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SZERB KÖZTÁRSASÁG
ZENTA KÖZSÉG
A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA
Szám: 217-2-8/2012-II
Kelt: 2012. február 13-án

A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/09. és 92/2011. szám)
15. szakasza, a rendkívüli helyzetek törzskarainak összetételéről és munkamódjáról szóló
kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2010. szám) 17. szakaszának 2. és 3. bekezdése,
valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 75. szakasza 1.
bekezdésének 8. pontja alapján a rendkívüli helyzetek községi törzskara 2012. február 13-án
meghozta az alábbi
VÉGZÉST
1. A Matykó Árpád, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési és pénzügyi
osztályvezetője által összeállított költségösszegezés alapján a rendkívüli helyzet kapcsán
foganatosított tevékenységekből eredően létrejött kifizetésekhez szükséges eszközök
884.669,14 dinárt tesznek ki, ami jelentős mértékben meghaladja a költségvetés által e célra
előirányzott eszközöket, amelyek 500.000,00 dinárt tesznek ki. Ennek megfelelően kérelmet
kell továbbítani a rendkívüli helyzetek köztársasági törzskarához a létrejött költségek
megtérítésére vonatkozó kiegészítő pénzeszközök biztosítására.
2. A Szerb Köztársaságban fennálló elektromos energiakapacitások és a rendkívüli helyzet
következtében megnövekedett áramfogyasztás alapján, továbbá az elektromos energiával
való takarékosság céljából Zenta község területén a közvilágítást 2012. február 13-ától
kezdve 1/3-ával kell csökkenteni.
3. A zentai lakosoknak a rendkívüli helyzetek községi törzskarához tüzelő vagy más anyagi
vagy immateriális formájú segítség iránti kérelem kapcsán adott szóbeli bejelentéseit a
zentai községi Szociális Védelmi Központhoz kell továbbítani.
4. A zentai Elektrovojvodina és az Elgas igazgatóit értesíteni az e végzés 2. pontjában, a
Szociális Védelmi Központot pedig a 3. pontban említett intézkedésekről.
5. Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Širková Anikó s. k.,
a rendkívüli helyzetek községi törzskarának
parancsnoka
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KIADÓ:

Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Fő tér 1.
Telefon: 024/655-411

FELELŐS
SZERKESZTŐ:

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

ÉVI
ELŐFIZETÉS:
EGYSZÁMLA-SZÁM:
NYOMTATJA:
PÉLDÁNYSZÁM

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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