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25. 
 

A sportról szóló törvény (az  SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011. sz.) 137. szakasza, Zenta 
községnek  a 2012-től a 2016-ig terjedő időszakra vonatkozó sportfejlesztési stratégiája (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 13/2011. sz.) 7.4.4. pontja, valamint Zenta  község statútuma  (Zenta 
Község  Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának  7. pontja  alapján Zenta Község Képviselő-
testülete  a  2012. február 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi   
 

R E N D E L E T E T  
 

ZENTA  KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉB ŐL A TESTNEVELÉS ÉS A SPORET 
FINANSZÍROZÁSA ALAPJAINAK ÉS MÉRCÉINEK MEGÁLLAPÍTÁS ÁRÓL   

 
1. szakasz   

 
Zenta községben a testnevelés és a sport finanszírozásáról szóló rendelettel (a továbbiakban: 

rendelet) a képviselő-testület megállapítja a testnevelés és a sport finanszírozásának alapjait és 
mércéit, amelyeket alkalmazni kell Zenta község területén levő minden sportszervezetre és 
sportegyesületre (a továbbiakban: sportszervezet). 

 
2. szakasz  

 
Zenta község költségvetéséből a pénzeszközökre jogosultak a sportszervezetek, amelyek 

hozzájárulnak a testnevelés és a sport fejlődéséhez, és amelyeknek székhelye Zenta község területén 
van, azzal a feltétellel, hogy eleget tesznek a jelen rendelettel előirányozott alapoknak és 
mércéknek.  
 
 

3. szakasz   
 

1. Zenta község szintjén a testnevelés és a sport finanszírozásának alapvető területei az 
alábbiak:   

 
 Zenta Község Sportszövetsége, 
 Sportlétesítmények, 
 Sportszervezetek,  
 Élsport,   
 Sportösztöndíjak,  
 Iskolai sport,   
 Sport mindenkinek,  
 Falusi sport.  

 
2. Zenta község szintjén a testnevelés és a sport finanszírozásának kiegészítő területei az 

alábbiak:   
 Zenta község számára jelentős sportrendezvények és –programok,   
 Sportorvos.  
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4. szakasz   
 

1. Zenta község szintjén a testnevelés és a sport finanszírozásának alapvető területei az 
alábbiak:   

 
 Zenta Község Sportszövetsége  

Zenta Község Sportszövetségének finanszírozása felölel minden működési költséget, a 
foglalkoztatottak keresetét és egyéb személyi jövedelmét, Zenta Község Sportszövetsége állandó és 
dologi kiadásait, amelyek összege nem lehet magasabb a Zenta község költségvetéséről szóló, a 
folyó évre vonatkozó rendelettel előirányozott eszközök 25%-ánál.  

Az állandó és dologi költségeket az előző évre beérkezett számlák alapján kell tervezni, 
megemelve az infláció mozgásával és a költségek valós növekedésével.  

A szövetség egyéb aktivitásait Zenta községben a testnevelés és a sport fejlődése érdekét 
szolgáló projektumok, és programok formájában kell tervezni és megküldeni. 
 

5. szakasz   
 
1.2. Sportlétesítmények   
 

 A sportlétesítmények finanszírozása felöleli a Zenta község területén levő 
sportlétesítmények állandó költségeit, amelyek nem lehetnek magasabbak a Zenta község 
költségvetéséről szóló, a folyó évre vonatkozó rendelettel előirányozott eszközök 16%-ánál.  

 A létesítmény használati – bérleti szerződésével szabályozott állandó költségek tervét a 
sportlétesítmények használói dolgozzák ki és küldik meg. 

 Ezek az eszközök céleszközök és csak erre a célra használhatók fel.   
 A sportlétesítmények költségeinek finanszírozását külön szabályzat rendezi részletesen.   

 
6. szakasz   

 
1.3. Sportszervezetek  
 

 A sportszervezetek finanszírozása felöleli a sportszervezetek dotációit, amelyeket a 
sportklubok osztályozásáról szóló szabályzat rendez, amelyek teljes összege nem lehet magasabbak 
a Zenta község költségvetéséről szóló, a folyó évre vonatkozó rendelettel előirányozott eszközök 
44%-ánál.  

 A sportszervezetek osztályozását követően minden sportszervezet az osztályozásban 
megállapított ismérvek alapján jogosult az összes osztályozott sportszervezet meghatározott 
pontszámára.   

 A kapott pontszámok teljes számát el kell osztani a sportszervezeteknek szánt eszközök 
teljes összegével és így kapjuk meg egy pont értékét. A sportszervezetek pontszámát meg kell 
szorozni egy ponttal és így kerül megállapításra az eszköz összege, amellyel a sportszervezet a 
folyó évben rendelkezik.   
 A dotáció keretében kiválasztásra kerülnek az eszközök, amelyek nem tárgyai az 
osztályozásnak, amelyeket külön rendeletek szabályoznak, az edzők keresetéről szóló rendelet, a 
sportrendezvényekről szóló rendelet és a sportszervezetek külön programjainak jóváhagyásáról 
szóló rendelet, amelyek nincsenek osztályozva. A dotáció fennmaradt összegét pontonként fel kell 
osztani a sportszervezeteknek.  

 A sportszervezetek költségeinek finanszírozását külön szabályzat rendezi részletesen.   
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7. szakasz   
 

1.4. Élsport  
 

 Az  élsport finanszírozásának ezen formája felöleli a csúcseredményeket elérő sportoló 
dotálását,  amely jelentős Zenta község  számára, és amelyet  külön szabályzat állapít meg, és ezen  
eszközöknek az összege nem lehet magasabb a Zenta község költségvetéséről szóló, a folyó évre 
vonatkozó rendelettel előirányozott eszközök 3%-ánál.  

 Az élsport finanszírozását külön szabályzat rendezi részletesen. 
   

8. szakasz  
 

1.5. Sportösztöndíjak  
 
 A finanszírozás ezen formája felöleli az amatőr versenyző és a sportszervezet tagjának a  
finanszírozását, aki részt  vesz  az ágazati szövetség  sportversenyén,  az  iskolai versenyen és  
kivételes eredményeket  ér el, vagy a szervezet  becslése  szerint  tehetségről van szó, akinek a  
sportban, amely különleges érdekkel bír a  szervezet  és Zenta  község számára,  a további 
munkájához  eszközökre  van szüksége.  

 A sportösztöndíjakra szánt teljes összeg nem lehet magasabb a Zenta község 
költségvetéséről szóló, a folyó évre vonatkozó rendelettel előirányozott eszközök 6%-ánál.  

 A sportolók ösztöndíjazását külön szabályzat rendezi részletesen.   
 

9. szakasz   
 

1.6. Iskolai sport  
 
 Iskolai sporton minden aktivitás, verseny értendő, amely a község keretében az oktatási és 
nevelési intézetekben valósul meg. Ezek az aktivitások az iskolai olimpia, a gyermekekkel folytatott 
munka, akik nem tagjai sportszervezeteknek, községi és városi ligák és hasonló.  

 Az iskolai sportra szánt teljes összeg nem lehet magasabb a Zenta község költségvetéséről 
szóló, a folyó évre vonatkozó rendelettel előirányozott eszközök 3%-ánál.  

 Az iskolai sport finanszírozását külön szabályzat rendezi részletesen.   
 

10. szakasz   
1.7. Sport mindenkinek  
 
 A sport mindenkinek alatt a munkássport, a rokkantsport, a fejlődésben gátolt gyermekek 
sportja, az időskorúak aktivitásai, minden olyan személy sportja értendő, aki sportszervezeten 
keresztül nincs versenyekkel felölelve.  

 Az eszközöket az átadott és jóváhagyott projektumok alapján kell jóváhagyni, és ezen 
aktivitások hordozója a Sport mindenkinek –Zenta Községi Szervezete.   

 A sport mindenkinek aktivitásokra szánt eszközök teljes összege nem lehet magasabb a 
Zenta község költségvetéséről szóló, a folyó évre vonatkozó rendelettel előirányozott eszközök 
1,5%-ánál.  

 A sport mindenkinek aktivitást külön szabályzat rendezi részletesen.   
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11. szakasz   
 

1.8. Falusi sport  
 
 A falusi sport minden olyan sportaktivitás, amelyet a falun élő lakosságnak szántak a 
sportba való bekapcsolódásuk és sportaktivitásuk és a sport promoveálása céljából.  
 Az eszközöket az átadott és jóváhagyott projektumok alapján kell jóváhagyni, és ezen 
aktivitások hordozói a falusi sportklubok, a helyi közösségek, az oktatási és nevelési intézmények.  

 A falusi sportra szánt eszközök teljes összege nem lehet magasabb a Zenta község 
költségvetéséről szóló, a folyó évre vonatkozó rendelettel előirányozott eszközök 1,5%-ánál.  

 A falusi sport finanszírozását külön szabályzat rendezi részletesen.   
 

12. szakasz   
 

2. Zenta község szintjén a testnevelés és a sport finanszírozásának kiegészítő területei   
 
 A testnevelés és a sport finanszírozásának kiegészítő területeihez az alábbiak tartoznak:   

 1. Zenta község számára jelentős sportrendezvények és –programok,   
2. Sportorvos. 

 
13. szakasz   

 
2.1. Zenta község számára jelentős sportrendezvények és –programok,  

 
 Zenta község hatásköri szervei külön rendeletet hoznak a sportaktivitásokról és azok 
megszervezésének szükségességéről vagy egyéb cselekményekről, amelyek hozzájárulnak a község 
számára jelentős testnevelés és sport fejlődéséhez, népszerűsítéséhez és promoveálásához.  
 A felsorolt programokat az egyéb költségvetési eszközök terhére külön rendelettel kell 
jóváhagyni és finanszírozni.  
 

14. szakasz   
 

2.2. Sportorvos   
 
 Zenta község hatásköri szerve külön rendelet alapján sportorvost vehet igénybe a 
sportszervezetek szükségleteire.  
 

15. szakasz   
 

A 3. szakasz 1. pontjának 1.1-től 1.8-ig és  2. pontjának a 2.1-től  a 2.2-ig terjedő 
rendeltetésekre  az eszközök átutalása arányosan történik, Zenta község költségvetése folyó évi 
megvalósításától  függően.  
 

16. szakasz   
 

Meghatalmazzuk Zenta község Községi Tanácsát, hogy hozza meg az alábbi szabályzatokat:   
 

• Szabályzat a sportlétesítmények finanszírozásának módjáról,  
• Szabályzat a sportszervezetek költségei finanszírozásának módjáról,  
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• Szabályzat az élsport finanszírozásának módjáról,  
• Szabályzat a sportösztöndíjak megítéléséről,  
• Szabályzat az iskolai sport finanszírozásának módjáról,  
• Szabályzat a Sport mindenkinek finanszírozásának módjáról,   
• Szabályzat a falusi sport finanszírozásának módjáról,   
• Szabályzat a sportszervezetek osztályozásáról,   

 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabályzatjavaslatokat a Zenta községnek a 2012-től a 

2016-ig terjedő időszakra vonatkozó sportfejlesztési stratégiája végrehajtási aktivitásait koordináló 
bizottság készíti elő.  

 
17. szakasz   

 
A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon  
lép  hatályba.  
 
 
Zenta  Község Képviselő-testülete     Rácz Szabó László s. k.,  
Szám:  66-2/2012-I             
                                                                                     a  Községi Képviselő-testület elnöke   
 
 
 
 
 
26. 
 
A környezetvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 135/04., 36/09. és  72/09. sz.)  100. 
szakaszának 4. bekezdése, a környezetvédelmi és –fejlesztési  térítményről szóló rendelet (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 17/2009. sz.) 4. szakasza, valamint a környezetvédelmi  költségvetési pénzalapról szóló 
rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/10. sz.) 7. és  8. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-
testülete a 2012. február 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

 
 

P R O G R A M O T  
 

A KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP ESZKÖZEIN EK A  2012. ÉVI 
FELHASZNÁLÁSÁRÓL  

 
I. A KKT  a jelen programmal megtervezi Zenta község területén a 2012. évben  a 
            környezetvédelem  terén a  tervek, programok, projektumok és egyéb aktivitások  
            kidolgozását és megvalósítását.  
 
II.  A program megvalósítására Zenta község 2012. évi költségvetésében tervezett eszközöket 

(Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2010. sz.), Zenta község környezetvédelmi költségvetési 
pénzalapja útján tervezett eszközöket, amelyek Zenta község területén a  környezetvédelmi 
és –fejlesztési térítményről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos  Lapja, 17/09. sz.) 
rendelkezései értelmében biztosítottak 12.700.000,00 dinár összegben, és az előző évből 
hozott 13.147.923,42  dinár összegű eszközöket terveztük, és pedig:   
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• környezetvédelmi  és  -fejlesztési térítmény   11.000.000,00 dinár   
• környezetszennyezési térítmény                  1.700.000,00 dinár   
• az előző évből hozott eszközök               13.147.923,42  dinár   

 
 

III.  A jelen program  II. pontja  szerinti eszközök céleszközök, a  helyi önkormányzatnak  a 
            környezetvédelem terén felmerülő  kötelezettségei finanszírozására; serkentő, megelőző és   
            szanációs programokra; a  környezet állapota figyelemmel kísérésének programjára és 
            projektumaira (monitoring); a hulladékkezeléssel kapcsolatos  programra;  a természeti 
            javak  védelmének és fejlesztésének a programjára; tudományos-kutatói  programokra és  
            projektumokra; edukációra és a környezet védelmének szükségességéről alkotott  tudat 
            erősítésére;  tájékoztatásra és  a  környezet állapotára vonatkozó adatok közzétételére;  
            valamint a községben, a környezetvédelemben jelentős egyéb aktivitásokra kell fordítani,  
            éspedig:  
 
 

1. Serkentő, megelőző és szanálási programok és projektumok   
                                                                                                                         11.900.000,00 dinár 

   
Tervben van a projektumok és programok megvalósítása, amelyek az alábbiakra vonatkoznak:   
 
A helyi ökológiai akcióterv (HÖAT) kidolgozására  300.000,00 dinár  
A gyűjtőközpont kiépítése projektumának kidolgozása  800.000,00 dinár  
A város parkosítási projektumának kidolgozása  800.000,00 dinár  
A rendezetlen hulladéklerakók szanálási és rekultiválási 
projektumának kidolgozása   

1.500.000,00 dinár  

Egyéb megelőző és serkentő programok és projektumok, amelyek 
megvalósítására szükség mutatkozik 

1.500.000,00 dinár  

Közterületeken a parlagfű megsemmisítése  2.500.000,00 dinár 
A meglévő és újonnan telepített szélvédősávok karbantartása  2.000.000,00 dinár 
Zöld közterületek fasoraihoz és a szélvédősávokra facsemeték 
vásárlása 

1.000.000,00 dinár 

Zöld közterületekre virágok vásárlása  1.500.000,00 dinár 
 

 
Ezek a programok és projektumok a határozatokkal és a környezetvédelmi törvényből eredő 

kötelezettségekkel összhangban, valamint a környezetvédelmi rendszer egyéb alanyaival 
együttműködve lesznek megvalósítva. Tervben van egy szakmai kirándulás is a  HÖAT 
dokumentuma kidolgozásában illetékes munkacsoport tagjai számára.  

 
2. A környezet állapota figyelemmel kísérésének programja  és  projektumai   

 
5.550.000,00 dinár  
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 A 2012. évben tervezzük a környezet állapotának folyamatos ellenőrzését és figyelemmel 
kísérését, összhangban a környezetvédelmi törvénnyel (69-73. szakasz), valamint a külön törvényekkel, 
éspedig:   
 
A levegő minőségének figyelemmel kísérése 1.500.000,00 dinár 
A kommunális zaj szisztematikus mérése 800.000,00 dinár 
A felszíni vizek és tározók minőségének figyelemmel kísérése 500.000,00 dinár 
A közfürdők vízminőségének ellenőrzése  200.000,00 dinár 
A zaj felügyelőség általi mérése  500.000,00 dinár 
Emésztőgödrök tisztítása   50.000,00 dinár 
A levegő minőségének felügyelőség általi ellenőrzése   500.000,00 dinár  
Mérések rendkívüli helyzetekben  1.097.923,42 dinár 
Külön rendeltetésű mérések és mérések rendkívüli helyzetekben 500.000,00 dinár 
 

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

 
 

3. Hulladékkezeléssel kapcsolatos programok  
6.800.000,00 dinár  

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

 
A rendezetlen és illegális hulladéklerakók szanálása és rekultiválása  2.100.000,00 dinár 
5  m3-es és 1,1 m3-es konténerek beszerzése háztartási hulladék és 
maradványok elhelyezésére  

1.000.000,00 dinár 

Regionális hulladéklerakó  2.200.000,00 dinár 
A gyűjtőközpontnak felszerelés beszerzése   1.500.000,00 dinár 
 
 

4. Természeti javak védelmének és fejlesztésének programja   
600.000,00 dinár  

  
      A természeti javak védelmének és fejlesztésének programjával kapcsolatban az alábbiakat 
tervezzük:   
 
Akusztikus készülék vásárlása a fák egészségi állapotának a 
megállapítására  (FAKOPP-ED) 

600.000,00 dinár 
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5. Tudományos-kutatói programok és projektumok  
 

300.000,00 dinár  
 

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

                                                                                      500.000,00 dinár 
 

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

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

 
• edukációs anyag nyomtatása      

 300.000,00 dinár   
• részvételi díjak a szemináriumokon  200.000,00 dinár   

 
 
    7. Tájékoztatás és a környezet állapotára és minőségére vonatkozó adatok közzététele  
 

100.000,00 dinár  
 

A nyilvánosság rendszeres, időben történő, teljes és tárgyilagos tájékoztatása céljából a környezet 
állapotával kapcsolatban, a hatásköri környezetvédelmi szerv munkájának nyilvánossága és a 
környezetvédelem fontosságáról alkotott tudat erősítése céljából  internetes prezentációt dolgoz ki a 
hatásköri környezetvédelmi szerv.  
Ezzel egyidejűleg a nyilvánosság tájékoztatását a környezet állapotáról a tömegtájékoztatási eszközök 
útján is végzi.  
 
I. A jelen program III.  pontja  szerinti aktivitások   finanszírozására vagy társfinanszírozására  Zenta  
község területén a környezetvédelmi és –fejlesztési térítményről szóló rendelettel összhangban    
begyűjtött  eszközök  beáramlásáról függően kerül sor.  
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II.  Amennyiben a bevétel nem valósul meg a tervezett összegben, Zenta község polgármestere   
megállapítja  az elsőbbséget élvező aktivitásokat.  
 
III. A jelen program II. pontja  szerinti eszközök növelhetők adományok összegeivel és más forrásokból 
származó bevételekkel, amely eszközöket a jelen programmal összhangban kell felhasználni.  
 
IV. A program megvalósítását, és  a szerződött kötelezettségek végrehajtása feletti felügyeletet,  
valamint az egyes programok és projektumok megvalósítását Zenta Községi Közigazgatási Hivatalának 
a  környezetvédelemben hatáskörrel rendelkező  szerve folytatja  le.  
 
A jelen programot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
 
Szerb Köztársaság                                                                                          
Vajdaság Autonóm Tartomány                                                          Rácz Szabó László s. k.,                          
Zenta  Község – Községi Közigazgatási Hivatal                             
Városrendezési  és kommunálisügyi osztály                                      Zenta KKT elnöke 
Szám: 415-2/2012-I 
Kelt:  2012.január 16-án. 
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27. 
 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 4. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 
46. szakaszának 5. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012.             -án/-én tartott ülésén 
meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
ZENTA KÖZSÉG 2012–2016. ÉVI HELYI GYERMEKJÓLÉTI AKC IÓTERVÉNEK 

ELFOGADÁSÁRÓL 
 

 
I. 

A képviselő-testület elfogadja Zenta község 2012–2016. évi helyi gyermekjóléti akciótervét. 
 

II. 
Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
 

I n d o k o l á s: 
 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. 
szakasza 1. bekezdésének 4. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 5. pontja értelmében a községi képviselő-testület a törvénnyel 
összhangban meghozza a község, valamint az egyes tevékenységek fejlesztési tervét. 
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 113. szakasza 1. 
bekezdésének 4. pontja értelmében a község szervei kötelesek legalább egy közvitát tartani a 
stratégiai és fejlesztési akciótervek elfogadásának eljárásában. 
 
Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 114. szakasza 
értelmében: 
„A jelen statútum értelmében a közvitán a községi hatásköri szervek, illetve a közszolgálatok 
képviselőinek a nyílt ülése értendő az érdekelt állampolgárokkal és a civil szervezetek, 
valamint a tömegtájékoztatási eszközök képviselőivel.  
A községi képviselő-testület köteles minden községrész állampolgárának lehetővé tenni a 
közvitákon való részvételt.  
A közvitát a községi képviselő-testület elnöke a községi szervek és testületek 
kezdeményezésére, valamint saját kezdeményezésre szervezi meg a törvényben, a jelen 
statútumban és a községi képviselő-testületi rendeletekben előirányozott esetekben.   
A megszervezés módját, a tájékoztatást és a közvitával kapcsolatos egyéb kérdéseket a községi 
képviselő-testület külön rendelettel szabályozza.” 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület 2006. december 29-én tartott ülésén hozta meg a helyi 
gyermekjóléti akcióterv elfogadásáról szóló végzést. Ez az akcióterv 2007-től 2011-ig irányozta elő 
az aktivitásokat, ezért kell meghozni Zenta község 2012–2016. évi időszakra vonatkozó helyi 
gyermekjóléti akciótervét. 
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A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott előterjesztője végzésével megerősítette a Zenta község 2012–2016. évi helyi 
gyermekjóléti akciótervének elfogadásáról szóló végzésjavaslatot. 
 
A Zentai Községi Tanács végzése alapján a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke a közvita 
lebonyolításának módjáról szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2009. szám) 
összhangban megszervezte Zenta község 2012–2016. évi helyi gyermekjóléti akciótervének 
tervezetéről szóló közvitát, ami 2012. február 13-án 17 órai kezdettel a zentai Városháza Andruskó 
Termében került megtartásra. 
 
A közvita megtartása után a Zentai Községi Tanács véleményt nyilvánított a közvitán adott 
észrevételekről és javaslatokról, és a megtartott közvitáról felvett jegyzőkönyv alapján a beérkezett 
sugallatokat beépítette Zenta község 2012–2016. évi helyi gyermekjóléti akciótervének tervezetébe, 
és megerősítette Zenta község 2012–2016. évi helyi gyermekjóléti akciótervének javaslatát. 
 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a 
Zentai Községi Képviselő-testület hatásköri testületeinek véleményét, a rendelkező rész szerinti 
végzést hozta. 
 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                         Rácz Szabó László s.k., 
Szám: 551-1/2012-I                                                       a Zentai KKT elnöke  
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Zenta község helyi gyermekjóléti akcióterve 
 

2012–2016. 
Bevezető 
 
A HELYI GYERMEKJÓLÉTI AKCIÓTERV 2006-TÓL NAPJAINKIG 
A helyi gyermekjóléti akcióterv Zenta község stratégiai dokumentuma, melynek célja Zenta község 
célkitűzése és tevékenységi irányainak meghatározása a gyermekek helyzetének előmozdítása 
területén. A helyi gyermekjóléti akcióterv megvalósítása már 2007 óta tart. A négyéves időszakot 
felölelő leírt program a helyzetelemzés és az e stratégiai dokumentum négyéves megvalósításából 
eredő gazdag tapasztalatok alapján lett kitűzve. A gyermekek életének legkülönfélébb területein 
előforduló kérdésekkel foglalkozó szakemberekből álló nagy csapat dolgozta ki, természetesen a 
gyermekek közreműködésével. 
A helyi gyermekjóléti akcióterv Zenta község fejlesztési tervén kívül az első stratégiai dokumentum 
volt, amelyet a Zentai Községi Képviselő-testület 2006 végén fogadott el. Ezután rendkívül fontos 
stratégiák sora került elfogadásra, mint pl. az ifjúsági stratégia, a roma gyermekek oktatási 
stratégiája, Zenta községnek a szociális védelem fejlesztésére vonatkozó stratégiai terve, Zenta 
község 2012–2016. évi sportfejlesztési stratégiája stb. A helyi gyermekjóléti akciótervet kidolgozó 
és megvalósító csapat mindenképpen pionírszerepet játszott a község stratégiai tervezésében. 
A megvalósítás négy éve alatt a helyi gyermekjóléti akciótervet realizáló bizottság lelkiismeretesen 
és szorgalmasan dolgozott, a helyi önkormányzat, az intézmények és civil szervezetek közötti jó 
együttműködéssel, kommunikációval a gyermekekről való gondoskodást illetően nagy 
előrehaladásra került sor. 2011-ben Zenta község statútumának meghozatala alkalmával a helyi 
gyermekjóléti akcióterv állandó megalapozást nyert magában a községi statútumban, amelyben az 
állandó munkatestületekbe világos és rendkívül fontos hatáskörökkel a Gyermekjogi Tanács is 
besorolást nyert. A tanács hatáskörébe többek között a helyi gyermekjóléti akcióterv előterjesztése, 
realizálása tartozik. A Gyermekjogi tanács 2011. novemberében lett kinevezve. A tanács tagjai: 
 
01. Zsíros-Jankelić Anikó testnevelő tanár, a tanács elnöke     
02. Mirjana Pilipović pszichológus – Szociális Védelmi Központ 
03. Dr. Rózsa Molnár Ilona gyermekorvos 
04. Dr. Muškinja Montányi Gabriella gyermekorvos 
05. Tőke Márta pszichológus – Stevan Sremac Általános Iskola 
06. Vijatov Hagymás Júliaanna pszichológus – Gyermekorvosi Rendelő 
07. Tóth Vásárhelyi Anita pszichológus – Egészségügyi Középiskola 
08. Híres Laura óvodapedagógus – Hófehérke Óvoda 
09. Nagy Szilvia informatikatanár – Zentai Gimnázium 
10. Mirjana Božović kiskorúak bűnözésével foglalkozó felügyelő – Zentai belügyi szerv 
11. Halgašev-Gavranović Andrea újságíró, Szabadkai Rádió 
12. Mgr. Szegedi Ksenija professzor, Újvidéki Bölcsészettudományi Kar  
13. Pejin Teréz, a civil szervezetek képviselője, a Zentai Gyermekbarátok tagja 
14. Sandra Stojanović tanuló, az Enter! gyermekcsapat tagja 
15. Nagy Abonyi Dániel tanuló, az Enter! gyermekcsapat tagja. 
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A helyi gyermekjóléti akcióterv kidolgozása folyamán az elkövetkező időszakra vonatkozóan az 
alábbi munkacsoportok alakultak meg: 
 

01. Szociális védelemmel foglalkozó munkacsoport (Mirjana Pilipović, Nataša Petrović, Rácz 
Magdolna, Birdžo Azra, Pintér Éva, Rostás Laura, Sőregi Márta, Perpauer Attila, Szénási Oszkár)  
02. Oktatással foglalkozó munkacsoport (Gömöri Irén, Sóti Orsolya, Mikus Anita, Szabó Éva, 
Csizmadia Tímea, Szorcsik Lívia, Zsoldos Kornél, Szőke Beáta, Juhász Bettina, Nagy György, 
Tőke Márta és Híres Laura), 
03. Egészségüggyel foglalkozó munkacsoport (dr. Lengyel Víg Ibolya, Milijana Popović, dr. Rózsa 
Molnár Ilona, Palotás Gábor, Vijatov Hagymás Júlianna, dr. Muškinja Montányi Gabriella, dr. 
Žmukić Ibolya), 
04. Művelődéssel foglalkozó munkacsoport (Gero Ibolya, Ljubica Romandić, Juhász Lassú 
Kornélia, Zsíros-Jankelić Anikó) 
05. Sporttal foglalkozó munkacsoport (Fehér Csaba, Igor Segedinski, Zsíros-Jankelić Anikó), 
06. A gyermekek aktivitásával foglalkozó munkacsoport (Szarvák Anikó, Pejin Teréz, Pásztor 
Mária),  
07. Médiával foglalkozó munkacsoport (Halgašev-Gavranović Andrea, Máriás Endre, Kurcinák 
Árpád, Ürményi Frigyes), 
08. Gyermekcsapat (Sandra Stojanović, Nagy Abonyi Dániel, Sanja Vukanić, Milica Ristović, 
Milica Krtini ć, Fényszárosi Krisztina, Mari Márta. 
 
A javasolt stratégiai dokumentum a Szerb Köztársaság Kormányának Nemzeti Gyermekjóléti 
Akcióterve alapján lett kidolgozva, és szoros kapcsolatban áll az összes elfogadott zentai községi 
stratégiával. Míg az elmúlt időszakban az LPA a középiskolás korosztályt is felölelte, az 
elkövetkező időszakra vonatkozóan javasoljuk, hogy a startégia csak a 15 évesig terjedő 
korosztállyal foglalkozzon, mivel időközben elfogadásra került az ifjúsági stratégia. 
 

A KÖVETKEZ Ő IDŐSZAK PRIORITÁSAI 
 

•••• A gyermekszegénység csökkentése 
•••• Minőségesebb oktatás a gyermekek számára 
•••• A gyermekek jobb egészsége 
•••• A gyermekek bántalmazás, elhanyagolás, kihasználás és erőszak elleni védelme 
•••• A marginalizált csoportokból származó gyermekek védelme 
•••• A szülői gondoskodást nélkülöző gyermekek védelme 
•••• A gyermekek művelődési és sportrekreációs lehetőségeinek fejlesztése 
•••• A gyermekek jobb tájékozottságának biztosítása 
•••• A gyermekek aktivitásának ösztönzése 
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A GYERMEKSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE 
 
1. STRATÉGIAI CÉL 
A gyermekszegénység csökkentése. 
 

1.1 specifikus cél 
 

A szegénységi küszöb alatt élő családokból származó gyermekek megsegítése és az e 
családokból származó gyermekek életminősége szintjének emelése. 
 
Aktivitások:  

•••• A szegénységi küszöb alatt élő gyermekek identifikálása és adatbázis felállítása, 
•••• Lehetőséget találni a nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek számára ingyenes 

uzsonna biztosítására, 
•••• Ingyenes tankönyvek biztosítása szegény sorsú gyermekek számára, és ezen könyvek  

iskolában történő megőrzése.  
 
Indikátorok:  

•••• Az SZT használóinak száma, 
•••• Az egyszeri anyagi segély használóinak száma, 
•••• A családi pótlék használóinak száma, 
•••• Az ingyenes uzsonna használóinak száma, 
•••• Az ingyenes tankönyvet kapó gyermekek száma, 
•••• A Vöröskereszt és egyéb kormányon kívüli szervezet által támogatásban részesülő 

gyermekek száma. 
 
A tevékenységek hordozói:  

•••• Szociális-védelmi központ 
•••• Oktatási-nevelési intézmények 
•••• Civil szervezetek 
•••• Helyi önkormányzat 

     
Finanszírozási források: 

•••• Helyi önkormányzat 
•••• Pályázatok 
•••• Adományozók 
•••• Magánszektor 

 
Időbeli meghatározás: 
 
2012-től folyamatosan 
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1.2 specifikus cél 
 
A helyi közösség fogékonyságának növelése a szegénységi küszöb alatt élő gyermekek 
problémája iránt 
 
Aktivitások:  

•••• Rajzpályázatok szervezése képaukcióval egybekötve, 
•••• Jótékonysági bálok, karácsonyi ünnepség, ünnepi rendezvények szervezése, 
•••• Emberbaráti segély gyűjtése pénz- és ruhaadomány, játékok, újévi csomag formájában, 
•••• Különböző kézműves-tanfolyamok szervezése a gyerekek számára és a gyermekmunkák 

eladással egybekötött kiállításának megszervezése a szegény gyermekek segélyezésére 
szolgáló eszközök begyűjtése céljából. 

 
Indikátorok:  

•••• A megszervezett önkéntes akciók száma, 
•••• Konkrét támogatásban részesült gyermekek száma, 
•••• A megszervezett segélygyűjtő emberbaráti akciók száma összesen. 

 
A tevékenységek hordozói:  

•••• Oktatási-nevelési intézmények 
•••• Szociális Védelmi Központ 
•••• Emberbaráti szervezetek 
•••• Civil  szervezetek 
•••• Helyi közösségek 
•••• Művelődési szervezetek 

     
Finanszírozási források: 

•••• Gazdasági szektor 
••••  Adományozók 
•••• Magánszektor 

 
Időbeli meghatározás: 
2012-től folyamatosan 

 
1.3 specifikus cél 
A falusi környezetből származó családok támogatása a gyermek- és szociális védelem 
területére vonatkozó jogok érvényesítésében 
 
Aktivitások:  

•••• A Zentai Szociális Védelmi Központ és más intézmények szakdolgozói együttműködésének 
további ösztönzése a gyermek- és szociális védelem területére vonatkozó jogok 
érvényesítése céljából. 

 
Indikátorok:  

•••• Az intervenciók száma a Szociális Védelmi Központban, 
•••• A falusi helyi közösségek, a nevelési-oktatási és egészségügyi intézmények, 

rendőrállomások stb. együttes akcióinak száma. 
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A tevékenységek hordozói:  
•••• Szociális Védelmi Központ 
•••• Falusi helyi közösségek 
•••• Nevelési-oktatási intézmények 
•••• Egészségügyi intézmények    

 
Finanszírozási források: 
Zenta község 
 
Időbeli meghatározás: 
2012-től folyamatosan. 
 

MINŐSÉGI NEVELÉS ÉS OKTATÁS MINDEN GYERMEK SZÁMÁRA 
1. Stratégiai cél 
 
Minél minőségibb nevelés és oktatás biztosítása az óvodáskorú gyermekek számára 
 
1. specifikus cél 
Biztosítani a gyermekek minőségi neveléssel és oktatással való felöleltségét 
 
Aktivitások:  

•••• 2015-ig elérni a négyéves gyermekek 70%-ának óvodai beíratását, 
•••• 2015-ig elérni az iskoláskor előtti korosztályú gyermekek 100%-ának az iskola-előkészítő 

csoportba való beíratását, 
•••• A roma népesség ösztönzése a gyermekek óvodába járatására, 
•••• Az iskoláskor előtti oktatás látogatásának folyamatos ellenőrzése, az igazolatlan hiányzás 

szankcionálása. 
 
A tevékenységek hordozói:  

•••• Iskoláskor előtti intézmény, 
•••• Szociális Védelmi Központ, 
•••• A Kali Jakh és a Romano Drom civil szervezetek. 

 
Indikátorok:  
Az iskoláskor előtti intézményben felölelt gyermekek száma. 
    
Finanszírozási források: 

•••• Szerb Köztársaság Kormánya 
•••• Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya 
•••• Helyi önkormányzat 

 
Időbeli meghatározás: 
2012-től folyamatosan. 
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2. specifikus cél 
 
Egyenlő feltételek biztosítása az óvodáskorú gyerekek neveléséhez és oktatásához. Az oktatási 
eszközök és módszerek korszerűsítése, valamint minél jobb anyagi feltételek biztosítása az 
iskoláskor előtti  intézmények működéséhez.    
 

Aktivitások:  
•••• Szakembereket biztosítani a különleges igényű gyerekek számára, 
•••• Minőséges feltételek biztosítása a roma asszisztens munkájához, 
•••• Fénymásoló gép és számítógépek biztosítása a tanépületekben a minél érdekesebb 

munkalapok elkészítése érdekében, 
•••• Az épületek összetételében levő játszóterek felújítása, 
•••• Karbantartó műhelyek felszereltségének javítása, 
•••• Az óvodapedagógusok továbbképzése a különleges igényű gyerekekkel való foglalkozásra. 
•••• Az óvoda könyvállományának gyarapítása, 
•••• A megfelelő edukatív játékszerek biztosítása, 
•••• Kétnyelvű csoportok bevezetése a környezetnyelv eredményesebb elsajátítása céljából. 
 

A tevékenységek hordozói:  
•••• Zenta község 
•••• Iskoláskor előtti intézmény 
•••• Gyermekjogi Tanács 
•••• Oktatási Minisztérium 

 
Indikátorok:  

•••• Az alkalmazott szakemberek száma 
•••• Az alkalmazott roma asszisztensek száma 
•••• A biztosított fénymásoló gépek száma 
•••• A felújított játszóterek száma 
•••• A szakképesítések, képzések száma 

 
Időbeli meghatározás: 
2012-től évente egy játszótér, számítógép vagy fénymásoló. 
 
Finanszírozási források: 

•••• Pályázatok 
•••• Helyi önkormányzat 
•••• Szerb Köztársaság Kormánya 
•••• Vajdasági Autonom Tartomány Kormánya 
•••• Adományozók 
•••• Nagy rendezvényekből származó bevételek 
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2. Stratégiai cél 
 
Minél minőségibb oktatás és nevelés biztosítása az iskoláskorú gyermekek számára 
 
1. specifikus cél 
 
Biztosítani a gyermekek minőségi oktatással és neveléssel való teljes felöleltségét 

Aktivitások:  
•••• Javítani a gyerekek iskolalátogatási szintjét a falusi környezetekben, 
•••• A nehéz anyagi körülmények között élő családok ösztönzése a gyermekek iskoláztatására. 

 
A tevékenységek hordozói:  

•••• Szociális Védelmi Központ, 
•••• Nevelési-oktatási intézmények. 

 
Indikátorok:  

•••• A szeptember 1. után beírt gyermekek száma. 
 
Időbeli meghatározás: 
2012-től folyamatosan 
 
Finanszírozási források: 
Helyi önkormányzat 
 

 
2. specifikus cél 
A gyerekek oktatási rendszerbe való tartós bevonásának biztosítása 
 
Aktivitások:  

•••• Az osztályismétlők számának csökkentése az IOP program segítségével, 
•••• Biztosítani a roma-, személyzeti- és pedagógus asszisztens alkalmazását az iskolákban. 

 
A tevékenységek hordozói:  

•••• Szociális Védelmi Központ 
•••• Nevelési-oktatási intézmények. 

 
Finanszírozási források: 

•••• Helyi önkormányzat, 
•••• Oktatási Minisztérium. 

 
Indikátorok:  

•••• A többször osztályismétlő tanulók száma, 
•••• Az iskolát soha be nem fejező tanulók száma, 
•••• Az inkluzív neveléssel foglalkozó szakemberek száma. 
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3. specifikus cél 
Minél minőségibb munkafeltételek biztosítása az iskolákban. 
 

Aktivitások:  
•••• Az oktatási létesítmények javítása, 
•••• Az iskolákban a higiéniai feltételek javítása, a tanulói WC-k felújítása, 
•••• Az ajtók és az ablakok megjavítása az iskolai létesítményekben, 
•••• Új tantermek kiépítése Felsőhegyen, 
•••• Az iskolakönyvtárak könyvállományának házi olvasmányokkal való gazdagítása, 
•••• Iskolabusz biztosítása a falusi gyerekek számára. 

 
A tevékenységek hordozói:  

•••• Nevelési-oktatási intézmények, 
•••• Helyi önkormányzat, 
•••• Gyermekjogi Tanács. 

 
Indikátorok:  

•••• A megjavított illemhelyek száma, 
•••• A megjavított vagy kicserélt ablakok és ajtók száma, 
•••• A házi olvasmányok száma iskolakönyvtáranként, 
•••• Az iskolabuszt használó gyerekek száma. 

 
Finanszírozási források: 

•••• Az Oktatási Minisztérium és a Tartományi Oktatási Titkárság pályázatai, 
•••• Donátorok, 
•••• Helyi önkormányzat, 
•••• Jótékonysági koncertek, bankettek, kiállítások. 

 

 
 
 
4. specifikus cél 
 

Az oktatás minőségi szintjének emelése és minél minőségibb feltételek megteremtése az 
inkluzív oktatás számára. 
 
Aktivitások:  

•••• Tehetségközpont megalakítása Zenta község területén, 
•••• A tanügyi dolgozók szakmai továbbképzésének támogatása az inkluzív oktatás területén, 
•••• Oktatási eszközök, vetítők biztosítása tanítási célra, 
•••• Munkaeszközök biztosítása a szakmunkatársak munkájához, 
•••• Minél több roma, személyzeti és pedagógiai asszisztens alkalmazása az iskolákban, 
•••• Az inkluzív oktatással felölelt gyermekek továbbtanulásához szükséges feltételek 

megteremtése. 
 

A tevékenységek hordozói:  
•••• Helyi önkormányzat 
•••• Egészségház 
•••• Szociális Védelmi Központ 
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•••• Nevelési-oktatási intézmények 
•••• Gyermekjogi Tanács 
•••• Reszortközi bizottság 
•••• Oktatási Minisztérium 

 

Indikátorok:  
 

•••• A fejlesztőközponttal felölelt gyermekek száma 
•••• Az inkluzív oktatási munkára kiképzett tanügyi dolgozók száma 
•••• A vásárolt tanszerek, vetítők száma 
•••• A megfelelő tesztek száma 
•••• Az inklúzióban alkalmazott asszisztensek száma 
•••• Az inklúzióval felölelt, tanulmányaikat folytató gyermekek száma 

 
 
 
5. specifikus cél  
 

A szerb nyelv oktatásának minőségi javítása az általános iskolák magyar tagozatain. 
 
Aktivitások:  

•••• Helyzetfelmérés a témakörben, 
•••• A tanügyi munkások továbbképzése és ösztönzése  Mikes Melánia módszerének 

elsajátítására és alkalmazására - Az anyanyelv, a környezetnyelv és az interkulturalizmus 
fejlesztése és ápolása a vajdasági gyermekeknél. 

•••• A Mikes Melánia módszer eredményességének felmérése, 
•••• A kétnyelvű szakcsoportok beindítása azokban az egységekben, ahol két nyelven folyik az 

oktatás. 
 
A tevékenységek hordozói:  

•••• Nevelési-oktatási intézmények 
•••• Gyermekjogi Tanács 
•••• Civil szervezetek 

 
Finanszírozási források: 
 

•••• Helyi önkormányzat 
•••• Szerb Köztársaság Kormánya 
•••• Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya 
•••• Magyar Nemzeti Tanács 
•••• Egyéb pályázatok 

 
Időbeli meghatározás: 
2012-től folyamatosan. 
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3. Stratégiai cél 
 
A biztonság szintjének javítása Zenta községben és az iskolákban a gyermekek közötti 
erőszakmentes kommunikáció ösztönzése 
 
1. specifikus cél 
 

A gyermekek biztonságának javítása 
 

Aktivitások:  
•••• Javítani a közvilágítás minőségét az oktatási létesítmények területén és környékén, 
•••• Hatékonyabb kóboreb-befogás, 
•••• Videofelügyelet bevezetése az intézményekben, 
•••• Az árusítóbódék eltávolítása az iskolai létesítmények környékéről. 

 
A tevékenységek hordozói:  

•••• Közvállalatok 
•••• Zenta község 
•••• Nevelési intézmények 

 
Finanszírozási források: 

•••• Helyi önkormányzat 
•••• Pályázatok 
•••• Adományozók 

Időbeli meghatározás: 
2012-től folyamatosan. 
 
 
 
2. specifikus cél 
 

A gyermekek közötti agresszivitás csökkentése 
 

Aktivitások:  
•••• Az agresszív helyzetek hatékonyabb megoldása az iskolákban és az óvodákban, 
•••• A szülők, tanulók, tanügyi dolgozók edukálása, tolerancianapok, különféle akciók. 

 

A tevékenységek hordozói:  
•••• Oktatási intézmények 
•••• Zenta község 

 

Indikátorok:  
•••• Az Erőszakmentes iskola programban részt vevő iskolák száma 
•••• Az agresszív helyzetek száma iskolánként 
•••• Az edukációk száma 
•••• A tolerancianapok száma 

 
Időbeli meghatározás: 
2012-től folyamatosan. 
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JOBB EGÉSZSÉGET MINDEN GYERMEKNEK! 
 
1. Stratégiai cél 
 
Minden gyermek számára lehetővé tenni az egészséges és biztonságos életkezdést  
 
1. specifikus cél 
 
A maternális mortalitás arányának csökkentése 
 
Aktivitások:  

•••• Egészségpromóció és megelőző munka a terhességi tanácsadókban, 
•••• A terhes nők szülésre való pszichofizikai felkészítésének megszervezése és lebonyolítása, 

valamint szülők iskolája a jövőbeli szülők számára 
•••• Fizioterapeuta biztosítása a terhesgondozóban. 

 
A tevékenységek hordozói:  

•••• Egészségügyi intézmények. 
 
Finanszírozási források: 

•••• Szerb Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma, 
•••• Szerb Köztársaság Egészségbiztosítási Alapja. 

 
 
2. specifikus cél 
 
A perinatális mortalitás csökkentése 
 
Aktivitások:  
A screening program kidolgozása és bevezetése a hallás- és látászavarok korai felfedésére, valamint 
a genetikai rendellenességek diagnosztizálása a neonatális időszakban és nyilvántartás kidolgozása. 
 
A tevékenységek hordozói:  

•••• Egészségügyi intézmények. 
 
Finanszírozási források: 

•••• Szerb Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma 
•••• Szerb Köztársaság Egészségbiztosítási Alapja 

 
Indikátorok:  

• A korán felfedett hallás- és látászavarok száma 
• A felfedett genetikai rendellenességek száma 

 
Időbeli meghatározás: 
2012-től folyamatosan. 
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3. specifikus cél 
 
A csecsemőhalálozási ráta csökkentése 
 
Aktivitások:  

•••• A szoptatás és a helyes táplálkozás promoválása az első életévben mind a városi, mind pedig 
a falusi környezetben, 

•••• A védőoltások lebonyolítása az e korosztályra vonatkozóan elfogadott immunizálási 
szabályzat szerint. 

 
A tevékenységek hordozói:  

•••• Egészségügyi intézmények. 
 
Finanszírozási források: 

•••• Szerb Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma 
•••• Szerb Köztársaság Egészségbiztosítási Alapja 

Indikátorok:  

• A promóciós akciók száma 
• A védőoltással ellátott gyermekek száma 

 

Időbeli meghatározás: 
2012-től folyamatosan. 
 
4. specifikus cél 
 
Az AIDS-incidencia arány irányvonalának megtartása 2012-től 2015-ig 
 
Aktivitások:  
 
Önkéntes, bizalmas tanácsadás és szűrővizsgálat, terhességi HIV-teszt.  
 
A tevékenységek hordozói:  

•••• Egészségügyi intézmények. 
 
Finanszírozási források: 

•••• Szerb Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma 
•••• Szerb Köztársaság Egészségbiztosítási Alapja 

Indikátorok:  

• A terhességi HIV teszteken átesett nők száma 
• A bizalmas tanácsadást igénylő nők száma 
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2. Stratégiai cél 
Egészségpromóció és -fejlesztés a gyermekek között 
 
1. specifikus cél 
 

A kövér vagy alultáplált gyermekek és serdülők számának csökkentése 
 
Aktivitások:  

•••• A gyermekek, serdülők nutritív státusának figyelemmel kísérése és felmérése, beleértve a 
növekedési grafikon bevezetését is az egészségügyi-nevelési intervenciók fejlődése mellett a 
családban és a közösségben, 

•••• A bölcsődékben, az óvodákban és az iskolákban az egészségtelen ételek árusítását és 
forgalmazását tiltó előírások meghozatala, 

•••• A gyermekek és a serdülők helyes táplálkozására és fizikai aktivitására vonatkozó nemzeti 
irányelvek kidolgozása és további alkalmazása.  

 
A tevékenységek hordozói:  

•••• Egészségügyi intézmények 
•••• Oktatási-nevelési intézmények 
•••• Gyermekjogi Tanács 
•••• Civil szervezetek 

Indikátorok:  
• A kövér és alultáplált gyermekek száma 

 
Finanszírozási források: 

•••• Szerb Köztársaság Kormánya 
•••• Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya 
•••• Helyi önkormányzat 
•••• Adományozók 

Időbeli meghatározás: 
•••• 2012-től folyamatosan. 

 
 
2. specifikus cél 
 

A kiskorú terhességek, a terhességek művi megszakítása és a nemi úton terjedő fertőzések 
kiskorúak közötti gyakorisági rátájának csökkentése 
 
Aktivitások:  

•••• A serdülők reproduktív egészségpromóciós és fejlesztő programjának kidolgozása és 
lebonyolítása, 

•••• A serdülők reproduktív egészségéről szóló kampány lebonyolítása gumióvszer szociális 
marketingje mellett, 

•••• Korosztályos edukátorok hálózatának fejlesztése és a serdülők reproduktív egészségével 
kapcsolatos témákról szóló edukáció lebonyolítása, 
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•••• Tanácskozás a kontracepcióról és a kontracepciós eszközök esetleges biztosítása az összes 
serdülő számára, 

•••• Ifjúsági tanácsadó megalakítása lehetőségének felkutatása az Egészségház keretében. 

A tevékenységek hordozói:  
•••• Egészségügyi intézmények 
•••• Oktatási-nevelési intézmények 
•••• Gyermekjogi Tanács 
•••• Civil szervezetek 

 
Finanszírozási források: 

•••• Szerb Köztársaság Kormánya 
•••• Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya 
•••• Helyi önkormányzat 
•••• Adományozók 

Indikátorok:  
Az edukációs programok száma 
Az edukációkon résztvevő tanulók száma 
A korosztályos edukátorok száma 
 
Időbeli meghatározás: 
2012-től folyamatosan. 
 
 

3. specifikus cél 
 

A pszichoaktív anyagok használata elleni harc fokozása 
 

Aktivitások:  
•••• A gyermekek, szülők, gyámok permanens edukálása a pszichoaktív anyagok (cigaretta, 

alkohol és kábítószer) használatának következményeiről 
•••• A pszichoaktív anyagok használata miatt problémával küzdő gyermekek és serdülők 

gyógykezelésére szolgáló multidiszciplináris szolgálatok és közösségek alapítása és 
működése átfogó és hatékony gyógykezelés céljából, továbbá a pszichoaktív anyagoktól 
függő gyermekek és serdülők esetében a kárcsökkentési program alkalmazása, 

•••• A helyi közösség bevonása a kábítószer elleni hatékony küzdelembe és a kábítószer-kínálat 
és -kereslet csökkentésére irányuló folyamatos munka. 

Indikátorok:  
•••• Az edukációval felölelt gyermekek, szülők, gyámok száma, 
•••• A gyermekek közötti dohányzás prevalenciája (előfordulási gyakorisága), 
•••• A gyermekek közötti alkoholfogyasztás prevalenciája, 
•••• A gyermekek közötti drogfogyasztás prevalenciája, 
•••• A pszichoaktív anyagok használata következményeinek csökkentésére irányuló programok 

száma, 
•••• Az alapított szolgálatok száma és területi felosztásuk. 
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A tevékenységek hordozói:  
•••• Egészségügyi intézmények 
•••• Oktatási-nevelési intézmények 
•••• Gyermekjogi Tanács 
•••• Civil szervezetek 

 
Finanszírozási források: 

•••• Szerb Köztársaság Kormánya 
•••• Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya 
•••• Helyi önkormányzat 
•••• Adományozók 

 
Időbeli meghatározás: 
2012-től folyamatosan. 
 
4. specifikus cél 
A mentális egészségügyi problémák korai felfedése a gyermekeknél és a serdülőknél 
 

Aktivitások:  
•••• Az egészségügyi dolgozók edukálása a mentális egészségügyi problémákkal küzdő 

gyermekek korai felismerésére és gyógykezelésére, 
•••• A szülők, gyámok, óvodapedagógusok és tanárok edukálása a mentális egészségügyi 

problémák korai felfedésére a gyermekeknél és a serdülőknél, 
•••• A mentális egészség kérdéskörének az oktatási programba való bevonása, 
•••• A mentális egészségügyi problémákkal küzdő gyermekek gyógykezelésére szolgáló 

multidiszciplináris szolgálatok és közösségek alapítása és működése. 
 

Indikátorok:  
•••• Az edukált egészségügyi dolgozók száma, 
•••• Az edukált szülők, gyámok, tanügyi dolgozók száma, 
•••• A mentális egészségügyi problémákkal küzdő gyermekek száma, 
•••• Morbiditás és mortalitás a gyermekek megromlott mentális egészsége következményeként, 
•••• A mentális egészség témáját a programjába besoroló iskolák száma, 
•••• A mentális problémákkal küzdő gyermekekkel való foglalkozásra alapított szolgálatok 

száma, 
•••• A gyógykezelt gyermekek száma. 

A tevékenységek hordozói:  
•••• Egészségügyi intézmények 
•••• Oktatási-nevelési intézmények 
•••• Gyermekjogi Tanács 
•••• Civil szervezetek 

 
Finanszírozási források: 

•••• Szerb Köztársaság Kormánya 
•••• Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya 
•••• Helyi önkormányzat 
•••• Adományozók 
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3. stratégiai cél 
A gyermekek szükségleteit felismerő biztonságos környezet biztosítása 

1. specifikus cél 
Biztosítani a gyermekek egészségvédelmi szolgáltatásokkal való teljes felöleltségét 
 

Aktivitások:  
•••• A gyermekek egészségnevelési programjának kidolgozása és alkalmazása az egészségügyi 

és tanügyi dolgozók edukálásával egybekötve, 
•••• A védőoltás lebonyolítása az elfogadott immunizációs szabályzat alapján, 
•••• A gyermekek egészségére vonatkozó partnerség fejlesztése helyi szinten 
•••• A fogyatékkal élő gyermekek és serdülők megfelelő egészségvédelméhez szükséges 

feltételek megteremtése, 
•••• Az egészségügyi intézmények és a polgárok egyesületei közötti együttműködés 

mechanizmusának megteremtése és fenntartása. 

Indikátorok:  
 

•••• Kidolgozott program 
•••• A programot alkalmazó intézmények száma 
•••• A vakcinálási naptár szerint védőoltással és újraoltással felölelt gyermekek 
•••• Akadálymentesítést megoldó intézmények száma 
•••• Az épületbeli akadálymentesítést megoldó egészségügyi intézmények száma 
•••• A gyengén látó és süketnéma gyermekekkel való foglalkozásra felkészített egészségügyi 

dolgozók száma 
 
A tevékenységek hordozói:  
 

•••• Oktatási-nevelési intézmények, 
•••• Helyi önkormányzat, 
•••• Civilszervezetek. 

 
Finanszírozási források: 

 
•••• Szerb Köztársaság, 
•••• Vajdaság Autonóm Tartomány, 
•••• Helyi önkormányzat, 
•••• Adományozók. 

 
Időbeli meghatározás: 
2012-től folyamatosan. 
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2. specifikus cél 
 

A gyermekek sérüléseinek és a sérülésből eredő halálozásának csökkentése 
 

Aktivitások:  
 
A gyermekek sérüléseinek megelőzésére irányuló programok kidolgozása és alkalmazása. 
 
A tevékenységek hordozói:  
 

•••• Oktatási-nevelési intézmények 
•••• Helyi önkormányzat 
•••• Civil szervezetek 

 
Finanszírozási források: 

 
•••• Szerb Köztársaság Kormánya  
•••• Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya 
•••• Helyi önkormányzat 
•••• Adományozók 

 
 

3. specifikus cél 
 

Egészséges életkörnyezet biztosítása 
 
 
Aktivitások:  
 

•••• Az én fám akció megszervezése – a tanulók facsemetéket ültetnek és gondozzák őket, 
•••• Generációk rózsakertjének ültetése, 
•••• A zöld területek karbantartása az iskolák környékén, 
•••• Kampány az életkörnyezet védelmének fontosságáról a társadalmi hálók által. 

 
A tevékenységek hordozói: 
 

•••• Oktatási-nevelési intézmények 
•••• Helyi önkormányzat 
•••• Civil szervezetek 

 
Finanszírozási források: 

 
•••• Szerb Köztársaság Kormánya 
•••• Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya 
•••• Helyi önkormányzat 
•••• Adományozók 

 
Időbeli meghatározás: 
2012-től folyamatosan. 
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A GYEREKEK BÁNTALMAZÁSTÓL, ELHANYAGOLÁSTÓL VALÓ 
VÉDELME ÉS A MAGATARTÁSI PROBLÉMÁK CSÖKKENTÉSE 

1. stratégiai cél A helyi közösséget fogékonnyá tenni a gyerekek mindenfajta bántalmazástól 
való védelmének problémája iránt, és az összeütközések erőszakmentes megoldásának 
affirmációja.  

1. specifikus cél 
A nyilvánosság tájékoztatása a gyerekek bántalmazás, elhanyagolás, kihasználás és erőszak 
elleni védelmének szükségességéről és lehetőségeiről  
 

Aktivitások:  

•••• Szakemberek edukálása az erőszak jeleinek jobb felismerése céljából, 
•••• A szülők és a gyámok edukálása a bántalmazás és elhanyagolás hatásairól és a jogvédelem 

lehetőségeiről 
•••• A gyerekek elleni erőszak mindenfajta formája ellen indított kampány további folytatása, 
•••• Írások, jelentéstétel és műhelyek megszervezése az erőszakmentes kommunikáció témájára. 

Indikátorok:  
 

•••• Az eddig realizált edukációk száma 
•••• A gyermekekkel szembeni erőszak elleni kampány folyamán realizált akciók száma. 

 

Az aktivitások hordozói: 
 

•••• Oktatási intézmények 
•••• Szociális Védelmi Központ 
•••• Civil  szervezetek 

 

Finanszírozási források: 

•••• Zenta község 
•••• Adományozók 
 

Időbeli meghatározás: 

2012-től a továbbiakig 

2. specifikus cél A gyermekek bántalmazása és elhanyagolása eseteinek, valamint a 
magatartási zavarokkal küzdő gyermekek felfedése és diagnosztizálása, továbbá a szociális 
védelmi intézkedések lebonyolítása. 
 

 
Aktivitások:  

•••• Adatbázis kialakítása a bántalmazott és elhanyagolt, valamint a magatartási zavarokkal 
küzdő gyerekekről, 

•••• Az intézményhálózat (Szociális Védelmi Központ, egészségügyi intézmények, nevelési-
oktatási intézmények, rendőrség, igazságügyi szervek) munkájának támogatása, 
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•••• A korosztályos erőszak további feltárása, 
•••• A fenti intézmények képviselőiből alakított mobilcsapat további munkája, és a gyermekek 

bántalmazás és elhanyagolás elleni védelméről szóló egyezmény figyelemmel kísérése, 
•••• Önsegélyező csoportok kialakítása a bántalmazott és elhanyagolt, valamint a magatartási 

zavarokkal küzdő gyermekek és a diszfunkcionális családokból származó gyermekek 
számára, 

•••• Tanácsadás az erőszak áldozatai részére az erőszakos kapcsolatból való kikerülés után, 
életre nevelés, 

•••• Konstruktív problémamegoldó pszichoszociális programok lebonyolítása a bántalmazott és 
elhanyagolt, valamint a magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és a diszfunkcionális 
családokból származó gyermekek számára, 

•••• Kezdeményezés befogadó állomások nyitására a bántalmazott és elhanyagolt, valamint a 
magatartási zavarokkal küzdő gyermekek számára. 

 

 
Indikátorok:  

•••• A nyilvántartásba vett bántalmazott és elhanyagolt gyermekek száma 
•••• A magatartási zavarokkal küzdő gyermekek száma 
•••• A diszfunkcionális családokból származó bántalmazott és elhanyagolt gyermekek száma 
•••• A gyermekeken elkövetett erőszak bejelentett áldozatainak a száma 
•••• A gyermekbántalmazásról szóló edukációk száma 
•••• A mobilcsapat beavatkozásainak a száma 
•••• A gyermekeken elkövetett erőszakkal kapcsolatos bírósági eljárások száma 

 
A tevékenységek hordozói: 
 

•••• Szociális Védelmi Központ 
•••• Nevelési-oktatási intézmények 
•••• Egészségügyi intézmények 
•••• Rendőrség 
•••• Igazságügyi szervek 
•••• Civil  szervezetek. 
 

Finanszírozási források: 

•••• Helyi önkormányzat 
•••• A Szerb Köztársaság illetékes minisztériumai 
•••• A Vajdasági Kormány illetékes titkárságai 
•••• Adományozók 

 
Időbeli meghatározás: 

2012-től a továbbiakig. 
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A MARGINALIZÁLT CSOPORTOKHOZ TARTOZÓ GYEREKEK 
HELYZETÉNEK EL ŐMOZDÍTÁSA 

1. stratégiai cél 
 

A marginalizált csoportokhoz tartozó gyermekek védelme és helyzetének előmozdítása 
 
1. specifikus cél 
 

A társadalom fogékonyságának és tájékozottságának növelése a fejlődési rendellenességekkel 
küzdő gyermekek iránt 
 
Aktivitások:  
 

•••• Önsegélyező csoportok alakítása a marginalizált csoportokhoz tartozó gyerekek részére, 
•••• Pszichoszociális programok lebonyolítása a marginalizált csoportokhoz tartozó gyerekek 

problémáinak konstruktív megoldására, 
•••• A marginalizált csoportokhoz tartozó gyerekek bevonása a társadalmi élet minden 

formájába, 
•••• A helyi közösség fogékonyságának növelése a média és egyéb promóciós tevékenységek 

útján. 

Az aktivitások hordozói: 

•••• Helyi önkormányzat 
•••• Civil  szervezetek 
•••• Szociális Védelmi Központ 
•••• Egészségügyi Központ 
•••• Média 
•••• Művelődési-Oktatási Központ 
•••• Sportszervezetek 

 

Indikátorok:  
 

•••• A marginalizált csoportokhoz tartozó, a társadalmi aktivitásokba bevont gyerekek száma 
•••• A promotív tevékenységek száma a helyi közösség fogékonyságának növelése terén 

 

Finanszírozási források: 

•••• Helyi önkormányzat 
•••• Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Minisztérium 
•••• A Vajdasági Autonom Tartomány Kormánya 
•••• Adományozók 
 

Időbeli meghatározás: 

2012-től folyamatosan 
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A SZÜLŐI GONDOSKODÁST NÉLKÜLÖZ Ő GYERMEKEK 
JOGVÉDELME   

 

Stratégiai cél  
A szülői gondoskodást nélkülöző gyerekek helyzetének előmozdítása 
 
1. specifikus cél  
A szülői gondoskodást nélkülöző gyerekek családi körben való felnövésének biztosítása. 
 

 
Aktivitások:  

•••• Támogatási szolgáltatásnyújtás az elsődleges, rokoni nevelőcsaládnak, valamint a speciális 
nevelőcsaládnak (a szülői gondoskodást nélkülöző gyerekekkel való foglalkozásra 
alkalmazott személyek kiképzése, a gyermekek ellátása a természetes családból való 
elhelyezés alkalmával), 

•••• Önsegélyező csoportok alakítása a szülői gondoskodást nélkülöző gyerekek számára, 
•••• Pszichoszociális programok lebonyolítása a szülői gondoskodást nélkülöző gyerekek 

problémáinak konstruktív megoldására – gyerekek önálló életre való felkészítése, 
•••• A szülői gondoskodást nélkülöző gyerekek bevonása a társadalmi élet minden formájába. 

Indikátorok:  
 

•••• Az elsődleges, rokoni, valamint a speciális nevelőcsaládnál elhelyezett, szülői gondoskodást 
nélkülöző gyerekek száma 

•••• Az örökbefogadott gyerekek száma, az új edukált nevelőcsaládok száma  
 
Az aktivitások hordozói: 

•••• Szociális Védelmi Központ 
•••• Egészségügyi Központ 
•••• Civil  szervezetek 

 
Finanszírozási források: 

•••• Helyi önkormányzat 
•••• Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Minisztérium 
•••• Adományozók 

 
Időbeli meghatározás: 

2012-től folyamatosan. 
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A GYERMEKEK KULTURÁLIS ÉLETÉNEK EL ŐMOZDÍTÁSA ÉS A 
SZABADIDŐ MINŐSÉGI ELTÖLTÉSE 

Stratégiai cél: A gyerekek kulturális eseményekhez való egyenlő hozzáférésének biztosítása 
 
1. specifikus cél Lehetővé tenni a falusi gyerekeknek a kulturális eseményekhez való jobb 
hozzáférést 
 
Aktivitások:  
 

•••• Gyermekszínház-látogatás szervezése a falvaknak, 
•••• Gyermekfilm-vetítések szervezése a falvakban, 
•••• Megszervezni a gyerekek nagyobb kulturális központokba való látogatását (színház, 

múzeum, képtár, könyvtár és jelentősebb művelődési rendezvények), 
•••• A művelődési intézmények, civil szervezetek ösztönzése a pályázatokon való részvételre, 
•••• A gyerekek művelődési eseményekről való tájékozottsága szintjének növelése. 

 
Az aktivitások hordozói: 
 

•••• Oktatási intézmények 
•••• Civil  szervezetek 
•••• Művelődési-Oktatási Központ és egyéb zentai művelődési szervezetek 

 

Indikátorok:  

•••• Az évi művelődési gyermekrendezvények száma 
•••• Az előadásokra látogató gyerekek száma 
•••• A falusi művelődési rendezvények száma 
•••• A falusi művelődési rendezvényeket látogató gyerekek száma 
•••• A művelődési versenyeken részt vevő gyermekek száma  

 
Finanszírozási források: 

•••• Helyi önkormányzat 
•••• Adományozók, alapítványok 
•••• A Vajdasági Autonóm Tartomány Kormánya 
•••• Szerb Köztáarsaság Művelődési Minisztériuma, 
•••• Magyar Nemzeti Tanács 

Időbeli meghatározás: 
•••• 2012-től folyamatosan. 
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2. specifikus cél  
Színházlátogatási szokás kialakítása a gyerekeknél már kiskorukban 
 
Aktivitások:  

•••• Iskolai irodalmi csoportok alakításának ösztönzése, 
•••• Óvodai bábozó csoportok alakításának ösztönzése, 
•••• Nyílt színházi, múzeumi napok tartása, 
•••• Színészekkel és színházi szakemberekkel való találkozók szervezése, 
•••• Az iskola, az amatőr színházak és a Művelődési-Oktatási Központ együttműködésének 

javítása. 
 
Az aktivitások hordozói: 

• Oktatási-nevelési intézmények 
• Művelődési-oktatási központ 
• Miroslav Antić Kamaraszínpad 
• Zentai Magyar Kamaraszínház 
• Gyermekvédelmi Tanács 

 
Finanszírozási források: 

Helyi önkormányzat 
Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya 
Magyar Nemzeti Tanács 
Donátorok 

 
3. specifikus cél  
Könyvtár-látogatási szokás és kultúra kialakítása  
 

Aktivitások:  

•••• A könyvtár szerepe a gyerekek kulturális tartalmak iránti pozitív viszonyulásának 
kialakításában, 

•••• Irodalmi és néhány más tantárgy órájának megtartása a könyvtárban, 
•••• Az iskola, a könyvtár és a kamaraszínházak minőségi együttműködésének ösztönzése, 
•••• Könyvtárcsoport alakítása az iskolákkal együttműködve, 
•••• Filmkedvelők csoportjának megalakítása, 
•••• Nyílt könyvtári napok, könyvtárosokkal való találkozók megtartása, 
•••• Könyvhónap megtartása, 
•••• Írótalálkozók megtartása, 
•••• Különböző versenyek, multidiszciplináris jellegű pályázatok kiírása a gyerekek számára, 
•••• Az iskolák könyvtár-látogatási versenye – a legjobb iskola az LPA révén jutalomban 

részesülne.  

 Az aktivitások hordozói: 
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•••• Könyvtárak (városi, falusi és iskolai) 
•••• Nevelési-oktatási intézmények 
•••• Kamaraszínházak 
•••• Civil  szervezetek 

 

Indikátorok:   
 

•••• A lebonyolított könyvtári akciók száma 
••••  A könyvtártag gyerekek száma 
•••• Könyvtárban alapított szekciók száma 
 

Finanszírozási források: 

•••• Zenta község 
•••• Adományozók, alapítványok 
•••• A VAT kormánya 
•••• Művelődési Minisztérium 
•••• Magyar Nemzeti Tanács 
 

 

4. specifikus cél  
Folklór- és tánccsoportok munkájának serkentése különös tekintettel a hagyományőrzésre. 
 

Aktivitások:  
 

•••• Iskolai folklórszekciók megalakítása, 
•••• A gyerekek tájékozottsági szintjének emelése az e tevékenységekkel való foglalkozás 

lehetőségeiről Zenta községben, 
•••• A nevelési-oktatási intézmények és a folklór- és tánccsoportok együttműködésének javítása 

Zenta községben, 
•••• A hagyományos foglalkozások elsajátítása műhelymunka formájában a gyermekek számára, 
•••• Kézműves foglalkozások ápolása civil szervezetek együttműködésével szakkörök 

formájában, 
•••• Aktív részvétel Zenta község minden hagyományos rendezvényén. 

 

Az aktivitások hordozói: 

•••• Nevelési-oktatási intézmények 
•••• Folklór- és táncegyüttesek 
•••• Tánciskolák 
•••• Civil  szervezetek 

 

Indikátorok:  
 

•••• A folklór- és tánccsoportokba bevont gyermekek száma 
•••• A megalapított folklórszekciók száma iskolánként 
•••• Az együttes rendezvények és fellépések száma 
•••• A helyi környezet multikulturalizmusának és specifikusságának gondozása 
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Finanszírozási források: 
 

•••• Zenta község 
•••• Adományozók, alapítványok 
•••• A Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya 
•••• Szerb Köztársaság Művelődési Minisztériuma 
Magyar Nemzeti Tanács 

 

 
5. specifikus cél 
A gyerekek közösségi életre való felkészítése 
 

Aktivitások:  
 

•••• Közös iskolán kívüli tevékenységek, 
•••• Csoportjátékok, műhelymunkák, 
•••• Gyalogostúrák különféle játékokkal kombinálva, 
•••• A kommunikációs képességek javítása a gyermekeknél, 
•••• A kétnyelvű műhelyek ápolása, 
•••• Részvétel táborokban, szemináriumokon, játszóházakban, iskolai rendezvényeken, 

ünnepségeken, 
•••• A gyermekalkotásokból kiállítások szervezése. 

 
Alanyok:  

•••• Civil szervezetek 
•••• Nevelési-oktatási intézmények 
•••• A Sport mindenkinek községi szervezet 

 
Finanszírozási források: 
 

•••• Helyi önkormányzat 
•••• Adományozók, alapítványok 
•••• A Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya 
•••• A Szerb Köztársaság Kormánya 
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A GYERMEKEK SPORT-REKREÁCIÓS ÉLETÉNEK EL ŐMOZDÍTÁSA 
 
 

Stratégiai cél: Azonos feltételeket biztosítani a gyerekeknek a sport-rekreációs aktivitásokkal 
való foglalkozáshoz 
 
1. specifikus cél Javítani a gyerekek tájékozottságán a sport-rekreációs aktivitásokkal való 
foglalkozási lehetőségeket illetően 

 
Aktivitások:  
A gyerekek permanens tájékoztatása a sport-rekreációs aktivitásokkal való foglalkozási 
lehetőségeket illetően előadások, internetes bemutatás stb. formájában. 
 

Alanyok:  
•••• Zenta Község Sportszövetsége 
•••• Sport Mindenkinek Zenta községi sportegyesület 
•••• A Zenta községi Testnevelő Tanárok Egyesülete 
•••• Nevelési-oktatási intézmények 
•••• Sportklubok 

 

Indikátorok:  
•••• A promóciós tevékenységek száma iskolánként 
•••• A gyermek tagok száma sportegyesületenként 
•••• A gyermek résztvevők száma a különféle rendezvényeken 

 

Finanszírozási források: 
•••• Helyi önkormányzat 
•••• Tartományi Sport- és Ifjúságügyi Titkárság 
•••• Ágazati sportszövetségek 

 
Időbeli meghatározás: 

2012-től folyamatosan. 
 
2. specifikus cél 
Egyenlő lehetőségek megteremtése a gyerek számára a sport-rekreációs aktivitásokkal való 
foglalkozásra  
 
Aktivitások:  

•••• Új szabadtéri sportpályák kiépítése Zenta község sportstratégiájával összhangban, 
•••• Az elavult szabadtéri sportpályák felújítása, 
•••• Sportpályák nyitása falusi környezetekben és a régiek adaptálása, 
•••• A tornyosi úszómedence adaptációja – amennyiben rendezik a vagyoni viszonyokat, 
•••• Mind több tömeges sportrendezvény szervezése a gyermekek számára, 
•••• Lehetővé tenni a sporttevékenységekkel való foglalkozást a szociálisan veszélyeztetett 

gyermekek számára, 
•••• Rekreatív csoportok beindításának szorgalmazása a sportklubokban, 
•••• Az iskolai sportszakkörök munkájának serkentése. 
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A tevékenységek hordozói: 
 

•••• Helyi önkormányzat 
•••• Sport Mindenkinek Zenta Községi Sportegyesület 
•••• Zenta Község Sportszövetsége 

Finanszírozási források: 
 

•••• Helyi önkormányzat 
•••• A Vajdasági Autonóm Tartomány Kormánya 
•••• A Szerb Köztársaság Kormánya 
•••• Adományozók 

 

Indikátorok:  

•••• A kiépített szabadtéri sportpályák száma, 
•••• Az adaptált szabadtéri sportpályák száma, 
•••• A gyermekek számára szervezett rendezvények száma, 
•••• A rendezvényeken részt vevő gyermekek száma. 
  

Időbeli meghatározás: 

2012-től folyamatosan. 
 

MÉDIUMOK A GYEREKEK SZÁMÁRA – GYEREKEK A MÉDIUMOKBA N   

1. stratégiai cél 
A gyerekek tájékozottságának előmozdítása Zenta községben 
 
1. specifikus cél 
A gyerekek tájékozottságának javítása, és biztosítani a tájékoztatási rendszerben való aktív 
részvételüket 
 
Aktivitások:  

•••• Növelni a gyermekekről és a gyerekaktivitásokról szóló témák jelenlétét a következő 
médiumokban: RTV, Pannon RTV, Magyar Szó, Szabadkai Rádió, Újvidéki Rádió, Pro 
media, No limit Rádió, Képes Ifjúság, Jó Pajtás, Vajdaság Ma, 

•••• Biztosítani az információcserét a fent említett médiumok között, 
•••• Továbbfejleszteni az Enter! gyermek-ifjúsági műsort a No limit Rádión, 
•••• Javítani a történésekről szóló információk áramlását a helyi önkormányzatból a médiumok 

irányába, 
•••• Szakfelügyelet alatt álló gyermek médiacsapat alapítása, 
•••• Gyermek-ifjúsági televízióműsor beindítása, műszaki lehetőségek biztosítása a 

projektumhoz, és szakfelügyelet a műsorhordozók kiképzésére, 
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•••• Bekapcsolódás a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium kinematográfiai szekciójának 
projektumaiba 

•••• Korszerű internetes oldal nyitása a gyerekek és az ifjúság számára, 
•••• Iskolarádió indítása. 

 
A tevékenységek hordozói: 

•••• Helyi önkormányzat, 
•••• Az érdekelt médiumok, 
•••• A Helyi Gyermekjóléti Akcióterv megvalósításával foglalkozó gyermekcsapat, 
•••• Nevelési-oktatási intézmények. 
 

Finanszírozási források: 
•••• Helyi önkormányzat 
•••• Adományozók 
•••• A Szerb Köztársaság Kormánya 
•••• A Vajdasági Autonóm Tartomány Kormánya 
•••• Magyar Nemzeti Tanács 

Időbeli meghatározás: 
2012-től folyamatosan. 
 
 

2. specifikus cél 
A gyermekek aktivizmusának ösztönzése 
 
Aktivitások:  
 

•••• A gyermekparlament munkájának fokozása 
•••• A gyerekek gyermekparlamenti munkájának megerősítése, 
•••• Az Enter!  gyermekcsapat munkájának ösztönzése, 
•••• A gyermekparlamentek és az Enter!  gyermekcsapat közötti kommunikáció minőségének 

javítása. 
 
A tevékenységek hordozói: 

•••• Zenta község gyermekjogi tanácsa, 
•••• Gyermekparlamentek 
•••• Enter!  gyermekcsapat 

 
Finanszírozási források: 

•••• Zenta község, 
•••• Adományozók, alapítványok. 
 

Időbeli meghatározás: 

2012-től folyamatosan. 
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28. 
 
A művelődésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 44. szakaszának 2. 
bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 
32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
5/2011. szám) 16. szakasza 1. bekezdésének 18. pontja, 46. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012. február 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 
 

V É G Z É S T 
A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 2012. ÉVI MUNKAPROGRAM JÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 
 

I. 
A képviselő-testület a zentai Történelmi Levéltár 2012. évi munkaprogramját JÓVÁHAGYJA. 
 

II. 
Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                        Rácz Szabó László s. k., 
Szám: 63-12/2011-I                                                    a zentai KKT elnöke                                                                                     
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TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR ZENTA 
Ikt. szám: 011-110/2 
Kelt: 2012. február 10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 2012. ÉVI  
MUNKAPROGRAMJA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z E N T A,  2012 
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B E V E Z E T Ő 
 
             A művelődésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 44. szakasza 1. 
bekezdésének 5. pontja alapján az intézmény igazgatóbizottsága 2012. február 10-én döntést hozott 
a zentai Történelmi Levéltár 2012. évi munkaprogramjának elfogadásáról. 

A levéltár tevékenységi és fejlesztési programjának realizálása a zentai székhelyen és az 
óbecsei részlegben végzett munka finanszírozása tekintetében a 2009-ben létrehozott alapokon 
folytatódik. Ez azt jelenti, hogy a folyó költségekre és a dolgozók személyi járandóságaira szolgáló 
eszközöket külön tervezzük, költjük és tartjuk nyilván a részleg szükségleteire és külön a zentai 
levéltárszékhelyen folyó munkára vonatkozóan. 
 A munkahelyek száma a szervezetről és a munkakörök besorolásáról szóló, 2012. január 18-
án kelt szabályzat szerint összesen 22. Zenta község polgármesterének a zentai Történelmi Levéltár 
szervezetéről és a munkakörök besorolásáról szóló szabályzatot jóváhagyó, 2012. január 20-án kelt, 
110-1/2012-III. számú határozatával megadta a jóváhagyást a szabályzatra, a munkák 
végrehajtóinak száma pedig továbbra is 18 maradt, tekintet nélkül arra, hogy a Vajdasági Levéltár 
Törzsszolgálata minden munkaellenőrzés alkalmával elrendeli új dolgozók felvételét – külön a 
külszolgálatba és külön az intézmény dokumentációs központjába. 
 Mivel a helyi adminisztrációban foglalkoztatottak maximális létszámának meghatározásáról 
szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 104/2009. szám) értelmében nincs reális lehetőség új 
dolgozók felvételére, a terv teljesítésén továbbra is 18 személy fog dolgozni. 
 A raktári kapacitásokat Zentán nem tervezzük bővíteni. Zentán fémpolcokra van még 
szükségünk a Tisza lerakatban. Az óbecsei részleg raktározási problémáinak megoldása meghaladja 
az éves terv kereteit, mivel már 15 éve sikertelenül javasolok különféle megoldásokat az óbecsei 
község illetékeseinek. Az elkövetkező évben az ő kezdeményezésüket várjuk.  
 A terv szakmai része a szerbiai levéltárak egységes orientációs munkanormái (Arhivski 
pregled – Levéltári Szemle 1977/1.2) és a levéltári munka normatívumai alapján készült. 18 
foglalkoztatottal és dolgozónként 1600 effektív munkaórával számolva a levéltár teljes éves 
munkaórafondja 28.800 lesz. Ebből eredően a tervezett munkák összterjedelmét illetően sem lesz 
változás, csak a tartalom változik. Az egységes terv szakmai része a dolgozók egyéni tervei alapján 
került kidolgozásra az anyag rendezését illetően. 
 Új munkák a 2012-es évben. Az iratrendezéssel kapcsolatban tervezett munkák realizálása 
nagymértékben az ügyfelek számától függ. A vagyon-visszaszármaztatásról szóló törvény és a 
rehabilitációról szóló törvény véleményünk szerint meg fogja sokszorozni a különféle igényekkel 
intézményünkhöz fordulók számát. Az effajta ügyek gyakran csak többnapos komoly 
kutatómunkával intézhetők el. A másik nagy projektumot a szegedi Csongrád Megyei Levéltárral 
együtt realizáljuk. Nevezetesen sikeresen pályáztunk az Európai Uniónál e program finanszírozását 
illetően. Ezen a projektumon három dolgozónk fog fél munkaidőben dolgozni. A projektumról 
külön fejezetben szólunk részletesebben. 
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A LEVÉLTÁR  DOLGOZÓI 
 
 A program teljesítésén Zentán 14, Óbecsén pedig 4 dolgozó fog tevékenykedni. Minden szakdolgozó 
szakvizsgával rendelkezik. 
 
A zentai foglalkoztatottak  
 

1. Fodor István  FI dt, as = Fodor István, igazgató, levéltári tanácsos 
2. Molnár Tibor  MT a  =  Molnár Tibor, levéltáros 
3. Recskó Szabolcs RS   a      = Recskó Szabolcs, levéltáros  
4. Sándor László  ŠL ap  = Sándor László, segédlevéltáros 
5. Ifj. Fodor István i.FI a   = Ifj. Fodor István, levéltáros                  
6. Dévity Zsófia  DŽ ap  = Dévity Zsófia, segédlevéltáros 
7. Sándor Valéria ŠV ap        = Sándor Valéria¸ segédlevéltáros (titkár) 
8. Molnár Sándor MŠ ap       = Molnár Sándor, segédlevéltáros 
9. Szűgyi Ferenc  SF ap  = Szűgyi Ferenc, segédlevéltáros 
10. Kopasz Zsolt  KŽ i  =  Kopasz Zsolt, informatikus                               
11. Szöllősi Szilvia SS ko   = Szöllősi Szilvia, számítógép-kezelő 
12. Gajda Szilvia  GS bib  = Gajda Szilvia, könyvtáros 
13. Gojković Marija GM roč  = Gojković Marija, takarítónő-küldönc 
14. Scvarc Izabella            ŠI roč  = Scvarc Izabella, takarítónő-küldönc 
 

Az óbecsei foglalkoztatottak 
 

1. Nedeljko Stojković SN va  = Nedeljko Stojković, főlevéltáros 
2. Újházi Frigyes  UF ap       = Újházi Frigyes, segédlevéltáros 
3. Tóbiás Bernadetta TB ap       = Tóbiás Bernadetta, segédlevéltáros 
4. Jasmina Petrović PJ roč        = Petrović Jasmina, takarítónő-küldönc 

 
A FOGLALKOZTATOTTAK SZERKEZETE  ÉS A KÁDERFELVÉTELI  TERV 
 
Munkakör Iskolai végzettség A munkavégzők száma 
Levéltári tanácsos Egyetemi végzettség 1 
Főlevéltáros  Egyetemi végzettség 1 
Levéltáros Egyetemi végzettség 4 
Segédlevéltáros Középiskolai végzettség 6 
Informatikus Főiskolai végzettség 1 
Számítógép-kezelő Középiskolai végzettség 1 
Könyvtáros Középiskolai végzettség 1 
Takarítónő Általános és középiskolai 

végz. 
3 

 Összesen 18 
 

 
 
A káderszerkezetünk javult, mivel a levéltárosok és a segédlevéltárosok száma kiegyenlítődött, így a 

szakdolgozók átlagos iskolai végzettsége meghaladja a felsőfokot – figyelembe véve az informatikust, és 
hogy két magasabb szakmai fokozattal bíró dolgozóval rendelkezünk.  
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I. A LEVÉLTÁRON KÍVÜLI LEVÉLTÁRI ANYAG VÉDELME 
 

70 iratképző (regisztratúra) ellenőrzését tervezzük (i.FI a, 50 reg, MT a, 20 reg). Szükség szerint 
végezzük a levéltári és az irattári anyag képzőinek és birtokosainak nyilvántartását, az irattári anyag 
kategóriajegyzékének és az irattári ügykezelésről szóló szabályzat ellenőrzését az azok alkalmazására 
vonatkozó jóváhagyás megadása végett (terv: 10 jegyzék). 25 esetben ellenőrizzük az értéktelen iratanyag 
kiselejtezését. Ezzel a regisztratúrák kb. 600 m' értéktelen, letelt határidős iratanyagtól szabadulnak fel. 8 
iratanyagképzőtől és -birtokostól tartós megőrzésre 300 m' levéltári anyagot fogunk átvenni.  Az előírt 
nyilvántartásba bevezetjük a levéltárianyag-birtokos összes státusbeli változását, valamint az irattári és 
levéltári anyaguk állapotában bekövetkezett változást. 
 A külső szolgálat programban az adatbázist a terepről jövő legújabb adatokkal naprakész állapotban 
tartjuk. 
 Megegyezéssel segítünk az érdekelt regisztratúráknak (szaktanács, anyagrendezés, munkabemutatás 
stb.). Ezekre a munkákra a teljes levéltári munkaórafondból 5%-ot, illetve 1440 órát tartalékolunk. 
 A magántulajdonban levő levéltári anyag védelmét anyagfelvásárlással végezzük, ha erre a levéltár 
finanszírozói céleszközt biztosítanak. 
 Az ellenőrzési teendőket MT a és iFI a, a magántulajdonban levő anyag védelmét FI dt, az adatoknak 
a számítógépbe való bevitelét pedig SS ko végzi. A szakmai segítségnyújtásban és az anyagoknak a 
levéltárba való átvételében az összes dolgozó részt vesz. 
 
 
II. LEVÉLTÁRI RAKTÁRI MUNKÁK 

 
  300 m' levéltári anyag átvételét tervezzük 8 irattárból. Az Ady Endre utcai raktárban folytatjuk (a 

törzsszolgálat utasítása alapján) a bírósági fondok dobozai külső leírásának kidolgozását, valamint a fondok 
lokációinak megjelölését és a fond őrzési helyéről szóló adatoknak a raktári jegyzékbe való bevitelét, aminek 
végső célja a teljes levéltári topográfia kidolgozása. (Állandó munkafeladat).  Zentán a raktári munkák 
nagyobb része az újonnan átvett anyag elhelyezéséhez és fenntartásához fog kapcsolódni. Folytatjuk a 
fémpolcok beszerzését. Óbecsén továbbra sincs hely az anyag átvételére. Ott a raktárakban csak az anyag 
rendes fenntartását végezzük.   

 A rendes anyagfenntartáson kívül saját munkaerővel elvégezzük a raktárak tavaszi és az őszi 
nagytakarítását is. 
 
 
III. A LEVÉLTÁRI ANYAG RENDEZÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA 
 

Ezek a teendők az alábbi műveleteket ölelik fel: az anyag fondokra való felosztása, az anyagnak a 
fondokban történő osztályozása, áttekintő raktári jegyzék készítése, könyvfeldolgozás, a fondban levő anyag 
rendszerezése, az értéktelen anyag kiselejtezése, fond-dosszié kialakítása és egységesítése, útmutató 
formanyomtatványok elkészítése és a kísérő dokumentáció vezetése (űrlapkitöltés) az elvégzett munkákról. 

 A rendezéssel felölelt anyag mennyiségét 403,80 m'-re becsüljük. Egyes esetekben a munkákat már 
az előző években megkezdtük, és lesznek olyanok, amelyeknek a rendezése több évig fog tartani az 
elkövetkező időszakban. A rendezésben 8 levéltáros és segédlevéltáros fog dolgozni. Mindegyik dolgozó az 
egyéb munkákon kívül 15–18 m' anyagot tud rendezni. A rendezett anyag összmennyisége tehát 140 m' körül 
lesz. 

 
 

F. 003 Zenta Rendezett Tanácsú Város (SF, a)     55,00 m' 
F. 033 Óbecsei Királyi Járásbíróság – Telekkönyvi osztály (TB, ap)  7,00 m'* 
F. 118 Óbecsei KKT – Péterréve Helyi Közösség (UF, ap)    27,40 m'* 
F. 132 Járási Népbizottság, Zenta (RS, a)      141,00 m' 
F. 735 Szociálisvédelmi Önigazgatási Érdekközösség, Magyarkanizsa (DŽ ap) 8,5 m'  
F. 736 Gyermekvédelmi Önigazgatási Érdekközösség, Magyarkanizsa (DŽ ap) 21,00 m' 
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F. 783 Vadászegyesület, Zenta (ŠL, ap)      13,70 m'* 
F. 799 Severtrans csődeljárás alatt, Zenta (ŠL, ap)     11,20 m'* 
F. 808 Bácska Mezőgazdasági Rt. Horgos (MŠ, ap)     68,00 m'* 
F. 843 Zanat Kisipari Vállalat, Bácsföldvár (SN, va)     21,00 m' 
F. –     Transport, Óbecse (SN, va)       30,00 m'   
                                                                                                                               _______ 

         403,80 m' 
* 2011-ben megkezdett 
 
 
IV. TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT 
 

Az ügyfelek és a kutatók korrekt tájékoztatásának alapját a sokrétű levéltári nyilvántartások képezik. 
A levéltárban őrzött anyagról és a regisztratúrákkal végzett terepi munkákról részben elektronikus, részben 
klasszikus módon vezetjük a nyilvántartást. A levéltári épületekről és káderekről, a hazai és a külföldi 
levéltárakban folyó kutatómunka eredményeiről, a többi levéltárral folytatott együttműködésről főként a 
klasszikus módon vezetjük a nyilvántartásokat. 

Gyűjtjük a hazai és a külföldi levéltárak kiadványait, útmutatóit, hogy minél teljesebb tájékoztatást 
nyújthassunk az érdekelteknek a többi levéltárról is. 

Ezen túlmenően már évek óta fejlesztjük weboldalunkat, a www.zentarhiv.rs -t. Két kutatónk: 
Baranyi István és Sima Vukov elkészítették az elektronikus mutatót a moholi és az adai katolikus és 
pravoszláv anyakönyvekhez. Ezeket a mutatókat a levéltár rendelkezésére bocsátották. Tervben van, hogy a 
korábban digitalizált anyakönyveket összekötjük ezekkel a mutatókkal, és a teljes anyagot a honlapunkra 
tesszük. Kísérleti jelleggel „közzéteszünk” néhány raktári jegyzéket is elektronikus formában. Az ügyfelek 
villámposta útján a zentarhiv@sksyu.net e-mail címen fordulhatnak hozzánk. 

Az elektronikus úton történő információnyújtás előnye, hogy mind a kutató, mind pedig az ügyfél 
takarékoskodhat időben és pénzben is, mivel nem kell a levéltárba jönnie ahhoz, hogy megtudja, őrzünk-e 
olyan anyagot, ami érdekli. Az információkra vonatkozó alapok kidolgozásában (a munka természeténél 
fogva és a munkaerőhiány miatt) az összes szakdolgozó részt vesz. A konkrét információnyújtási munkákban 
a következő személyek fognak részt venni: KŽ i, SS ko, SF a,  ŠV sk, TB ap. 
 
 
V. PUBLIKÁLÁS 
 
 A kiadói tevékenység 2012-ben a HUSRB/1002/212/111 IPA-projektumhoz kötődik, amit a szegedi 
Csongrád Megyei Levéltárral együttműködve fogunk megvalósítani. 
 E projektum keretében 3 kiadvány nyomtatását irányoztuk elő. Az első könyv címe Élet a Tisza 
mentén a XX. század közepén. A másik kiadvány a bácskai Tisza mente idegenforgalmi-történelmi kalauza 
(szerb, magyar és német nyelvű). A harmadik kiadvány A titói Jugoszlávia szerbiai levéltári forrásai sorozat 
harmadik kötete lesz. Az IPA-projektum keretében a teljes program megvalósítására szolgáló felszerelés 
beszerzését is tervezzük. 
 Az IPA-projektum három négyhónapos szakaszra tagolódik. Tehát a realizálás a teljes 2012-es évben 
folyik. 
 

A realizálás önköltségi ára szakaszonként: 
  
1. szakasz 12.940 € 
2. szakasz 29.180 € 
3. szakasz 17.880 € 
________________ 
Összesen 60.000 € 
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Finanszírozási források 
 

1. 1. Az Európai Unió előlege     7.627 € 
2. Az igazgatóbizottság 2011. 12. 01-én kelt, 

011-10/40. sz. döntésével elkülönített saját eszközök  6.610 € 
3. A Tartományi Fejlesztési Alap kölcsöne   9.000 € 

                                                                                                    __________ 
Rendelkezésre álló eszközök  23.237 € 

  
Az első szakaszt a rendelkezésre álló eszközökből finanszírozzuk. 

 A harmadik szakaszt az első szakaszra költött eszközökből – amelyeket az EU hathónapos késéssel 
térít meg. 
 A második szakaszra költjük a fennmaradt eszközöket, amelyekkel már rendelkezünk 10.297 €  
összegben. 
 A második szakaszhoz 18.883 euró, azaz 2.050.000 dinár hiányzik. Ezt az összeget saját bevételből 
fedezzük. Amennyiben nem realizáljuk ezeket az eszközöket teljes egészében, a község segítségét fogjuk 
kérni.     

Szakdolgozóink egyedi tervei alapján szakcikkek írását tervezzük a Vajdasági Levéltári Dolgozók 
Egyesülete Arhivski anali című évkönyve, az SZLE közlönye, a Levéltári Szemle és a Bácsország 
honismereti szemle részére. Ki fogjuk használni a lehetőséget a rövidebb, népszerű munkáknak a helyi és a 
regionális sajtóban való közzétételére. Mindent megteszünk, hogy a nyilvánosság a sajtó, a rádió és a 
televízió útján mind több információt szerezhessen munkánkról. Nedeljko Stojković három cikket készít 
Óbecse község történetéről.  

Fodor István Dudás Gyulának a szlovákiai Homonnán (Dudás a halála előtt hat évet töltött ott) való 
tartózkodása alatti életét és munkásságát tervezi kutatni és külön kiadványként közzétenni (2011-ben nem 
került rá sor). 
 
 
VI.  MIKROFILMEZÉS, DIGITALIZÁLÁS, SZÁMÍTÓGÉPHÁLÓZA T-FEJLESZTÉS 
 

Az anyagok mikrofilmezését 2012-ben sem végezzük. A munkák e csoportját illetően Kopasz Zsolt 
informatikus fogja elvégezni a szerver és a számítógép-hálózat rendes karbantartását, a számítógépek 
adatainak biztonsági őrzését, a honlap frissítését. Segítséget fog nyújtani továbbá a számítógép-használó 
kollégáknak.  

A publikálással kapcsolatban KŽ i és SS ko végzik az anyagok nyomdai műszaki előkészítését.  
Az egyházi anyakönyvek mikrofilmezését és digitalizálását az elmúlt évben befejeztük. Folyamatban 

van a könyvmutató kidolgozása, mivel egyes sorozatokra vonatkozóan nem léteznek, másokra viszont 
megbízhatatlanok. Évekig készültünk e könyveknek a hitközösségek részére való visszajuttatására. Az 
Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium azonban a Szerbiai Levéltár utasításai alapján az 
anyagra vonatkozóan más szkennelési (digitalizálási) normákat írt elő azon paraméterek tekintetében, 
amelyek alapján mi dolgoztunk. Megkövetelik, hogy a kinézetük (a másolatoké) és tartalmuk teljes 
egészében megfeleljen az eredeti anyakönyvek kinézetének és tartalmának. A másolatokat könyvbe kell 
kötni, és tovább őrizni. A másolat minősége tekintetében olyan követelményeket támasztottak, hogy csak 
külföldön tudjuk beszerezni a megfelelő papírt. Az adai anyakönyvekkel (30278 oldal) a tervévben fogunk 
foglalkozni. A digitális felvételeket SS ko és GS bib fogja feldolgozni. A digitalizált anyag nyomtatását KŽ i 
végzi.  
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VII. A LEVÉLTÁRI ÉS A SZAKKÖNYVTÁRI ANYAG FELHASZNÁ LÁSA 
 

A levéltári anyag használatának teendői a felek és a kutatók fogadásából, útbaigazításából és 
kiszolgálásából áll. A 2012-es évben a levéltári és a könyvtári anyag 80 kutatójának – felhasználójának a 
fogadását tervezzük – szakmai és tudományos céllal 600 kutatónappal. A használandó fondok számát 40-re 
becsüljük. Helyhiány miatt egyszerre 4 kutatót tudunk fogadni. 

A bizonylatok, másolatok és a dokumentumok másodpéldányainak kiadása céljából korlátozás nélkül 
fogadjuk a feleket. 2012-ben a felek számának jelentős növekedése várható, mivel a magyar 
állampolgárságért folyamodó polgárok először hozzánk fognak fordulni, hogy az elődökre vonatkozóan 
megkapják az egyházi anyakönyvi kivonatokat. Az ügyfelek külön kategóriáját fogják képezni azok, akik a 
II. világháború végén kivégzettek rehabilitációjával kapcsolatban fordulnak hozzánk, míg a harmadik csoport 
az ugyanebben az időszakban elkobzott vagyonról szóló dokumentumokat keresi. A lehetséges ügyfelek 
számát nem tudom felbecsülni. 

Az egyházi anyakönyvek újbóli szkennelése (Ada), az ügyfelek és a kutatók számának 
növekedése hatással lesz a többi tervezett teendő terjedelmének realizálására.  

Az anyag kikeresésével és a bizonylatok elkészítésével az összes szakdolgozó foglalkozik. Az 
ügyfelekkel és a kutatókkal közvetlenül is dolgoznak: TB ap, UF ap, MT a, SF ap, ŠV sk. 
 
 
VIII. LEVÉLTÁRI SZAKKÖNYVTÁRI MUNKÁK 

 
A könyvek nyilvántartását, katalogizálását elektronikus úton a Szirén-programban végezzük. A 

felhasználók és a felhasznált anyag nyilvántartása a klasszikus módon történik. 
  Gajda Szilvia könyvtáros visszatért a szülési szabadságról. 2012-ben fél munkaidővel fog dolgozni. 

A tervévben a használókkal való munkán kívül 400 címet fog feldolgozni.  
A munkák ebben a csoportjában Zentán a magyar, Óbecsén pedig a szerb nyelvű sajtót fogjuk 

figyelemmel kísérni, és kiválogatjuk a levéltár tevékenységi területére, illetve magára az intézmény 
munkájára vonatkozó cikkeket. 
 
 
IX.  A LEVÉLTÁRI ANYAG M ŰSZAKI VÉDELME 
 

A speciális eljárásokra (konzerválás, restaurálás stb.) nincs sem műhelyünk, sem szakemberünk. 
Ezért csak a legegyszerűbb műszaki védőmunkákat végezzük, mint pl. mechanikus tisztítás, dobozok, 
borítók, tékák készítése és kisebb könyvkötés-javítások.  
 
 
X. KÖZM ŰVELŐDÉSI  ÉS OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG 
 
 A kiadótevékenységet könyvbemutatók kísérik. Az V. fejezetben vázoltak alapján három 
könyvbemutatót tervezünk Zentán, hármat pedig Szegeden. 
 Budapest Főváros Levéltárával közösen Lajta Béla építész munkásságáról fogunk egy kiállítást 
rendezni. 

Az előadások számát az eddigi szinten, 14-15 alkalomra tervezzük. 
Az IPA-projektum keretében még egy vándorkiállítást irányoztunk elő, mely az Élet a Tisza mentén 

a XX. század közepén tervezett kiadvány témakörét dolgozza fel. Ezt a kiállítást legalább három településen 
be fogjuk mutatni. 

Ugyanez a projektum két nemzetközi tanácskozás megszervezését (Szeged–Zenta) foglalja magában. 
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan társszervezői leszünk a Vajdasági Levéltári Dolgozók 

Egyesülete éves kongresszusának. 
Folytatjuk az együttműködést a médiával a különféle történelmi témák és a munkánkról szóló hírek 

közzétételével. Együttműködünk a Bácsországgal, a Magyar Szóval, a 7 Nappal és az Újvidéki RTV-vel.  
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A civil egyesületeket és szervezeteket meghívók, plakátok és szórólapok díjmentes kidolgozásával 
segítjük. Szakmai segítséget nyújtunk a helyhatóságoknak, intézményeknek, civil szervezeteknek azon 
programjaik teljesítésében, amelyek levéltári kutatómunkát igényelnek intézményünkben vagy más 
levéltárakban. A program e részének teljesítői a levéltárosok és részben a segédlevéltárosok.   
 
XI. ÁLTALÁNOS ÜGYEK 

 
Felölelik: a 2012. évi jelentés és a 2013. évi terv elkészítését. A levéltári dolgozók napi és havi 

nyilvántartásának vezetését. A törvények, kormányrendeletek és jogszabályok figyelemmel kísérését, 
valamint a szabályzatjavaslat elkészítését. A munkaviszonyokkal, a munkavédelemmel, a levéltári vagyon 
védelmével, a pénzügyi-anyagi szolgálat és könyvelőség rendes működésével kapcsolatos teendők ellátását. 
Ide tartoznak még az iktató teendői is az ügyfelekre, az igazgatási szervekre vonatkozóan és az ellenőrzés. A 
teendőknek ebben a csoportjában figyelemmel kísérjük a raktárak és a munkahelyiségek közegészségügyi 
szempontú fenntartását.  

A törvények és a jogszabályok figyelemmel kísérése, az általános aktusok javaslatainak kidolgozása, 
a levéltár rendszeres éves működésével kapcsolatos összes kérdést illető határozatok meghozatala az 
igazgató, az igazgatóhelyettes és részben a titkár feladata. Az irattárat, valamint a könyvelőségi 
dokumentáció további feldolgozásra való előkészítését a titkár vezeti. A könyvelési teendőket intézményünk 
részére az Aktiva Ügynökség fogja ellátni térítés ellenében. 
      A tisztaság fenntartásán három takarítónő fog dolgozni. 2012-ben nem alkalmazunk pótmunkaerőt az 
általános nagytakarításhoz, mivel elegendő takarítószemélyzettel rendelkezünk. 
 A program e részének teljesítésében az összes dolgozó részt vesz.  
 
 
XII. TÖRZSSZOLGÁLAT, ELLEN ŐRZÉS, TANÁCSKOZÁSOK 

 
Mivel levéltárunk kötelezettségei a törzslevéltári teendők ellátása tekintetében csökkentek (korábban 

tagokat adtunk a többi levéltár munkáját ellenőrző bizottságba), e tevékenységi területen csupán levéltárunk 
munkájának a törzsszolgálati bizottság általi ellenőrzésére tartalékoltunk időt. 
 Levéltárosaink részt vesznek a hazai és a külföldi szakmai tanácskozások munkájában. 

Jó kapcsolatokat építettünk ki és folytatunk a magyarországi (Szeged, Budapest, Veszprém, 
Kecskemét) és a bosznia-hercegovinai (a Tuzlai Kanton Levéltára, a boszniai Szerb Köztársaság Levéltára) 
levéltárakkal. A hazai levéltárak közül a szabadkai és a nagybecskereki levéltárakkal van a legszorosabb 
kapcsolatunk. 

Levéltárunk képviselői aktívan részt vesznek a Vajdasági Levéltári Dolgozók Egyesületének 
(VLDE) munkájában (elnökség, közgyűlés, az Arhivski anali szerkesztősége). 

A munkák e csoportjában időt tervezünk a szakelőadások kidolgozására (a tanácskozásokra 
vonatkozóan) és a fejlesztési programok és projektumok (a levéltár felújítására és felszerelésére 
vonatkozóan) elkészítésére. 
 Részt fogunk venni a bizottságok és az ágazati szervezeteink szakmai testületeinek munkájában. A 
levéltárat a törvénnyel előirányzott összes esetben az igazgató fogja képviselni, és ő jár el a levéltár nevében.  
 Az egyéb teendők közé tartozik még: a községi bizottságokban, a civil szervezetekben, a levéltár 
igazgatási szerveiben folyó munka, a dolgozók jelentéseinek havonkénti ellenőrzése.  
 A program e részében az összes levéltári dolgozó részt vesz.   
 
XIII. A LEVÉLTÁR FELÚJÍTÁSA ÉS FELSZERELÉSE 
 

A fizetésekhez és a folyó kiadásokhoz hasonlóan Zentára és Óbecsére vonatkozóan külön-külön 
tervezzük a felszerelésbe és az épületekbe való befektetést. Zentán folytatni kell a fémpolcok beszerzését. 
Erre a rendeltetésre Zenta község költségvetésében 500.000 dinár van előirányozva. Ada községtől 
fejlesztésre már régóta nem kaptunk semmit, de tőlük is 350.000 dinárt tervezünk. Magyarkanizsa községtől 
úgyszintén 350.000 dinárt tervezünk fémpolcok vásárlására. Magyarkanizsa község dicséretes módon a 
levéltár felszerelésébe és épületébe való befektetésre is rendszeresen különít el eszközöket. 
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Óbecsén továbbra is megoldatlan a levéltári anyag átvételére szolgáló raktárak hiánya. Mivel a 
levéltárnak egy évtized elteltével sem sikerült kiharcolnia a részleg helyiségkapacitásainak bővítését, a 
kezdeményezést átengedjük az óbecsei községi illetékeseknek. A rendes folyó kiadásokra szolgáló 
eszközökből igyekszünk legalább az eddigi felszereltségi szintet fenntartani, és elvégezni a 
legszükségesebb karbantartási, javítási feladatokat az épületekben. (Idézet az előző évi tervekből.) 
 
 
XIV. NEMZETKÖZI ÉS LEVÉLTÁRKÖZI EGYÜTTM ŰKÖDÉS 
 
  
 Levéltárunk már régóta „információközvetítővé” vált a nemzetközi kapcsolatokban mindenekelőtt a 
magyarországi és a szerbiai levéltárak között, az utóbbi időben ez a szerep kiterjedt a bosznia-hercegovinai 
levéltárakra is. 
 A leggyümölcsözőbb együttműködést a Csongrád Megyei Levéltárral valósítjuk meg és tervezzük a 
2012-es évre. A konkrét feladatok: az IPA-projektum realizálása (kiadó-tevékenység, kiállítás, tanácskozás, 
felszerelés beszerzése, diáktábor szervezése). Folytatjuk a Bánáti, Bácskai és Baranyai Katonai Igazgatás 
időszakára vonatkozó kutatást, és a válogatott dokumentumok nyomtatására fog sor kerülni A titói 
Jugoszlávia levéltári forrásai sorozatban. 
 Az igazgató az említett időszak kutatásával foglalkozó szerb–magyar akadémiai bizottság tagjaként 
koordinálni fogja a vajdasági regionális levéltárakban folyó kutatómunkát. A munkák e része tehát 
nemzetközi és levéltárközi jelleggel bír. 

Budapest Főváros Levéltárával közösen Lajta Béla építészről rendezünk kiállítást – Zentán. 
Közreműködésünkkel Budapest Főváros Levéltára és a boszniai Szerb Köztársaság Banja Luka-i 

Levéltára között kiállításcserére fog sor kerülni, és a három levéltár közreműködésével kidolgozzuk a 
bosznia-hercegovinai hungarikumok kutatásának tervét. 

 
               
 
                                                                              Nagy Lajos, 
                                                             az igazgatóbizottság elnöke 
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A 2012. ÉVI PÉNZÜGYI TERV 
 

BEVÉTELEK: 
 
 
Község 

Fizetések és 
térítmények 

Folyó kiadások  Beruházások –  felszerelés 

Óbecse 2.900.000 1.000.000 - 
Szenttamás -    283.000    - 
Zenta  10.558.000    136.000    500.000 – polcok 
Ada               -    572.000    350.000 – polcok 
Magyarkanizsa               -         698.000    350.000 – polcok 
Összesen 13.458.000 2.689.000     1.200.000  
 
 

   

Mindösszesen a 
községektől 

  /fizetés+folyó.kiad.)16.147.000 
         /polcok/            1.200.000 

17.347.000 
Saját bevétel    1.500.000 
    
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTEL  18.847.000  
 
 
 
 

Fodor István levéltári tanácsos, 
                                                                                                                                igazgató 

                                                                                                              ________________________ 
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29. 
 
Az idegenforgalomról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2009. és 88/2010. sz.) 39. 
szakaszának 1. bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 16. szakasza 1. bekezdésének 18. pontja, 46. szakasza 1. 
bekezdésének 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012. február 29-én tartott 
ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE ALAPSZABÁLYÁ NAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 

I. 
 

A képviselő-testület Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének a Zenta Község Idegenforgalmi 
Szervezetének igazgatóbizottsága által a 2012. január 17-én tartott ülésén meghozott alapszabályát 
JÓVÁHAGYJA. 
 

II. 
 

Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                    Rácz Szabó László s. k., 
Szám: 022-1/2012-I                                              
                                                                                                  a Zentai KKT elnöke  
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A Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 8/2006. sz.), a Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének megalapításáról szóló rendelet 
módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 9/2011. sz.) 11. szakasza, az 
idegenforgalomról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2009. és 88/2010. szám) 39. szakaszával 
összhangban és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7. 
pontja alapján Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének igazgatóbizottsága 2012. január 17-én tartott, 
01/2012 ülésén meghozta  
 

ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETÉNEK  
ALAPSZABÁLYÁT 

 
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. szakasz 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete (a továbbiakban: idegenforgalmi szervezet) az idegenforgalmi 
értékek számbavétele, megóvása és védelme, valamint az idegenforgalom Zenta község területén való 
fejlesztése érdekében került megalapításra. 
 

2. szakasz 
Az idegenforgalmi szervezet neve:  
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ СЕНТА,  
ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 
Az idegenforgalmi szervezet székhelye Zentán, a Fő tér 1. sz. alatt van. 

 
3. szakasz 

Az idegenforgalmi szervezet alapítója Zenta Község Képviselő-testülete. 
 Az idegenforgalmi szervezet kötelezettségeiért a törvényi jogszabályokkal összhangban az alapító 
felel. 

4. szakasz 
Az idegenforgalmi szervezet jogi személy, amely rendelkezik az idegenforgalmi szervezet 

alapításáról szóló rendelettel, ezen alapszabállyal és a megfelelő törvényekkel megállapított jogokkal, 
kötelezettségekkel és felelősségekkel. 

Azon teendők ellátásánál, amelyre alapítva lett, valamint az általa ellátott gazdasági tevékenységek 
ellátásánál harmadik személyekkel való jogforgalomban létrejött kötelezettségeiért az idegenforgalmi 
szervezet minden saját eszközével felel – teljes felelősség. 

Az idegenforgalmi szervezet jogi személy státusát a cégjegyzékbe való bejegyzéssel szerezte. 
 

5. szakasz 
Az idegenforgalmi szervezet munkája nyilvános. 
A nyilvánosságnak az idegenforgalmi szervezet munkájáról való tájékoztatása az idegenforgalmi 

szervezet programjai és munkatervei és szerveinek ülései révén, a tömegtájékoztatási eszközök útján valósul 
meg. 

Az idegenforgalmi és szélesebb nyilvánosságnak a működéséről való tájékoztatása céljából az 
idegenforgalmi szervezet közlönyt adhat ki. 
 

6. szakasz 
Az idegenforgalmi szervezetnek 50 mm átmérőjű körbélyegzője van, amely az alábbi szöveget 

tartalmazza: 
szerb nyelven: 
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ СЕНТА,  
magyar nyelven és írásmóddal pedig: 
ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 
A pecsét közepén a folyóhullám felett a városháza – kilátó napsütötte stilizált alakja található.  
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Az idegenforgalmi szervezetnek négyszög alakú iktatóbélyegzője is van, amely az idegenforgalmi 
szervezet teljes elnevezését és a bélyegző rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb adatokat 
tartalmazza. 

Az idegenforgalmi szervezetnek egyéb felismerhetőségi jegyei is lehetnek, amelyeket az 
alapszabályba való bejegyzés nélkül marketing és informatív-propagandacélokra használ fel. 

Az idegenforgalmi szervezet jegyeit az igazgatóbizottság állapítja meg. 
 

2. AZ IDEGENFORGALMI SZERVEZET TEVÉKENYSÉGE 
 

7. szakasz 
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének tevékenysége az alábbi: 

84.13 Az üzletvitel szabályozása és hozzájárulás a hatékonyabb gazdasági üzletvitelhez 
(idegenforgalom). 

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti tevékenység mellett Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 
ellátja az alábbi teendőket is: 
– Zenta község idegenforgalmának előmozdítása és népszerűsítése, információk begyűjtése és közzététele 
Zenta község területén a teljes körű idegenforgalmi kínálatról, illetve az idegenforgalom népszerűsítésében 
jelentős egyéb teendők, 
– serkenti a turisták befogadása és tartózkodása általános feltételeinek előmozdítását a község településein, 
– figyelemmel kíséri és elemzi a hazai és külföldi piacok mozgását, és megszervezi az idegenforgalmi 
piackutatást és a Zenta község számára jelentős fejlesztési, tájékoztató és népszerűsítési tevékenységet, 
– az idegenforgalmi és kiegészítő tartalmak gazdagításának és színvonaluk emelésének irányítása és 
koordinálása és az idegenforgalmi helyek attraktív idegenforgalmi helyeinek megteremtése a község 
területén, 
– megszervezi és megvalósítja az idegenforgalmi, tájékoztató és népszerűsítő tevékenységet, megszervezi és 
részt vesz az idegenforgalmi, tudományos, szakmai, sport-, művelődési és más találkozókon és a Zenta 
községbeli idegenforgalom előmozdításában jelentős rendezvényeken, 
– előkészíti és megvalósítja a népszerűsítő-tájékoztató eszközök kidolgozását és a vásárokon való fellépést, 
amelyekkel népszerűsíti és erősíti a község idegenforgalmi lehetőségeit, 
– a hatásköri szervekkel együttműködve gondoskodik az idegenforgalmi jelrendszer biztosításáról, 
– az idegenforgalom terén a községben kialakítja és fejleszti az egységes tájékoztató rendszert, és biztosítja 
annak összeköttetését hazai és külföldi tájékoztató rendszerekkel, 
– irányítja, egyesíti, koordinálja és megvalósítja a gazdasági alanyok és más hazai és külföldi szervezetek 
kezdeményezéseit és aktivitásait az idegenforgalmi termékek kialakításában és elhelyezésében, 
– együttműködik hazai és külföldi idegenforgalmi szervezetekkel, 
– elkészíti a község operatív idegenforgalmi fejlesztési programját (a község idegenforgalmi ajánlata, 
kirándulóturizmus, hotelek, éttermek, az idegenforgalom népszerűsítése, idegenforgalmi együttműködés más 
községekkel és városokkal, kirándulóhelyek szervezése és egyéb), 
– aktivitásokat indít és szervez az idegenforgalmi szolgáltatások minőségének javítása, az idegenforgalmi 
tudat, az idegenforgalmi kultúra és a környezetvédelem előmozdítása fejlesztésének céljából, 
– tájékoztató-népszerűsítő anyag biztosítása, amellyel népszerűsíti a helyi önkormányzati egység 
idegenforgalmi értékeit (nyomtatott kiadványok, audio és video népszerűsítő anyag, internetes bemutatók, 
emléktárgyak stb.), 
– közvetít a háziipar szolgáltatásai nyújtásában, 
– az idegenforgalmi infrastruktúra kiépítésének programja és a területrendezési program megvalósításának 
serkentése, 
– az idegenforgalom népszerűsítése terén kifejtett egyéb aktivitások a törvénnyel, az alapítói okirattal és az 
alapszabállyal összhangban. 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete egyéb tevékenységeket is elláthat, amelyek a 
nyilvántartásba bejegyzett tevékenységet szolgálják, és amelyeket általában e tevékenységek mellett kisebb 
terjedelemben vagy időszakosan látnak el. 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének tevékenysége nem módosítható az alapító jóváhagyása 
nélkül. 
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8. szakasz 

 A jelen alapszabály 7. szakaszában említett tevékenységek előmozdítása érdekében az 
idegenforgalmi szervezet szerződéseket köthet az üzleti-műszaki együttműködésről jogi és természetes 
személyekkel a köztársaság területéről közös idegenforgalmi termék, községi védjegy (brend) megalkotása 
céljából. 
 Az előző bekezdésben említett jogi és természetes személyekkel külön szerződést kell kötni, 
amellyel a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, valamint a közös idegenforgalmi termék realizálásával 
létrejött közös nyereség felosztását szabályozzák. 
 
 3. AZ IDEGENFORGALMI SZERVEZET ESZKÖZEI 
 

9. szakasz 
Az idegenforgalmi szervezet a működéséhez szükséges eszközöket a törvénnyel összhangban a 

tartózkodási illeték és az idegenforgalmi térítmény transzfereszközeiből, a községi, a tartományi és a 
köztársasági költségvetés eszközeiből, az érdekelt szereplők eszközeiből, nyilvános pályázati eszközökből, 
saját eszközökből és egyéb forrásokból származó eszközökből szerzi. 
 

10. szakasz 
Az idegenforgalmi szervezet a tevékenységének megvalósításához szükséges eszközöket a 

törvénnyel összhangban a következőkből szerzi:  
1. a zentai községi költségvetés eszközeiből és a megfizettetett tartózkodási illeték és az 

idegenforgalmi térítmény átutalásából, 
2. a Szerb Köztársaság és a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésének átutalt eszközeiből, 
3. saját tevékenység végzésével és tagsági díjból szerzett bevételekből,  
4. a Zentai Községi Képviselő-testülettel kötött szerződés alapján végzett általános érdekű 

tevékenységek bevételeiből, 
5. adományokból, juttatásokból, védnökségekből, ajándékokból és a törvénnyel összhangban szerzett 

egyéb bevételekből,  
6. magánosítási eszközökből és serkentési eszközökre kiírt nyilvános pályázatok eszközeiből, 
7. a törvénnyel összhangban egyéb forrásokból. 

 
11. szakasz 

Az idegenforgalmi szervezet anyagi-pénzügyvitele a törvényi jogszabályokkal, az idegenforgalmi 
szervezet pénzügyi tervével és jelen alapszabállyal összhangban eszközlendő. 

A bevételek eszközforrások szerinti mértékét és rendeltetésüket, valamint a meghatározott 
rendeltetésekre való felosztásukat az idegenforgalmi szervezet minden évre meghozott pénzügyi terve 
állapítja meg, az eszközök végleges felosztására pedig a zárszámadással kerül sor. 
 

4. AZ IDEGENFORGALMI SZERVEZET SZERVEI 
 

12. szakasz 
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének szervei: 

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

AZ IGAZGATÓBIZOTTSÁG 
 

13. szakasz 
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetét az igazgatóbizottság igazgatja. 
Az igazgatóbizottságnak elnöke és négy tagja van. 
Az igazgatóbizottság elnökét és tagjait a képviselő-testület nevezi ki és menti fel. 
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Az igazgatóbizottság elnökét és három tagját az alapító javaslatára, egy tagot pedig az 
idegenforgalmi szervezetben foglalkoztatottak köréből kell kinevezni. 

Az igazgatóbizottság összetételébe az alapító képviselői közül a kevésbé képviselt nem legalább két 
képviselőjét kell kinevezni. 

Az igazgatóbizottság elnökét és tagjait négyéves megbízatási időre kell kinevezni, és újból 
kinevezhetők. 

 
14. szakasz 

Az igazgatóbizottság: 
– meghozza az idegenforgalmi szervezet alapszabályát, 
– meghozza az idegenforgalmi szervezet éves munkaprogramját, 
– meghozza az idegenforgalmi tájékoztató-népszerűsítő és promóciós tevékenység programját, 
– meghozza a pénzügyi tervet, 
– elfogadja az üzletviteli beszámolót és az éves elszámolást, 
– ügyrendet és általános aktusokat hoz, 
– javaslatot terjeszt be az alapítónak az igazgatójelöltre vonatkozóan, 
– megválasztási időszakára, illetve felmentéséig munkaszerződést köt az igazgatóval, amennyiben pedig a 
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetében már foglalkoztatott személyt neveznek ki igazgatónak 
határozatlan időre, a munkáról szóló törvénnyel összhangban munkaszerződés-függeléket köt, 
– a törvénnyel összhangban dönt az eszközök felhasználásáról, 
– a törvénnyel és a jelen alapszabállyal megállapított egyéb teendőket is ellát. 
 

15. szakasz 
Az igazgatóbizottság üléseken dolgozik. 
Az igazgatóbizottság üléseit a munkaprogram alapján tartják. 

 Az igazgatóbizottság első ülésén saját körükből megválasztják az elnökhelyettest. 
Az igazgatóbizottság akkor dolgozhat és dönthet teljes érvényűen, ha az ülésen a tagjainak többsége 

jelen van. 
 Az igazgatóbizottság a döntéseket tagjainak szótöbbségével hozza meg. 

 
16. szakasz 

Az igazgatóbizottság meghozza ügyrendjét. Az ügyrend az igazgatóbizottsági ülések összehívásának 
módját, az igazgatóbizottság munkamódját, a döntések meghozatalának módját állapítja meg. 

Az igazgatóbizottság évente egyszer jelentést nyújt be az alapítónak az idegenforgalom-fejlesztési 
program megvalósításáról. 
 

17. szakasz 
Az igazgatóbizottság elnöke az alábbi teendőket végzi: 

– összehívja az igazgatóbizottsági üléseket, előkészíti őket és elnököl rajtuk, 
– aláírja az igazgatóbizottság által hozott döntéseket és más dokumentumokat, 
– a jelen alapszabályban és az idegenforgalmi szervezet egyéb normatív aktusaiban megállapított 

egyéb teendőket is ellátja. 
 

18. szakasz 
 Az elnök távolléte, illetve a jelen alapszabály 17. szakaszában említett teendők ellátásában való 
akadályozottsága esetén ezeket a teendőket az elnökhelyettes látja el. 
 

19. szakasz 
Az igazgatóbizottság elnöke köteles összehívni az igazgatóbizottsági ülést az alábbiak kérésére: 

– az alapító, 
– a felügyelőbizottság, 
– az idegenforgalmi szervezet igazgatója, 
– az igazgatóbizottság tagsága egyharmadának kérésére. 
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20. szakasz 

 Az igazgatóbizottság tagja mandátumának letelte előtt az alapító és a javaslattevő részéről 
visszahívható, a törvénnyel összhangban. 
  

A FELÜGYEL ŐBIZOTTSÁG 
21. szakasz 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetében felügyelőbizottság alakul. 
A felügyelőbizottságnak elnöke és két tagja van. 
A felügyelőbizottság elnökét és tagjait a képviselő-testület nevezi ki és menti fel. 
A felügyelőbizottság elnökét és egy tagját az alapító javaslatára, egy tagját pedig a foglalkoztatottak 

köréből kell kinevezni. 
A felügyelőbizottság egy tagját a kevésbé képviselt nem köréből kell kinevezni. 
A felügyelőbizottság elnökét és tagjait négyéves megbízatási időre kell kinevezni és újból 

kinevezhetők. 
A felügyelőbizottság tagjává nem nevezhető ki az a személy, aki az igazgatóbizottság tagja. 

 
22. szakasz 

A felügyelőbizottság az alábbi teendőket látja el: 
– felügyeli Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének üzletvitelét, áttekinti a pénzügyi 

üzletvitelről szóló éves jelentést és a zárszámadást, illetve az üzletvitelben lényeges egyéb aktusokat, 
– meghozza a működéséről szóló ügyrendet, 
– a felügyelet eredményéről tájékoztatja az igazgatót és az igazgatóbizottságot, 
– a törvénnyel és az alapszabállyal megállapított egyéb teendőket is ellátja. 

 
23. szakasz 

A felügyelőbizottság üléseken dolgozik. 
A felügyelőbizottság elnöke összehívja az üléseket, előkészíti őket és elnököl rajtuk. 

 
24. szakasz 

A felügyelőbizottság meghozza ügyrendjét.  
Az ügyrend a felügyelőbizottsági ülések összehívásának módját, a felügyelőbizottság munkamódját 

és a döntéshozatal módját állapítja meg. 
 

25. szakasz 
A felügyelőbizottság akkor dolgozhat és dönthet teljes érvényűen, ha a tagjainak többsége jelen van. 
A felügyelőbizottság a döntéseket tagjainak szótöbbségével hozza meg. 

 
26. szakasz 

A felügyelőbizottság évente egyszer jelentést tesz az idegenforgalmi szervezet igazgatóbizottságnak, 
az igazgatónak és az alapítónak az idegenforgalmi szervezet gazdálkodásával kapcsolatos tényállásairól. 
 

27. szakasz 
 Ha szabálytalanságot állapít meg az idegenforgalmi szervezet munkájában és gazdálkodásában, a 
felügyelőbizottság tényállásairól és észrevételeiről tájékoztatja az idegenforgalmi szervezet 
igazgatóbizottságát, az igazgatót és az alapítót, akik kötelesek a kapott információkról meghatározott állást 
foglalni és lépéseket tenni azon szabálytalanságok elhárítása céljából, amelyekre a felügyelőbizottság 
rámutatott. 
 

28. szakasz 
A felügyelőbizottság zavartalan működéséhez szükséges feltételeket az igazgatónak kell biztosítani. 
A felügyelőbizottsági tag mandátumának letelte előtt az alapító részéről visszahívható. 
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AZ IGAZGATÓ  
 

29. szakasz 
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetét az igazgató irányítja. 
Az igazgatót a képviselő-testület nevezi ki és menti fel. 
Az igazgatót az igazgatóbizottság javaslatára a képviselő-testület nevezi ki. 
Az igazgatót előzetesen lefolytatott nyilvános pályázat alapján kell kinevezni négyéves megbízatási 

időre, és újból kinevezhető. 
A nyilvános pályázatot az igazgatóbizottság írja ki és folytatja le. 
A nyilvános pályázatot 60 nappal az igazgató megbízatási idejének lejárta előtt kell kiírni. 
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete igazgatójelöltje megválasztásának feltételei az alábbiak: 

– egyetemi vagy főiskolai szakmai végzettség, idegenforgalmi szakirány, 
– három év szakmai munkatapasztalat, 
– a hivatalos használatban levő nyelvek ismerete, 
– középfokú nyelvvizsga egy (idegen) világnyelvből. 
 

30. szakasz 
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének igazgatója: 

– megszervezi és irányítja a működést, 
– meghozza a szervezetről és a munkakörök besorolásáról szóló aktust és más általános aktusokat, a 
törvénnyel és az alapszabállyal összhangban, 
– végrehajtja az igazgatóbizottság döntéseit, 
– képviseli Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetét, és eljár annak nevében, 
– gondoskodik a működés törvényességéről – felel a munkaprogram végrehajtásáért, 
– felel a szervezet dologi-pénzügyi üzletviteléért, 
– javasolja az éves munka- és üzletviteli programot, 
– javasolja a munkáról és üzletvitelről szóló éves jelentést, 
– dönt a foglalkoztatottak egyedi jogairól, kötelezettségeiről és felelősségéről, a  
törvénnyel, a kollektív szerződéssel és más általános aktusokkal összhangban, 
– javasolja az igazgatóbizottság által meghozandó aktusokat, 
– a törvénnyel és az alapszabállyal megállapított egyéb teendőket lát el. 

Az igazgató munkájáért az igazgatóbizottságnak és az alapítóknak tartozik felelősséggel. 
 

31. szakasz 
 Az idegenforgalmi szervezetet az igazgató képviseli. 
 Az igazgató akadályozottsága esetén az idegenforgalmi szervezetet az igazgató által kijelölt 
foglalkoztatott is képviselheti, az igazgatóbizottság jóváhagyásával, de legfeljebb 30 napig. 
 

32. szakasz 
 Az igazgató tisztsége megbízatási idejének leteltével és felmentésével szűnik meg. 

A Községi Képviselő-testület a megbízatási idő lejárta előtt az igazgatót az alábbi esetekben menti fel: 
1. személyes kérésre, 
2. ha kötelezettségét a törvény rendelkezéseivel ellentétesen látja el, 
3. ha szakszerűtlen, szabálytalan és lelkiismeretlen munkával nagyobb kárt okoz Zenta Község 

Idegenforgalmi Szervezetének, vagy ha oly mértékben elhanyagolja vagy lelkiismeretlenül látja el 
kötelezettségeit, hogy Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete működésében nagyobb zavarok 
léptek fel vagy léphetnek fel, 

4. ha büntetőeljárás indult ellene olyan tettért, amely méltatlanná teszi az igazgatói tisztség ellátására, 
illetve ha jogerős bírósági határozat alapján elítélték olyan bűncselekményért, amely méltatlanná 
teszi az igazgatói tisztség ellátására, 

5. a törvényben és az alapszabályban megállapított egyéb okok miatt. 
A Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete igazgatójának felmentésére irányuló eljárást a község 

polgármesterének és az igazgatóbizottságnak a javaslatára kell megindítani. 
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33. szakasz 

A képviselő-testület előzetes nyilvános pályázat lefolytatása nélkül megbízott igazgatót nevezhet ki, 
amennyiben az igazgató tisztsége megbízatási idejének lejárta előtt szűnik meg, illetve amikor az igazgató 
jelölésére kiírt nyilvános pályázat sikertelen marad. 

A megbízott igazgató ezt a tisztséget az igazgató kinevezéséig, de legfeljebb a kinevezéstől számított 
egy évig láthatja el. 

A megbízott igazgató az igazgató minden jogával, kötelezettségével és felelősségével bír. 
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete igazgatójelöltje kiválasztásának feltételeit értelemszerűen 

alkalmazni kell a megbízott igazgató kinevezésére is. 
 

5. ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE FOGLALKOZ TATOTTAINAK 
JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI ÉS FELEL ŐSSÉGE 
 

34. szakasz 
Az idegenforgalmi szervezet foglalkoztatottai munkaviszonyból eredő jogaikat, kötelezettségeiket és 

felelősségüket a közszolgálatok foglalkoztatottainak munkaviszonyait megállapító jogszabályokkal 
összhangban érvényesítik. 

Az igazgatóbizottság és az igazgató értesítik a foglalkoztatottakat munkájukról és az idegenforgalmi 
szervezet gazdálkodásáról, különösen a jogaik érvényesítését illetően érdekkel bíró kérdésekről. 

Az idegenforgalmi szervezet szerveire vonatkozóan az adminisztratív-technikai teendőket az 
idegenforgalmi szervezet szakszolgálata végzi önállóan vagy szerződéskötéssel a meghatározott célterület 
szakértőivel.  
 

ÜZLETI TITOK 
 

35. szakasz 
Az idegenforgalmi szervezet üzleti érdekeinek és általános érdekeinek védelme céljából az 

idegenforgalmi szervezet igazgatóbizottsága és igazgatója megállapíthatják, hogy egyes dokumentumok, 
illetve adatok üzleti titkot képeznek. 
 

36. szakasz 
 Az üzleti titkot képező dokumentumokat és adatokat az igazgató vagy az általa meghatalmazott 
személy csak azzal a feltétellel közölheti harmadik személyekkel, hogy az üzleti titok közlése nem okoz kárt 
az idegenforgalmi szervezet üzleti érdekeinek vagy az általános érdekeknek. 
 

37. szakasz 
 Az a foglalkoztatott, aki az igazgató-, illetve felügyelőbizottsági ülésen olyan adatokat közöl, 
amelyek üzleti titoknak tekintendőek, köteles figyelmeztetni az idegenforgalmi szervezet szervének tagjait, 
hogy ezek az adatok titoknak tekintendők, és hogy kötelesek ezeket az adatokat üzleti titokként őrizni. 
 

38. szakasz 
 Az üzleti titkot képező dokumentumokat és adatokat nem lehet közölni, sem pedig hozzáférhetővé 
tenni illetéktelen személyek számára. 
 Az üzleti titkot kötelesek megőrizni mindazok a dolgozók, akik bármilyen módon tudomást 
szereztek az üzleti titoknak tekintendő dokumentumokról vagy adatokról. 
 Az üzleti titok megőrzésének kötelezettsége az idegenforgalmi szervezetben foglalkoztatott dolgozó 
munkaviszonyának megszűnte után is tart. 
 Az üzleti titoksértés súlyos munkakötelezettség-szegést, amennyiben pedig a törvény előirányozza, 
bűncselekményt is jelent. 
 

39. szakasz 
Az idegenforgalmi szervezet alapszabályát a Zentai Községi Képviselő-testület hagyja jóvá. 
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40. szakasz 

Az alapszabály módosítását és kiegészítését előterjesztheti: az idegenforgalmi szervezet igazgató- és 
felügyelőbizottsága, igazgatója és alapítója. Az alapszabály módosítására és kiegészítésére vonatkozó 
előterjesztést az idegenforgalmi szervezet igazgatóbizottságának írásban kell benyújtani. 

Az előterjesztés elfogadásáról az idegenforgalmi szervezet igazgatóbizottsága dönt. 
Az idegenforgalmi szervezet igazgatóbizottsága írásban értesíti az előterjesztések benyújtóit arról, 

hogy el lett-e fogadva az előterjesztésük, és a döntést megindokolja. 
 

41. szakasz 
Az idegenforgalmi szervezet működése megszűnik: 

– ha tartósan nem valósulnak meg azok a célok, amelyek miatt alapításra került, 
– ha a hatásköri szerv betiltja a működést, 
– a törvényben előirányzott esetekben. 

Az idegenforgalmi szervezet megszűnését az idegenforgalmi szervezet szervei vagy az alapító 
kezdeményezhetik, a végleges döntést pedig az alapító hozza meg. 
 

42. szakasz 
Az igazgató- és felügyelőbizottságnak a jelen alapszabállyal összhangban való kinevezését a Zentai 

Községi Képviselő-testület a kinevezésükre vonatkozó első elkövetkező eljárástól eszközli. 
 

43. szakasz 
 Ez az alapszabály az alapító általi jóváhagyás megszerzésével lép hatályba, amivel a 2007. január 
30-án meghozott alapszabály hatályát veszti. 
 
 
 

                                                                   Gulyás Csaba, 
                        Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete igazgatóbizottságának elnöke 
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30. 
 
A vagyonadományokról és alapítványokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
88/2000. sz.)  33. szakasza és 68. szakaszának 1. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény 
(az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta 
község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. 
pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2012. február 29-én tartott ülésén meghozta az 
alábbi  
 
 
 

V É G Z É S T 
A ZENTAI STEVAN SREMAC HELYISMERETI ALAPÍTVÁNY ALAP SZABÁLYÁNAK 

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  
 
 

I.  
 

A KKT JÓVÁHAGYJA a zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány alapszabályát, amelyet a 
zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány igazgatóbizottsága a 2012. 02. 13-án tartott ülésén 
hozott meg.  
 

II.   
 

Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község  Hivatalos Lapjában.  
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE     Rácz Szabó László s. k.,  
Szám: 6-1/2012-I         
                                                                                                             Zenta KKT elnöke   
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 A vagyonadományokról és alapítványokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
88/2010. sz.) 68. és 34. szakaszainak rendelkezései, valamint a zentai Stevan Sremac Helyismereti 
Alapítvány alapszabályának 36. szakasza alapján a zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány 
igazgatóbizottsága a Zentán, 2012. 02. 13-án tartott ülésén meghozta  
 

A ZENTAI STEVAN SREMAC HELYISMERETI ALAPÍTVÁNY  
A L A P S Z A B Á L Y Á T    

 
 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK   

1. szakasz   

A zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány (a továbbiakban. alapítvány) non-profit, kormányon 
kívüli szervezet, amely határozatlan időre alapult az alapítói aktusban megállapított  közhasznú célok 
jótékony megvalósítása céljából.   

Az alapítvány jogi szemlély és a jogforgalomban felvállalt kötelezettségekért teljes vagyonával felel. 

NÉV ÉS SZÉKHELY   

2. szakasz   

Az alapítvány neve: Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány Zenta.   

3. szakasz   

Az  alapítvány székyhelye Zentán, a Stevan Sremac  utca 4. szám alatt van.  

PECSÉTJÉNEK ALAKJA ÉS TARTALMA   

4. szakasz  

Az  alapítványnak kör alakú, 4 mm átmérőjű pecsétje van, amelynek középpontjában Stevan Sremac  
begravírozott, stilizált arcképe található, a pecsét szélén pedig az alábbi szerb nyelvű, cirill betűs szöveg  
található:  „Завичајна фондација „Стеван Сремац“ - Сента“.  

     Az alapítványnak négyszög alakú, 55 x 44 mm átmérőjű kockabélyegzője van, amelynek felső részében 
szerb nyelven, cirill írásmódban írt következő szöveg található: „Завичајна фондација „Стеван Сремац“ 
Сента“,  míg  alatta, ugyanazon a  nyelven és ugyanabban az írásmódban a  „Бр:“  rövidítés és a  „Датум”  
áll.  

 AZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓJA, CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGE   

5. szakasz   

Az alapítvány alapítója Zenta Község Képviselő-testülete, az alapítvány pedig Zenta város szerb 
szellemi örökségének megőrzése és fejlesztése, valamint az egyik legnagyobb szerb költő és alkotó 
emlékének megőrzése, illetve a zentai szerb kultúra minden korszerű szegmentumának integrálása és azok 
hatékonyságának fokozása céljából jött létre. 
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6. szakasz   

Az alapítvány céljai:   

- a helyi szerb közösség anyanyelvének, helyismereti kultúrájának és hagyományának őrzése és 
ápolása,  

- Stevan Sremac író és akadémikus emlékének tartós megőrzéséhez és ápolásához szükséges feltételek 
megteremtése,   

- a helyi szerb közösség helyismereti kultúrájának fejlesztését szolgáló rendezvények szervezése és 
támogatása, illetve a helyi szerb intézmények és egyesületek, illetve azok tagjai e rendezvényeken 
való részvételének támogatása,  

- a helyi szintű szerb művelődési intézmények és egyesületek beindítása, szervezése és támogatása, 
illetve együttműködésük fejlesztése,  

- azon projektumok támogatása, amelyeknek célja a helyi szerb közösségből származó tanulók 
iskoláztatásának könnyítése, illetve anyagi támogatás biztosítása elhelyezésükre, útiköltségeikre és 
tanszereikre,   

- az itteni szerb közösségből származó személyek azon különböző válfajú művelődési projektumainak, 
tudományos, irodalmi és művészeti alkotásainak bemutatása és támogatása, amelyek hozzájárulnak a 
szerb helyismereti kultúra megőrzéséhez és fejlesztéséhez,  

- a helyi szerb közösségből származó, a tudomány és művelődés terén jeleskedő fiatal tehetségek 
támogatása,   

- támogatásnyújtás oktatási, művelődési és tudományos intézményeknek és egyesületeknek a szerb 
kultúra fejlesztésére és megőrzésére irányuló programjaik megvalósításában,  

- együttműködés különböző válfajú művelődési programok megvalósításában hazai és külföldi 
szervezetekkel és egyesületekkel,  

- a szerb nyelven történő oktatás és az oktatási intézmények helyi keretek közötti ápolása és erősítése 
az óvodától egészen a középfokú oktatásig,  

- a helyi szerb közösség reprezentatív helyismereti művelődési alkotásainak a szélesebb nyilvánosság 
részére történő bemutatása,  

- szakmai találkozók és tanácskozások, illetve művelődési-oktatási rendezvények és előadások, 
valamint a helyi szerb közösség általános műveltségi szintjének fejlesztésére szánt kiállítások 
szervezése,  

- a helyi szerb közösség szellemi javainak őrzése és ápolása,   
- együttműködés megvalósítása hazai és külföldi tudományos- és szakmai intézményekkel a hazai és a 

diaszpórában levő szerb nemzeti közösség művelődésének és hagyományának előmozdítása és 
fejlesztése érdekében,  

- a Helyismereti Otthon központként – amelyben megvalósulnak a fent leírt aktivitások –való 
működése munkafeltételeinek megteremtése,  

- gondoskodás a helyi szintű művelődési történésekről szóló információknak a tömegtájékoztatási 
eszközökben való megfelelő képviseltségéről,   

- a szerb vitézi szokások hagyományának ápolása,  
- a népi tánc és éneklés hagyományának megőrzése,  
- a helyi történelmi-régészeti és földrajzi lelőhelyek, események és jelenségek tanulmányozása.  
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7. szakasz   

A fenti célok megvalósítása érdekében az alapítvány:   

- együttműködik az ilyen vagy hasonló tevékenységekkel foglalkozó hazai és külföldi 
egyesületekkel, szervezetekkel és intézményekkel,  

- együttműködik a szerb kultúra és hagyomány őrzésével és fejlesztésével foglalkozó 
tudományos és szakmai intézményekkel,  

- pályázatokon való részvétellel pénzeszközök begyűjtését szervezi,   
- adományok, és az anyagi támogatás egyéb formáinak begyűjtését szervezi,  
- az alapítvány alapszabályának alapítói aktusában előirányozott pályázatokat írja ki és 

folytatja le,  
- céljainak megvalósítása érdekében egyéb aktivitásokat is végez,  
- kiadói tevékenységet végez.  

AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEI   

8. szakasz   

Az alapítvány szervei az igazgatóbizottság, az alapítványi igazgató, a felügyelő bizottság és a 
tiszteletbeli elnök.  

AZ IGAZGATÓBIZOTTSÁG 

9. szakasz 

Az igazgatóbizottság igazgatja az alapítványt.              
Az igazgatóbizottságnak 9 (kilenc) tagja van.      

10. szakasz  

Az igazgatóbizottság hatásköre:   

1. meghozza az alapítvány alapszabályát, amely az alapító jóváhagyása alá tartozik, illetve annak   
módosítását,   

2. meghozza az alapítvány éves munkaprogramját,  
3. meghozza az alapítvány pénzügyi tervét és zárszámadását,  
4. gondoskodik az alapítvány éves munkaprogramjának, pénzügyi programjának és céljainak a 

megvalósulásáról,  
5. meghozza az alapítvány eszközeivel való rendelkezésről szóló határozatot,  
6. az alapító jóváhagyásával meghozza az alapítvány működésének megszűnéséről szóló határozatot,  
7. gondoskodik az alapítvány eszközeinek begyűjtéséről, valamint az eszközök rendeltetésszerű 

felhasználásáról,  
8. határoz pályázat kiírásáról és a pályázati beadványokról, amelyek az alapítvány által kiírt pályázatra 

érkeznek be,  
9. kinevezi az alapítvány számláján vezetett eszközökkel való rendelkezésre meghatalmazott ellenjegyzőt,  
10. kinevezi az alapítvány kulturális aktivitásainak szervezőjét,  
11. évente legalább egyszer az alapítónak előterjeszti a működéséről és a pénzügyviteléről szóló éves 

jelentést,  
12. határozatokat hoz, amelyek alapján megvalósulnak a jelen alapszabály szerinti célok,  
13. meghozza az alapítvány munkaszervezetéhez szükséges jogi aktusokat és azok módosítását,  
14. meghozza a működéséről szóló ügyrendet,   
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15. gondoskodik a működés nyilvánosságáról,  
16. összhangban a törvénnyel és a jelen alapszabállyal, az alapítvány működésével és működésének 

előmozdításával kapcsolatos egyéb teendőket is ellát. 

11. szakasz   

Az igazgatóbizottság az ülésein hozza meg a döntéseit.    

Аz igazgatóbizottság szükség szerint, de évente legalább négy ízben ülésezik.  

Az igazgatóbizottság üléseit saját kezdeményezésre az alapítványi igazgató vagy az 
igazgatóbizottság elnöke hívja össze, illetve azok az igazgatóbizottsági tagok 1/3-ának, illetve az 
alapítónak a kérésére kerülnek összehívásra.  

Az igazgatóbizottság elnöke állapítja meg a napirendet és elnököl az igazgatóbizottsági üléseken, 
akadályoztatása esetén pedig az igazgatóbizottság által meghatalmazott személy.   

Az igazgatóbizottság ülése csak akkor tartható meg és akkor döntőképes, ha az ülésen a döntéskor a 
tagok több mint ½-e jelen van.  

Az igazgatóbizottság a döntéseit az összes igazgatóbizottsági tag szótöbbségével hozza meg.  

Az igazgatóbizottság üléseit az ülés megtartására feltüntetett dátum előtt legalább 3 nappal előbb kell 
összehívni.  

ALAPÍTVÁNYI IGAZGATÓ   

12. szakasz   

Az alapítványi igazgató:   

1. képviseli az alapítványt és eljár a nevében az állami szervek, intézmények, hazai és külföldi szervezetek 
és a nyilvánosság előtt,  

2. felel az alapítvány törvényes működéséért, szervezetéért és az alapítvány igazgatásáért,  
3. megszervezi az alapítvány működését,  
4. végrehajtja az alapítvány igazgatóbizottságának döntéseit,  
5. megállapítja az alapítvány éves munkaprogramját és pénzügyi tervét, valamint az alapítvány 

zárszámadását,  
6. elkészíti az alapítvány éves munkajelentését,  
7. kapcsolatot tart fenn az alapítvány céljai és feladatai terén hatáskörrel rendelkező állami szervekkel és 

szervezetekkel,  
8. rendelkezik az alapítvány eszközeivel, az igazgatóbizottság által meghatalmazott még egy személlyel 

együtt,  
9. a törvényből, a jelen alapszabályból és az alapítói rendeletből eredő jogokkal és kötelezettségekkel 

összhangban egyéb teendőket is ellát.  
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FELÜGYEL Ő BIZOTTSÁG 

13. szakasz   

A felügyelő bizottság látja el az alapítvány pénzügyi ügyvitelének és az eszközök rendeltetésszerű és 
ésszerű használatának ellenőrzését.  

A felügyelő bizottságnak három tagja van.  

14. szakasz   

Az észlelt szabálytalanságokról a felügyelő bizottság haladéktalanul tájékoztatja az alapítót, az 
igazgatóbizottságot és az alapítványi igazgatót.  

A felügyelő bizottság a megfelelő intézkedések foganatosítására tett intézkedésekkel éves jelentést 
terjeszt elő az alapítónak, az igazgatóbizottságnak, az alapítvány igazgatójának az eszközök rendeltetésszerű 
és ésszerű használatáról. 

15. szakasz   

A felügyelő bizottság a döntéseit a felügyelő bizottság teljes tagságának szótöbbségével hozza meg.  

A felügyelő bizottság rendszeres ülését a naptári évben legalább egyszer, legkésőbb a folyó év 
március1-éig kell megtartani, de szükség szerint összehívható rendkívüli ülés is.  

16. szakasz   

Az alapítvány tiszteletbeli elnöke az igazgatóbizottság meghatalmazásával képviseli az alapítványt 
az alapítvány közvetítésében szervezett nyilvános és művelődési műsorokon és rendezvényeken.  

Az alapítvány tiszteletbeli elnökét az igazgatóbizottság tagjai javasolják az igazgatóbizottság 
elnökének, illetve az igazgatóbizottsági tagok legalább 1/3-ának javaslatára, az igazgatóbizottság összes 
tagjának szótöbbségével.  

A SZERVEK KINEVEZÉSÉNEK ÉS VISSZAHÍVÁSÁNAK MÓDJA ÉS  MEGBÍZATÁSI ID Ő 
TARTAMA  

17. szakasz   

 Az igazgatóbizottság elnökét és tagjait az alapító nevezi ki és hívja vissza.  

Az igazgatóbizottság tagja, akinek lejárt a megbízatási ideje, újraválasztható igazgatóbizottsági 
tagnak.  

18. szakasz  

Az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak a megbízatási ideje 4 évre szól.  
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19. szakasz   

Az alapítványi igazgatót az újraválasztás lehetőségével az alapító nevezi ki és menti fel.  

Az alapítványi igazgató megbízatási ideje 4 évre szól.  

20. szakasz   

A felügyelő bizottság elnökét és tagjait az alapító nevezi ki és hívja vissza.  

A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak a megbízatási ideje az újraválasztás lehetőségével négy 
évre szól. 

21. szakasz  

Az igazgató- és felügyelő bizottsági tagság az alábbi esetekben szűnik meg:   

- a megbízatási idő lejártával,  
- visszahívással,  
- lemondással,  
- a cselekvőképesség elvesztésével,  
- halál esetén.  

Az igazgatóbizottság és a felügyelő bizottság tagja és az alapítványi igazgató mindenkor nyújthat be 
lemondást az alapítónak írt értesítés formájában. A lemondás az abban megjelölt időponttól, de minden 
esetre az alapító által átvett pillanattól számított 10 (tíz) napnál nem rövidebb határidőn belül bír joghatással.  

22. szakasz  

Az igazgatóbizottsági tagság vagy az alapítványi igazgatói minőségnek a megbízatási idő előtti 
lemondása, halál, cselekvőképesség elveszítése és felmentés, illetve visszahívás miatti megszűnése esetén, a 
hely a személy kinevezésére előirányozott módon kerül betöltésre, akinek a fent felsorolt okokból megszűnt 
a tagsága, illetve a tisztsége. Az így kinevezett személy megbízatása a személy megbízatási idejének lejártáig 
tart, akinek a helyére kinevezték.  

A VAGYONSZERZÉS MÓDJA ÉS AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSSZE RŰ HASZNÁLATA  

23. szakasz  

Az alapítvány eszközei a Szerb Köztársaság állami tulajdonát képezik, elidegeníthetetlenek, és az 
alábbiakból állnak:   

- alapítói eszközök, költségvetési eszközök, hagyatékok és önkéntes hozzájárulások, adományok 
és úgy pénzbeli, mind ingóság vagy ingatlan tárgyak formájában adott ajándékok, valamint a 
lekötött és letétbe helyezett pénzeszközökre fizetett kamatok, illetve osztalékok,  

- egyéb, az érvényes jogi előírásokkal összhangban megvalósított eszközök.  

Az alapítvány alapítói eszközeit a zentai községi költségvetésben e célra elkülönítet kezdeményezési 
eszközei, illetve a Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya, valamint a Szerb Köztársaság Művelődésügyi 
Minisztériumának e célra elkülönített kezdeményezési eszközei képezik.  
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Az alapítvány egyéb eszközeit azon pénzeszközök, ingó- és ingatlan vagyon, valamint reális jogok 
képezik, amelyekkel az alapítványt természetes és jogi személyek ajándékozzák meg. 

24. szakasz  

Az alapítvány a jövedelmét a hatályos törvényi rendelkezésekkel összhangban szerzi, különösen a 
következőkből:   

- bérlet, kamat és osztalék,   
- rendeltetés szerinti takarék, ajándék és hagyaték, illetve egyéb, a jelen alapszabályban 

megállapított akciók szervezésével.  

Az alapítvány egyéb módon is szerezhet jövedelmet, mégpedig:   

- szolidaritási akciók szervezésével, valamint természetes és jogi személyektől származó 
önkéntes adományok begyűjtésével, illetve hazai és külföldi adományozók és hagyatékozók 
ajándékainak átvételével,  

- művelődési-művészeti, sport- és egyéb nyilvános rendezvények, valamint szakmai, 
tudományos előadások és hasonló aktivitások szervezésével,  

- a kapott ajándékok eladásával, amennyiben azok közvetlenül nem használhatók az alapítványi 
célok megvalósításához, az ajándékozó beleegyezésével,  

- a hatásos jogszabályokkal és a jelen alapszabállyal összhangban levő, az alapítvány eszközei 
gyarapítását szolgáló egyéb aktivitások és tevékenységek szervezésével és megvalósításával,   

- kiadói tevékenységgel, összhangban a törvénnyel.   

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti aktivitásokat az alapítvány önállóan vagy más jogi és 
természetes személyekkel közösen végezheti.  

25. szakasz   

Az alapítvány pénzeszközeit külön számlán vezetik, és a Szerb Nemzeti Bank Trezorigazgatóságánál 
helyezik letétbe.  

Az alapítvány az eszközeit a legkedvezőbb feltételek mellett helyezi el.  

Az alapítvány igazgatóbizottsága dönthet úgy, hogy az alapítvány eszközei értékük megőrzése 
céljából formát váltsanak.  

26. szakasz  

Az alapítvány köteles az eszközökkel a jó gazda gondosságával bánni.  

Az alapítvány a kötelezettségeiért az összes rendelkezésre álló eszközével felel.  

27. szakasz  

Az alapítvány bevételét és kiadását, valamint az eszközök felhasználásának módját az alapítványnak 
a jelen alapszabályban megállapított rendelkezései alapján, az igazgatóbizottság által hozott éves munka- és 
pénzügyi terve alapján állapítják meg és osztják fel, illetve adják ki.  

Az alapítvány éves munka- és pénzügyi terve a meghozatalával megegyező módon, az év folyamán 
módosítható.  
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Az alapítvány eszközeivel az igazgatóbizottság rendelkezik, a megbízó pedig az igazgatóbizottság 
elnöke, illetve még egy személy az alapítvány igazgatóbizottsági tagságából, akit az igazgatóbizottság jelöl 
ki.  

Az alapítvány igazgatóbizottsága évente egyszer írásban tájékoztatja az alapítót.  

28. szakasz   

Az alapítvány eszközei kizárólag a jelen alapszabállyal megállapított célokra használhatók:  

- a jelen alapszabály 6. szakaszában felsorolt alapítványi célok megvalósítására,   
- az alapítvány működési költségeinek fedezésére,  
- a foglalkoztatott keresetére,  
- a hatályos jogszabályokkal és a jelen alapszabállyal összhangban levő, az alapítvány 

igazgatóbizottsága által, a pénzügyi terv vagy külön döntés alapján meghatározott egyéb 
célokra.  

29. szakasz  

Az alapítvány a neki ajándékozott vagy átengedett ajándékokat, hagyatékokat, önkéntes 
adományokat és egyéb eszközöket az ajándékozók kívánságával összhangban használja fel.  

Az alapítvány igazgatóbizottsága köteles figyelmeztetni az ajándékozót arról, hogy mely célokra  lett  
alapítva az alapítvány, és hogy az ajándékozott eszközöket kizárólag ezen célok megvalósítására  lehet 
felhasználni, amiről az ajándékozó írásos  nyilatkozatot ad.   

30. szakasz   

Az  alapítvány céljainak megvalósításához  hozzájárulni óhajtó  hazai  és külföldi  természetes  és 
jogi  személyek ezen feltételek mellett az  alapítvány adományozóivá válhatnak.  

Az eszközök adományozása a pénzeszközöknek az alapítvány folyószámlájára való befizetésével, 
illetve az ingó- és ingatlan vagyonnak, illetve a reális jogoknak az alapítványra való átruházásával történik.   

Az alapítvány hálája jeléül az adományozóinak a jótéteményért, valamint az adományozásról szóló 
bizonylatként alapítói (ktitori) okiratot ad ki.  

31. szakasz   

A felügyelő bizottság évente legalább egyszer ellenőrzi az alapítvány eszközeinek rendeltetésszerű 
és ésszerű felhasználását, és a leleteiről írásos jelentést terjeszt elő az igazgatóbizottságnak és az alapítónak, 
illetve az alapítvány társalapítójának.  

TÁRSALAPÍTÓKÉNT VALÓ CSATLAKOZÁS MÓDJA 

32. szakasz   

Az alapítványhoz csatlakozhatnak egyéb jogi személyek, amelyek elfogadják az alapítvány céljait és 
az alapítvány alapszabályának rendelkezéseit.  

Az alapítványhoz való csatlakozás által a jogi személyek megszerzik az alapítvány társalapítói 
státusát.  
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A jogi személyeknek az alapítványhoz való csatlakozásáról a döntést az alapítvány 
igazgatóbizottságának javaslatára az alapító hozza meg. 

A csatlakozásról szóló szerződést az alapító döntése alapján az alapítványi igazgató és az 
alapítványhoz társalapítóként csatlakozó személy köti meg. A csatlakozásról szóló szerződésen levő 
aláírásokat a törvénnyel összhangban hitelesíteni kell.  

A csatlakozásról szóló szerződést meg kell küldeni a nyilvántartás-vezetés teendőiben hatáskörrel 
rendelkező szervnek a társalapítóként csatlakozott személy adatainak bejegyzése céljából.  

A MUNKA NYILVÁNOSSÁGA   

33. szakasz   

 Az alapítvány és szerveinek munkája nyilvános.  

Az alapítvány munkájának nyilvánosságát az éves munkajelentésének internet, kiadvány útján való 
közzétételével, sajtóközlemények által és egyéb megfelelő módon biztosítja.   

Az alapítvány munkájának nyilvánosságát az alapítónak és a nyilvánosságnak az alapítvány 
munkájáról való tájékoztatása útján is biztosítja, az alapítvány összejöveteleibe és üléseibe, hivatalos 
okirataiba való közvetlen betekintés, illetve sajtóközlemény, azaz a tömegtájékoztatási eszközök által és 
egyéb megfelelő módon.  

DÖNTÉSHOZATALI  MÓD  A STÁTUSBELI VÁLTOZÁSOKRÓL,  A  JOGI FORMA 
VÁLTOZTATÁSÁRÓL ÉS A M ŰKÖDÉS  MEGSZŰNÉSÉRŐL  

34. szakasz   

Az alapítvány státusbeli változásairól, a jogi formájának változtatásáról és működésének 
megszűnéséről az alapító dönt.  

A MŰKÖDÉS MEGSZÜNÉSE ESETÉN A VAGYON FELOSZTÁSÁNAK MÓDJ A  

35. szakasz 

A vagyonalapok és alapítványok a nyilvántartásból való törléssel elvesztik jogi személyiségüket.  

A nyilvántartásból való törlésre az alábbi esetekben kerül sor:   

1. ha az alapító döntést hozott az alapítvány működésének megszűnéséről,  
2. ha az alapítványban befejeződött a csődeljárás,  
3. ha az alapítványt megfosztották tevékenységi engedélyétől,  
4. ha a jelen törvénnyel összhangban státusbeli változásra került sor, amelynek következménye az 

alapítvány működésének megszűnése,  
5. ha jogerős aktussal megállapítást nyer az alapítványnak a nyilvántartásba való bejegyzésről 

szóló végzésének semmissége,  
6. az alapítvány alapítói aktusával vagy az alapszabályban megállapított egyéb esetekben.  
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36. szakasz  

Az alapítvány működésének megszűnése esetén az alapítvány jogutódja – annak vagyonát és 
okiratait illetően – az alapítvány alapítója.  

Az alapítványnak rendeltetésszerűen ajándékozott vagy átruházott eszközöket visszajuttatják azon 
adományozóknak vagy azok jogutódainak, akik azokat az alapítványnak ajándékozták, vagy arra átruházták.  

A fennmaradt eszközök felosztásáról az alapító hoz rendeletet.  

AZ ALAPSZABÁLY ÉS EGYÉB ÁLTALÁNOS AKTUSOK MÓDOSÍTÁS ÁNAK ELJÁRÁSA   

37. szakasz   

A jelen alapszabály módosításának és kiegészítésének eljárása az alapítvány igazgatóbizottsági tagjai 
legalább 1/3-ának a kezdeményezésére, vagy az alapító írásos javaslata alapján indítható meg.  

A kezdeményezést az igazgatóbizottság elnökének kell benyújtani. Az igazgatóbizottság elnöke 
köteles a kezdeményezés benyújtásától számított legtöbb 15 napon belül összehívni az igazgatóbizottságot 
olyan napirenddel, amelyen szerepel a kezdeményezés megvitatása és az arról való döntéshozatal.  

Amennyiben az igazgatóbizottság elnöke a meghatározott határidőn belül nem hívja össze az ülést, a 
kezdeményezés benyújtói meghatalmazással bírnak, hogy az elkövetkezendő 15 napban összehívják az ülést 
az alapszabály módosítására tett javaslattal, amelyen megvitatják a kezdeményezésüket.  Az így összehívott  
ülésen a  kezdeményezést benyújtó személy, illetve ezen személyek egyike elnököl, akit  megválasztanak.  

38. szakasz 

Az alapszabály kiegészítési és módosítási javaslatát az alapítvány igazgatóbizottsága állapítja meg.  

A kiegészítések és módosítások hozzáférhetőek kell hogy legyenek az igazgatóbizottság minden 
tagja  és az alapító képviselői számára, azok  észrevételezésének lehetővé tétele céljából.  

Az alapszabály módosítását az alapítvány igazgatóbizottsági tagjainak kétharmados szótöbbségével 
kell meghozni.   

Az alapszabály módosításáról és kiegészítéséről szóló döntést az alapítvány igazgatóbizottsága 
hozza meg, az alapító jóváhagyásával.  

39. szakasz 

Az alapítvány egyéb általános aktusait és azok módosítását az alapítvány igazgatóbizottsága hozza 
meg.   

Az alapítvány általános aktusainak – kivéve az alapszabályt – a módosítására a kezdeményezést az 
alapítványi igazgató és az alapítvány igazgatóbizottságának bármely tagja adhatja. Az aktus meghozatalára 
tett kezdeményezést indoklással, illetve az aktus módosítására tett kezdeményezést a módosítási javaslattal 
az igazgatóbizottság elnökének kell benyújtani. Az igazgatóbizottság elnöke köteles a kezdeményezés 
benyújtásától számított legtöbb 8 napon belül összehívni az igazgatóbizottságot olyan napirenddel, amelyen 
szerepel a kezdeményezés megvitatása és az arról való döntéshozatal.  
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Amennyiben az igazgatóbizottság elnöke a meghatározott határidőn belül nem hívja össze az ülést, a 
kezdeményezés benyújtói meghatalmazással bírnak, hogy az elkövetkezendő 8 napban összehívják az ülés, 
amelyen megvitatják a kezdeményezésüket. Az így összehívott ülésen a  kezdeményezést benyújtó személy, 
illetve ezen személyek egyike elnököl, akit  megválasztanak.  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

40. szakasz  

A jelen alapszabállyal nem rendezett kérdésekben a vagyonadományokról és alapítványokról szóló 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  

41. szakasz  

Az alapítvány működése érdekében létrehozzuk a művelődési aktivitások szervezője munkahelyet, 
teljes munkaidőben alkalmazott professzionális személyre, éspedig előzőleg kiírt pályázat alapján. 

A művelődési aktivitások szervezője:   

- felel az alapítvány irodájának működéséért,  
- szerkeszti az alapítvány publikációit és kiadványait,  
- előkészíti és rendezi az alapítvány által szervezett rendezvényeket és műsorokat, 

illetve az alapítvány egyéb működési formáit.  

42. szakasz 

Az alapítvány védőszentjének napjaként Nagyboldogasszony napját (augusztus 28.) állapítja meg.  

43. szakasz  

A jelen alapszabály alkalmazásának napjával hatályát veszti a zentai Stevan Sremac Szülőföld 
Alapítvány 2005. 10. 27-i alapszabálya.  

44. szakasz   

A jelen alapszabály a Zenta Község Hivatalos lapjában való közzétételének napjával lép hatályba.  

Az alapítvány igazgatóbizottsága,   

az igazgatóbizottság elnöke 
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31. 
 
  A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/94. szám) 21. 
szakasza 1. bekezdésének 1. pontja, a művelődésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
72/2009. szám) 28. szakaszának 2. bekezdése és 44. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja, a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 16. 
szakasza 1. bekezdésének 18. pontja, 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja, valamint a zentai 
Történelmi Levéltár alapítói jogainak átvállalásáról és szerveiről szóló rendelet (Zenta Község 
Hivatalos Lapja 1/92. és 7/2011. szám) 5. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja  és 9. szakasza alapján 
Zenta Község Képviselő-testülete 2012. február 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

 
V É G Z É S T 

A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR ALAPSZABÁLYÁNAK JÓVÁHA GYÁSÁRÓL 
 

I. 
A képviselő-testület a zentai Történelmi Levéltárnak a zentai Történelmi Levéltár 
igazgatóbizottsága által a 2012. január 31-én tartott ülésén 011-39/1 iktatószám alatt meghozott 
alapszabályát JÓVÁHAGYJA. 
 

II. 
Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                        Rácz Szabó László s. k., 
Szám: 63-1/2012-I                                                    
                                                                                                    a Zentai KKT elnöke  
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A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/94. szám) 21. szakasza 1. 
bekezdésének 1. pontja, a művelődésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 44. 
szakasza 1. bekezdésének 1. pontja és a zentai Történelmi Levéltár alapítói jogainak átvállalásáról és 
szerveiről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja 1/92. és 7/2011. szám) 5. szakasza 1. bekezdésének 
1. pontja  és 9. szakasza alapján a zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottsága 2012. január 31-én 
meghozta  
 

A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR ALAPSZABÁLYÁT 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 
 
A zentai Történelmi Levéltár (a továbbiakban: intézmény) a művelődés területén a törvényben megállapított 
jogok biztosítása és a törvényben megállapított egyéb érdekek érvényesítése végett közszolgálatként kerül 
megszervezésre. 
Az intézmény a Szerb Népköztársaság Oktatási, Tudományos és Művelődési Tanácsának 1952. január 17-én 
kelt, 399. számú határozatával alakult. Az alapítói jogok a későbbiekben átszálltak Ada, Óbecse, 
Magyarkanizsa, Zenta és Szenttamás községekre, azzal, hogy ezek 1967. október 12-én szerződést kötöttek, 
amellyel az alapítói jogokat a Zentai KKT-ra ruházták át. Zenta Község Képviselő-testülete 1992. március 
20-án 630-3/92-II szám alatt rendeletet hozott a Zentai Történelmi Levéltár alapítói jogainak átvállalásáról és 
szerveiről (Zenta Község Hivatalos Lapja. 1/92. szám), mely 2011. június 13-án módosításra és kiegészítésre 
került (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/2011. szám).  

 
2. szakasz 

 
Ez az alapszabály a törvénnyel és a Zentai Történelmi Levéltár alapítói jogainak átvállalásáról és szerveiről 
szóló rendelettel összhangban közelebbről megállapítja: 

– az intézmény elnevezését és székhelyét, 
– az intézmény felelősségét a jogforgalomban vállalt kötelezettségekért, 
– az intézmény tevékenységét, 
– az intézmény belső szervezetét, 
– az intézmény szerveit – összetételüket, a kinevezés/felmentés módját és feltételeit és a hatásköröket, 
– a munka tervezését és programozását, 
– az eszközök szerzését és használatukat, 
– a szakszervezet szerepét és a dolgozók jogvédelmét, 
– a dolgozók tájékoztatását, 
– az intézmény általános aktusait, 
– a munka nyilvánosságát, 
– az üzleti titkot, 
– a környezetvédelmet és 
– az intézmény működése és tevékenységvégzése szempontjából jelentős egyéb kérdéseket. 
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II. AZ INTÉZMÉNY NEVE ÉS SZÉKHELYE 
 

3. szakasz 
 
Az intézmény neve: 
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 
Az intézmény neve magyarul: 
TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 
 
 Az intézmény elnevezésében az 1751-ben alapított Tiszai koronakerület címere is szerepel: ovális pajzs sík 
mezejében természetes terpeszállásban határőr – katona áll, felemelt és könyökben meghajlított jobb kezében 
függőlegesen szablyát, ferdén lefelé nyújtott bal kezében pedig a mezőt érintő csoroszlyát tart. 
Az intézmény nevét az ügyviteli helyiségekben szerb nyelven cirill betűs írásmóddal és magyarul kell 
feltüntetni. 
Az intézmény székhelye: Zenta, Fő tér 1/II. 
 

III. AZ INTÉZMÉNY FELEL ŐSSÉGE A JOGFORGALOMBAN VÁLLALT 
KÖTELEZETTSÉGEKÉRT 

 
4. szakasz 

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

5. szakasz 
 

A Történelmi Levéltár művelődési intézmény, amely jogi személy minőséggel, a törvény, a Zentai Községi 
Képviselő-testületnek a zentai Történelmi Levéltár alapítói jogainak átvállalásáról és szerveiről szóló 
rendelete és jelen alapszabály rendelkezései által megállapított jogokkal, kötelezettségekkel és 
felelősségekkel rendelkezik. 
A Történelmi Levéltár a közszolgálatokról szóló jogszabályokkal összhangban gazdálkodik. 
 

IV. AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGE 
 

6. szakasz 
 

A Történelmi Levéltár fő tevékenysége:  
91.01 – könyvtári és levéltári tevékenység. 
Tevékenysége keretében a Történelmi Levéltár: 

– kutatja és nyilvántartja a megelőző védelmet élvező levéltári anyagot, 
– a levéltári anyagot kulturális javakként javasolja, kihirdeti, illetve megállapítja, 
– nyilvántartja a levéltári anyagot, 
– szakfelügyeletet gyakorol a levéltári anyag raktározása, őrzése, szakszerű karbantartása és 

válogatása, valamint a Történelmi Levéltáron kívül található értéktelen iratanyag kiselejtezése felett, 
– intézkedéseket rendel el a hiányosságok kiküszöbölésére a levéltári anyag és az iratanyag védelmét 

illetően, 
– átveszi, őrzi és karbantartja a levéltári anyagot, 
– rendezi és feldolgozza a levéltári anyagot, 
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– közzéteszi a levéltári anyagot, 
– kutatásokat folytat levéltári egységek (levéltári fondok) létrehozása érdekében, 
– a törvényben és jelen alapszabályban megállapított egyéb teendőket is ellátja. 

 
A Történelmi Levéltár kiegészítő tevékenysége:  
 58.11 – Könyvkiadás 
 58.12 – Folyóirat és időszaki kiadvány kiadása 
 5920 – Hangfelvétel készítése és kiadása 

5819 – Egyéb kiadói tevékenység. 
A Történelmi Levéltár mint intézmény egyéb olyan tevékenységeket is elláthat, amelyeket a cégjegyzékbe 
bejegyzett tevékenységeket szolgálják, amelyeket rendszerint e tevékenységek mellett kisebb terjedelemben 
vagy ideiglenesen ellátnak. 
A Történelmi Levéltár tevékenysége az alapító jóváhagyása nélkül nem módosítható. 
 

V. AZ INTÉZMÉNY BELS Ő SZERVEZETE 
 

7. szakasz 
 
Az intézmény keretében munka- és üzleti szervezeti egységként fennáll az ÓBECSEI LEVÉLTÁRI 
RÉSZLEG, Óbecse, Zöldfás u. 100. 
 

8. szakasz 
 
Az intézménynek pecsétje és bélyegzője van. 
Az intézmény a Pénzügyminisztérium – Kincstár-igazgatóságánál zsírószámlával rendelkezik. 
Az intézmény az egyes projektumok megvalósítására az alapító jóváhagyásával alszámlákat nyithat. 
 

9. szakasz 
 
Az intézmény pecsétje kerek, tartalmazza az intézmény nevét és székhelyét szerb nyelven cirill betűs írással 
és magyar nyelven, éspedig körben a pecsét szélén, középen pedig a jelen alapszabály 3. szakaszának 3. 
bekezdésében leírt címer található. 
Az Óbecsei Levéltári Részleg pecsétje az előző bekezdésben említett szöveg és címer mellett a következő 
szöveget is tartalmazza: ОДСЕК ЗА АРХИВСКУ ГРАЂУ БЕЧЕЈ (magyar nyelven: LEVÉLTÁRI 
RÉSZLEG ÓBECSE), szerb nyelven cirill betűs írással és magyarul  körben az intézmény neve és székhelye 
és a címer között. 
 

10. szakasz 
 
Az intézmény téglalap alakú bélyegzőket használ a beérkező és a kimenő ügyiratokra, melyeken a szöveget 
és a kifejezéseket szerb nyelven cirill betűs írással és magyar nyelven kell kiírni. 
Az érkeztető bélyegző felső részén az intézmény neve és székhelye, alsó részén pedig az alábbi kifejezéseket 
tartalmazó rovatok találhatók: beérkezett, szervezeti egység, szám, melléklet és érték. 
Az Óbecsei Levéltári Részleg érkeztető bélyegzője az előző bekezdésben említett szöveg és rovatok mellett a 
következő szöveget is tartalmazza: ОДСЕК ЗА АРХИВСКУ ГРАЂУ БЕЧЕЈ az intézmény neve és 
székhelye és a rovatok között. 
A kimenő ügyiratokra a bélyegző felső részén az intézmény nevét és székhelyét, alsó részén pedig az alábbi 
kifejezéseket tartalmazza: szám és dátum. 
Az Óbecsei Levéltári Részleg kimenő ügyirataira a bélyegző az előző bekezdésben említett szöveg és 
kifejezések mellett a következő szöveget is tartalmazza: ОДСЕК ЗА АРХИВСКУ ГРАЂУ БЕЧЕЈ az 
intézmény neve és székhelye és a szám és dátum kifejezések között. 
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VI. AZ INTÉZMÉNY SZERVEI 
 

11. szakasz 
 
A Történelmi Levéltár szervei: 

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

 
1. Az igazgató 

 
12. szakasz 

 
A Történelmi Levéltárat az igazgató vezeti. 
Az igazgatót a Zentai Községi Képviselő-testület nevezi ki és menti föl. 
Az igazgatót a Zentai Községi Képviselő-testület az igazgatóbizottság javaslatára nevezi ki. 
Az igazgatót előzetesen lefolytatott nyilvános pályázat alapján nevezik ki négyéves időszakra, és ismételten 
kinevezhető. 
A nyilvános pályázatot az igazgatóbizottság írja ki és bonyolítja le. 
A nyilvános pályázatot az igazgató megbízatásának letelte előtt 60 nappal kell kiírni. 
Az intézmény igazgatóbizottsága köteles a nyilvános pályázat befejezésének napjától számított 30 napon 
belül kiválasztani a jelöltet és a javaslatot megküldeni az alapítónak. 
Ha az alapító nem fogadja el az igazgatóbizottság javaslatát, úgy tekintendő, hogy a nyilvános pályázat 
sikertelen maradt. 
 
 

13. szakasz 
 
Az igazgatójelölt megválasztásának feltételei: 

– egyetemi végzettség (VII. fokozatú szakképzettség), azaz másodfokú egyetemi fokozat (akadémiai 
mesterképzés, akadémiai szakosított képzés, szakosított szaktanulmányok), 

– levéltárosi szakvizsga, 
– 5 (öt) év munkatapasztalat, 
– az intézményben túlnyomórészt őrzött anyag nyelvének – azaz a szerb és a magyar nyelvnek a 

tudása, 
– a latin vagy a német nyelv ismerete, 
– a Szerb Köztársaság állampolgára, 
– nem folyik ellene bűnvádi eljárás olyan cselekményért, amely méltatlanná tenné az igazgatói tisztség 

betöltésére, illetve jogerős bírósági határozattal nincs elítélve olyan bűncselekményért, amely 
méltatlanná tenné az intézményigazgatói tisztség betöltésére. 

Az igazgatójelölt a pályázati dokumentáció alkotórészeként köteles előterjeszteni az intézmény munka- és 
fejlesztési programját is.  
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14. szakasz 
 

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

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

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

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

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

5. a törvényben, illetve a jelen alapszabályban megállapított egyéb okok miatt. 
 
 
 

16. szakasz 
 
Az igazgató: 
 

1. megszervezi és irányítja a Történelmi Levéltár munkáját, 
2. meghozza a szervezetről és a munkakörök besorolásáról szóló és egyéb általános aktusokat a 

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

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

ellátására, 
12. a törvényben és a jelen alapszabályban előirányzott egyéb teendőket is ellát. 
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2. Az igazgatóbizottság 

 
17. szakasz 

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

18. szakasz 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak kinevezéséig kinevezheti az 
igazgatóbizottság megbízott elnökét és tagjait. 
A Zentai Községi Képviselő-testület abban az esetben is megbízott igazgatóbizottsági elnököt és tagot 
nevezhet ki, ha az igazgatóbizottság elnökének és tagjának a megbízatás letelte előtt szűnik meg a 
mandátuma. 
A megbízott igazgatóbizottsági elnök, illetve tag legfeljebb egy évig töltheti be ezt a tisztséget. 
 
 
 
 

19. szakasz 
 
Az igazgatóbizottság: 

1. meghozza az alapszabályt 
2. meghozza a Történelmi Levéltár törvénnyel és jelen alapszabállyal előirányzott egyéb általános 

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

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

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

A jelen szakasz 1. bekezdésének 5. és 6. pontjában említett aktusokra a Zentai Községi Képviselő-testület 
adja meg a jóváhagyást. 
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20. szakasz 
 
Az igazgatóbizottság üléseken dolgozik. 
Az igazgatóbizottság üléseit az elnök, akadályozottsága esetén pedig az általa felhatalmazott személy hívja 
össze és vezeti. 
Az igazgatóbizottság akkor működhet és hozhat jogerős döntést, ha az ülésen a tagjainak többsége jelen van, 
a döntéseket pedig a tagjainak teljes létszámához viszonyított többséggel, nyilvános szavazással hozza meg. 
Az igazgatóbizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell vezetni, a jegyzőkönyvet az elnök és a 
jegyzőkönyvvezető írja alá. 
Az igazgatóbizottság meghozza az igazgatóbizottság munkamódját, a döntések meghozatalának módját és a 
munkára nézve jelentős egyéb kérdéseket szabályozó ügyrendet. 

 
 

 
3. A felügyelőbizottság 

 
21. szakasz 

 
A Történelmi Levéltárban felügyelőbizottságot kell létesíteni. 
A felügyelőbizottság ellenőrzést gyakorol a Történelmi Levéltár gazdálkodása felett. 
A felügyelőbizottság tagjait a Zentai Községi Képviselő-testület nevezi ki és menti fel. 
A felügyelőbizottság elnökét a Községi Képviselő-testület nevezi ki a bizottsági tagok sorából. 
A felügyelőbizottság egy tagját a foglalkoztatottak soraiból, a Történelmi Levéltár reprezentatív 
szakszervezetének, illetve a foglalkoztatottak többségének a javaslatára kell kinevezni.  
A felügyelőbizottság egy tagját a kevésbé képviselt nem sorából kell kinevezni. 
A felügyelőbizottság elnökét és tagjait négyéves megbízatási időszakra nevezik ki, és legfeljebb kétszer 
nevezhetők ki. 
Felügyelőbizottsági taggá nem nevezhető ki olyan személy, aki tagja az igazgatóbizottságnak. 
 

22. szakasz 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak kinevezéséig kinevezheti a 
felügyelőbizottság megbízott elnökét és tagjait. 
A Zentai Községi Képviselő-testület abban az esetben is megbízott felügyelőbizottsági elnököt és tagot 
nevezhet ki, ha a felügyelőbizottság elnökének és tagjának a megbízatás letelte előtt szűnik meg a 
mandátuma. 
A megbízott felügyelőbizottsági elnök, illetve tag legfeljebb egy évig töltheti be ezt a tisztséget. 
 

23. szakasz 
A felügyelőbizottság: 

1. ellenőrzést gyakorol az igazgatóbizottság és az igazgató munkájának törvényessége fölött 
2. átvizsgálja az időszakos és az éves elszámolást, és megállapítja, hogy a jogszabályokkal 

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

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

alapítóhoz kerülnek előterjesztésre 
5. a törvényben, a Zentai Történelmi Levéltár alapítói jogainak átvállalásáról és szerveiről szóló 

rendeletben és az intézmény alapszabályában megállapított egyéb teendőket végzi. 
A felügyelőbizottság évente legalább egyszer jelentést terjeszt elő a munkájáról az alapítónak. 
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24. szakasz 
 
A felügyelőbizottság üléseken dolgozik. 
A felügyelőbizottság üléseit az elnök, akadályozottsága esetén pedig az általa felhatalmazott személy hívja 
össze és vezeti. 
A felügyelőbizottság akkor működhet és hozhat jogerős döntést, ha az ülésen a tagjainak többsége jelen van, 
a döntéseket pedig a tagjainak teljes létszámához viszonyított többséggel, nyilvános szavazással hozza meg. 
A felügyelőbizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell vezetni, a jegyzőkönyvet az elnök és a 
jegyzőkönyvvezető írja alá. 
A felügyelőbizottság meghozza a felügyelőbizottság munkamódját, a döntések meghozatalának módját és a 
munkára nézve jelentős egyéb kérdéseket szabályozó ügyrendet. 
 

VII.  A MUNKA TERVEZÉSE ÉS PROGRAMOZÁSA 
 

25. szakasz 
 
Tevékenységének ellátása céljából az intézmény igazgatóbizottsága az igazgató javaslatára meghozza: 

– a hosszú távú munka- és fejlesztési programot, 
– a középtávú munka- és fejlesztési programot, 
– az éves  munkaprogramot. 

Az igazgató az igazgatóbizottságnak éves jelentést nyújt be az intézmény munkájáról, az ügyvitelről és az 
éves elszámolásról. 
Ha az igazgató úgy értékeli, hogy a munkaprogram nem valósul meg, vagy objektív körülmények miatt nem 
valósítható meg, az igazgatóbizottságnak a munka- és fejlesztési program módosítását és kiegészítését 
indítványozza. 
A tevékenységek sikeresebb ellátása céljából az intézmény a munka során fölveheti a kapcsolatot más 
szervekkel és jogalanyokkal. 
 

VIII. AZ ESZKÖZÖK SZERZÉSE ÉS HASZNÁLATUK 
 

26. szakasz 
 
Az intézmény a tevékenységének, illetve munkájának ellátásához szükséges eszközöket az alábbiakból 
biztosítja: 

– a községi költségvetésből, 
– a tartományi költségvetésből, 
– a köztársasági költségvetésből, 
– közvetlenül a használóktól, 
– a termékek és szolgáltatások piaci értékesítéséből, 
– adományokból és 
– a törvénnyel összhangban egyéb forrásokból. 

Az intézmény rendelkezésére álló eszközök: 
– ügyviteli eszközök (álló- és forgóeszközök), 
– tartalékeszközök és  
– közfogyasztási eszközök. 

Az előző bekezdésben említett eszközöket a törvénnyel és az eszközök jellegével és rendeltetésével 
összhangban az igazgatóbizottság kezeli. 
Az intézmény állóeszközei a törvény alapján más jogi vagy természetes személyeknek adhatók ideiglenes 
használatra, amiről az igazgatóbizottság dönt. 
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IX. A SZAKSZERVEZET SZEREPE ÉS A DOLGOZÓK JOGVÉDELM E 

 
27. szakasz 

 
Az intézmény szervei a törvény alapján kötelesek tartós együttműködést folytatni a szakszervezeti 
alapszervezettel. 
Az intézmény szervei kötelesek megvitatni a szakszervezeti alapszervezet javaslatait, véleményét és 
sugallatait, és ezekkel kapcsolatban konkrét állást foglalni. 
A dolgozók jogaik védelmét az intézményben és az intézményen kívüli hatásköri szervek előtt a törvénnyel 
és a külön kollektív szerződéssel megszabott módon és eljárás szerint érvényesítik. 
Az intézményben a dolgozók jogainak, kötelezettségeinek, felelősségének, kölcsönös és a munkáltatóval 
szembeni viszonyainak szabályozásában a kollektív szerződés (általános, külön és egyedi) a mérvadó. 
 

X. A DOLGOZÓK TÁJÉKOZTATÁSA 
 

28. szakasz 
 
Az intézmény szervei kötelesek a dolgozókat rendszeresen, időben, valósághűen, kimerítően, tartalmilag és 
formailag hozzáférhetően tájékoztatni: 

– az intézmény munkájára, ügyvitelére és a tevékenységvégzésre vonatkozó minden kérdésről, 
– az intézmény eszközeinek felhasználásáról, társításáról és a velük való rendelkezésről és  
– az igazgatásra és a döntéshozatalra vonatkozó minden egyéb kérdésről. 

A dolgozók tájékoztatásáért az igazgató, valamint az igazgató-, illetve felügyelőbizottság elnöke felel. 
 

XI. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS AKTUSAI 
 

29. szakasz 
 
Az intézmény társadalmi-gazdasági és egyéb viszonyait az alapszabály és más általános aktusok 
szabályozzák az alkotmánnyal, a törvénnyel és más törvénynél alacsonyabb rangú aktusokkal összhangban. 
A intézmény alapszabályát és a hatáskörébe tartozó egyéb általános aktusokat a törvény alapján az 
igazgatóbizottság hozza meg az igazgató indítványára, a teljes taglétszám szótöbbségével. 
Az alapszabály az intézmény alapvető általános aktusa, és a többi általános aktus nem állhat ellentétben 
annak rendelkezéseivel. 
Az általános aktusok módosítása és kiegészítése a meghozásukkal azonos módon és eljárással történik. 
 

XII. A MUNKA NYILVÁNOSSÁGA 
 

30. szakasz 
 
Az intézmény és szerveinek munkája nyilvános.  
A munka nyilvánossága a programoknak és terveknek a Zentai Községi Képviselő-testület és más hatásköri 
szervek részére való megküldése által realizálódik.  
 

XIII. ÜZLETI TITOK 
 

31. szakasz 
 

Üzleti titoknak tekintendők azok az anyagok, adatok és okmányok, illetve aktusok, amelyeket a törvény, más 
jogszabályok, illetve normatív aktusok, valamit a megfelelő szervek egyedi határozatai és dokumentumai 
üzleti titoknak nyilvánítanak.  
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32. szakasz 
 

Az üzleti titkot kötelesek megőrizni az igazgató- és felügyelőbizottsági tagok és mindazok a foglalkoztatott 
dolgozók, akik bármilyen módon tudomást szereztek az üzleti titoknak tekintett okmányokról vagy 
adatokról.  
Az üzleti titok megőrzésének kötelezettsége az intézményben való munkaviszony, illetve az igazgató-, illetve 
felügyelőbizottsági tagság megszűnése után is tart. 
 

XIV. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

33. szakasz 
 

Az intézmény munkájában alkalmazni fogja a környezetvédelmi előírásokat.  
 

XV. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
 

34. szakasz 
 
A jelen alapszabály hatálybalépésével az intézmény 2000. december 28-án kelt, 011-78/1 szám alatti 
alapszabálya hatályát veszti.  
 

35. szakasz 
 

Ez az alapszabály az alapító jóváhagyását követően a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét 
követő nyolcadik napon lép hatályba.  
 
                                                                                       Nagy Lajos, 
 
                                                                              ___________________ 
             
                                                                          az igazgatóbizottság elnöke 
Iktatószám: 011-39/1 
Kelt: 2012. január 31-én 
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  32. 
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 20. pontja, Zenta  község  statútuma (Zenta Község  Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. 
szakasza 1. bekezdésének 22. és 33. pontja és Zenta községben az egyetemi hallgatók  
ösztöndíjalapjának  megalapításáról szóló rendelet  (Zenta Község Hivatalos Lapja, 8/2009. sz.) 9. 
szakasza 1. bekezdésének 4. pontja  alapján Zenta  Község  Képviselő-testülete  a 2012. február 29-
én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 
 

V É G Z É S T  
AZ EGYETEMI HALLGATÓK ÖSZTÖDÍJAZÁSÁBAN ILLETÉKES BI ZOTTSÁG 

MUNKÁJÁRÓL ÉS A 2011. ÉVBEN ZENTA KÖZSÉGBEN AZ EGYE TEMI 
HALLGATÓK ÖSZTÖNDÍJALAPJA ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁRÓL  SZÓLÓ 

JELENTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 
 

I.  
 

A KKT az előterjesztett szövegben JÓVÁHAGYJA az egyetemi hallgatók ösztöndíjazásában 
illetékes bizottság munkájáról és a 2011. évben Zenta községben az egyetemi hallgatók 
ösztöndíjalapja eszközeinek a használatáról szóló jelentést.  
 

II.  
 

Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.  
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                Rácz Szabó László s. k.,  
Szám:  451-6/2012-I                                                                                                                                                                            
                                                                                                             Zenta KKT elnöke  
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33. 
 
A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. – az 
Alkotmánybíróság határozata és 25/2011. szám) 14. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 33. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012. 
február 29-én tartott ülésén 13,10 órakor meghozta az alábbi 
 
 

H A T Á R O Z A T O T 
AZ ÁLLANDÓ ÖSSZETÉTEL Ű ZENTAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG  

TAGHELYETTESÉNEK FELMENTÉSÉR ŐL 
 

I. 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület felmenti az állandó összetételű Zentai Községi Választási 
Bizottság taghelyettesi tisztsége alól: 
 

– Perpauer Attila tanítót, Kevi, Kossuth Lajos 6. sz. alatti lakost, a Vajdasági Magyar 
Szövetség képviselőjét a Magyar Koalíció – Pásztor István képviselőcsoport javaslatára.  

 
II. 

 
Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában és Zenta község 
hirdetőtábláján. 
 

I n d o k o l á s 
A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007, 34/2010. – az 
Alkotmánybíróság határozata és 25/2011. szám) 14. szakasza értelmében az állandó összetételű 
választási bizottság elnökből és legalább hat tagból áll, akiket a helyi önkormányzati egység 
képviselő-testületi képviselőcsoportjainak javaslatára a helyi önkormányzati egység képviselő-
testülete nevez ki, az önkormányzati képviselők számának arányában, a bővített összetételű pedig 
az olyan választási listát bejelentők további egy-egy megbízott képviselőjéből, amelyek a 
választandó képviselő-testületi tagok összlétszámának legalább kétharmadára állítottak jelölteket. 
Az elnöknek, az állandó- és a bővített összetételű választási bizottsági tagoknak és a titkárnak 
vannak helyetteseik. 
Mivel a Magyar Koalíció – Pásztor István képviselőcsoport Perpauer Attila tanító, Kevi, Kossuth 
Lajos 6. sz. alatti lakosnak, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőjének az állandó összetételű 
Zentai Községi Választási Bizottság taghelyettesi tisztsége alóli felmentését javasolta, a Zentai 
Községi Képviselő-testület ezt a határozatot hozta. 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS:  
E határozat ellen a határozat meghozatalától számított 24 órán belül megengedett a fellebbezés a 
Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz. 
 
A határozat kelte: 2012. február 29-én  13,10 órakor.  
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
SZÁM: 020-26/2012-I 

Rácz Szabó László s. k.,  
a Községi Képviselő-testület elnöke 
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34. 
 
A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. – az 
Alkotmánybíróság határozata és 25/2011. szám) 14. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 33. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012. 
február 29-én tartott ülésén 13,15 órakor meghozta az alábbi 
 
 

H A T Á R O Z A T O T 
AZ ÁLLANDÓ ÖSSZETÉTEL Ű ZENTAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

TAGHELYETTESÉNEK KINEVEZÉSÉR ŐL 
 

I. 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület az állandó összetételű Zentai Községi Választási Bizottságba 
taghelyettesnek kinevezi: 
 

– Kis Bicskei Árpád Tornyos, Nagy sor 41. sz. alatti lakost, építési technikust, a Vajdasági 
Magyar Szövetség képviselőjét a Magyar Koalíció – Pásztor István képviselőcsoport 
javaslatára.  

 
II. 

 
Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában és Zenta község 
hirdetőtábláján. 
 

I n d o k o l á s 
A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007, 34/2010. – az 
Alkotmánybíróság határozata és 25/2011. szám) 14. szakasza értelmében az állandó összetételű 
választási bizottság elnökből és legalább hat tagból áll, akiket a helyi önkormányzati egység 
képviselő-testületi képviselőcsoportjainak javaslatára a helyi önkormányzati egység képviselő-
testülete nevez ki, az önkormányzati képviselők számának arányában. Az elnöknek, az állandó- és a 
bővített összetételű választási bizottsági tagoknak és a titkárnak vannak helyetteseik. 
Mivel a Magyar Koalíció – Pásztor István képviselőcsoport Kis Bicskei Árpád Tornyos, Nagy sor 
41. sz. alatti lakos, építési technikus, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselője a Magyar Koalíció 
– Pásztor István képviselőcsoport javaslatára taghelyettessé való kinevezését javasolta az állandó 
összetételű Zentai Községi Választási Bizottság, a Zentai Községi Képviselő-testület ezt a 
határozatot hozta. 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS:  
E határozat ellen a határozat meghozatalától számított 24 órán belül megengedett a fellebbezés a 
Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz. 
 
A határozat kelte: 2012. február 29-én  13,15 órakor.  
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
SZÁM: 020-27/2012-I 

  Rácz Szabó László s. k.,  
a Községi Képviselő-testület elnöke 
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35. 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005., 
81/2005. és 83/2005. szám) 3. szakaszának 1. bekezdése, 4. és 16. szakasza és 20. szakaszának 1. 
bekezdése, a művelődésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 41. 
szakaszának 3. bekezdése és 42. szakaszának 1. bekezdése, a  helyi önkormányzatokról szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 
10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012. február 29-én tartott ülésén meghozta az 
alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI THURZÓ LAJOS M ŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT 

IGAZGATÓBIZOTTSÁGA TAGJÁNAK FELMENTÉSÉR ŐL  
 

I. 
 

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

– Verebes Krnács Erika zentai illetőségű lakost – a foglalkoztatottak képviselőjét. 
 

II. 
 

Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 

I n d o k o l á s: 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005., 
81/2005 és 83/2005. szám) 3. szakaszának 1. bekezdése értelmében az oktatás, a tudomány, a 
művelődés, a testnevelés, a diákjólét, az egészségvédelem, szociális védelem, gyermekjólét, a 
társadalombiztosítás, az állategészség-védelem terén a törvényben megállapított jogok 
érvényesítésének és egyéb törvényben megállapított érdekek érvényesítésének biztosítása céljából 
intézményeket kell létesíteni. 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005., 
81/2005 és 83/2005. szám) 4. szakasza értelmében a jelen törvény 3. szakaszában említett 
tevékenységek, illetve teendők ellátására intézményt, vállalatot és egyéb szervezeti formát alapíthat: 
a köztársaság, az autonóm tartomány, a város, a község és egyéb jogi és természetes személy. 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005., 
81/2005. és 83/2005. szám) 16. szakasza szerint az intézmény szervei az igazgató, az igazgató- és a 
felügyelőbizottság, ha a törvény másként nem határoz. 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005., 
81/2005. és 83/2005. szám) 20. szakaszának 1. bekezdése szerint az intézmény igazgatóbizottságát 
az alapító nevezi ki és menti fel. 
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A művelődésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 41. szakaszának 3. 
bekezdése értelmében az igazgatóbizottság tagjait az alapító nevezi ki és menti fel a kiemelkedő 
szakemberek és a művelődési tevékenységekben jártas személyek sorából. 
 
A művelődésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 42. szakaszának 1. 
bekezdése értelmében, ha az intézmény alapítója a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy a 
helyi önkormányzati egység, az igazgatóbizottsági tagok legfeljebb egyharmadát az intézmény 
foglalkoztatottainak sorából, az intézmény reprezentatív szakszervezetének a javaslatára, 
amennyiben pedig nem létezik reprezentatív szakszervezet, a foglalkoztatottak többségének 
javaslatára kell kinevezni. 
 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. 
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban 
kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok 
igazgatóbizottságát és felügyelőbizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja 
alapszabályukat, a törvénnyel összhangban. 
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 
10. pontja alapján a községi képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal összhangban kinevezi 
és felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok 
igazgatóbizottságát és felügyelőbizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja 
alapszabályukat, a törvénnyel összhangban. 
 
Verebes Krnács Erika, a Zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ igazgatóbizottságának 
tagja 2012. január 5-én kérelmet adott be e tisztségből való felmentése iránt. 
 
A Zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ dolgozói gyűlése 2012. január 18-án tartott 
ülésén tudomásul vette Verebes Krnács Erikának az intézmény igazgatóbizottságában a 
foglalkoztatottak képviselőjének tisztsége alóli lemondását. 
 
A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott előterjesztője javaslatot tett Verebes Krnács Erikának, a foglalkoztatottaknak a 
Zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ igazgatóbizottságában való képviselőjének a 
Zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ igazgatóbizottsági tagjának tisztsége alóli 
felmentésére. 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a 
Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi, választási és kinevezési bizottságának véleményét 
Verebes Krnács Erikának a Zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ igazgatóbizottsági 
tagjának felmentésére vonatkozóan, a rendelkező rész szerinti határozatot hozta. 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen 
közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A belgrádi 
Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül 
közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                        Rácz Szabó László s. k., 
Szám: 020-11/2012-I                                                   
                                                                                                    a Zentai KKT elnöke  
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36. 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005., 81/2005. és 
83/2005. szám) 3. szakaszának 1. bekezdése, 4. és 16. szakasza és 20. szakaszának 1. bekezdése, a 
művelődésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 41. szakaszának 3. bekezdése és 
42. szakaszának 1. bekezdése, a  helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-
testülete 2012. február 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI THURZÓ LAJOS M ŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA 

TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉR ŐL  
 

I. 
A Községi Képviselő-testület kinevezi a Zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ 
igazgatóbizottságának tagját, éspedig: 
 

– Juhász Lassú Kornélia Zenta, Fruška gora u. 17. sz. alatti lakost – a foglalkoztatottak képviselőjét. 
 

II. 
A Zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ igazgatóbizottsága tagjának mandátuma a Zentai 
Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ igazgatóbizottsági tagjainak a Zentai Községi Képviselő-
testület 2009. február 25-én kelt, 020-8/2009-V. számú határozatával kinevezett igazgatóbizottsági tagjai 
mandátumának leteltéig tart. 
 

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

 
I n d o k o l á s: 

 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005., 81/2005 és 
83/2005. szám) 3. szakaszának 1. bekezdése értelmében az oktatás, a tudomány, a művelődés, a testnevelés, 
a diákjólét, az egészségvédelem, szociális védelem, gyermekjólét, a társadalombiztosítás, az állategészség-
védelem terén a törvényben megállapított jogok érvényesítésének és egyéb törvényben megállapított 
érdekek érvényesítésének biztosítása céljából intézményeket kell létesíteni. 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005., 81/2005 és 
83/2005. szám) 4. szakasza értelmében a jelen törvény 3. szakaszában említett tevékenységek, illetve 
teendők ellátására intézményt, vállalatot és egyéb szervezeti formát alapíthat: a köztársaság, az autonóm 
tartomány, a város, a község és egyéb jogi és természetes személy. 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005., 81/2005. és 
83/2005. szám) 16. szakasza szerint az intézmény szervei az igazgató, az igazgató- és a felügyelőbizottság, 
ha a törvény másként nem határoz. 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005., 81/2005. és 
83/2005. szám) 20. szakaszának 1. bekezdése szerint az intézmény igazgatóbizottságát az alapító nevezi ki 
és menti fel. 
 
A művelődésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 41. szakaszának 3. bekezdése 
értelmében az igazgatóbizottság tagjait az alapító nevezi ki és menti fel a kiemelkedő szakemberek és a 
művelődési tevékenységekben jártas személyek sorából. 
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A művelődésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 42. szakaszának 1. bekezdése 
értelmében, ha az intézmény alapítója a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi 
önkormányzati egység, az igazgatóbizottsági tagok legfeljebb egyharmadát az intézmény 
foglalkoztatottainak sorából, az intézmény reprezentatív szakszervezetének a javaslatára, amennyiben pedig 
nem létezik reprezentatív szakszervezet, a foglalkoztatottak többségének javaslatára kell kinevezni. 
 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban kinevezi és felmenti 
az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottságát és 
felügyelőbizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel 
összhangban. 
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. 
pontja alapján a községi képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal összhangban kinevezi és felmenti 
az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottságát és 
felügyelőbizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel 
összhangban. 
 
Verebes Krnács Erika, a Zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ igazgatóbizottságának tagja 
2012. január 5-én kérelmet adott be e tisztségből való felmentése iránt. 
 
A Zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ dolgozói gyűlése 2012. január 18-án tartott ülésén 
tudomásul vette Verebes Krnács Erikának az intézmény igazgatóbizottságában a foglalkoztatottak 
képviselőjének tisztsége alóli lemondását, és egyhangú döntést hozott, mely szerint a Zentai Thurzó Lajos 
Művelődési-Oktatási Központ igazgatóbizottságának tagjává Juhász Lassú Kornéliát javasolja. 
 
A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott 
előterjesztője javaslatot tett Juhász Lassú Kornéliának, a foglalkoztatottak Zentai Thurzó Lajos Művelődési-
Oktatási Központbeli képviselőjének a Zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ 
igazgatóbizottsági tagjává való kinevezésére. 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a Zentai 
Községi Képviselő-testület káderügyi, választási és kinevezési bizottságának véleményét Juhász Lassú 
Kornéliának a Zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ igazgatóbizottsági tagjává való 
kinevezésére vonatkozóan, a rendelkező rész szerinti határozatot hozta. 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen 
közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A belgrádi Közigazgatási 
Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta útján 
kell a keresetet beadni. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                        Rácz Szabó László s. k., 
Szám: 020-12/2012-I                                                
                                                                                                     a Zentai KKT elnöke  
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37. 
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. 
szám) 53. szakaszának 2. bekezdése, 54. szakaszának 2. és 15. bekezdése és 55. szakasza 3. 
bekezdésének 5. pontja, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja, továbbá Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 33. pontja alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete 2012. február 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI  GIMNÁZIUM ISKOLASZÉKTAGJÁNAK FELMENTÉSÉR ŐL 

 
I. 

A Községi Képviselő-testület felmenti a Zentai Gimnázium iskolaszéktagját, éspedig: 
 

– dr. Szögi Perge Aliz zentai illetőségű lakost – a szülői tanács képviselőjét. 
 

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

I n d o k o 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 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. szakasza 3. bekezdésének 5. pontja szerint a helyi önkormányzati egység 
képviselő-testülete az egyes tagokat, beleértve az elnököt vagy az intézmény igazgatási szervét 
felmenti megbízatásuk lejárta előtt saját kérésükre, valamint ha bekövetkezik a jelen törvény 54. 
szakasza 10. bekezdésében említett körülmény. 
 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,129/2007. szám) 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. szám) 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. 
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Újházi Éva, a Zentai Gimnázium megbízott igazgatója 2011. szeptember 27-én arról értesítette a 
Zentai Községi Képviselő-testületet, hogy a Zentai Gimnázium szülői tanácsa 2011. szeptember 22-
én tartott ülésén döntést hozott, mely szerint a szülői tanács mint meghatalmazott javaslattevő 
javasolja a Zentai Községi Képviselő-testületnek, hogy dr. Szögi Perge Alizt mentse fel a Zentai 
Gimnázium iskolaszéki tagsága alól. 
 
A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott előterjesztője javaslatot tett dr. Szögi Perge Aliznak, a szülői tanács képviselőjének 
a Zentai Gimnázium iskolaszéki tagsága alóli felmentésére. 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának felmentésére 
vonatkozóan a Zentai Községi Tanács javaslatának és a Zentai Községi Képviselő-testület 
káderügyi, választási és kinevezési bizottsága véleményének megvitatása után a rendelkező rész 
szerinti határozatot hozta. 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat 
ellen közigazgatási per indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi 
Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül 
közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                      Rácz Szabó László s. k., 
Szám: 020-84/2011-I                                                                
                                                                                                   a Zentai KKT elnöke  
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38. 
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 
53. szakaszának 2. bekezdése, 54. szakaszának 2., 3. és 15. bekezdése és 55. szakaszának 1. és 4. 
bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 
32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja, továbbá Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 33. pontja alapján Zenta Község Képviselő-
testülete 2012.február 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI  GIMNÁZIUM ISKOLASZÉKTAGJÁNAK KINEVEZÉSÉR ŐL 

 

I. 
A Községi Képviselő-testület kinevezi a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjává: 
 

– Verebes Krnács Erika Zenta, Jovan Đorñević u. 4. szám alatti lakost – mint a szülői tanács 
képviselőjét. 

 
II. 

A Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának mandátuma a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjainak a 
Zentai Községi Képviselő-testület 2010. december 30-án kelt, 020-188/2010-I. számú határozatával 
kinevezett iskolaszéktagjai mandátumának leteltéig tart. 

 
III. 

Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 

I n d o k o 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 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.  
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A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,129/2007. szám) 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. szám) 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. 
 

Újházi Éva, a Zentai Gimnázium megbízott igazgatója 2011. szeptember 27-én arról értesítette a 
Zentai Községi Képviselő-testületet, hogy a Zentai Gimnázium szülői tanácsa 2011. szeptember 22-
én tartott ülésén döntést hozott, mely szerint a szülői tanács mint meghatalmazott javaslattevő 
javasolja a Zentai Községi Képviselő-testületnek, hogy dr. Szögi Perge Alizt mentse fel a Zentai 
Gimnázium iskolaszéki tagsága alól, Verebes Krnács Erikát pedig nevezze ki a Zentai Gimnázium 
iskolaszéktagjává. 
 

Mivel a Zentai Gimnázium akkori megbízott igazgatójának leveléhez nem voltak mellékelve a 
bizonyítékok arról, hogy a javasolt jelölt nincs büntetve az oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és 52/2011. sz.)  54. szakasza 11. 
bekezdésének 1. pontja értelmében, és a jelölt nyilatkozata sem lett csatolva arról, hogy eleget tesz a 
szóban forgó törvény 54. szakasza 11. bekezdése 2–6. pontja szerinti feltételeknek, a Zentai 
Községi Közigazgatási Hivatal 2012. október 21-én a javaslattevőtől megkérte a javaslatnak az 
előbb említett dokumentumok megküldésével való kiegészítését. A kért dokumentumok 2012. 
február 8-án lettek megküldve a Zentai Községi Közigazgatási Hivatalnak. E dokumentumok 
alapján megállapítható, hogy a javasolt jelölt kinevezésének nincs törvényi akadálya. 
 

A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott előterjesztője javaslatot tett Verebes Krnács Erikának, a Zentai Gimnázium 
iskolaszékében a szülői tanács képviselőjének a kinevezésére. 
 

A Zentai Községi Képviselő-testület a tag kinevezésére vonatkozóan a Zentai Községi Tanács 
javaslatának és a Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi, választási és kinevezési bizottsága 
véleményének megvitatása után a rendelkező rész szerinti határozatot hozta. 
 

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat 
ellen közigazgatási per indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi 
Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül 
közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                            Rácz Szabó László s. k., 
Szám: 020-85/2011-I                                                                     a Zentai KKT elnöke  
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39. 
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 
53. szakaszának 2. bekezdése, 54. szakaszának 2., 3. és 15. bekezdése és 55. szakaszának 1. és 4. 
bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 
32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja, továbbá Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 33. pontja alapján Zenta Község Képviselő-
testülete 2012. február 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI  GIMNÁZIUM ISKOLASZÉKTAGJÁNAK KINEVEZÉSÉR ŐL 

 
 

I. 
A Községi Képviselő-testület kinevezi a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjává: 
 

– Kormányos Róbert Zenta, Matija Gubec u. 10. szám alatti lakost – mint a helyi önkormányzat 
képviselőjét. 

 
                                                                     II. 
A Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának mandátuma a Zentai Gimnáziumnak a Zentai Községi 
Képviselő-testület 2010. december 30-án kelt, 020-188/2010-I. számú határozatával kinevezett 
iskolaszéktagjai mandátumának leteltéig tart. 

 
III. 

Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 

I n d o k o 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 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.  
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A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,129/2007. szám) 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. szám) 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. 
 

Újházi Éva, a Zentai Gimnázium megbízott igazgatója 2011. szeptember 27-én arról értesítette a 
Zentai Községi Képviselő-testületet, hogy Kókai Péternek a Zentai Gimnázium helyi 
önkormányzatot képviselő igazgatóbizottsági tagjának a lánya 2011. szeptember 1-jétől a Zentai 
Gimnázium tanulója, ezért kéri a Zentai Községi Képviselő-testületet, hogy hatáskörével 
összhangban járjon el. 
 
A fentiek alapján, az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 72/2009. és 52/2011. sz.) 55. szakasza 3. bekezdésének 5. pontja alapján a Zentai 
Községi Képviselő-testület 2011. december 27-én tartott ülésén megbízatásának letelte előtt 
felmentette Kókai Pétert a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának tisztsége alól, és szavazott a 
Magyar Nemzeti Tanács 2011. november 11-én hozott végzéséről, amellyel Varga László 
kinevezését javasolta a Zentai Gimnázium iskolaszéke helyi önkormányzatot képviselő új tagjának. 
Varga László azonban nem kapott elegendő szavazatot a kinevezéshez, ezért a Magyar Nemzeti 
Tanács újból meg lett kérve, hogy adjon javaslatot a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának 
kinevezésére. 
 
A Magyar Nemzeti Tanács megküldte az MNT-000214/K/2012-O/405/2. szám alatti, 2012. február 
20-án kelt végzést, amellyel Kormányos Róbert zentai biológiatanárnak a Zentai Gimnázium 
iskolaszéktagjává való kinevezését javasolja. 
 
A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott előterjesztője javaslatot tett Kormányos Róbert Zenta, Matija Gubec 10. sz. alatti 
lakosnak a Zentai Gimnázium iskolaszékébe a Magyar Nemzeti Tanács javaslatára a helyi 
önkormányzat képviselőjének a kinevezésére. 
 

A Zentai Községi Képviselő-testület a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának kinevezésére 
vonatkozóan a Magyar Nemzeti Tanács és a Zentai Községi Tanács javaslatának megvitatása után a 
rendelkező rész szerinti határozatot hozta. 
 

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat 
ellen közigazgatási per indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi 
Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül 
közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                            Rácz Szabó László s. k., 
Szám: 020-94/2011-I                                                                     
                                                                                                         a Zentai KKT elnöke  
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40. 
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 
53. szakaszának 2. bekezdése, 54. szakaszának 2., 3. és 15. bekezdése és 55. szakaszának 1. és 4. 
bekezdése, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
72/2009. szám) 12. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, a helyi önkormányzatokról szóló törvény 
(az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja, továbbá 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. 
bekezdésének 33. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012. február 29-én tartott 
ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI KÖZGAZDASÁGI-KERESKEDELMI ISKOLASZÉKTAGJÁN AK A 

KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
A Községi Képviselő-testület kinevezi a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola 
iskolaszéktagjává: 
 

– Kajári Ferenc Zenta, Miloš Krivokapić u. 4/a szám alatti lakost – mint a helyi önkormányzat 
képviselőjét a Magyar Nemzeti Tanács javaslatára. 
 

II. 
A zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjának mandátuma a zentai Közgazdasági-
kereskedelmi Iskolának a Zentai Községi Képviselő-testület 2010. december 30-án kelt, 020-
180/2010-I. számú határozatával kinevezett iskolaszéktagjai mandátumának leteltéig tart. 

 
III. 

Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 

I n d o k o 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 kisebbségi nyelven folyik, vagy amelyeknél 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. 
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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. 
szám) 12. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja szerint az olyan intézményben, amelyben a tagozatok 
többségében az oktató-nevelő munka a nemzeti kisebbségi nyelven folyik, vagy amelyeknél azt 
állapították meg, hogy a nemzeti kisebbség számára kiemelt jelentőséggel bír, a nemzeti kisebbségi 
nemzeti tanács javasolja az igazgatóbizottságba, illetve az iskolaszékbe a helyi önkormányzati 
egységet képviselő tagokat. 
 

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,129/2007. szám) 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. szám) 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 2011. október 28-án kelt, III-4 u.1686/11. szám 
alatti ítélete alapján, amellyel részben megsemmisíti a Zentai Községi Képviselő-testület 020-
180/2010-I. szám alatti határozatát, újból kellett dönteni a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola  
2 iskolaszéktagjának – a helyi önkormányzat tagjainak kinevezéséről. 
 
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal ezért megkérte a Magyar Nemzeti Tanácsot, hogy adjon 
javaslatot a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola 2 iskolaszéktagjának kinevezésére. A Magyar 
Nemzeti Tanács 2012. január 19-én kelt levelében megküldte a zentai Közgazdasági-kereskedelmi 
Iskola iskolaszéktagjainak javaslatáról szóló, MNT-56/K/2012-O/387/2 szám alatti végzést, 
amellyel Vatai Zsuzsanna Stanoje Glavaš 2. szám és Surján Gusztáv Zenta, Makszim Gorkij 20. 
szám alatti lakos kinevezését javasolja a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola  
iskolaszéktagjainak. 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület 2012. január 26-án tartott rendkívüli ülésén meghozta a 
határozatot Surján Gusztáv kinevezéséről, míg Vatai Zsuzsanna nem kapott elegendő számú 
szavazatot a kinevezéséhez. Ezért újból meg lett kérve a Magyar Nemzeti Tanács, hogy adjon 
javaslatot a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjának kinevezésére. A Magyar 
Nemzeti Tanács megküldte az MNT-000215/K/2012-O/408/2. szám alatti, 2012. február 20-án kelt 
végzést, amellyel Kajári Ferenc zentai okleveles mezőgazdasági mérnök kinevezését javasolja. 
 
A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott előterjesztője javaslatot tett Kajári Ferenc Zenta, Miloš Krivokapić u. 4/a szám 
alatti lakos kinevezésére, a Magyar Nemzeti Tanács javaslatára a helyi önkormányzat 
képviselőjének. 
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A Zentai Községi Képviselő-testület a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjának 
kinevezésére vonatkozóan a Magyar Nemzeti Tanács és a Zentai Községi Tanács javaslatának 
megvitatása után a rendelkező rész szerinti határozatot hozta. 
 

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat 
ellen közigazgatási per indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi 
Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül 
közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                         Rácz Szabó László s. k., 
Szám: 020-16/2012-I                                                                     
                                                                                                      a Zentai KKT elnöke  
 
 
 
 
 
41. 
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 
53. szakaszának 2. bekezdése, 54. szakaszának 2., 3. és 15. bekezdése és 55. szakaszának 1. és 4. 
bekezdése, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
72/2009. szám) 12. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, a helyi önkormányzatokról szóló törvény 
(az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja, továbbá 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. 
bekezdésének 33. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012. február 29-én tartott 
ülésén meghozta az alábbi 
 

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

KINEVEZÉSÉRŐL 
 

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

– Gion Márta Zenta, Szervó Mihály u. 19/a. szám alatti lakost – mint a helyi önkormányzat 
képviselőjét a Magyar Nemzeti Tanács javaslatára. 
 

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

 
III. 

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

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. 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 kisebbségi nyelven folyik, vagy amelyeknél 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. 
szám) 12. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja szerint az olyan intézményben, amelyben a tagozatok 
többségében az oktató-nevelő munka a nemzeti kisebbségi nyelven folyik, vagy amelyeknél azt 
állapították meg, hogy a nemzeti kisebbség számára kiemelt jelentőséggel bír, a nemzeti kisebbségi 
nemzeti tanács javasolja az igazgatóbizottságba, illetve az iskolaszékbe a helyi önkormányzati 
egységet képviselő tagokat. 
 
 

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,129/2007. szám) 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. szám) 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. 
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A Szerb Köztársaság Közigazgatási Bíróságának 2011. október 28-án kelt, III-4 U.1690/11. szám 
alatti ítélete alapján, amellyel részben megsemmisíti a Zentai Községi Képviselő-testület 020-
182/2010-I. szám alatti határozatát, újból kellett dönteni a zentai Stevan Sremac Általános Iskola  2 
iskolaszéktagjának – a helyi önkormányzat tagjainak kinevezéséről. 
 
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal ezért megkérte a Magyar Nemzeti Tanácsot, hogy adjon 
javaslatot a zentai Stevan Sremac Általános Iskola 2 iskolaszéktagjának kinevezésére. A Magyar 
Nemzeti Tanács 2012. január 19-én kelt levelében megküldte a zentai Stevan Sremac Általános 
Iskola iskolaszéktagjai kinevezésének javaslatáról szóló, MNT-55/K/2012-O/388/2 szám alatti 
végzést, amellyel Pósa Soós Teodóra Bogaras, Testvériség–egység u. 1. sz. alatti lakos, 
testneveléstanár és Varga Viktor Zenta, Đeno Branovački u. 22. sz. alatti lakos, mezőgazdasági 
mérnök kinevezését javasolja a zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszéktagjainak. 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület 2012. január 26-án tartott rendkívüli ülésén meghozta a 
határozatot Pósa Soós Teodóra kinevezéséről, míg Varga Viktor nem kapott elegendő számú 
szavazatot a kinevezéséhez. Ezért újból meg lett kérve a Magyar Nemzeti Tanács, hogy adjon 
javaslatot a zentai Stevan Sremac Általános iskola iskolaszéktagjának kinevezésére.  
 
 
A Magyar Nemzeti Tanács megküldte az MNT-000216/K/2012-O/409/2. szám alatti, 2012. február 
20-án kelt végzést, amellyel Gion Márta zentai illetőségű nyugalmazott mezőgazdasági technikus 
kinevezését javasolta. 
 
A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott előterjesztője javaslatot tett Gion Márta Zenta, Szervó Mihály u. 19/a szám alatti 
lakos, nyugalmazott mezőgazdasági technikus kinevezésére, a Magyar Nemzeti Tanács javaslatára a 
helyi önkormányzat képviselőjének. 
 
 

A Zentai Községi Képviselő-testület a zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszéktagjának 
kinevezésére vonatkozóan a Magyar Nemzeti Tanács és a Zentai Községi Tanács javaslatának 
megvitatása után a rendelkező rész szerinti határozatot hozta. 
 

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat 
ellen közigazgatási per indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi 
Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül 
közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                       Rácz Szabó László s. k., 
Szám: 020-17/2012-I                                                                     
                                                                                                   a Zentai KKT elnöke  
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42. 
 

A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005., 81/2005. és 
83/2005. szám) 3. szakaszának 1. bekezdése, 4. és 16. szakasza és 20. szakaszának 1. bekezdése, az 
idegenforgalomról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2009. és 88/2010. szám) 30. szakasza,  a 
helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. 
szakasza 1. bekezdésének 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012. február 29-én tartott 
ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZET IGAZGATÓB IZOTTSÁGA 

TAGJÁNAK FELMENTÉSÉR ŐL 
 

 
I. 

A Községi Képviselő-testület felmenti a Zentai Községi Idegenforgalmi Szervezet 
igazgatóbizottságának tagját, éspedig: 
 
– a zentai illetőségű Laskovity Kornélt – a foglalkoztatottak képviselőjét. 

 
II. 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k o l á s: 
 

A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005., 81/2005 és 
83/2005. szám) 3. szakaszának 1. bekezdése értelmében az oktatás, a tudomány, a művelődés, a testnevelés, 
a diákjólét, az egészségvédelem, szociális védelem, gyermekjólét, a társadalombiztosítás, az állategészség-
védelem terén a törvényben megállapított jogok érvényesítésének és egyéb törvényben megállapított érdekek 
érvényesítésének biztosítása céljából intézményeket kell létesíteni. 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005., 
81/2005 és 83/2005. szám) 4. szakasza alapján a jelen törvény 3. szakaszában említett 
tevékenységek, illetve teendők ellátására intézményt, vállalatot és egyéb szervezeti formát alapíthat: 
a köztársaság, az autonóm tartomány, a város, a község és egyéb jogi és természetes személy. 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005., 
81/2005 és 83/2005. szám) 16. szakasza alapján az intézmény szervei az igazgató, az igazgató- és a 
felügyelőbizottság, ha a törvény másként nem határoz. 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005., 
81/2005 és 83/2005. szám) 20. szakaszának 1. bekezdése alapján az intézmény igazgatóbizottságát 
az alapító nevezi ki és menti fel. 
 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. 
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban 
kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok 
igazgatóbizottságát és felügyelőbizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja 
alapszabályukat, a törvénnyel összhangban. 
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. 
bekezdésének 10. pontja alapján a községi képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal 
összhangban kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és 
szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelőbizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint 
jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel összhangban. 
 
Az idegenforgalomról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2009. és 88/2010. szám) 30. 
szakasza értelmében az idegenforgalmi szervezetek a közszolgálatokat szabályozó jogszabályokkal 
összhangban gazdálkodnak. 
 
2012. január 23-án Laskovity Kornél, a Zentai Községi Idegenforgalmi Szervezet 
igazgatóbizottságának tagja benyújtotta lemondását, és a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnökéhez fordult azzal a kéréssel, hogy lemondását fogadják el, mivel ki lett nevezve e szervezet 
megbízott igazgatójának. 
 
A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott előterjesztője javaslatot tett Laskovity Kornélnak – a foglalkoztatottak 
képviselőjének a Zentai Községi Idegenforgalmi Szervezet igazgatóbizottságában – a Zentai 
Községi Idegenforgalmi Szervezet igazgatóbizottsága tagjának tisztsége alóli felmentésére. 
 
A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a 
Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi, választási és kinevezési bizottságának véleményét 
Laskovity Kornélnak a Zentai Községi Idegenforgalmi Szervezet igazgatóbizottsága tagjának 
tisztsége alóli felmentésére vonatkozóan, a rendelkező rész szerinti határozatot hozta. 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat 
ellen közigazgatási per indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi 
Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül 
közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                       Rácz Szabó László s. k., 
Szám: 020-9/2012-I                                                     
                                                                                                   a Zentai KKT elnöke  
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43. 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005., 
81/2005. és 83/2005. szám) 3. szakaszának 1. bekezdése, 4. és 16. szakasza és 20. szakaszának 1. 
bekezdése, az idegenforgalomról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2009. és 88/2010. 
szám) 30. szakasza,  a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete 2012. február 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZET IGAZGATÓB IZOTTSÁGA 

TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉR ŐL  
 

I. 
A Községi Képviselő-testület kinevezi a Zentai Községi Idegenforgalmi Szervezet 
igazgatóbizottságának tagját, éspedig: 
 

– Birkás Edina Zenta, Partizán u. 8. szám alatti lakost – a foglalkoztatottak képviselőjét. 
 

II. 
A Zentai Községi Idegenforgalmi Szervezet igazgatóbizottsága tagjának mandátuma a Zentai 
Községi Idegenforgalmi Szervezetnek a Zentai Községi Képviselő-testület 2011. 03. 03-án kelt, 020-
2/2011-I. szám alatti határozatával kinevezett igazgatóbizottsági tagjai mandátumának leteltéig tart. 
 

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

I n d o k o l á s: 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005., 
81/2005 és 83/2005. szám) 3. szakaszának 1. bekezdése értelmében az oktatás, a tudomány, a 
művelődés, a testnevelés, a diákjólét, az egészségvédelem, szociális védelem, gyermekjólét, a 
társadalombiztosítás, az állategészség-védelem terén a törvényben megállapított jogok 
érvényesítésének és egyéb törvényben megállapított érdekek érvényesítésének biztosítása céljából 
intézményeket kell létesíteni. 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005., 
81/2005 és 83/2005. szám) 4. szakasza alapján a jelen törvény 3. szakaszában említett 
tevékenységek, illetve teendők ellátására intézményt, vállalatot és egyéb szervezeti formát alapíthat: 
a köztársaság, az autonóm tartomány, a város, a község és egyéb jogi és természetes személy. 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005., 
81/2005 és 83/2005. szám) 16. szakasza alapján az intézmény szervei az igazgató, az igazgató- és a 
felügyelőbizottság, ha a törvény másként nem határoz. 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005., 
81/2005 és 83/2005. szám) 20. szakaszának 1. bekezdése alapján az intézmény igazgatóbizottságát 
az alapító nevezi ki és menti fel. 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
- 11. szám - 

2012.02.29. 

 

 188 

 

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. 
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban 
kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok 
igazgatóbizottságát és felügyelőbizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja 
alapszabályukat, a törvénnyel összhangban. 
 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 
10. pontja alapján a községi képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal összhangban kinevezi 
és felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok 
igazgatóbizottságát és felügyelőbizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja 
alapszabályukat, a törvénnyel összhangban. 
 

Az idegenforgalomról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2009. és 88/2010. szám) 30. 
szakasza értelmében az idegenforgalmi szervezetek a közszolgálatokat szabályozó jogszabályokkal 
összhangban gazdálkodnak. 
 

2012. január 23-án Laskovity Kornél, a Zentai Községi Idegenforgalmi Szervezet 
igazgatóbizottságának tagja benyújtotta lemondását, és a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnökéhez fordult azzal a kéréssel, hogy lemondását fogadják el, mivel ki lett nevezve e szervezet 
megbízott igazgatójának. Ugyanakkor a Zentai Községi Idegenforgalmi Szervezet 
igazgatóbizottságának tagjává a foglalkoztatottak sorából Birkás Edina kinevezését javasolta (aki az 
igazgatót nem számítva az egyetlen dolgozó ebben a szervezetben). 
 

A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott előterjesztője javaslatot tett Birkás Edinának, a Zentai Községi Idegenforgalmi 
Szervezet igazgatóbizottságában a foglalkoztatottak képviselőjének a kinevezésére. 
 

A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a 
Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi, választási és kinevezési bizottságának véleményét 
Birkás Edinának, a Zentai Községi Idegenforgalmi Szervezet igazgatóbizottsági tagjává való 
kinevezésére vonatkozóan, a rendelkező rész szerinti határozatot hozta. 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen 
közigazgatási per indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi 
Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül 
közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                          Rácz Szabó László s. k., 
Szám: 020-10/2012-I                                                     a Zentai KKT elnöke  
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44. 
 
A vagyonadományokról és alapítványokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
88/2000. sz.) 40. szakasza és 68. szakaszának 1. bekezdése,  a  helyi önkormányzatról szóló törvény 
(a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja,  
valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. 
bekezdésének 10. pontja  alapján Zenta Község  Képviselő-testülete  a  2012. február 29-én tartott 
ülésén meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T  
A ZENTAI  STEVAN SREMAC HELYISMERETI ALAPÍTVÁNY 

IGAZGATÓBIZOTTSÁGA  ELNÖKÉNEK  ÉS TAGJAINAK A  FELM ENTÉSÉRŐL     
 

I.  
 
A képviselő-testület felmenti a zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány  igazgatóbizottsága 
elnökét és tagjait, éspedig:   
 

1. - Slobodan Borñoški  - elnököt,   
2. - Predragot Popović - tagot,  
3. - Jovan Gašović - tagot,   
4. - Petar Terzić - tagot,  
5. - Német László - tagot,  
6. - Petar Milošević - tagot,  
7. - Dušan Blažić – tagot,   
8. - Milica Ramadanski - tagot,  
9. - Ksenija Segedi, mgr. - tagot.  

 
II.   
 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 

I n d o k l á s:   
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja szerint a községi képviselő-testület  nevezi ki és menti fel  az  igazgató- és 
felügyelő bizottságok tagjait, és  nevezi  ki és menti fel   a  közvállalatok,  intézmények,  
szervezetek és szolgálatok igazgatóit, amelyeknek a alapítója, és, összhangban a törvénnyel,  
jóváhagyja alapszabályaikat.  
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 
10. pontja szerint a Községi Képviselő-testület, a törvénnyel és a statútummal összhangban, 
kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságot, kinevezi és felmenti a közvállalatok, 
intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit, amelyeknek az alapítója, és a törvénnyel 
összhangban jóváhagyja alapszabályaikat.  
 
A vagyonadományokról és alapítványokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
88/2000. sz.) 40. szakasza szerint az igazgatóbizottsági tagság a megbízatási idő lejártával, 
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visszahívással, lemondással, a cselekvőképesség elvesztésével, halál esetén és más, az 
alapszabályban megállapított esetekben szűnik meg.  
 
A vagyonadományokról és alapítványokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
88/2000. sz.) 68. szakaszának 1. bekezdése szerint, a vagyonalapok, alapítványok és alapok, 
amelyek a vagyonadományokról, alapítványokról és alapokról szóló törvénnyel (az SZSZK 
Hivatalos  Közlönye, 59/89. sz.) alapján alapultak és  kerültek bejegyzésre vagyonalapokként és 
alapítványokként  folytatják  működésüket, azzal,  hogy  a jelen törvény   alkalmazásának 
kezdetétől számított  12  hónapon belül össze  kell hangolniuk  alapszabályaikat és más  általános 
aktusaikat a jelen törvény rendelkezéseivel, és, összhangban  a jelen törvény rendelkezéseivel  kell 
benyújtaniuk  a nyilvántartási bejelentőiket.   
 
A Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány 2012. február 14-én Zenta község polgármesteréhez 
fordult azzal a kéréssel, hogy Zenta Község Képviselő-testülete mentse fel a zentai Stevan Sremac 
Helyismereti Alapítvány igazgatóbizottsága elnökét és tagjait, mert a Gazdasági Cégjegyzékek 
Ügynökségénél meg kell nevezni az új igazgatóbizottságot.  
 
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zenta Község Képviselő-testülete által hozandó aktusok 
meghatalmazott javaslattevője javasolta a zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány 
igazgatóbizottsága elnökének Slobodan Borñoškinak, és az igazgatóbizottság tagjainak Predrag 
Popovićnak, Jovan Gašovićnak,  Petar Terzićnek, Német Lászlónak, Petar Miloševićnak, Dušan 
Blažićnak, Milica Ramadanskinak és Ksenija Segedinek a felmentését.   
 
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának javaslatát 
és Zenta Község Képviselő-testülete káder-, választás- és kinevezésügyi bizottságának véleményét 
a zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak a 
felmentését illetően, meghozta a rendelkező rész szerinti végzést.   
 
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    Rácz Szabó László s. k.,  
Szám: 020-19/2012-I                  Zenta KKT elnöke  
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45. 
 
A vagyonadományokról és alapítványokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
88/2000. sz.) 36. szakaszának 3. bekezdése és 68. szakaszának 1. bekezdése, a helyi 
önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. 
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-
testülete a 2012. február 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T  
A ZENTAI  STEVAN SREMAC HELYISMERETI ALAPÍTVÁNY 

IGAZGATÓBIZOTTSÁGA  ELNÖKÉNEK  ÉS TAGJAINAK A  KINE VEZÉSÉRŐL   
 

I.  
 

A képviselő-testület  a jelen határozattal  kinevezi a zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány  
igazgatóbizottsága elnökét és tagjait, éspedig:   
 

1. - Slobodan Borñoškit, lakóhelye Zenta, Dr. Zoran Đinñić sétány 4/12. sz., személyi száma: 
2803970820038 - elnöknek,   

2. - Predrag Popovićot, lakóhelye Zenta, Csuka Zoltán u. 39. sz., személyi száma: 
0504965820017 - tagnak,  

3. - Petar Miloševićet, lakóhelye Zenta, I. reon sz. n.,  személyi száma:  2503951820015 – 
tagnak,  

4. - Milica Ramadanskit, lakóhelye Zenta, Branko Radičević u. 9. sz., személyi száma: 
3011979825024 - tagnak,  

5. - Jovan Gašovićet, lakóhelye Zenta, Muškatirović u. 9/30. sz., személyi száma: 
3108971820035 - tagnak,  

6. - Ksenija Segedit, lakóhelye Zenta, Dr. Zoran Đinñić sétány 6/3. sz., személyi száma: 
1809953805089 - tagnak,  

7. - Petar Terzićet, lakóhelye Zenta, Stevan Sremac u. 10. sz, személyi száma: 0109950820022 
- tagnak,  

8. - Selena Avdalović Đurekovićet, lakóhelye Zenta, Csuka Zoltán u. 25. sz., személyi száma: 
1611977825019 - tagnak,  

9. - Dušan Blažićot, lakóhelye Zenta,  Ács József u. 16. sz., személyi száma: 3007964430034 - 
tagnak.   

 
II.  
 

A KKT az igazgatóbizottság elnökét és tagjait négyéves (4) megbízatási időre nevezi ki.   
 

III.   
 

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

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja szerint, a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban kinevezi és 
felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságot, kinevezi és felmenti a közvállalatok, intézmények, 
szervezetek és szolgálatok igazgatóit, amelyeknek az alapítója, és a törvénnyel összhangban 
jóváhagyja alapszabályaikat.  
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 
10. pontja szerint a Községi Képviselő-testület, a törvénnyel és a statútummal összhangban, 
kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságot, kinevezi és felmenti a közvállalatok, 
intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit, amelyeknek az alapítója, és a törvénnyel 
összhangban jóváhagyja alapszabályaikat.  
 
A vagyonadományokról és alapítványokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
88/2000. sz.) 36. szakaszának 3. bekezdése szerint, ha az alapítói aktus és az alapszabály 
másképpen nem rendeli el, a vagyonalap és alapítvány igazgatóbizottságának elnökét és tagjait az 
alapító vagy a hagyaték végrehajtója nevezi ki.  
 
A vagyonadományokról és alapítványokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
88/2000. sz.) 68. szakaszának 1. bekezdése szerint, a vagyonalapok, alapítványok és alapok, 
amelyek a vagyonadományokról, alapítványokról és alapokról szóló törvénnyel (az SZSZK 
Hivatalos  Közlönye, 59/89. sz.) alapján alapultak és  kerültek bejegyzésre vagyonalapokként és 
alapítványokként  folytatják  működésüket, azzal, hogy a jelen törvény  alkalmazásának kezdetétől 
számított 12  hónapon belül össze  kell hangolniuk alapszabályaikat és más általános aktusaikat a 
jelen törvény rendelkezéseivel, és, összhangban  a jelen törvény rendelkezéseivel kell benyújtaniuk  
a nyilvántartási bejelentőiket.   
 
A Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány 2012. február 14-én Zenta község polgármesteréhez 
fordult azzal a kéréssel, hogy Zenta Község Képviselő-testülete nevezze ki a zentai Stevan Sremac 
Helyismereti Alapítvány igazgatóbizottsága elnökét és tagjait, mert a Gazdasági Cégjegyzékek 
Ügynökségénél meg kell nevezni az új igazgatóbizottságot.  
 
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zenta Község Képviselő-testülete által hozandó aktusok 
meghatalmazott javaslattevője javasolta a zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány   
igazgatóbizottságba Slobodan Borñoški, lakóhelye Zenta, Dr. Zoran Đinñić sétány 4/12. sz., 
személyi száma: 2803970820038 - elnöknek,  Predragot Popović, lakóhelye Zenta, Csuka Zoltán u. 
39. sz., személyi száma: 0504965820017 - tagnak, Petar Milošević, lakóhelye Zenta, I. reon sz. n.,  
személyi száma:  2503951820015 - tagnak, Milica Ramadanskit, lakóhelye Zenta, Branko 
Radičević u. 9. sz., személyi száma: 3011979825024 - tagnak, Jovan Gašović, lakóhelye Zenta, 
Muškatirović u. 9/30. sz., személyi száma: 3108971820035 - tagnak, Ksenija Segedi, lakóhelye 
Zenta, Dr. Zoran Đinñić sétány 6/3. sz., személyi száma: 1809953805089 - tagnak, Petar Terzić, 
lakóhelye Zenta, Stevan Sremac  u.  10. sz,  személyi száma:  0109950820022 - tagnak, Selena 
Avdalović  Đureković, lakóhelye Zenta,  Csuka  Zoltán u.  25. sz., személyi száma:  
1611977825019 - tagnak, Dušan Blažić, lakóhelye Zenta,  Ács József u. 16. sz., személyi száma: 
3007964430034 - tagnak való kinevezését.    
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Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának javaslatát 
és Zenta Község Képviselő-testülete káder-, választás- és kinevezésügyi bizottságának véleményét 
a zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak a 
kinevezését illetően, meghozta a rendelkező rész szerinti végzést.   
 
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    Rácz Szabó László s. k.,  
Szám: 020-20/2012-I                  Zenta KKT elnöke  
 
 
 
 
 
 
 
 
46. 
 
A vagyonadományokról és alapítványokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
88/2000. sz.) 41.. szakasza, a  helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja,  valamint Zenta község statútuma 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja  alapján Zenta 
Község  Képviselő-testülete  a  2012. február 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T  
A ZENTAI STEVAN SREMAC HELYISMERETI ALAPÍTVÁNY ALAP ÍTVÁNYI 

IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉR ŐL   
 

I.  
 

A képviselő-testület kinevezi a zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány alapítványi 
igazgatóját, éspedig:  
 

- Slobodan Borñoškit, lakóhelye Zenta, Dr. Zoran Đinñić sétány 4/12. sz., személyi száma: 
2803970820038.  

 
II.  
 

A zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány alapítványi igazgatójának megbízatási ideje négy 
évre szól.  
 

III.  
 

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

 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja szerint, a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban kinevezi és 
felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságot, kinevezi és felmenti a közvállalatok, intézmények, 
szervezetek és szolgálatok igazgatóit, amelyeknek az alapítója, és a törvénnyel összhangban 
jóváhagyja alapszabályaikat.  
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 
10. pontja szerint a Községi Képviselő-testület, a törvénnyel és a statútummal összhangban, 
kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságot, kinevezi és felmenti a közvállalatok, 
intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit, amelyeknek az alapítója, és a törvénnyel 
összhangban jóváhagyja alapszabályaikat.  
 
A Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány 2012. február 14-én Zenta község polgármesteréhez 
fordult azzal a kéréssel, hogy Zenta Község Képviselő-testülete nevezze ki a zentai Stevan Sremac 
Helyismereti Alapítvány alapítványi igazgatóját.   
 
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zenta Község Képviselő-testülete által hozandó aktusok 
meghatalmazott javaslattevője javasolta Slobodan Borñoški kinevezését.  

 
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának javaslatát 
és Zenta Község Képviselő-testülete káder-, választás- és kinevezésügyi bizottságának véleményét 
a zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány alapítványi igazgatója kinevezését illetően, 
meghozta a rendelkező rész szerinti végzést.   
 
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    Rácz Szabó László s. k.,  
Szám: 020-21/2012-I                  Zenta KKT elnöke  
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47. 
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 
20. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2012. február 29-én tartott ülésén meghozta 
az alábbi   
 

H A T Á R O Z A TO T    
 

Zenta községben  2011-ben a mezőgazdasági terület védelme, rendezése és használata éves 
programját kidolgozó bizottság felmentéséről  

 
I.  
 

A képviselő-testület megbízatási ideje lejárta miatt felmenti Zenta községben 2011-ben a 
mezőgazdasági terület védelme, rendezése és használata éves programját kidolgozó  bizottságot:   
 
 a bizottság elnöke:   

1. Kovács József, okl. mezőgazdasági mérnök, Petar Preradović u. 32. sz. Zenta   
 

a  bizottság tagjai:   
1.   Branimir Vučurović, okl. mezőgazdasági mérnök, Dr. Zoran Djindjić sétány 7/3., Zenta   
2.   Gulyás Károly, mezőgazdasági termelő, Nagy köz 69. sz., Felsőhegy  
3.   Ana Prijović, okl. közgazdász, Muškatirović u. 5/6., Zenta   
4.   Nataša Ademi, okl. mezőgazdasági mérnök,  a  helyi  önkormányzat  képviselője, Dositelj  

Obradović u.29/2. sz.  
5. Dr. Juhász Gábor, állatorvos, Temető u. 52. sz., Felsőhegy  
6. Sándor József, PR-menedzser, Fabri Jenő u. 16. sz., Zenta 

 
 

II.  
 

Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.  
 

Indoklás   
 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja. 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 
20. pontja előirányozza, hogy Zenta Község Képviselő-testülete állandó és időszakos 
munkatestületeket alapít a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatása céljából.  
A bizottság tagjainak a megbízatási ideje egy évre szólt.  
Zenta Község Képviselő-testülete, a Községi Tanács javaslatának, Zenta Község Képviselő-
testülete káder-, választás – és kinevezésügyi bizottsága javaslatának és véleményének megvitatását 
követően Zenta községben 2011-ben a mezőgazdasági terület védelme, rendezése és használata éves 
programját kidolgozó bizottság elnökének és tagjainak a  felmentésével kapcsolatban a határozat 
rendelkező része szerint döntött.  
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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.   
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG    
VAJDASÁG AT        Rácz Szabó László s. k.,  
ZENTA  KÖZSÉG   
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET                                                a KKT  elnöke   
Szám:  020-2/2012-I  
 
 
 
 
 
   

 
48. 

 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 
20. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2012. február 29-én tartott ülésén meghozta 
az alábbi   
 

H A T Á R O Z A TO T    
 

Zenta községben  2012-ben a mezőgazdasági terület védelme, rendezése és használata éves 
programját kidolgozó bizottság megalakításáról 

 
I.  
 

A képviselő-testület megalakítja Zenta községben 2012-ben a mezőgazdasági terület védelme, 
rendezése és használata éves programját kidolgozó bizottságot (a továbbiakban: bizottság).  
 

II.   
 

A bizottságot az elnök és hat (6) tag alkotja:   
 
 a bizottság elnöke:   

1. Kovács József, okl. mezőgazdasági mérnök, Petar  Preradović u. 32. sz.  Zenta   
 

a  bizottság tagjai:   
1.   Branimir Vučurović, okl. mezőgazdasági mérnök, Dr. Zoran Djindjić sétány 7/3., Zenta   
2.   Gulyás Károly, mezőgazdasági termelő, Nagy köz 69. sz., Felsőhegy  
3.   Ana Prijović, okl. közgazdász, Muškatirović u. 5/6., Zenta   
4.   Nataša Ademi, okl. mezőgazdasági mérnök,  a  helyi  önkormányzat  képviselője, Dositelj  

Obradović u.29/2. sz.  
5. Barna Béla, mezőgazdasági termelő, IV. Reon 7. sz., Kevi 
6. Borsos Vilmos, mezőgazdasági termelő, JNH u. 2. sz., Bogaras  
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III.  
 
A bizottság feladata a mezőgazdasági terület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó – a 
2012-es évben végrehajtandó munkálatok fajtáját és mértékét, valamint a munkálatok 
kivitelezésének és az eszközbefektetéseknek az ütemét megállapító - programjavaslat kidolgozása, 
különösen pedig az állami tulajdonú mezőgazdasági területekre vonatkozó adatoknak a 
megállapítása.  
 

IV.  
 

A bizottság köteles a  Zenta  községben 2012-ben a mezőgazdasági terület  védelmére, rendezésére 
és  használatára vonatkozó, a  jelen határozat  III. pontjában  említett  éves  program javaslatát 
2012. 03. 15-éig elkészíteni, és elfogadásra megküldeni a Községi Képviselő-testületnek.  
 

 
V.  

 
A bizottsági tagok megbízatása egy évre szól.  

 VI.  
 

A bizottsági tagok munkadíját a Községi Képviselő-testület képviselői és a képviselő-testületi 
munkatestületek tagjainak térítményeiről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 23/2010. 
szám) 7. szakasza alapján kell meghatározni.  

 
VII.  

 
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.  
 

Indoklás   
 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja. 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 
20. pontja előirányozza, hogy Zenta Község Képviselő-testülete állandó és időszakos 
munkatestületeket alapít a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatása céljából.  
Zenta Község Képviselő-testülete, a Községi Tanács javaslatának, Zenta Község Képviselő-
testülete káder-, választás – és kinevezésügyi bizottsága javaslatának és véleményének megvitatását 
követően Zenta községben 2012-ben a mezőgazdasági területek védelme, rendezése és használata 
éves programját kidolgozó bizottság elnökének és tagjainak a kinevezésével kapcsolatban, a 
határozat rendelkező része szerint döntött.  
 
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.   
  
SZERB KÖZTÁRSASÁG    
VAJDASÁG AT                 Rácz  Szabó László s. k.,  
ZENTA  KÖZSÉG   
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET                                   a KKT  elnöke   
Szám:  020-3/2012-I  
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49. 
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 
20. pontja, valamint az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület bérbeadása eljárásának 
lefolytatásában illetékes szerv megállapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
02/07. sz.) 2. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2012. február 29-én tartott ülésén 
meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A TO T    
AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ MEZ ŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET BÉRBEADÁSÁRA 

IRÁNYULÓ NYILVÁNOS ÁRVERÉS ELJÁRÁSÁT LEBONYOLÍTÓ BI ZOTTSÁG 
FELMENTÉSÉRŐL   

 

I.  
 

A Községi Képviselő-testület felmenti tisztsége alól az állami tulajdonú mezőgazdasági fölterület 
bérbeadására irányuló nyilvános árverés eljárását lebonyolító bizottság elnökét és tagjait, éspedig:   
 

az elnököt:   
1. Kóródi Ilona, Zenta, Táncsics Mihály 2.,  

 

a bizottság tagjait:   
1.   Ana Prijović - Zenta, Muškatirović u. 5.,  
2.   Lévai Zoltán - Zenta, Város  körüli út 41/a,  
3.   Kovács József - Zenta, Petar Preradović u. 32.,  
4.   Borbély Ferenc, Zenta, Miloš Obilić u. 44.,  
5.   Branimir  Vučurović - Zenta, Dr. Zoran Đinñić sétány 7/3.,  
6.   Tóth Ervin - Zenta Tóparti u. 78.  

 

II.  
 

Ezt a határozatot Zenta  Község  Hivatalos  Lapjában kell közzétenni.  
 
 

I n d o k l á s   
 

Zenta  község  statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/25011. sz.) 46. szakasza 1. 
bekezdésének 20. pontja alapján  Zenta  Község  Képviselő-testülete   állandó  és  ideglenes  
munkaterstületeket alakít a hatáskörébe tartozó kérdések  megvitatására.  
A bizottság tagjainak a  megbízatása  az állami tulajdonú  mezőgazdasági  földterületek   
bérbeadására  irányuló nyilvános  árverés eljárását lebonyolító bizotság kinevezéséről szóló 020-
40/-I-es számú, 2011. 04. 27-én kelt határozat alapján négy évig tart.   
Zenta Község  Képviselő-testülete, miután megvitatta a Községi Tanács javaslatát az állami 
tulajdonú mezőgazdasági  földterületek  bérbeadására  irányuló nyilvános árverés eljárását 
lebonyolító bizotság felmentéséről szóló határozatra, a rendelkező rész szerint  határozott.  
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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.   
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG    
VAJDASÁG AT       Rácz Szabó László s. k.,  
ZENTA  KÖZSÉG   
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET                                    a KKT  elnöke   
Szám:  020-7/2012-I 
 

 
 
 
 
 
50. 
   
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 
20. pontja, valamint az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület bérbeadása eljárásának 
lefolytatásában illetékes szerv megállapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
02/07. sz.) 2. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2012. február 29-én tartott ülésén 
meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A TO T    
ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2012. ÉVBEN AZ ÁLLAMI TULA JDONÚ 

MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET BÁRBEADÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁN OS 
ÁRVERÉS ELJÁRÁSÁT LEBONYOLÍTÓ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁS ÁRÓL   

 

I.  
 

A Községi Képviselő-testülete megalakítja Zenta község területén a 2012. évben az állami 
tulajdonú mezőgazdasági fölterület bérbeadására irányuló nyilvános árverés eljárását lebonyolító 
bizottságot (a továbbiakban:  bizottság).  
 

II.  
 

A bizottság elnökből és 6 tagból áll, éspedig:  
 

a bizottság elnöke:  
1. Kóródi Ilona, Zenta, Táncsics Mihály 2.,  

 

a bizottság tagjai:   
 

1.   Ana Prijović - Zenta, Muškatirović u. 5.,  
2.   Lévai Zoltán - Zenta, Város  körüli út 41/a,  
3.   Kovács József - Zenta, Petar Preradović u. 32.,  
4.   Branimir  Vučurović - Zenta, Dr. Zoran Đinñić sétány 7/3.,  
5.   Tóth Ervin - Zenta, Tóparti u. 78.,  
6.   Deák  István - Zenta,  Dr. Zoran Đinñić sétány 43/5. sz.   
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III.   

 
A képviselő-testület az elnököt  és a bizottsági  tagokat  egyéves megbízatási időre  nevezi  ki.  
 

IV.  
 

A bizottság elnökét  távolléte esetén Kovács József bizottsági tag  helyettesíti.  
 

V.  
 

A bizottság feladata a nyilvános árverésen való részvételi jelentkezések  begyűjtése, a  nyilvános  
árverési eljárás lebonyolítása, valamint az, hogy a község polgármesterének a legkedvezőbb  
ajánlattevőt  javasolja. 

VI.  
 

A szakmai  és az adminisztrációs teendőket a bizottság részére  a Zentai Községi Közigazgatási 
Hivatal  gazdasági osztálya  végzi.  

 
VII.  

 
A bizottsági tagok munkadíját a Községi Képviselő-testület és  a képviselő-testületi  
munkaktestületek  tagjainak  térítményeiről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos  Lapja,  
23/2010. és 10/2011. sz.) 7. szakasza alapján kell meghatározni.  
 

VIII.  
 

Ezt a határozatot Zenta  Község  Hivatalos  Lapjában kell közzétenni.  
 

I n d o k l á s   
 
Zenta  község  statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/25011. sz.) 46. szakasza 1. 
bekezdésének 20. pontja alapján  Zenta  Község  Képviselő-testülete   állandó  és  ideglenes  
munkaterstületeket alakít a hatáskörébe tartozó kérdések  megvitatására.  
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta  a Községi Tanács javaslatát Zenta  község 
területén a 2012. évben az állami tulajdonú  mezőgazdasági  földterületek  bérbeadására  irányuló 
nyilvános árverés eljárását lebonyolító bizotság megalakításáról szóló határozatot, a rendelkező rész 
szerint  határozott.  
 
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.   
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG    
VAJDASÁG AT        Rácz Szabó László s. k.,   
ZENTA  KÖZSÉG   
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET                                                    a KKT  elnöke   
Szám:  020-8/2012-I 
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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: 

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

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

NYOMTATJA: Képviselő-testületi és végrehajtási osztály 

PÉLDÁNYSZÁM 200 db 
 


