigazgatási Hivatal vezetőjének helyettese, a községi költségvetés-felügyelőségi szolgálat
vezetője és a község polgármesterének tanácsnokainak.
3. szakasz
A megválasztott és tisztségbe helyezett személyek kereseteit az alábbiak alapján kell megállapítani:
1) kereset-elszámolási alap (a továbbiakban: alap),
2) az alappal szorzandó szorzószám (a továbbiakban: szorzószám),
3) keresetpótlék,
4) kötelezettség, amelyet, összhangban a törvénnyel, a foglalkoztatott a keresetéből a kötelező
társadalombiztosítás alapján adóra és járulékokra fizet.
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4. szakasz
A kereset-elszámolási és –kifizetési alapot a Szerb Köztársaság Kormánya rendezi.
A szorzószám a teendők összetettségét, a felelősséget, a munkafeltételeket és a szakmai
képzettséget fejezi ki.
A szorzószám tartalmazza a munka folyamán étkeztetési térítmény címén fizetett pótlékot és az évi
szabadság használatára fizetett nyaralási pótlékot.
5. szakasz
A megválasztott személyek kereset-elszámolási szorzószáma az alábbi:
- 7,74 a község polgármesterének,
- 7,59 az alpolgármesternek,
- 7,59 a Községi Képviselő-testület elnökének,
- 6,99 a Községi Tanács tagjainak.
6. szakasz
A kinevezett és tisztségbe helyezett személyek kereset-elszámolási szorzószáma az alábbi:
- 14,85 a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének,
- 14,85 a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője helyettesének,
- 14,85 a Községi Képviselő-testület titkárának,
- 12,95 a Községi Tanács titkárának,
- 14,85 a községi vagyonjogi ügyésznek,
- 12,95 a község polgármestere tanácsnokainak,
- 14,85 a községi költségvetés-felügyelőségi szolgálat vezetőjének,
- 14,85 Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete igazgatójának.
A jelen szakasz 1. bekezdésében megállapított szorzószámok a teendők összetettsége és a
munkafelelősség alapján növekednek kiegészítő szorzószámokkal, éspedig:
- 9 a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének,
- 7 a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője helyettesének,
- 6 a Községi Képviselő-testület titkárának,
- 5 a Községi Tanács titkárának,
- 6 a községi vagyonjogi ügyésznek,
- 6 a község polgármestere tanácsnokának,
- 8 a községi költségvetés-felügyelőségi szolgálata vezetőjének,
- 5 Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete igazgatójának.
A jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében megállapított szorzószámok növekednek:
- 30%-kal a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének,
- 30%-kal a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője helyettesének,
- 30%-kal a Községi Képviselő-testület titkárának,
- 30%-kal a Községi Tanács titkárának,
- 30%-kal a községi vagyonjogi ügyésznek,
- 20%-kal a község polgármestere tanácsnokának,
- 30%-kal a községi költségvetés-felügyelőségi szolgálat vezetőjének,
- 15%-kal Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete igazgatójának.
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7. szakasz
A keresetpótlék az alábbiakra jár:
1. a munkaviszonyban töltött időre (holtmunka), minden betöltött munkaévre – 0,4%,
2. ügyeletek és egyéb, a jogszabályokkal megállapított teljes munkaidőnél hosszabb ideig a
munkában töltött esetekre (túlóra) – 26%,
3. munkaszüneti állami és vallási ünnepen végzett munkára – 110%,
4. éjszakai munkára (22,00 és következő nap 6,00 óra között), ha ilyen munka nem lett
értékelve a szorzószám megállapításakor – 26%.
A keresetpótlékok elszámolását és kifizetését az e területet szabályozó jogszabályokkal
összhangban kell eszközölni.
8. szakasz
A kereset minden kifizetésekor a keresetre jogosultnak írott formában elszámolást kell kézbesíteni,
amely tartalmazza a kereset elszámolása minden alapjára vonatkozó adatot.
9. szakasz
A megválasztott személyek, akik a tisztségbe való megválasztásuk előtt nyugdíjra való
jogosultságot valósítottak meg, jogosultak a keresetük egy részére a nyugdíjuk és a keresetük
különbözetének mértékében, amelyet kaptak volna ebben a tisztségben, ha nem valósították volna
meg nyugdíjjogosultságukat.
10. szakasz
A megválasztott személyek, akik nincsenek állandó munkaviszonyban a községi szervekben,
jogosultak a tisztség ellátásárért járó térítményre.
A jelen szakasz előző bekezdése szerinti személyt a tisztség ellátásáért a térítmény illeti meg,
amelyet a jelen rendelet 6. szakasza szerinti megfelelő kereset-elszámolási és –kifizetési
szorzószám 30%-kának a kereset-elszámolási és –kifizetési alappal történő szorzásával kell
megállapítani.
A jelen szakasz 2. bekezdése szerinti elszámolást a Községi Közigazgatási Hivatalnak a pénzügyi
teendőkben hatáskörrel rendelkező osztálya végzi a községi költségvetés terhére, a zentai Községi
Közigazgatási Hivatala foglalkoztatottjai számára előirányozott módon és határidőkben,
összhangban az érvényes előírásokkal.
11. szakasz
A megválasztott személyek, akik állandó munkaviszonyban vannak a községi szervekben és a
tisztségbe helyezett személyek jogosultak a keresetre az évi szabadság használatának idején és az
ünnepnapokon, amelyek esetében a törvény előirányozza, hogy munkaszüneti napok, illetve
jogosultak a keresettérítésre a munkából való ideiglenes akadályoztatás miatti távolmaradásuk
esetén, szakmai oktatás és továbbképzés esetén, és, összhangban a törvénnyel és a kollektív
szerződéssel, a munkából való távolmaradás egyéb eseteiben.
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12. szakasz
A jelen rendelet 11. szakasza szerinti személyek a munkából való távolmaradásuk idején jogosultak
az előző három hónapban megvalósított havi átlagkeresetük mértékéig a keresetpótlékra az alábbi
esetekben:
- fizetett távolmaradás használata,
- szakmai oktatás és továbbképzés,
- katonai gyakorlatok és az állami szerv meghívására való megjelenés,
- egyéb, a kollektív szerződésben megállapított esetekben.
13. szakasz
A jelen rendelet 11. szakasza szerinti személyt megilleti a keresettérítmény a munkából 30 napig
való távolmaradás idején ideiglenes munkaképtelenség miatt, éspedig:
1. Az ideiglenes munkaképtelenség fellépésének hónapját megelőző három hónapban
megvalósított átlagkeresete 65%-ának mértékéig, ha ezt betegség vagy munkahelyen kívüli
sérülés okozta,
2. Az ideiglenes munkaképtelenség fellépésének hónapját megelőző három hónapban
megvalósított átlagkeresete 100%-ának mértékéig, ha ezt munkahelyi sérülés vagy
professzionális megbetegedés okozta.
A munkából több mint 30 napig ideiglenes munkaképtelenség miatti távolmaradás idején a jelen
szakasz előző bekezdése szerinti személyek, az érvényes jogszabályok szerint jogosultak a
keresettérítményre.
14. szakasz
A jelen rendelet 11. szakasza szerinti személyek az érvényes jogszabályokkal rendezett feltételekkel
és módon jogosultak a hazai és a külföldi hivatali kiküldetés költségeinek megtérítésére.
15. szakasz
A jelen rendelet 11. szakasza szerinti személyeket megilletik az utazási költségek a városi, a
külvárosi és a városok közötti közlekedésben a havi bérleti díj mértékéig, vagy havi bérlet
formájában.
Azon útvonalak esetében, ahol a szállítmányozó nem teszi lehetővé havi bérlet vásárlását, a jelen
szakasz 1. bekezdése szerinti személy jogosult az utazási költségeinek pénzbeli térítményére,
éspedig a valós költségek mértékéig.
A valós költségeket a munkába járás és a munkából való távozás napjai számának és az egyenkénti
jegy árának összege alapján kell megállapítani a vonalon és a távolságban, amelyet a foglalkoztatott
igénybe vesz, és amelyre nincs bérlet.
Ha ugyanazon az útvonalon a szállítmányozást több szállítmányozó végzi, a valós szállítási
költségek megállapításakor alapul azon szállítmányozó egyenkénti jegyárának összegét kell venni,
akinek az ára a legalacsonyabb.
Az a személy, akinek nincs lehetősége a munkába járáskor és a munkából való távozáskor
nyilvános közlekedést igénybe venni, mert a konkrét útvonalon nincs szervezett nyilvános
közlekedés, jogosult pénzbeli költségtérítésre a nyilvános közlekedésben a hasonló útvonalon
érvényes havi előfizetési jegy mértékéig, éspedig a szállítmányozó bizonylata alapján.
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16. szakasz
A jelen rendelet 11. szakasza szerinti személyt, aki nyugdíjba vonul, megilleti a végkielégítés a
keresetének másfélszereséig, amelyet a végkielégítés kifizetését megelőző hónapban valósított
volna meg, azzal, hogy az nem lehet alacsonyabb a statisztikai teendőkben hatáskörrel rendelkező
köztársasági szerv utoljára véglegesen közzétett adata szerinti, a Szerb Köztársaságban érvényes
három átlagkeresetnél.
17. szakasz
A megválasztott és tisztségbe helyezett személyek jogosultak utazási költségeik megtérítésére,
amelyek a községi szerv ülésére való jövetel és az arról való távozás alkalmával keletkeznek, a
városi, külvárosi és városközi közlekedésben az egyenkénti jegy árának mértékéig.
18. szakasz
A személynek, aki viselte az elhunyt megválasztott és tisztségbe helyezett személy temetkezési
költségeit, a csatolt számlák alapján segély fizetendő ki a temetkezési költségek mértékéig,
legfeljebb az adózás alá nem eső összeg mértékéig, amelyet a polgárok jövedelemadójáról szóló
törvény rendelkezései határoznak meg.
19. szakasz
A Községi Képviselő-testület által megválasztott és tisztségbe helyezett személyek kereseteiről,
térítményeiről és egyéb jövedelméről az egyenkénti határozatokat a Községi Képviselő-testület
hatásköri munkatestülete hozza meg.
A Községi Tanács, illetve a község polgármestere által megválasztott és tisztségbe helyezett
személyek kereseteiről, térítményeiről és egyéb jövedelméről az egyenkénti határozatokat a
Községi Tanács, illetve a község polgármestere hozza meg.
20. szakasz
A megválasztott és tisztségbe helyezett személy a tisztség megszűnésekor 6 hónapig jogosult
keresetére, abban a mértékben, amely a tisztség megszűnéséig megillette.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti keresetre való jogosultság meghosszabbítható 6 hónappal, ha
ebben az időszakban a megválasztott és tisztségbe helyezett személy nyugdíjjogosultságot szerez.
A jelen szakasz 1. és 2. bekezdése szerinti jogosultságok munkaviszony létesítésével vagy a
nyugdíj- és rokkantbiztosításról szóló jogszabály szerinti nyugdíjjogosultság megszerzésével
megszűnnek
21. szakasz
A jelen rendelettel nem megállapított jogokat és kötelezettségeket a megválasztott, kinevezett és
tisztségbe helyezett személyek az érvényes jogszabályokkal összhangban valósítják meg.
22. szakasz
A jelen rendeletnek hatálybalépésével hatályát veszti a Zenta község szerveiben és szervezeteiben a
megválasztott személyek fizetés-elszámolási szorzószámának megállapításáról szóló szabályzat
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 18/04. és 7/05. sz.) és Zenta község szerveiben és szervezeteiben a
tisztségbe helyezett személyek fizetés-elszámolási szorzószámának a megállapításáról szóló
rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 3/07. sz.).
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23. szakasz
A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon
lép hatályba, és a 2012 januárjára vonatkozó kereset-elszámolástól –és kifizetéstől kezdődően kell
alkalmazni.
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZÁM: 12-3/2011-I

Rácz Szabó László s. k.,
a Községi Képviselő-testület elnöke

2.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32.
szakasza 1. bekezdésének 4. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,
5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és a helyi foglalkoztatási tanács 2012. 01. 20án kelt 101-1/2012-I szám alatti véleményezése alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012.
január 26-án tartott ülésén meghozta az alábbi

VÉGZÉST
ZENTA KÖZSÉG 2012. ÉVI HELYI FOGLALKOZTATÁSI AKCIÓTERVÉNEK
ELFOGADÁSÁRÓL

I.
A Községi Képviselő-testület elfogadja Zenta község 2012. évi helyi foglalkoztatási akciótervét.
II.
Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 101-2/2012-I

Rácz Szabó László s. k.,
a Zentai KKT elnöke
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Zenta község

Zenta község 2012. évi helyi foglalkoztatási
akcióterve

Zenta, 2012. január
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BEVEZETŐ
Zenta község 2012. évi helyi foglalkoztatási akcióterve (a továbbiakban: akcióterv) az aktív
foglalkoztatáspolitika végrehajtásának alapvető eszközét képezi a 2012-es évben.
Az akcióterv megállapítja a foglalkoztatottság előmozdítására és a munkanélküliség csökkentésére
vonatkozó prioritásokat, célokat és intézkedéseket Zenta község területén (a továbbiakban: helyi
önkormányzat).
A helyi önkormányzat egyik prioritása a helyi foglalkoztatási akcióterv meghozatala, amely által
biztosítja a feltételeket a munkaerőpiacra gyakorolt nagyobb hatásgyakorlásra helyi szinten, az
összes releváns intézmény képviselőinek, a szociális partnerek és a foglalkoztatás és egyéb területek
szakértőinek bekapcsolásával, valamint az új aktív foglalkoztatási intézkedések fejlesztésének
ösztönzése.
A foglalkoztatás területére vonatkozó meglévő tényezők és prioritáselemzések, valamint megfelelő
kezdeményezések és projektumok alapján biztosítani kell a feltételeket az európai uniós alapok
eszközeihez való hozzáféréshez és a helyi foglalkoztatáspolitikai intézkedéseknek a Gazdasági és
Regionális Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) részéről és az intézkedéseknek
a Tartományi Munkaügyi‚ Foglalkoztatási és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Titkárság (a
továbbiakban: titkárság) részéről való társfinanszírozására szolgáló eszközökhöz való
hozzáféréshez.
JOGALAP
Az akcióterv meghozatalának jogalapját a foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való
biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/2010. szám, a továbbiakban:
törvény) 41. szakaszának rendelkezése foglalja magában, mely szakasz megállapítja, hogy a helyi
önkormányzat hatásköri szerve a beszerzett helyi foglalkoztatási tanácsi vélemény alapján
elfogadhatja a helyi foglalkoztatási akciótervet.
Úgyszintén, a fenti szakasz meghatározza, hogy amennyiben a helyi tanács több község területére
alakul, a helyi önkormányzatok hatásköri szervei a beszerzett helyi foglalkoztatási tanácsi vélemény
alapján elfogadhatják az e községek területére vonatkozó helyi foglalkoztatási akciótervet.
Az említett szakasz 3. bekezdése megállapítja, hogy a helyi foglalkoztatási akciótervnek
összhangban kell állni a nemzeti és a tartományi foglalkoztatási akciótervvel.
Az akcióterv tartalmazza a törvény 39. szakasza által előirányzott összes elemet:
– a foglalkoztatáspolitika megteremtésének és alkalmazásának makroökonómiai keretét,
– a munkaerőpiac helyzetét és folyamatait a következő évre vonatkozóan,
– a foglalkoztatáspolitika céljait és prioritásait,
– az aktív foglalkoztatáspolitikai programokat és intézkedéseket az elkövetkező évre vonatkozóan,
az azok végrehajtásáért való felelősséggel és a szükséges eszközökkel,
– a foglalkoztatáspolitika pénzügyi keretét és a finanszírozási forrásokat,
– az akcióterv megvalósítására irányuló teendők hordozóit,
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– a nehezebben foglalkoztatható személyek kategóriáit, akik prioritással rendelkeznek az aktív
foglalkoztatáspolitikai intézkedésekbe való bekapcsolásban,
– a programok és intézkedések megvalósítása sikerességének indikátorait és
– más elemeket.
Az akcióterv, valamint az előirányzott prioritások és intézkedések sikeres megvalósítása feltételezi
az összes intézmény és a szociális partnerek aktív részvételét és együttműködését. Ebből az okból
kifolyólag a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: helyi önkormányzati szerv) az
akcióterv előkészítésében és kidolgozásában felhasználta a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
Nagykikindai Fiókintézete (a továbbiakban: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat) adatait.
Úgyszintén, az akcióterv kidolgozásában támogatást nyújtottak a Tartományi Munkaügyi‚
Foglalkoztatási és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Titkárság és a Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálat képviselői.
Az akciótervet előzetesen véleményezte a Helyi Foglalkoztatási Tanács (a továbbiakban:
Foglalkoztatási Tanács).
Az akcióterv kidolgozása során használt legjelentősebb aktusok a foglalkoztatás területét illetően:
– a foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/2010. szám)
– a csökkent munkaképességű személyek professzionális rehabilitációjáról és foglalkoztatásáról
szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. szám)
– a 2011–2020. évi Nemzeti Foglalkoztatási Akcióstratégia (az SZK Hivatalos Közlönye, 37/2011.
szám)
– a 2012. évi Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv és
– a tartományi 2012. évi foglalkoztatási akcióterv.
Az akcióterv fejezetei:

1. Bevezető
2. A gazdasági helyzet a helyi önkormányzat területén;
3. A munkaerőpiac állapota a helyi önkormányzat területén;
4. A helyi önkormányzat foglalkoztatáspolitikája;
5. Megvalósított projektumok a helyi önkormányzatban;
6. Problémák a foglalkoztatáspolitika végrehajtásában a helyi önkormányzat területén;
7. A nehezebben foglalkoztatható munkanélküliek kategóriái;
8. A 2012. évi foglalkoztatáspolitikai célok;
9. A 2012. évi foglalkoztatáspolitikai prioritások;
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10. A 2012. évi foglalkoztatáspolitikai programok és intézkedések;
11. Az intézkedések realizálásához szükséges eszközök;
12. Az intézkedések végrehajtásának alanyai.

A GAZDASÁGI HELYZET A HELYI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETÉN
A helyi önkormányzat gazdasági helyzete a helyi önkormányzat gazdasági fejlődése helyi
önkormányzatban identifikált, kulcsfontosságú területeinek elemzése által kerül bemutatásra.
Az alapvető fejlődési irányok az alábbiak:

1. A beruházások idevonzása és pozitív üzleti légkör kialakítása
A helyi önkormányzatnak lehetősége van a beruházók részére számos üzleti előnyt kínálni, mint pl.
a magasan szakképzett munkaerő, jó földrajzi fekvés, olcsó munkaerő.
A külföldi és hazai beruházók idevonzása stabil politikai légkört feltételez mind az országban, mind
a régióban, a helyi önkormányzatok domináns szerepe pedig épp a beruházások fejlesztéséhez
szükséges feltételek megteremtésében rejlik a helyi környezetben, mégpedig többek között a
hatáskörükbe tartozó pénzügyi kedvezmények által.
A gazdasági fejlődés beindításának, valamint a munkaerőnek a kevésbé fejlett területeken való
megmaradásának és visszatérésének előfeltétele az infrastruktúra gyorsított kiépítése és a meglévő
infrastruktúra előmozdítása.

2. A kis- és középvállalatok támogatása és fejlődése
A kis- és középvállalatok és -vállalkozások fejlettségi szintjének elemzése arra utal, hogy ez a
szektor a gazdaság legvitálisabb és gazdaságilag leghatékonyabb részét képezi, és mind jelentősebb
szereppel bír a strukturális reformok végrehajtásában, különösen az új munkahelyek nyitása
funkciójában. Ezért megfelelő támogatást kell nyújtani ennek a szektornak olyan politika
alkalmazásával, amely ösztönzi annak további fejlődését.
A kis- és középvállalatok támogatása a jelentősebb helyi szintű segélynyújtásra vonatkozó
rendelkezésre álló behatárolt erőforrások által korlátozva van. Ettől függetlenül meg kell teremteni
a kis- és középvállalati szektor fejlesztéséhez szükséges feltételeket.
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3. Az idegenforgalom fejlesztése
A helyi önkormányzat minden fizikai-földrajzi, társadalmi-földrajzi, infrastrukturális
jellegzetességeivel és erőforrásaival lehetőséget nyújt a turizmus fejlesztéséhez.

4. A mezőgazdaság fejlesztése
A helyi önkormányzatban nagyszámú mezőgazdasági birtok, valamint az elsődleges mezőgazdasági
termékek feldolgozásával foglalkozó gazdasági alany létezik. Vajdaság Autonóm Tartomány
gazdasági aktivitásai ebben a részben a földműveléshez, konyhakertészethez,
gyümölcstermesztéshez és állattenyésztéshez kötődnek.
A helyi önkormányzatnak minden előfeltétele megvan a mezőgazdaság fejlesztéséhez.

A MUNKAERŐPIAC ÁLLAPOTA A HELYI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETÉN
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat modern közszerviz, amely szolgáltatásokat nyújt a
munkanélküliek és a munkáltatók számára ebben a helyi önkormányzatban. A Nemzeti Szolgálat
évről évre minőségesebbé válik. A szolgálat az új aktivtitások és intézkedések hordozója.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat foglalkoztatottjai teljes mértékben felkészültek a szolgálat új
munkamodelljeire, amit több kiegészítő képzés és tréning által értek el a felekkel való
foglalkozások terén. A foglalkoztatottak nagy részének egyetemi végzettsége van.
Vajdaság AT kormánya 2009-ben meghozta a Vajdaság AT-beli munkahelyek számának
megőrzését célzó programot, és a Tartományi Munkaügyi‚ Foglalkoztatási és a Nemek
Egyenjogúságával Foglalkozó Titkárság révén sikerült szubvencionálás útján kb. 20.000
munkahelyet nyitni Vajdaság Autonóm Tartomány területén.
A helyi önkormányzat területén a munkanélküliek száma összesen:
– I. szakképesítési fok – 1.174 személy (524 nő),
– II. szakképesítési fok – 85 személy (39 nő),
– III. szakképesítési fok – 523 személy (213 nő),
– IV. szakképesítési fok – 462 személy (279 nő),
– V. szakképesítési fok – 14 személy (0 nő),
– VI-1. szakképesítési fok – 41 személy (18 nő),
– VI-2. szakképesítési fok – 19 személy (8 nő),
– VII-1. szakképesítési fok – 61 személy (36 nő),
– VII-2. szakképesítési fok – 0 személy (0 nő),
– VIII. szakképesítési fok – 1 személy (0 nő).
A munkanélküliek legveszélyeztetettebb csoportjai a rokkant személyek, a romák, a menekült és
széttelepített személyek és a szociális juttatásokban részesülők.
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1.1 A munkanélküliek száma a munkanélküliség tartama és nemek szerint, 2011
novemberében:
Nők összesen
3 hónapig
3–6 hónapig
6–9 hónapig
9–12 hónapig
1–2 év
A munkanélküliség tartama
2–3 év
3–5 év
5–8 év
8–10 év
10 év felett

2.380
1.117
330
166
248
122
275
100
166
70
379
174
252
112
315
153
234
119
46
25
135
76

1.2 A munkanélküliek száma életkor alapján, 2011 novemberében:
– 15–19 évesek – 105 személy (56 nő),
– 20–24 évesek – 251 személy (139 nő),
– 25–29 évesek – 272 személy (140 nő),
– 30–34 évesek – 230 személy (123 nő),
– 35–39 évesek – 273 személy (153 nő),
– 40–44 évesek – 241 személy (121 nő),
– 45–49 évesek – 298 személy (141 nő),
– 50–54 évesek – 334 személy (145 nő),
– 55–59 évesek – 261 személy (88 nő),
– 60–64 éves személyek – 115 személy (11 nő).
Zenta községben a munkanélküliek száma 30 éves korig a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat zentai
kirendeltségének nyilvántartása szerint 628 személy, illetve a zentai összes munkanélküliek
26,39%-a.
Zenta községben 2011. november 30-án az 50 évesnél idősebb munkanélküliek száma 710 személy,
illetve a zentai összes munkanélküliek 29,83%-a.
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1.3 A munkanélküliek legveszélyeztetettebb csoportjai (azon munkanélküliek, akikből a legtöbb
szerepel a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat zentai kirendeltségének nyilvántartásában)
– szakképesítési fok szerint – az I. és a III. szakképesítési fok,
– a foglalkoztatásra várakozás időtartama szerint – az 1-től 2 évig munkára váró személyek és
a 3 hónapig munkára váró személyek,
– életkor szerint az 50 évesnél idősebb és a 40–50 éves munkanélküliek.
1.4 A munkanélküliek legveszélyeztetettebb kategóriái a nemzeti akcióterv alapján:
– a hosszú ideje munka nélkül levő személyek,
– munkaerő-feleslegek,
– rokkant személyek,
– a roma nemzeti kisebbséghez tartozók,
– menekült és széttelepített személyek,
– a toloncegyezmény alapján visszafogadott személyek.
Hiányszakmák:
okleveles gépészmérnökök, okleveles elektromérnökök, okleveles szakvizsgázott gyógyszerészek,
orvosok.
Kifejezetten többletszakmák:
gimnáziumi érettségi, közgazdasági technikusok, mezőgazdasági technikusok, minden foglalkozás a
kultúra és az oktatás területén, a matematika- és a fizikatanárok kivételével.
A 2011. évi adatok alapján a köztársasági és tartományi eszközökből finanszírozott aktív
foglalkoztatáspolitikai intézkedések keretében:
– 15 személy új munkahelynyitási szubvencióval.

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁJA

A helyi önkormányzat foglalkoztatáspolitikai stratégiájának alapvető célja a foglalkoztatottság
növelése, illetve a foglalkoztatottság stabil és fenntartható növekedési irányvonalának megteremtése
a munkaerőpiacon a felnőtt lakosság részvételének növekedésével kísérve.
A foglalkoztatottság növelésére irányuló foglalkoztatási kulcselemek: a külföldi közvetlen
beruházások támogatása, a vállalkozások támogatása és a pénzügyi ösztönzések előmozdítása. Az
effajta politika stabil foglalkoztatásnövekedést, termelékenységnövelést, a munkaerőpiacról való
kirekesztettség megakadályozását, új munkahelyek nyitását, az emberi tőkébe való nagyobb
mértékű befektetést, a munkaerőpiacon való szociális inklúzió ösztönzését és nagyobb
termelékenységet kell eredményezzen. A nehezebben foglalkoztatható kategóriák, mint pl. a
rokkantak, a romák, a menekült és széttelepített személyek, a hosszú idő óta munkanélküli
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személyek. A szakképzetlen és alacsony szakképesítésű személyek 2012-ben elsőbbséget élveznek
a foglalkoztatás és az aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedésekbe való bekapcsolódás terén.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és a Tartományi Munkaügyi‚ Foglalkoztatási és a Nemek
Egyenjogúságával Foglalkozó Titkárság mellett a helyi önkormányzat területén a
foglalkoztatáspolitika hordozója a Helyi Foglalkoztatási Tanács is, amely ellátja a
foglalkoztatáspolitika területén a helyzet figyelemmel kisérésének teendőit, a foglalkoztatás
ösztönzésére irányuló intézkedések előmozdítását és végrehajtását, az akcióterv kidolgozásának és
előkészítésének teendőit, továbbá a foglalkoztatáspolitikai intézkedések végrehajtására vonatkozó
tevékenységek és mércék megállapításának teendőit.
A község polgármestere 2011. szeptember 27-én meghozta a Helyi Foglalkoztatási Tanács tagjainak
kinevezéséről szóló, PO-189/11-2011 iratszám alatti határozatot, amellyel 5 tanácstagot nevez ki.
A törvényi szabályozás által a foglalkoztatási tanács tanácsadó testület, amely véleményeket és
ajánlásokat ad az alapítónak a foglalkoztatás előmozdítására érdekkel bíró kérdésekkel
kapcsolatban, éspedig:
– a foglalkoztatási tervekkel,
– az aktív foglalkoztatáspolitikai programokkal és intézkedésekkel,
– a foglalkoztatás területére vonatkozó jogszabályokkal és
– a foglalkoztatásra érdekkel bíró egyéb kérdésekkel kapcsolatban.
Annak érdekében, hogy előmozdítsa az együttműködést a foglalkoztatás területén, és hogy
hatékonyabban realizálódjanak a megállapított foglalkoztatáspolitikai célok, a gazdaság
szükségletéhez igazodva a helyi önkormányzat területén, a Helyi Foglalkoztatási Tanács javasolta a
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és a helyi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás
megkötését. A helyi önkormányzat a Tartományi Munkaügyi‚ Foglalkoztatási és a Nemek
Egyenjogúságával Foglalkozó Titkársággal is együttműködési megállapodást ír alá.

PROBLÉMÁK A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁBAN A HELYI
ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETÉN

A helyi önkormányzat területén az alábbi problémák jelentkeznek a foglalkoztatás területén:
– a munkák hiánya az elégtelen gazdasági tevékenységek és az elégtelen közvetlen beruházások
következményeként,
– az alacsony fokú foglalkoztatottság,
– a fiatalok munkanélkülisége,
– a munkaerő-kínálat és -kereslet összehangolatlansága látható abban, hogy míg meghatározott
szabad munkahelyek, amelyek iránt a munkáltatónál szükséglet van, betöltetlenek maradnak, addig
sok munkanélküli rendelkezik olyan foglalkozással, amely iránt nincs kereslet a munkaerőpiacon,
úgyszintén betöltetlenül maradnak munkahelyek a kifejezetten gyenge területi munkaerő-mobilitás
miatt,
– huzamosabb ideje tartó munkanélküliség, és ezzel egyúttal a motivációvesztés is,
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– a munkarő-fölösleg továbbra is nagy problémát jelent, amihez hozzájárul a világgazdasági
válság, mivel a munkáltatók a gazdasági nehézségek miatt a foglalkoztatottak számának
csökkentéséhez folyamodnak,
– a foglalkoztatottak korösszetétele kedvezőtlen, mivel a munkanélküliek átlagéletkora 40 év körül
van, ehhez hozzájárulnak még a munkaerő-fölöslegek is, mivel a munkáltatók általában az idősebb
dolgozókat nyilvánítják technológiai fölöslegnek,
– a munkanélküliek szakképesítési struktúrája, ami az oktatási rendszer reformját igényli,
– a munkanélküli-nyilvántartásban a rokkantak képviseltsége,
– a szürkegazdaság nagyarányú képviseltsége, ami a feketemunka csökkentésére irányuló megfelelő
intézkedések hiányának következménye, és ismertetni kell a munkáltatókkal és a
foglalkoztatottakkal a legális és bejelentett munka előnyeit

A NEHEZEBBEN FOGLALKOZTATHATÓ MUNKANÉLKÜLIEK KATEGÓRIÁI
A helyi önkormányzatban első és második szakképzettségi fokozattal rendelkező, 30 éves korig 272
munkanélküli van, közülük 140 nő.
A nehezebben foglalkoztatható kategóriák:
– a huzamosabb ideje munkanélküli személyek,
– a munkaerő-fölöslegek,
– rokkantak,
– a roma nemzeti kisebbséghez tartozó személyek,
– menekült és széttelepített személyek
– a toloncegyezmény alapján visszafogadott személyek.

A 2012. ÉVI FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI CÉLOK A HELYI ÖNKORMÁNYZAT
TERÜLETÉN
A 2012. évi foglalkoztatáspolitikai célok a helyi önkormányzat területén az alábbiak:
– a foglalkoztatás ösztönzése,
– szociális inklúzió,
– a gazdasági válság hatásának csökkentése a meglevő munkahelyeken és a formális foglalkoztatás
ösztönzése,
– a stabil és fenntartható foglalkoztatás-növekedési irányvonal létrehozása,
– a munkanélküliek támogatása az aktív munkakeresésben,
– a nemformális munka csökkentésének támogatása,
– a munkáltatók ösztönzése a munkanélküliek foglalkoztatására,
– a szociális dialógus előmozdítása és a szociális partnerek szerepének erősítése,
– a nemek egyenjogúságának támogatása a foglalkoztatás és a keresetek tekintetében,
– a nehezebben elhelyezkedő kategóriák foglalkoztatásának ösztönzése,
– harc a különösen hátrányos helyzetben levő csoportok foglalkoztatási diszkriminációja ellen,
– új munkahelyek nyitása és a vállalkozás és az önfoglalkoztatás ösztönzése,
– közmunkák promoválása és megszervezése,
– az akcióterv intézkedéseinek végrehajtása és a helyi foglalkoztatási tanács szerepének fokozása,
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– az együttműködés kibővítése a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal, a Tartományi Munkaügyi‚
Foglalkoztatási és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Titkársággal, a Tartományi
Foglalkoztatási Szolgálattal és a többi helyi foglalkoztatási tanáccsal.

A foglalkoztatottság növelése a helyi önkormányzat területén
A helyi önkormányzat a 2012. évi nemzeti foglalkoztatási akciótervvel és a 2012. évi tartományi
foglalkoztatási akciótervvel összhangban célul tűzte ki a foglalkoztatottság növelését. A
foglalkoztatottság növelése függ a gazdaság növekedésétől és a beruházások jelentősebb
növekedésétől, beleértve az infrastrukturális beruházásokat is.
A foglalkoztatottság növelése a gazdasági környezet fejlődése, különösen a magánszektor
ösztönzését célzó feltételek megteremtése és a beruházások idevonzása által, valamint a közvetlen
foglalkoztatás-ösztönzők révén valósul meg.
Szociális inklúzió
A szociális felzárkóztatás olyan folyamatként kerül meghatározásra, amely lehetővé teszi a
szegénység és társadalmi kirekesztettség kockázatával élők számára, hogy lehetőséget és szükséges
eszközöket kapjanak a gazdasági, társadalmi és kulturális élethez való teljes körű felzárkóztatáshoz
és egy olyan életszínvonal eléréséhez, amely normálisnak tekintendő abban a társadalomban,
amelyben élnek. Ezért meghatározott intézkedéseket kell foganatosítani, amelyek hozzájárulnak a
marginalizálódott csoportok életminőségének javításához helyi szinten, az emberi jogok tiszteletben
tartásához és a társadalmi életfolyamatokba való felzárkózáshoz.

A 2012. ÉVI FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA PRIORITÁSAI
A foglalkoztatottság ösztönzése, a munkanélküliek oktatási szintjének emelése, a marginalizálódott
csoportok szociális felzárkóztatása, valamint a többi cél az aktív foglalkoztatáspolitikai prioritások,
illetve az aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések realizálása által valósul meg.
Az akciótervvel megállapításra kerülnek a 2012. évi aktív foglalkoztatáspolitikai prioritások,
éspedig:
– a munkaerő-piaci kereslet-kínálat összehangolása,
– új munkahelyek nyitása és önfoglalkoztatás,
– munkanélküliség csökkentését célzó intézkedések meghatározása,
– szakmai továbbképzés és pótképzés a munkaerő-piaci kereslet-kínálat összehangolása
érdekében,
– a munkanélküliek foglalkoztatásának ösztönzése közmunkák által,
– az első ízben munkaviszonyt létesítő fiatalok szakképesítési programjának realizálása.
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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI
INTÉZKEDÉSEI
A 2012. évi nemzeti akcióterv az alábbi aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedéseket irányozza elő:
–
–
–

önfoglalkoztatás
új foglalkoztatás
közmunkák szervezése

Vajdaság AT költségvetési eszközeiből, a Tartományi Munkaügyi‚ Foglalkoztatási és a Nemek
Egyenjogúságával Foglalkozó Titkárság útján az alábbi intézkedések társfinanszírozására kerül sor:
–

a helyi önkormányzat érdekében álló közmunkák szervezése

A megállapított prioritások és célok az aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések végrehajtása által
érhetők el.
A 2012. évi helyi akcióterv az alábbi aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedéseket irányozza elő:
–
–
–

önfoglalkoztatás
új foglalkoztatás
a helyi önkormányzat érdekében álló közmunkák szervezése

Önfoglalkoztatás
Az önfoglalkoztatásra szolgáló szubvenció azon munkanélküliek számára irányul, akik üzletet,
gazdasági társaságot vagy más szervezeti formát nyitnak, a törvénnyel összhangban egyedül vagy
eszköztársítással.
A szubvenciót a munkanélkülinek gazdasági társaság vagy vállalkozói üzlet nyitására hagyják jóvá,
a törvénnyel összhangban, személyenként 160.000,00 dinár egyszeri összegben.
Az NFSZ nyilvántartásán szereplő munkanélküliekre vonatkozó nyilvános felhívást, a helyi
önkormányzat területén való önfoglalkoztatás szubvenciójának odaítéléséről szóló határozatot és
más elemeket a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és a helyi önkormányzat közötti megállapodás
fogja szabályozni.
Mivel a helyi önkormányzat 6 munkanélküli önfoglalkoztatásának szubvencionálására különített el
eszközöket, várható, hogy a helyi önkormányzat intézkedéseinek és programjainak
társfinanszírozása keretében a Gazdasági és Regionális Fejlesztési Minisztérium részéről
jóváhagyásra kerülnek 6 munkanélküli részére vonatkozó szubvenciók odaítélésére szolgáló
eszközök.
Ezen intézkedés realizálására a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetésében 960.000,00 dinár
összegben vannak eszközök tervezve.
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Új munkahelyek nyitása (új foglalkoztatás)
Az új munkahelyek nyitására vonatkozó szubvenciók azon munkáltatókra vonatkoznak, akik a
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szereplő munkanélkülieket határozatlan időre,
teljes munkaidővel fogják foglalkoztatni.
A helyi önkormányzat ógy döntött, hogy szubvencionálja azokat a munkáltatókat új munkahelyek
nyitásával a 2012-es évben, akik a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szereplő
munkanélkülieket fogják foglalkoztatni.
Az új munkahely nyitására a szubvenciót egyszeri – személyenként 130.000,00 dinár értékben
hagyják jóvá a munkáltatók számára.
Az új munkahely nyitására vonatkozó nyilvános felhívást, azon munkáltatók kiválasztásáról szóló
határozatot, akiknek jóváhagyják a munkanélküliek foglalkoztatására szolgáló eszközöket, a
jelentkezések bizottság általi megvizsgálását, az eszközök nyújtója és felhasználója közötti
szerződést és más elemeket a nyilvános felhívás feltételeivel összhangban a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat és a helyi önkormányzat közötti megállapodás fogja szabályozni.
Mivel a helyi önkormányzat 15 munkanélküli szubvencionálására különített el eszközöket, várható,
hogy a helyi önkormányzatok intézkedéseinek és programjainak társfinanszírozása keretében a
Gazdasági és Regionális Fejlesztési Minisztérium részéről jóváhagyásra kerülnek még 15 személy
részére vonatkozó szubvenció odaítélésére szolgáló eszközök.
Ezen intézkedés realizálására a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetésében 1.950.000,00 dinár
összegben vannak eszközök tervezve.

A helyi önkormányzat érdekében álló közmunkák szervezése
A Zenta község érdekében álló közmunkák olyan aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések,
amelyeket a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szereplő, nehezebben
elhelyezkedő munkanélküliek foglalkoztatása és anyagi helyzetének javítása céljából szerveznek.

A közmunkákat a helyi önkormányzat területén a 2012-es évben az alábbi területeken szervezik:
– szociális, humanitárius, művelődési és egyéb tevékenységekben,
– a közösségi infrastruktúra karbantartására és felújítására,
– a környezetvédelem és természet fenntartásában és védelmében,
– a közvállalat rendes tevékenységébe nem tartozó általános érdekű tevékenységek
területén, illetve amelyeket a közvállalatnak nincs lehetősége elvégezni.
A közmunkák lebonyolításának eljárásában való részvételre a kommunális és más közvállalatok és
intézmények, gazdasági társaságok, vállalkozók, szövetkezetek, társadalmi szervezetek és polgári
egyesületek jogosultak.
A polgárok egyesületei a nyilvános felhívás feltételeivel összhangban jogosultak a részvételre.
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A közmunka megszervezésére szolgáló eszközöket a közmunkákba vont munkanélküliek
keresetére, az ingázási költségekre és a közmunkák végrehajtásának költségeire kell felhasználni.
A helyi önkormányzat érdekében álló közmunkák szervezésére vonatkozó nyilvános felhívás, a
helyi önkormányzat érdekében álló közmunkák végrehajtásának jóváhagyásáról szóló határozat és
más elemek a helyi önkormányzat és a titkárság közötti megállapodással kerülnek megállapításra.
A közmunkák legfeljebb hat hónapig tarthatnak.
Mivel a helyi önkormányzat ezen intézkedések realizálására a helyi önkormányzat 2012. évi
költségvetésében eszközöket tervezett 3.006.747,00 dinár összegben, várható, hogy a helyi
önkormányzat intézkedéseinek és programjainak társfinanszírozása keretében a Tartományi
Munkaügyi‚ Foglalkoztatási és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Titkárság részéről
3.090.000,00 dinár kerül jóváhagyásra.
A helyi önkormányzat érdekében álló közmunkák szervezésére szolgáló eszközök a helyi
önkormányzat 2012. évi költségvetésében 3.090.000,00 dinár összegben vannak tervezve.
AZ INTÉZKEDÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
A 2012. évi akciótervben előirányzott aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések realizálására
6.000.000,00 dinár értékű eszközök vannak tervezve.
A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény 59. szakasza
előírja, hogy az aktív foglalkoztatáspolitikai programok és intézkedések finanszírozása az
alábbiakból történik:
1. a Szerb Köztársaság költségvetéséből,
2. a területi autonómia és a helyi önkormányzat eszközeiből,
3. ajándékból, donációból, legátumból, kölcsönből, kamatból és más eszközökből a törvénnyel
összhangban,
4. munkanélküliség esetén való járulékból,
5. egyéb forrásokból a törvénnyel összhangban
A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény 60. szakaszának
rendelkezése megállapítja, hogy az a helyi önkormányzat, amely saját helyi foglalkoztatási
akcióterve keretében a meghatározott aktív foglalkoztatáspolitikai program, illetve intézkedés
finanszírozásához szükséges eszközök több mint felét biztosítja, kérelmet nyújthat be a
Minisztériumhoz az előirányzott programok és intézkedések finanszírozásában való részvétel iránt.
Az aktív foglalkoztatáspolitikai programok vagy intézkedések társfinanszírozása jóváhagyásának
feltétele, hogy a helyi önkormányzat megalakított helyi foglalkoztatási tanáccsal rendelkezzen, meg
legyen hozva a helyi foglalkoztatási akcióterv, biztosítva legyen a meghatározott program vagy
intézkedés finanszírozásához szükséges eszközök több mint fele, és rendelkezzen a helyi gazdasági
fejlődés és helyi munkaerő-piac prioritásaival és céljaival öszehangolt programokkal és
intézkedésekkel.
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A helyi önkormányzat 2012. évi aktív foglalkoztatás-politikai intézkedések realizálásához
szükséges eszközök felosztásának javaslata:

SorAktív foglalkoztatáspolitikai
sz.
intézkedések
1.
Önfoglalkoztatás

Eszközök dinárban

Személyek

960.000,00

6

2.

Új foglalkoztatás

1.950.000,00

15

3.

Közmunkák

3.090.000,00

16

Összes eszközök és a tervezett felölelt személyek

6.000.000,00

A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény 60. szakaszával
összhangban, amelyben megállapításra került, hogy a helyi önkormányzat kérelmet nyújthat be a
Gazdasági és Regionális Fejlesztési Minisztériumhoz, a helyi önkormányzat az akciótervvel
megpályázza az alábbi intézkedések realizálására szolgáló eszközköket:
–
–

önfoglalkoztatás és
új foglalkoztatás.

Eszköz-elosztási javaslat a Gazdasági és Regionális Fejlesztési Minisztériumnak az akciótervintézkedések társfinanszírozásában való részvételére vonatkozóan:

Sor- Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések
sz.
1.
Önfoglalkoztatás
2.

Új foglalkoztatás

Eszközök dinárban

Személyek

960.000,00

6

1.950.000,00

15

A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény 59. szakaszával
összhangban, amelyben megállapításra került, hogy az aktív foglalkoztatáspolitikai programok és
intézkedések finanszírozása többek között a területi autonómia eszközeiből történik, a helyi
önkormányzat az akciótervvel megpályázza az alábbi intézkedések realizálására szolgáló eszközök
társfinanszírozását:
– közmunkák.
Eszköz-elosztási javaslat a Tartományi Munkaügyi‚ Foglalkoztatási és a Nemek
Egyenjogúságával Foglalkozó Titkárságnak az akcióterv-intézkedések társfinanszírozásában való
részvételére vonatkozóan:
SorAktív foglalkoztatáspolitikai
Eszközök dinárban
Személyek
sz.
intézkedések
1.
Közmunkák
3.090.000,00
16
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HATÁSKÖRÖK
Az akciótervvel előirányzott intézkedéseket a gazdasággal megbízott helyi önkormányzati szerv és
a Foglalkoztatási Tanács fogja realizálni a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal és a Tartományi
Munkaügyi‚ Foglalkoztatási és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Titkársággal és más
szociális partnerekkel karöltve.
A helyi önkormányzat 2012. évi helyi foglalkoztatási akciótervének realizálására vonatkozó
intézkedések és programok táblázata az akcióterv alkotórészét képezi.
A helyi önkormányzat 2012. évi helyi foglalkoztatási akciótervének realizálására vonatkozó
intézkedések és programok táblázata
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:
6.000 + (2.910 SZK+ 3.090 VAT)
Szerb Köztársaság
Intézkedés:

Önfoglalkoztatás

Várt eredmények:

Növelt foglalkoztatás szubvenció odaítélésével a munkanélküliek
számára

Indikátor(ok):

A foglalkoztatottak száma és szerkezete a munkanélküliek
szubvencionálásával
– A helyi önkormányzat igazgatási szerve

Tevékenységhordozók

– A helyi önkormányzat foglalkoztatási tanácsa
– Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Szükséges eszközök –
ÖSSZESEN:

Finanszírozási forrás:

1.920
– A helyi önkormányzat
költségvetése
– A Szerb Köztársaság
költségvetése

960

(ezer
dinárban)

960

Foglalkoztatás:
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Intézkedés:

Új foglalkoztatás

Várt eredmények:

Növelt foglalkoztatás szubvenció odaítélésével a munkáltatók
számára

Indikátor(ok):

A foglalkoztatottak száma és szerkezete a munkáltatók
szubvencionálásával
– A helyi önkormányzat igazgatási szerve

Tevékenységhordozók

– A helyi önkormányzat foglalkoztatási tanácsa
– Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Szükséges eszközök –
ÖSSZESEN:

Finanszírozási forrás:

3.900
– A helyi önkormányzat
költségvetése
– A Szerb Köztársaság
költségvetése

1.950

(ezer
dinárban))

1.950

Foglalkoztatás:

Vajdaság AT
Intézkedés:

A helyi önkormányzat érdekében álló közmunkák

Várt eredmények:

A helyi önkormányzat érdekében álló közmunkák megszervezése
és lebonyolítása

Indikátor(ok):

A közmunkákon a nehezebben foglalkoztatható személyek
kategóriájából alkalmazott személyek száma és szerkezete
– A helyi önkormányzat igazgatási szerve
– A helyi önkormányzat foglalkoztatási tanácsa

Tevékenységhordozók

– Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és a
– Tartományi Munkaügyi‚ Foglalkoztatási és a Nemek
Egyenjogúságával Foglalkozó Titkárság

Szükséges eszközök –
ÖSSZESEN:
Finanszírozási forrás:

6.180
– A helyi önkormányzat
költségvetése
– Vajdaság AT költségvetése

3.090

(ezer
dinárban)

3.090

Foglalkoztatás:
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3.
Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005., 72/2009. sz.
– másik törvény, 88/2010., 99/2010. és 57/2011. sz.) 219. szakaszának 4. bekezdése alapján,
kapcsolatban a 223. szakasz 2. bekezdésével, kapcsolatban a 222. szakasz 2. bekezdésének 5)
pontjával, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46.
szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2012. január 26-án tartott ülésén
meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEN KÍVÜL
ELHALÁLOZOTTAK HALÁLA IDŐPONTJÁNAK ÉS OKÁNAK SZAKAVATOTT
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ÉS A HALÁLESET IGAZOLÁSÁNAK KIADÁSÁRA A ZENTAI
EGÉSZSÉGHÁZBAN FOGLALKOZTATOTT ORVOSDOKTOROK
MEGHATÁROZÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
I.
A határozat III. pontja után egy új, III/a. pont következik:
„Az elhunyt személy boncolási költségeit 8.058,79 dinár összegig, akinek a boncolását a
jelen határozat 1. pontja szerint a halál okának megállapítására kijelölt orvosdoktor
kérelmére a Zentai Közkórház boncnoka végzi, Zenta község költségvetésében kell biztosítani,
és át kell utalni az intézménynek a szerződés alapján, amely majd rendezi Zenta község és a
Zentai Közkórház egymás közötti jogait és kötelezettségeit.”
II.
Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Indoklás
Zenta Község Képviselő-testülete a 2011. december 27-én tartott ülésén az 5-2/2011-I-es szám
alatt meghozta a határozatot Zenta község területén egészségügyi intézményen kívül elhalálozottak
halála időpontjának és okának szakavatott megállapítására és a haláleset igazolásának kiadására a
zentai Egészségházban foglalkoztatott orvosdoktorok meghatározásáról.
Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005., 72/2009. sz. – más
törv., 88/2010., 99/2010 és 57/2011. sz.) 222. szakasza alapján, az elhalálozott személyek halála
időpontjának és okának megállapítására különleges intézkedésként boncolás eszközölendő. A
boncolást kötelezően az orvosdoktor kérelmére kell elvégezni, akit a hatásköri községi szerv kijelölt
a halál okának megállapítására. A boncolás költségeit Zenta község költségvetésében kell
biztosítani.
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A Zentai Közkórház 2012. január 10-én megküldte árjegyzék-kivonatát egy boncolásra
vonatkozóan, ami a Köztársasági Egészségbiztosítási Alap árjegyzéke szerint 8.058,79 dinárt tesz
ki.
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta a Községi Tanács javaslatát, a Zentai
Községi Képviselő-testület egészségügyi bizottságának a javaslatát és véleményét Zenta község
területén egészségügyi intézményen kívül elhalálozottak halála időpontjának és okának szakavatott
megállapítására és a haláleset igazolásának kiadására a zentai Egészségházban foglalkoztatott
orvosdoktorok meghatározásáról szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló
határozatról, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat
ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanjina u. 9. sz. A
keresetet a belgrádi Közigazgatási Bírósághoz közvetlenül vagy posta útján, a jelen határozat
kézhezvételétől számított 30 napon belül kell benyújtani.

Rácz Szabó László s. k.,

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 5-2/2012-I

Zenta KKT elnöke

4.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.)
53. szakaszának 2. bekezdése, 54. szakaszának 2., 3., 5. és 15. bekezdése és 55. szakaszának 1. és
4. bekezdése, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (az SZK Hivatalos
Közlönye, 72/2009. sz.) 12. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, 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. szakasza 1.
bekezdésének 33. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2012. január 26-án tartott
ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI GIMNÁZIUM ISKOLASZÉKTAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL
I.
A Községi Képviselő-testület kinevezi a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjait, éspedig:
- Kállai Mariannt, lakóhelye Zenta, Tóparti u. 20. sz. – a helyi önkormányzat képviselőjeként
a Magyar Nemzeti Tanács javaslatára,
- Dr. Illés Fogaras Teodórát, lakóhelye Zenta, Dudás Gyula u. 11. sz. - a helyi önkormányzat
képviselőjeként a Magyar Nemzeti Tanács javaslatára.
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II.
A Zentai Gimnázium iskolaszéktagjainak a megbízatási ideje a Zenta Község Képviselő-testülete
020-188/2010-I-es számú, 2010. 12. 30-án kelt, a Zentai Gimnázium iskolaszékébe kinevezett
iskolaszéktagok megbízatási idejének lejártáig tart.
III.
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.
I n d o k l á s:
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. 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. és
52/2011. sz.) 54. szakaszának 2. bekezdése szerint az intézmény igazgatási szervének a 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. és
52/2011. sz.) 54. szakaszának 3. bekezdése szerint az intézmény igazgatási szervét a
foglalkoztatottak, a szülők, és a helyi önkormányzati egység három-három képviselője alkotja.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. sz.) 54. szakaszának 5. bekezdése szerint az olyan intézményben, amelyben a tagozatok
többségében az oktató-nevelő munka a nemzeti kisebbség nyelvén folyik, vagy amelynél a
nemzeti kisebbségi nemzeti tanácsok hatáskörét szabályozó törvénnyel összhangban azt
állapították meg, hogy a nemzeti kisebbség számára kiemelt jelentőséggel bír, a nemzeti
kisebbségi nemzeti tanács az igazgatási szervbe a helyi önkormányzati egység képviselőjeként
három tagot javasol.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. sz.) 54. szakaszának 15. bekezdése szerint az igazgatási szerv kinevezéséről, illetve
felmentéséről szóló határozat – végleges a közigazgatási eljárásban.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. sz.) 55. szakaszának 1. bekezdése szerint az igazgatási szerv megbízatása négy évre szól.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. sz.) 55. szakaszának 4. bekezdése szerint az igazgatási szerv újonnan kinevezett egyes
tagjának megbízatása az igazgatási szerv mandátumának leteltéig tart.
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009.
sz.) 12. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja szerint az olyan intézményben, amelyben a tagozatok
többségében az oktató-nevelő munka a nemzeti kisebbség nyelvén folyik, vagy amelyeknél azt
állapították meg, hogy a nemzeti kisebbség számára kiemelt jelentőséggel bír, a nemzeti kisebbség
nemzeti tanácsa javasolja az igazgatóbizottságba, illetve az iskolaszékbe a helyi önkormányzat
egységét képviselő tagokat.
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1.
bekezdésének 20. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvényben és a statútumban
meghatározott más teendőket is ellát.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének
33. pontja alapján a községi képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal, összhangban a
törvényben és a statútumban meghatározott más teendőket is ellát.
A Szerb Köztársaság Közigazgatási Bíróságának a III-2 U.1688/11-es számú, 2011. október 28-án
kelt ítélete alapján, amellyel részben megsemmisítette Zenta Község Képviselő-testülete 020188/2010-I-es számú határozatát, újból dönteni kell a Zentai Gimnázium iskolaszékének az
önkormányzatot képviselő két tagjának a kinevezéséről.
Zenta Községi Közigazgatási Hivatala ezért kérelemmel fordult a Magyar Nemzeti Tanácshoz,
hogy adja meg javaslatát a Zentai Gimnázium iskolaszéke két tagjának a kinevezésére. A Magyar
Nemzeti Tanács a 2012. 01. 09-én kelt levelében megküldte a Zentai Gimnázium
iskolaszéktagjainak a kinevezésére vonatkozó határozatjavaslatot az MNT-25/K/2012 – O/379/2-es
szám alatt, amelyben javasolja Kállai Mariann, vegyész technikusnak, lakóhelye Zenta, Tóparti u.
20. sz. és Dr. Illés Fogaras Teodóra, orvosnak, lakóhelye Zenta, Dudás Gyula u. 11. sz. a Zentai
Gimnázium iskolaszéktagjaként való kinevezését.
A nevezett jelöltekre vonatkozóan megkértük a Szerb Köztársaság Belügyminisztériuma büntetőnyilvántartásában szereplő adatokat, valamint a nyilatkozataikat arra vonatkozóan, hogy a
kinevezésüket illetően nem állnak fenn törvényi akadályok.
A Nagykikindai Rendőrségi Hivatal rendőr-igazgatósága a 2012. 01. 16-án kelt levelében közli,
hogy a szóban forgó hivatal adatai szerint nincs olyan ítélet, amely lehetetlenné tenné a javasolt
jelöltek kinevezését. Tehát kinevezésüknek nincs törvényi akadálya.
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zenta Községi Képviselő-testület által meghozandó aktus
meghatalmazott javaslattevője indítványozta Kállai Mariannak, lakóhelye Zenta, Tóparti u. 20. sz.
és Dr. Illés Fogaras Teodórának, lakóhelye Zenta, Dudás Gyula u. 11. sz. a Zentai Gimnázium
iskolaszékébe a Magyar Nemzeti Tanács javaslatára az önkormányzatot képviselő két tagjának a
kinevezését.
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a
javaslatát, és Zenta Község Képviselő-testülete káder-, választás- és kinevezésügyi bizottságának a
javaslatát és véleményét a Zentai Gimnázium iskolaszékébe a tagok kinevezéséről, meghozta a
határozat rendelkező része szerinti határozatot.
JOGORVOSLATI UTAS€TÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat
ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanjina u. 9. sz. A
keresetet a belgrádi Közigazgatási Bírósághoz közvetlenül vagy posta útján, a jelen határozat
kézhezvételétől számított 30 napon belül kell benyújtani.
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 020-111/2011-I

Rácz Szabó László s. k.,
Zenta KKT elnöke
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5.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.)
53. szakaszának 2. bekezdése, 54. szakaszának 2., 3., 5. és 15. bekezdése és 55. szakaszának 1. és 4.
bekezdése, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009. sz.) 12. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, 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. szakasza 1. bekezdésének 33.
pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2012. január 26-án tartott ülésén meghozta az
alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI STEVAN MOKRANJAC ALAPFOKÚ ZENEISKOLA
ISKOLASZÉKTAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL
I.
A Községi Képviselő-testület kinevezi a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola
iskolaszéktagjait, éspedig:
- Kálmán Zsuzsannát, lakóhelye Felsőhegy, Ady Endre utca szám nélkül – a helyi
önkormányzat képviselőjeként a Magyar Nemzeti Tanács javaslatára,
- Tóth Eleonórát, zentai, Matija Gubec u. 20A sz. alatti lakost – a helyi önkormányzat
képviselőjeként a Magyar Nemzeti Tanács javaslatára.
II.
A zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola iskolaszéktagjainak a megbízatása a zentai Stevan
Mokranjac Alapfokú Zeneiskola iskolaszéktagjainak a Zentai Községi Képviselő-testületnek a 020181/2010-I-es számú, 2010. 12. 30-án kelt kinevezéséről szóló határozattal kinevezett
iskolaszéktagok megbízatási idejének lejártáig tart.
III.
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.
I n d o k l á s:
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. 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. és
52/2011. sz.) 54. szakaszának 2. bekezdése szerint az intézmény igazgatási szervének tagjait a helyi
önkormányzati egység képviselő-testülete nevezi ki és menti fel.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. sz.) 54. szakaszának 3. bekezdése szerint az intézmény igazgatási szervét a
foglalkoztatottak, a szülők, és a helyi önkormányzati egység három-három képviselője alkotja.
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Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. sz.) 54. szakaszának 5. bekezdése szerint az olyan intézményben, amelyben a tagozatok
többségében az oktató-nevelő munka a nemzeti kisebbség nyelvén folyik, vagy amelynél a
nemzeti kisebbségi nemzeti tanácsok hatáskörét szabályozó törvénnyel összhangban azt
állapították meg, hogy a nemzeti kisebbség számára kiemelt jelentőséggel bír, a nemzeti
kisebbségi nemzeti tanács az igazgatási szervbe a helyi önkormányzati egység képviselőjeként
három tagot javasol.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. sz.) 54. szakaszának 15. bekezdése szerint az igazgatási szerv kinevezéséről, illetve
felmentéséről szóló határozat – végleges a közigazgatási eljárásban.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. sz.) 55. szakaszának 1. bekezdése szerint az igazgatási szerv megbízatása négy évre szól.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. sz.) 55. szakaszának 4. bekezdése szerint az igazgatási szerv újonnan kinevezett egyes
tagjának megbízatása az igazgatási szerv mandátumának leteltéig tart.
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009.
sz.) 12. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja szerint az olyan intézményben, amelyben a tagozatok
többségében az oktató-nevelő munka a nemzeti kisebbség nyelvén folyik, vagy amelyeknél azt
állapították meg, hogy a nemzeti kisebbség számára kiemelt jelentőséggel bír, a nemzeti kisebbség
nemzeti tanácsa javasolja az igazgatóbizottságba, illetve az iskolaszékbe a helyi önkormányzat
egységét képviselő tagokat.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1.
bekezdésének 20. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvényben és a statútumban
meghatározott más teendőket is ellát.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének
33. pontja alapján a községi képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal, összhangban a
törvényben és a statútumban meghatározott más teendőket is ellát.
A Szerb Köztársaság Közigazgatási Bíróságának a III-3 U.1689/11-es számú, 2011. november 11én kelt ítélete alapján, amellyel megsemmisítette Zenta Község Képviselő-testülete 020-181/2010I-es számú határozatát, újból dönteni kell a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola
iskolaszékének az önkormányzatot képviselő két tagjának a kinevezéséről.
Zenta Községi Közigazgatási Hivatala ezért kérelemmel fordult a Magyar Nemzeti Tanácshoz,
hogy adja meg javaslatát a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola iskolaszéke két tagjának a
kinevezésére. A Magyar Nemzeti Tanács a 2012. 01. 09-én kelt levelében megküldte a zentai
Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola iskolaszéktagjainak a kinevezésére vonatkozó
határozatjavaslatot az MNT-24/K/2012 – O/381/2-es szám alatt, amelyben javasolja Kálmán
Zsuzsannának, lakóhelye Felsőhegy, Ady Endre u. szám nélkül és Tóth Eleonórának, lakóhelye
Zenta, Matija Gubec 20A a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola iskolaszékébe való
kinevezését.
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A nevezett jelöltekre vonatkozóan megkértük a Szerb Köztársaság Belügyminisztériuma büntetőnyilvántartásában szereplő adatokat, valamint a nyilatkozataikat arra vonatkozóan, hogy a
kinevezésüket illetően nem állnak fenn törvényi akadályok.
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zenta Községi Képviselő-testület által meghozandó aktus
meghatalmazott javaslattevője indítványozta Kálmán Zsuzsannának, lakóhelye Felsőhegy, Ady
Endre u. szám nélkül és Tóth Eleonórának, lakóhelye Zenta, Matija Gubec 20A a zentai Stevan
Mokranjac Alapfokú Zeneiskola iskolaszékébe a Magyar Nemzeti Tanács javaslatára az
önkormányzatot képviselő két tagjának a kinevezését.
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a
javaslatát, és Zenta Község Képviselő-testülete káder-, választás- és kinevezésügyi bizottságának a
javaslatát és véleményét a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola iskolaszékébe a tagok
kinevezéséről, meghozta a határozat rendelkező része szerinti határozatot.
JOGORVOSLATI UTAS€TÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat
ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanjina u. 9. sz. A
keresetet a belgrádi Közigazgatási Bírósághoz közvetlenül vagy posta útján, a jelen határozat
kézhezvételétől számított 30 napon belül kell benyújtani.

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 020-112/2011-I

Rácz Szabó László s. k.,
Zenta KKT elnöke

6.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.)
53. szakaszának 2. bekezdése, 54. szakaszának 2., 3., 5. és 15. bekezdése és 55. szakaszának 1. és 4.
bekezdése, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009. sz.) 12. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, 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. szakasza 1. bekezdésének 33.
pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2012. január 26-án tartott ülésén meghozta az
alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI KÖZGAZDASÁGI-KERESKEDELMI ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A
KINEVEZÉSÉRŐL
I.
A Községi Képviselő-testület kinevezi a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéktagját,
éspedig:
-

Surján Gusztáv, lakóhelye Zenta, Makszim Gorkij u. 20.
képviselőjeként a Magyar Nemzeti Tanács javaslatára.

– a helyi önkormányzat
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II.
A zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjainak a megbízatása a zentai
Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjainak a Zentai Községi Képviselő-testületnek a
020-180/2010-I-es számú, 2010. 12. 30-án kelt kinevezéséről szóló határozattal kinevezett
iskolaszéktagok megbízatási idejének lejártáig tart.
III.
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.
I n d o k l á s:
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. 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. és
52/2011. sz.) 54. szakaszának 2. bekezdése szerint az intézmény igazgatási szervének tagjait a helyi
önkormányzati egység képviselő-testülete nevezi ki és menti fel.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. sz.) 54. szakaszának 3. bekezdése szerint az intézmény igazgatási szervét a
foglalkoztatottak, a szülők, és a helyi önkormányzati egység három-három képviselője alkotja.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. sz.) 54. szakaszának 5. bekezdése szerint az olyan intézményben, amelyben a tagozatok
többségében az oktató-nevelő munka a nemzeti kisebbség nyelvén folyik, vagy amelynél a
nemzeti kisebbségi nemzeti tanácsok hatáskörét szabályozó törvénnyel összhangban azt
állapították meg, hogy a nemzeti kisebbség számára kiemelt jelentőséggel bír, a nemzeti
kisebbségi nemzeti tanács az igazgatási szervbe a helyi önkormányzati egység képviselőjeként
három tagot javasol.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. sz.) 54. szakaszának 15. bekezdése szerint az igazgatási szerv kinevezéséről, illetve
felmentéséről szóló határozat – végleges a közigazgatási eljárásban.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. sz.) 55. szakaszának 1. bekezdése szerint az igazgatási szerv megbízatása négy évre szól.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. sz.) 55. szakaszának 4. bekezdése szerint az igazgatási szerv újonnan kinevezett egyes
tagjának megbízatása az igazgatási szerv mandátumának leteltéig tart.
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009.
sz.) 12. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja szerint az olyan intézményben, amelyben a tagozatok
többségében az oktató-nevelő munka a nemzeti kisebbség nyelvén folyik, vagy amelyeknél azt
állapították meg, hogy a nemzeti kisebbség számára kiemelt jelentőséggel bír, a nemzeti kisebbség
nemzeti tanácsa javasolja az igazgatóbizottságba, illetve az iskolaszékbe a helyi önkormányzat
egységét képviselő tagokat.
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1.
bekezdésének 20. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvényben és a statútumban
meghatározott más teendőket is ellát.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének
33. pontja alapján a községi képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal, összhangban a
törvényben és a statútumban meghatározott más teendőket is ellát.
A Szerb Köztársaság Közigazgatási Bíróságának a III-4 U.1686/11-es számú, 2011. október 28-án
kelt ítélete alapján, amellyel részben megsemmisítette Zenta Község Képviselő-testülete 020180/2010-I-es számú határozatát, újból dönteni kell a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola
iskolaszékének az önkormányzatot képviselő két tagjának a kinevezéséről.
Zenta Községi Közigazgatási Hivatala ezért kérelemmel fordult a Magyar Nemzeti Tanácshoz,
hogy adja meg javaslatát a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéke két tagjának a
kinevezésére. A Magyar Nemzeti Tanács a 2012. január 19-én kelt levelében megküldte a zentai
Közgazdasági-kereskedelmi
Iskola
iskolaszéktagjainak
a
kinevezésére
vonatkozó
határozatjavaslatot az MNT-56/K/2012-O/387/2-es szám alatt, amelyben javasolja Vatai
Zsuzsannának, lakóhelye Zenta, Stanoje Glavaš u. 2. és Surján Gusztávnak, lakóhelye Zenta,
Makszim Gorkij u. 20. a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszékébe való kinevezését.
A nevezett jelöltekre vonatkozóan megkértük a Szerb Köztársaság Belügyminisztériuma büntetőnyilvántartásában szereplő adatokat, valamint a nyilatkozataikat arra vonatkozóan, hogy a
kinevezésüket illetően nem állnak fenn törvényi akadályok.
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zenta Községi Képviselő-testület által meghozandó aktus
meghatalmazott javaslattevője indítványozta Vatai Zsuzsannának, lakóhelye Zenta, Stanoje Glavaš
u. 2. és Surján Gusztávnak, lakóhelye Zenta, Makszim Gorkij u. 20. a zentai Közgazdaságikereskedelmi Iskola iskolaszékébe tagjként való kinevezését.
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta a Magyar Nemzeti Tanács és Zenta község
Községi Tanácsának a javaslatát a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszékébe a tagok
kinevezéséről, elfogadta a javaslatot Surján Gusztávra vonatkozóan és meghozta a rendelkező rész
szerinti határozatot.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat
ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanjina u. 9. sz. A
keresetet a belgrádi Közigazgatási Bírósághoz közvetlenül vagy posta útján, a jelen határozat
kézhezvételétől számított 30 napon belül kell benyújtani.

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 020-114/2011-I

Rácz Szabó László s. k.,

Zenta KKT elnöke
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7.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.)
53. szakaszának 2. bekezdése, 54. szakaszának 2., 3., 5. és 15. bekezdése és 55. szakaszának 1. és 4.
bekezdése, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009. sz.) 12. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, 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. szakasza 1. bekezdésének 33.
pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2012. január 26-án tartott ülésén meghozta az
alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI STEVAN SREMAC ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A
KINEVEZÉSÉRŐL
I.
A Községi Képviselő-testület kinevezi a zentai Stevan Sremc Általános Iskola iskolaszéktagját,
éspedig:
-

Pósa Soós Teodóra, lakóhelye Bogaras, Testvériség-Egység u. 1. – a helyi önkormányzat
képviselőjeként a Magyar Nemzeti Tanács javaslatára.
II.

A zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszéktagjainak a megbízatása a zentai Stevan Sremac
Általános Iskola iskolaszéktagjainak a Zentai Községi Képviselő-testületnek a 020-182/2010-I-es
számú, 2010. 12. 30-án kelt kinevezéséről szóló határozattal kinevezett iskolaszéktagok megbízatási
idejének lejártáig tart.
III.
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.
I n d o k l á s:
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. 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. és
52/2011. sz.) 54. szakaszának 2. bekezdése szerint az intézmény igazgatási szervének tagjait a helyi
önkormányzati egység képviselő-testülete nevezi ki és menti fel.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. sz.) 54. szakaszának 3. bekezdése szerint az intézmény igazgatási szervét a
foglalkoztatottak, a szülők, és a helyi önkormányzati egység három-három képviselője alkotja.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. sz.) 54. szakaszának 5. bekezdése szerint az olyan intézményben, amelyben a tagozatok
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többségében az oktató-nevelő munka a nemzeti kisebbség nyelvén folyik, vagy amelynél a
nemzeti kisebbségi nemzeti tanácsok hatáskörét szabályozó törvénnyel összhangban azt
állapították meg, hogy a nemzeti kisebbség számára kiemelt jelentőséggel bír, a nemzeti
kisebbségi nemzeti tanács az igazgatási szervbe a helyi önkormányzati egység képviselőjeként
három tagot javasol.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. sz.) 54. szakaszának 15. bekezdése szerint az igazgatási szerv kinevezéséről, illetve
felmentéséről szóló határozat – végleges a közigazgatási eljárásban.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. sz.) 55. szakaszának 1. bekezdése szerint az igazgatási szerv megbízatása négy évre szól.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. sz.) 55. szakaszának 4. bekezdése szerint az igazgatási szerv újonnan kinevezett egyes
tagjának megbízatása az igazgatási szerv mandátumának leteltéig tart.
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009.
sz.) 12. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja szerint az olyan intézményben, amelyben a tagozatok
többségében az oktató-nevelő munka a nemzeti kisebbség nyelvén folyik, vagy amelyeknél azt
állapították meg, hogy a nemzeti kisebbség számára kiemelt jelentőséggel bír, a nemzeti kisebbség
nemzeti tanácsa javasolja az igazgatóbizottságba, illetve az iskolaszékbe a helyi önkormányzat
egységét képviselő tagokat.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1.
bekezdésének 20. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvényben és a statútumban
meghatározott más teendőket is ellát.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének
33. pontja alapján a községi képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal, összhangban a
törvényben és a statútumban meghatározott más teendőket is ellát.
A Szerb Köztársaság Közigazgatási Bíróságának a III-4 U.1690/11-es számú, 2011. október 28-án
kelt ítélete alapján, amellyel részben megsemmisítette Zenta Község Képviselő-testülete 020182/2010-I-es számú határozatát, újból dönteni kell a zentai Stevan Sremac Általános Iskola
iskolaszékének az önkormányzatot képviselő két tagjának a kinevezéséről.
Zenta Községi Közigazgatási Hivatala ezért kérelemmel fordult a Magyar Nemzeti Tanácshoz,
hogy adja meg javaslatát a zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszéke két tagjának a
kinevezésére. A Magyar Nemzeti Tanács a 2012. január 19-én kelt levelében megküldte a zentai
Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszéktagjainak a kinevezésére vonatkozó határozatjavaslatot
az MNT-55/K/2012-O/388/2-es szám alatt, amelyben javasolja Pósa Soós Teodóra testnevelés
szakos tanárnőnek, lakóhelye Bogaras, Testvériség u 1. és Varga Viktor mezőgazdasági mérnöknek,
lakóhelye Zenta, Đeno Branovački u. 22. a zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszékébe
való kinevezését.
A nevezett jelöltekre vonatkozóan megkértük a Szerb Köztársaság Belügyminisztériuma büntetőnyilvántartásában szereplő adatokat, valamint a nyilatkozataikat arra vonatkozóan, hogy a
kinevezésüket illetően nem állnak fenn törvényi akadályok.
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Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zenta Községi Képviselő-testület által meghozandó aktus
meghatalmazott javaslattevője indítványozta Pósa Soós Teodóra testnevelés szakos tanárnőnek,
lakóhelye Bogaras, Testvériség u 1. és Varga Viktor mezőgazdasági mérnöknek, lakóhelye Zenta,
Đeno Branovački u. 22. a zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszékébe tagként való
kinevezését.
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta a Magyar Nemzeti Tanács és Zenta község
Községi Tanácsának a javaslatát a zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszékébe a tagok
kinevezéséről, elfogadta a javaslatot Pósa Soós Teodórára vonatkozóan és meghozta a rendelkező
rész szerinti határozatot.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat
ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanjina u. 9. sz. A
keresetet a belgrádi Közigazgatási Bírósághoz közvetlenül vagy posta útján, a jelen határozat
kézhezvételétől számított 30 napon belül kell benyújtani.
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 020-113/2011-I

Rácz Szabó László s. k.,

Zenta KKT elnöke

8.
A köztulajdonról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011. szám) 27. szakaszának 10.
bekezdése és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78.
szakaszának 11. pontja alapján a Zentai Községi Tanács 2011. december 13-án meghozta az alábbi

SZABÁLYZATOT
A HIVATALI MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁRÓL
1. szakasz
Ezzel a szabályzattal a községi tanács szabályozza a zentai községi szervekben dolgozó
megválasztott és tisztségbe helyezett személyek, a Községi Közigazgatási Hivatalban
foglalkoztatottak és a Zenta község által alapított közszolgálatokban, közvállalatokban, egyéb
szervezetekben és szolgálatokban kinevezett és tisztségbe helyezett személyek hivatali
mobiltelefon-használati jogosultságát, a hivatali mobiltelefonok használatának módját és idejét, a
község jogai és kötelezettségei, az átruházott köztársasági teendők keretébe tartozó hivatalos
teendők időben történő és hatékony ellátása és a mobiltelefon-használó hivatalos szükségletekre
való elérhetősége céljából.
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2. szakasz
A hivatali mobiltelefon használatára való jog a használó joga a mobiltelefon kiutalására, a
mobiltelefon üzemképes állapotban való tartására és a mobiltelefon-használat utáni havi számla
előírt összegben való fizetésére való jogosultság (a továbbiakban: használati jog).
3. szakasz
A hivatali mobiltelefon használatára, e szabályzat által előírt feltételekkel, a zentai községi
szervekben dolgozó megválasztott és tisztségbe helyezett személyek, a Községi Közigazgatási
Hivatalban dolgozó foglalkoztatottak és a Zenta község által alapított közszolgálatokban,
közvállalatokban, egyéb szervezetekben és szolgálatokban dolgozó kinevezett és tisztségbe
helyezett személyek jogosultak.
A hivatali mobiltelefon használatára, e szabályzat által előírt feltételekkel, a Községi Képviselőtestület képviselőcsoportjainak elnökei, a község polgármesterének tanácsadói és a helyi
közösségek titkárai is jogosultak.
4. szakasz
A hivatali mobiltelefon használatára jogosultak a zentai községi szervekben az alábbi megválasztott
személyek:
–
–
–
–
–

Zenta község polgármestere,
a Községi Képviselő-testület elnöke,
Zenta község alpolgármestere,
a Községi Képviselő-testület elnökhelyettese és
a Községi Tanács tagjai.
5. szakasz

Mobiltelefon használatára jogosultak az alábbi tisztségbe helyezett személyek:
–
–
–
–
–
–

a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője,
a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének helyettese,
a Községi Képviselő-testület titkára,
a községi vagyonjogi ügyész,
a község polgármesterének tanácsnokai,
a költségvetés-felügyelet főnöke.
6. szakasz

Mobiltelefon használatára jogosultak a Zenta község által alapított közszolgálatok, közvállalatok,
szervezetek igazgatói, a Községi Képviselő-testület képviselőcsoportjainak elnökei, a község
polgármesterének tanácsadói és a helyi közösségek titkárai.
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7. szakasz
A zentai községi szervekben dolgozó megválasztott és tisztségbe helyezett személyek, a Zenta
község által alapított közszolgálatokban, közvállalatokban, egyéb szervezetekben és szolgálatokban
dolgozó kinevezett és tisztségbe helyezett személyek, a Községi Képviselő-testület
képviselőcsoportjai elnökei és a helyi közösségek titkárai mobiltelefon-használati jogosultságáról a
község polgármestere határozattal dönt.
A Községi Közigazgatási Hivatalban dolgozó foglalkoztatottak mobiltelefon-használati
jogosultságáról a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője határozattal dönt.

8. szakasz
A hivatali mobiltelefon kizárólag hivatalos szükségletekre használandó.
A 6. szakasz 1. bekezdésében említett hivatali mobiltelefon-használó köteles minden időben a
hivatali mobiltelefonon elérhető lenni.
A Községi Közigazgatási Hivatalban dolgozó foglalkoztatottak hivatali mobiltelefonon való
elérhetőségéről a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője a jelen szabályzat 7. szakaszának 2.
bekezdésében említett határozattal dönt.
9. szakasz
Tilos a meghatározott személy részére e szabályzattal összhangban kiutalt hivatali mobiltelefon
használatba és kölcsönadása.
10. szakasz
A mobiltelefon használója köteles haladék nélkül írásban jelenteni a mobiltelefon eltűnését, illetve
meghibásodását a Községi Közigazgatási Hivatal gazdasági hatáskörű szervezeti egységének, amely
haladék nélkül kérelmet nyújt be a szolgáltatásnyújtónak a kártyahasználat letiltása iránt.
A mobiltelefon és a kártya elvesztése esetén a mobiltelefon használóinak saját maguknak kell
megtéríteni a telefonkészülék könyvelési értékét és a mobiltelefon és kártya használata kapcsán az
elvesztés bejelentésének kézhezvétele napjáig keletkezett, a községi költségvetés terhére fizetendő
engedélyezett havi összeget meghaladó összes költséget.
11. szakasz
A hivatali mobiltelefon használója köteles haladék nélkül visszaadni a hivatali mobiltelefont és a
kártyát, illetve a kártyát azon jogalap megszűntével, amely alapján azt használatra kiutalták a
számára.
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12. szakasz
A zentai községi költségvetés terhére fizetendő mobiltelefon-használati költségek havi összegben,
áfa nélkül kerülnek megállapításra az alábbi személyekre vonatkozóan:
– Zenta község polgármestere részére
korlátozás nélkül
korlátozás nélkül
– a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke részére
– Zenta község alpolgármestere részére
korlátozás nélkül
– a Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettese részére
korlátozás nélkül
– a községi tanácstagok részére
korlátozás nélkül
– a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője részére
korlátozás nélkül
– a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének helyettese részére
korlátozás nélkül
– a Zentai Községi Képviselő-testület titkára részére
1.000,00 dinár értékig
– a községi vagyonjogi ügyész
1.000,00 dinár értékig
– a polgármester tanácsnokai
1.000,00 dinár értékig
– a költségvetési felügyelet főnöke
1.000,00 dinár értékig
– az osztály-, illetve szolgálatvezetők
1.000,00 dinár értékig
– a részlegek, irodák stb. főnökei
1.000,00 dinár értékig
1.000,00 dinár értékig
– sofőrök
– a polgármester és a Községi Képviselő-testület adminisztratív titkári teendőire beosztott
foglalkoztatott részére
500,00 dinár értékig
– a helyi iroda – anyakönyvvezető teendőire beosztott foglalkoztatott részére
500,00 dinár értékig
1.000,00 dinár értékig
– a Községi Képviselő-testület képviselőcsoportjai elnökei részére
– a község polgármesterének tanácsadói részére
1.000,00 dinár értékig
13. szakasz
A jelen szabályzat 11. szakaszában említett mobiltelefon-használati költségek nem vonatkoznak a
község polgármesterére és alpolgármesterére, a Községi Képviselő-testület elnökére és
elnökhelyettesére, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjére és vezetőhelyettesére, ha külföldi
kiküldetésen tartózkodnak (roaming), amennyiben a mobiltelefont hivatali célra használják.
14. szakasz
A jelen szabályzat 11. szakaszában említett személyek részére, akik szolgálati úton sms-üzenet
útján használják és fizetik a járműparkolási szolgáltatást, elismerik a hivatali mobiltelefon és kártya,
illetve csak a kártya használatára engedélyezett havi számla – határérték feletti parkolási
költségeket, a költségvetési eszközök terhére.
15. szakasz
A hivatali mobiltelefon és kártya, illetve csak a kártya használatba adása előtt a használó írásbeli
nyilatkozatot ad, amellyel egyetért azzal, hogy a hivatali mobiltelefon és kártya, illetve csak a
kártya használatára engedélyezett havi számla – határérték feletti összeget a fizetésből vonják le.
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett űrlap a jelen szabályzat alkotórészét képezi.
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16. szakasz
A mobiltelefon-használat megszűnése után a használó köteles a mobiltelefont és a kártyát, illetve
csak a kártyát visszaszolgáltatni az azon jogalap megszűnéséről szóló aktus jogerőre emelkedésének
napját követő napon, amely alapján részére ki lett utalva használatra, és köteles a telefonhasználat
költségeit viselni az azon jogalap megszűnéséről szóló aktus jogerőre emelkedésének napjától
kezdve, amely alapján részére ki lett utalva használatra, a visszaszolgáltatás napjáig, ellenkező
esetben a Községi Közigazgatási Hivatal ezt a jogot a törvényben előirányzott módon fogja
érvényesíteni.
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett mobiltelefon vagy kártya visszaszolgáltatásának
kötelezettségéről a jelen szabályzat 6. szakaszának megfelelően határozattal kell dönteni.
17. szakasz
A hivatali mobiltelefonokról e szabályzattal összhangban a Községi Közigazgatási Hivatal
gazdasági hatáskörű szervezeti egysége vezet nyilvántartást.
18. szakasz
Ez a szabályzat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép
hatályba.
KÖZSÉGI TANÁCS
SZÁM: 110-8/2011-III

Širková Anikó s. k.,
a Községi Tanács elnöke

1. sz. űrlap
NYILATKOZAT
Én,
____________________________________________,
tisztségem
–
munkahelyem
_________________________, a ________________hívószámú kártyával ellátott hivatali
mobiltelefon, illetve a _________________ hívószámú hálózati kártya használója, egyezem azzal,
hogy a fizetésemből levonják a ____________kártyaszámú hivatali mobiltelefon használatára
engedélyezett havi költség – határérték feletti összeget.

Zenta, 20__. _________________-án/-én
A mobiltelefon használójának aláírása
___________________

38

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
- 01. szám -

2012.01.26.

9.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 75. szakasza alapján Zenta
község polgármestere meghozza az alábbi
SZABÁLYZATOT
A FELHASZNÁLATLAN KÖLTSÉGVETÉSI ESZKZÖK ÁTUTALÁSÁNAK
ELJÁRÁSÁRÓL ZENTA KÖZSÉG VÉGREHAJTÁSI SZÁMLÁJÁRA
1. szakasz
A jelen szabályzattal közelebbről rendezzük a felhasználatlan költségvetési eszközök
átutalásának eljárását Zenta község végrehajtási számlájára, amelyeket a közvetett költségvetési
eszközhasználók a 2011. évben nem használtak fel kiadásaik finanszírozására, és amelyek
ezen használók számára Zenta község 2011. évi költségvetéséről szóló rendelettel összhangban
2011. december 31-ével bezárólag kerültek átutalásra.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti felhasználatlan eszközök átutalásának kötelezettsége
2012. január 31-éig a Zenta község költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos
Lapja, 14/2001. sz.) 22. szakasza szerinti közvetett költségvetési eszközhasználókra vonatkozik.
2. szakasz
A költségvetési eszközhasználóknak a jelen szabályzat 1. szakasza szerinti felhasználatlan
eszközök átutalását a jelen szabályzattal és az alszámlák, illetve egyéb, a Zenta község
konszolidált trezorszámlája számlái használatának módjáról szóló szabályzattal összhangban
kell eszközölniük.
3. szakasz
A közvetett költségvetési eszközhasználók megküldik a hatásköri közvetlen használónak a
jelen szabályzat 1. szakasza szerinti felhasználatlan eszközök specifikációját a felhasználatlan
eszközök specifikációja SNS formanyomtatványon legkésőbb 2012. 01. 15-éig.
A közvetlen költségvetési eszközhasználó megküldi a pénzügyi osztálynak - trezornak a
hatáskörébe tartozó közvetett használók felhasználatlan eszközeinek összesített specifikációját,
összhangban Zenta község 2011. évi költségvetéséről szóló rendelettel.
A jelen szakasz 2. bekezdése szerinti összesített specifikációkat a felhasználatlan eszközök
összesített specifikációja ZSNS formanyomtatványon kell megküldeni legkésőbb 2012. 01. 31éig.
Az SNS és a ZSNS formanyomtatványok a jelen szabályzat mellékleteként le lettek
nyomtatva és annak alkotó részét képezik.
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4. szakasz
A közvetett költségvetési eszközhasználó kiadásainak a finanszírozására az eszközöket,
amelyeket ezen használónak más hatalmi szintek utaltak át a használó kérésére, kivonásra
kerülnek a jelen szabályzat 1. szakasza szerinti felhasználatlan eszközök teljes összegéből,
azzal a feltétellel, hogy a jelen szabályzat 3. szakasza 1. bekezdése szerinti specifikáció
mellett a hatásköri közvetlen költségvetési eszközhasználónak megküldik a bizonylatot,
amelyet a másik hatalmi szint hatásköri szerve ad ki, amely számára az eszközöket átutalta,
amely az alábbiakat tartalmazza:
1.
2.
3.
4.
5.

a más hatalmi szintnél megvalósított eszközátutalás összege.
a más hatalmi szinttől átutalt eszközök rendeltetése,
a más hatalmi szinttől átutalt felhasználatlan eszközök összege 2011. 12. 31-ével,
a meghatalmazott személy aláírása és a hatásköri közvetlen használó pecsétje,
a más hatalmi szint hatásköri trezorja általi hitelesítés.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti bizonylatot a hatásköri közvetlen használó megküldi a
pénzügyi osztálynak – trezornak, a jelen szabályzat 3. szakasza 2. bekezdése szerinti összesített
specifikáció csatolmányaként.
Más hatalmi szintek közvetett használójának a Zenta község költségvetéséből átutalt
felhasználatlan eszközökről szóló bizonylatot e használó írásos kérelemére adjuk ki, Zenta
község közvetlen használójának közvetítésével és azt lehitelesíti Zenta község polgármestere.

5. szakasz
A jelen szabályzat rendelkezéseit a szabályzat 1. szakasza 2. bekezdése szerinti
költségvetési eszközhasználókra kell alkalmazni, akik bekapcsolódtak a 2011. évben Zenta
község trezorja konszolidált számlájának rendszerébe, és 2012. január 01-jétől nincsenek Zenta
község trezorja konszolidált számlájának rendszerében.
6. szakasz
A jelen szabályzatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, és 2012. január 15étől kezdődően kell alkalmazni.

Szám: 401-3/2012-II
Kelt: 2012. 01. 13.

Širková Anikó s. k.,
Zenta község polgármestere
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SNS formanyomtatvány
A költségvetési eszközhasználó neve _______________________________________________
székhelye _____________________________________________________________________
adóazonosító száma______________________________ JBBK _________________________
A közvetlen költségvetési eszközhasználó kódja ______________________________________

A FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZÖK SPECIFIKÁCIÓJA
I.

RENDSZERES ÜZLETVITELI SZÁMLA

A trezorigazgatóságnál a rendszeres üzletviteli számla száma
_________________________________________

Sorsz.
1.
2.

3.
4.
5.

Leírás
20___.12.31-éveé a felhasználatlan eszközök (2+3+4)
A köztársasági költségvetés felhasználatlan eszközei
2.1. Szintetika szintjén a közgazdasági osztályozás
2.2. Szintetika szintjén a közgazdasági osztályozás
2.3. Szintetika szintjén a közgazdasági osztályozás
2.4. Szintetika szintjén a közgazdasági osztályozás
2.5. Szintetika szintjén a közgazdasági osztályozás
2.__
2.__
2.__
Az egyéb hatalmi szintek költségvetéseinek felhasználatlan eszközei
Egyéb befizetések felhasználatlan eszközei
Visszatérítendő felhasználatlan eszközök (2=1-3-4)

(dinárban)
Összeg

Az I. részben a rendszeres üzletvitel számlájánál a 2.1-től a 2._ -ig terjedő sorszámra szintetika
alatt a közgazdasági osztályozás negyedik szintű kódja értendő, illetve a kontón belüli első négy
kód, kivéve, ha a közgazdasági osztályozás kódja 49-el kezdődik. Ebben az esetben a közgazdasági
osztályozás kódjának utolsó négy számjegyét kell figyelembe venni, mivel a 49 az átutalás jele,
amely az összeegyeztetési folyamatban megszüntetés szükségességére utal.
Aláírásommal tanúsítom, hogy az adatok igazak és pontosan lettek kimutatva

Szám:

Helység, dátum

A felelős személy család- és utóneve
(nyomtatott betűkkel)
P.H.

Aláírás
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ZSNS formanyomtatvány
A közvetlen költségvetési eszközhasználó neve
_____________________________________________________________________
székhelye __________________________________________
adóazonosító száma__________________________________________
Szervezeti kód, Fő – funkció, illetve a fő program, a törvény _____ szakasza szerint, amely rendezi
a Szerb Köztársaság _______ költségvetését

A FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZÖK ÖSSZESÍTÓ SPECIFIKÁCIÓJA
I.

RENDSZERES ÜZLETVITELI SZÁMLA

(dinárban)
Sorsz.
1.
2.

3.
4.
5.

Leírás
20___.12.31-éveé a felhasználatlan eszközök (2+3+4)
A köztársasági költségvetés felhasználatlan eszközei
2.1. Szintetika szintjén a közgazdasági osztályozás
2.2. Szintetika szintjén a közgazdasági osztályozás
2.3. Szintetika szintjén a közgazdasági osztályozás
2.4. Szintetika szintjén a közgazdasági osztályozás
2.5. Szintetika szintjén a közgazdasági osztályozás
2.__
2.__
2.__
Az egyéb hatalmi szintek költségvetéseinek felhasználatlan eszközei
Egyéb befizetések felhasználatlan eszközei
Visszatérítendő felhasználatlan eszközök (2=1-3-4)

Összeg

Az I. részben a rendszeres üzletvitel számlájánál a 2.1-től a 2._ -ig terjedő sorszámra szintetika
alatt a közgazdasági osztályozás negyedik szintű kódja értendő, illetve a kontón belüli első négy
kód, kivéve, ha a közgazdasági osztályozás kódja 49-el kezdődik. Ebben az esetben a közgazdasági
osztályozás kódjának utolsó négy számjegyét kell figyelembe venni, mivel a 49 az átutalás jele,
amely az összeegyeztetési folyamatban megszüntetés szükségességére utal.
Aláírásommal tanúsítom, hogy az adatok igazak és pontosan lettek kimutatva

Szám:

Helység, dátum

A felelős személy család- és utóneve
(nyomtatott betűkkel)
P.H.

Aláírás
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10.
Az állami szervekben létesített munkaviszonyokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
48/91., 66/91., 44/98. – másik törvény, 49/99. – másik törvény, 34/01 – másik törvény, 39/02., 49/05
– alkotmánybírósági határozat, 79/05. sz. – másik törvény, 81/05 – másik törvény helyesbítése és
83/05. – másik törvény helyesbítése) 37., 50. és 51. szakasza, az állami szervekben és
közszolgálatokban meghatározott fizetésekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 34/01.,
62/06. sz. – másik törvény, 63/06. – másik törvény helyesbítése, 116/08. sz. – másik törvény,
92/2011. és 99/2011. szám – másik törvény) 9. szakaszának 3. bekezdése, az állami szervekben
dolgozó kinevezett és tisztségbe helyezett személyek és foglalkoztatottak fizetésének elszámolására
és kifizetésére szolgáló szorzószámokról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye,
44/08. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 2/2012. szám) 4. és 5. szakaszával
kapcsolatban, az állami hivatalnokok és alkalmazottak költségtérítéseiről és végkielégítéséről szóló
kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2007. szám – egységes szerkezetbe foglalt
szöveg), az állami szervekre vonatkozó külön kollektív szerződés (az SZK Hivatalos Közlönye,
23/98. és 11/2009. szám) 1.a szakasza és a költségvetés-felügyeleti szolgálat megalapításáról és
működéséről szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 18/2010., 19/2010. sz. – helyesbítés,
2/2011. és 6/2011. szám) 16. szakasza alapján a zentai községi költségvetés-felügyeleti szolgálat
főnöke 2012. január 26-án meghozta az alábbi
SZABÁLYZATOT
A ZENTAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELETI SZOLGÁLAT
FOGLALKOZTATOTTAINAK FIZETÉSEIRŐL, TÉRÍTÉSEIRŐL ÉS EGYÉB
JÁRANDÓSÁGAIRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
1. szakasz
Ez a szabályzat módosítja és kiegészíti a zentai községi költségvetés-felügyeleti szolgálat
foglalkoztatottainak fizetéseiről, térítéseiről és egyéb járandóságairól szóló szabályzatot (Zenta
Község Hivatalos Lapja, 24/2010. szám).
2. szakasz
A 6. szakasz az alábbiak szerint módosul:
„A zentai községi költségvetés-felügyeleti szolgálat foglalkoztatottainak fizetéseiről, térítéseiről és
egyéb járandóságairól szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 24/2010. szám) 5.
szakaszában megállapított szorzószámok a teendők összetettsége és az értük vállalt felelősség
alapján kiegészítő szorzószámokkal növekednek, éspedig:
– 8,0 az önálló szakmunkatársnak,
– 7,8 a főszakmunkatársnak,
– 5,5 a szakmunkatársnak,
– 3,2 a főmunkatársnak,
– 2,0 a munkatársnak,
– 1,2 a főelőadónak és a magas szakképzettségű dolgozónak,
– 0,8 az előadónak és a gépírónak,
– 0,5 a szakképzett dolgozónak és
– 0,5 a szakképzetlen dolgozónak.
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A zentai községi költségvetés-felügyeleti szolgálat foglalkoztatottainak fizetéseiről, térítéseiről és
egyéb járandóságairól szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 24/2010. szám) 5.
szakaszában és a jelen szakasz 1. bekezdésében a munkakörhöz és foglalkozáshoz megállapított
szorzószámok növekednek:
– 10%-kal a költségvetés-felügyeleti teendőket ellátó foglalkoztatottnak,
– 10%-kal az üzleti könyvek vezetésével és a számviteli jelentések összeállításával foglalkozó
foglalkoztatottnak és a belső ellenőrzési teendőket végző foglalkoztatottnak a költségvetési
rendszerről szóló törvény értelmében.
A szorzószámnak az előző bekezdésben említett növekedésére való jogosultság a költségvetési
rendszerről szóló törvény és azon munkahelyi teendők leírása alapján kerül megállapításra, amelyre
a foglalkoztatott beosztást nyert.
A jelen szakasz 2. bekezdésében említett, munkakörhöz és foglalkozáshoz megállapított szorzószám
növekedését a szolgálat főnöke állapítja meg.”
3. szakasz
Ez a szabályzat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napját követő nyolcadik
napon lép hatályba, és a 2012. januári fizetés elszámolásától és kifizetésétől kezdve kerül
alkalmazásba.

Lengyel Ilona okl. közgazdász s. k.,
a zentai községi költségvetés-felügyeleti szolgálat
főnöke

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ZENTA KÖZSÉG
Zentai községi költségvetés-felügyeleti szolgálat
Szám: 110-1/2012
Kelt: Zentán, 2010. 01. 26-án
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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.
840-745151843-03 – községi szintű egyéb bevételek
Képviselő-testületi és végrehajtási osztály
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