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A sportszervezetek finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 11/2012. sz.) és Zenta községben a sportszervezetek kategorizálásáról szóló
szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 11/2012. sz.) 4. szakasza alapján Zenta községnek
a 2012-től a 2016-ig terjedő időszakra vonatkozó sportfejlesztési stratégiája aktivitásai
koordinálásában illetékes bizottság 2012. március 21-én kiírja az alábbi
NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT
Zenta község 2012. évi költségvetéséből a sportszervezetek költségei finanszírozására az
eszközök odaítélésére
1. Zenta község 2012. évi költségvetéséből a sportszervezetek költségei finanszírozására
kiválasztott eszközök összege
7.800.000,00 dinár
és a 810-es funkció, 224-es pozíció, 481-02-es közgazdasági osztályozásban lettek
előirányozva.
2. A kategorizálásra való jogosultság alapján a sportszervezetek jogot szereznek Zenta
község költségvetési eszközeiből való finanszírozásra, amelyek a rendszeres
finanszírozási-dotálási programokra lettek előirányozva, azzal a feltétellel, hogy eleget
tesznek az előirányozott ismérveknek.
3. A kategorizálást pontszámokban kell kifejezni. A kategorizálás legmagasabb
pontszáma 150 pontot tesz ki egy sportszervezetre vonatkozóan. A pontok teljes
számát, amelyet a sportszervezetek kapnak el kell osztani a jóváhagyott és tervezett
dotációs költségvetési eszközökkel és így kapjuk meg egy pont értékét. Egy pont
értékét be kell szorozni a kapott pontszámokkal, és ezek az eszközök lesznek
jóváhagyva a sportszervezet számára.
4. A sportágazatok kiinduló kategorizálása a Zenta község 2012-től a 2016. évig terjedő
időszakra vonatkozó sportfejlesztési stratégia alapján az alábbi:
 Első kategória: kézilabda, labdarúgás, atlétika, vízilabda, birkózás,
asztalitenisz,
 Második kategória: kajak, gimnasztika, teke, úszás, röplabda, tenisz,
kosárlabda,
 Harmadik kategória: karate, savate, sakk, céllövészet,
 Negyedik kategória: testépítés, búvárkodás, tánc, íjászat, sporthorgászat, kung
fu shu
A kategorizálás alapvető ismérvei és maximális pontszámai, amelyek odaítélhetők a
sportkluboknak Zenta községben az alábbiak:
0. A következő évi munkaterv és – program
nem kerül pontozásra
1. Az előző évi a terv és program megvalósítása
15 pont
2. Ranglistás versenyek
15 pont
3. Az előző évben elért eredmények
35 pont
4. A klub versenyzőinek és versenycsapatainak száma
25 pont
5. A megfelelő képesítésű edzők száma
15 pont
6. Az elmúlt 5 évben elért legjobb eredmények
5 pont
7. Munkafeltételek
10 pont
8. A sportok községi kategorizálása
10 pont
9. A sport státusa nemzeti és nemzetközi téren
10 pont
10. Hagyomány és a klub fennállásának évei
10 pont
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5. Zenta község 2012. évi költségvetéséből a sportszervezetek költségei finanszírozására
az eszközök odaítélésére a pályázat kiírását követően a sportszervezetek, amelyek
tagjai Zenta Község Sportszövetségének benyújtják a jelentkezésüket, amely mellé
csatolják az alábbiakat:
- a nyilvántartásba vételről szóló végzés másolata,
- az ágazati szövetségbeli tagság másolata,
- a képviseletre jogosult személy kiválasztásáról szóló határozat másolata
- a folyószámláról és a pénzügyi okiratok aláírására meghatalmazott személyről
szóló végzés másolata,
- bizonyíték, miszerint a pályázat során a számla nincs zárolva.
6. A nyilvános pályázat 2012. március 21-én jelenik meg Zenta község Községi
Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján, Zenta Község Hivatalos Lapjában és Zenta
község hivatalos honlapján.
7. A jelentkezéseket zárt borítékban kell benyújtani a következő jelzéssel:
NYILVÁNOS
PÁLYÁZAT A
SPORTSZERVEZETEK KÖLTSÉGEI
FINANSZÍROZÁSÁRA EZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE, a 24400 Zenta, Fő tér 1. sz.
címre postán vagy Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala iktatójában.
A nyilvános pályázattal kapcsolatos kiegészítő információ Barta Zsolttól, a 655-412-es
telefonszámon kapható.
A jelentkezések benyújtásának határideje 2012. március 30., 14.00 óra.
8. A pályázati dokumentáció minden munkanapon 7.00 órától 15.00 óráig átvehető
Zenta Község Képviselő-testületének épületében, Zentán, a Fő tér 1. sz. alatti 43as számú irodában, illetve letölthető Zenta község hivatalos honlapjáról,
www.zenta-senta.co.rs.
9. A lefolytatott pályázati eljárásról a bizottság jegyzőkönyvet vesz fel és kidolgozza
Zenta község 2012. évi költségvetéséből a sportszervezetek költségei finanszírozására
kiválasztott eszközökről szóló határozatot és azt a pályázat lezárást követő 10 napon
belül megküldi a község polgármesterének.
10. A község polgármestere a jegyzőkönyv és a bizottság javaslata alapján meghozza
Zenta község 2012. évi költségvetéséből a sportszervezetek költségei finanszírozására
kiválasztott eszközökről szóló határozatot.
11. A nyilvános pályázat eredményeiről a község polgármestere a nyilvános pályázat
lefolytatását követő nyolc napon belül tájékoztatja az eljárás résztvevőit.
12. Zenta község 2012. évi költségvetéséből a sportszervezetek költségei finanszírozására
kiválasztott eszközökről szóló határozat ellen a pályázat résztvevői a határozat
kézbesítését követő nyolc napon belül fellebbezést nyújthatnak be Zenta község
Községi Tanácsához.

Danilo Popov
Zenta község sportfejlesztési stratégiája
aktivitásait koordináló bizottság elnöke
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JELENTKEZÉS
ZENTA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL A TESTNEVELÉS ÉS SPORT
FINANSZÍROZÁSÁRA
1. a sportszervezetek költségeinek finanszírozására,
2. a sportlétesítmén y kö ltségeinek finanszíro zására,
3. a sportö sztö nd íjak finanszíro zására
(karikázza b e a megfelelő sorszámot)
ALAPVETŐ ADATOK

A sportszervezet neve

Cím (utca, házszám, helység)
Törzsszám
Adóazonosító szám
Tevékenységi kód
Képviselő(k)
Telefon / fax
E-mail / honlap
A jelentkezés
felelős személye

Család- és utónév
Telefon / e-mail cím
Név és cím

Üzletviteli bank

Számlaszám
A számla aláírására
jogosult személy
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A JELENTKEZŐ MELLÉKLETE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

A sportszervezet
meghatalmazott személye
P.H.

_____________________

0. SZ. ISMÉRV - A 20___ ÉVI MUNKATERV ÉS –PROGRAMM



Szükséges formanyomtatvány K-0
Maximális pontszám: nincs pontozva

A pontozás szabályai: Minden sportszervezet megküldi a következő évi munkatervét
és programját az előírt formanyomtatványon. A munkatervet és –programot azon
célból kell benyújtani, hogy betekintést lehessen szerezni, hogy milyen terjedelemben
és milyen céllal szeretné a szervezet a következő évben folytatni a munkáját.
A szervezet a rendszeres aktivitásokon kívül felsorolja a rendezvényeket vagy
versenyek szervezését, amelyeket illetően úgy véli, hogy fontosak a sport
fejlesztésében és Zenta község érdekében.
A munkaterv és –program a következő évi pontozás kezdő állapota a munkaterv és –
program realizálása ismérvnél.

206

A K-0 formanyomtatvány kinézete
Célok és feladatok
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Az aktivitásban
résztvevők száma

A tervezett költségek összege

A rendezvény
neve:

Összesen célok:
A munkaterv és –program megvalósításában résztvevők száma:
Összesen tervezett költségek:

NINCS PONT

1. SZ. ISMÉRV – AZ
MEGVALÓSÍTÁSA



ELŐZŐ

ÉVI

MUNKATERV

ÉS

–PROGRAM

Szükséges formanyomtatvány K-1
Maximális pontszám: 15 pont

A pontozás szabályai: A szervezetnek a más ismérvek szerinti jelentés és a K-0
formanyomtatvány alapján a bizottság megállapítja az átadott munkaterv és –program
teljesítésének és megvalósításának mértékét. Az előző évi megküldött K-0
formanyomtatványban a szervezetnek csak arra lesz helye, hogy bejegyezze a megvalósítás
fokát.
A bizottság az összesen elismert megvalósított aktivitások alapján kidolgozza a pontozási
táblázatot, az összesen megvalósított aktivitások és a klubok száma alapján 15 pontig és alatta
való pontozás céljából.
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A K-1-es formanyomtatvány kinézete
Célok,
feladatok

A 2012. évre bejelentett aktivitások

Megvalósítás, a
sportszervezet
tölti ki

Megvalósítás, a
bizottság tölti ki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A rendezvény
neve:

Összesen bejelentve: _____ Megvalósítva:______ ÖSSZESEN PONT
Rendezvény: _____________(bejegyezni „igen“ vagy „nem“)

2. SZ. ISMÉRV – RANGLISTÁS VERSENYEK



maximális pontszám: 15
szükséges formanyomtatvány: K-2

A pontozás szabályai: A sportszervezetek csapatsportja esetén táblázatosan 6 szintet kell
felállítani, az individuális sport esetében pedig hármat. Amennyiben a csapatsportnak csak
négy versenyszint van, a maximális pontszám csökken 10%-kal, ha három szint van, akkor
következő 10%-kal stb. Az egyéni sportokban, ha csak két versenyszint van, a pontok száma
20%-kal csökken, és ha csak egy versenyszint van, a pontok száma a maximális pontszám
40%-val csökken. A pontozás összesítésében a legmagasabb pontszámot egy bizonyos csapat
legjobb eredménye esetében kell alkalmazni.
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A PONTOZÁS KIDOLGOZÁSA
Csapatsportban az alábbi versenyszintek (rangok) léteznek:
I.
Községi liga
II.
Községközi liga (körzeti…)
III.
Regionális (tartományi, körzetközi, III. liga…)
IV.
II. liga
V.
I. liga
VI.
Legmagasabb rangú nemzeti ligák (szuperliga, A-liga…)
* Megjegyzés: Csapatsportban, ahol szuperliga és A-liga is van, legmagasabb rangként
Szerbia I. ligája kerül elismerésre (V. szint).
Az egyéni sportban a versenyzés alábbi szintjei (rangjai) léteznek:
I.
II.
III.

Városi/községi (községközi) bajnokság
Körzeti / regionális-tartományi bajnokság
Országos bajnokság

Pontszámok
Csapatspor
t

VI. szint
V. szint
IV. szint
III. szint
II. szint
I. szint

Szenioro
k

Junioro
k

Kadéto
k

Pioníro
k

15
12
9
6
4.5
3

10.5
8.4
6.3
4.2
3.15
2.1

9
7.2
5.4
3.6
2.7
1.8

7.5
6.0
4.5
3
2.25
1.5

Egyén
i sport

III.
szint
II.
szint
I.
szint

Szenioro
k

Junioro
k

Kadéto
k

Pioníro
k

15

10.5

9

7.15

9

6.3

5.4

4.5

4.5

3.15

2.7

2.25

Juniorok

Kadétok

A K-2-es formanyomtatvány kinézete
Csapatsport

VI. szint
V. szint
IV. szint
III. szint
II. szint
I. szint

Szeniorok

Juniorok

Kadétok

Pionírok

Egyéni
sportok

Szeniorok

Pionírok

III. szint
II. szint
I. szint

A sportszervezet a ___________ lett rangsorolva, _____ -os pontszámcsökkentéssel és összesen
________pontja van.

Megjegyzés: (csak akkor kell bejegyezni, ha nem lehet levezetni a rangot az egyéni sportban,
pontozási mód)
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3. SZ. ISMÉRV - AZ ELŐZŐ ÉVBEN ELÉRT EREDMÉNYEK



Szükséges formanyomtatvány: K-3
Maximális pontszám: 35

A pontozás szabályai: Amennyiben a csapatsportnak csak négy versenyszintje van, a
maximális pontszám csökken 10%-kal, ha három szintje van, akkor következő 10%-kal stb.
Az egyéni sportokban, ha csak két versenyszint van, a pontok száma 20%-kal csökken, és
ha csak egy versenyszint van, a pontok száma a maximális pontszám 40%-val csökken. A
pontozás összesítésében a legmagasabb pontszámot egy bizonyos csapat legjobb eredménye
esetében kell alkalmazni.
CSPATSPORTOK, pontozási táblázat

I. elődöntő

II. elődöntő

I. elődöntő

II. elődöntő

I. helyezés

I. elődöntő

II. elődöntő

1.

VI. szint

35

31,11

23.33

24.15

21.78

16.33

21

18.67

14.00

17.50

15.56

11.66

2.

V. szint

31,11

23,33

19,44

21.78

16.33

13.61

18.67

14.00

11.66

15.56

11.65

9.72

3.
4.
5.
6.

IV. szint
III. szint
II. szint
I. szint

23,33
19,44
15,55
11.67

19,44
15,55
11,66
7.78

15,55
11,66
7.77
5.45

16.33
13.61
11.00
8.17

13.61
10.88
8.16
5.45

10.88
8.16
5.45
3.82

14.00
11.66
9.33
7.00

11.66
9.33
7.00
4.67

9.33
7.00
4.67
3.27

11.66
9.72
7.77
5.83

9.72
7.77
5.83
3.89

Sorsz.

I. helyezés

Csapatsport

I. helyezés

Pionírok /50%/

II. elődöntő

Kadétek /60%/

I. elődöntő

Juniorok /70%/

I . helyezés

Szeniorok
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7.77
5.83
3.89
2.72

3-4 érem

1-2 érem

5 és több
érem

3-4 érem

1-2 érem

5 és több
érem

3-4 érem

31.11

23,33

24.5

21.78

16.33

21.00

18.67

14.00

17.55

15.56

11.66

19.44

15,53

16.33

13.61

10.88

14.00

11.66

9.33

11.66

9.72

7.78

11,66

7,77

10.88

8.16

5.44

9.33

7.00

4.66

7.77

5.83

3.89

1-2 érem

5 és több
érem

23,33

Pionírok /50%/

1-2 érem

35

Kadétek /60%/

3-4 érem

2.

II. szint

III. szint

5 és több
érem

EGYÉNI SPORTOK, pontozási táblázat
Eg
Szeniorok
Juniorok /70%/
yé
s. ni
sz sp
ort
ok
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VI. szint
V. szint
IV. szint
III. szint
II. szint
I. szint
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II. elődöntő

Pionírok
/50%/
I. elődöntő

Kadétek
/60%/

I. helyezés

II. elődöntő

I. elődöntő

Juniorok /70%/
I. helyezés

II elődöntő

I elődöntő

Sorszám Csapatsportok

I. helyezés

Szeniorok

II. elődöntő

A K-3 formanyomtatvány kinézete

I. elődöntő

15,55

I. helyezés

I. szint

3.

2.

3.

1-2 érem

3-4 érem

5 és több érem

1-2 érem

3-4 érem

5 és több érem

1-2 érem

3-4 érem

5 és több érem

1-2 érem

3-4 érem

5 és több érem

Pionírok /50%/

III. szint

Egyéni sportok

Kadétek /60%/

II. szint

1.

Juniorok /70%/

I. szint

Sorsz.

Szeniorok

A sportszervezetnek összesen ______ pontja van, _____ csökkentéssel, így _____ pontot
kap.
4. SZ. ISMÉRV - A TAGOK ÉS VERSENYCSAPATOK SZÁMA



Szükséges formanyomtatvány: K-4
Maximális pontszám: 25

A pontozás szabályai: A pontozásnál figyelembe kell venni a csapat tagjainak számát a
kollektív sport esetében, az egy csapatban általában 10 feletti, az egyenkénti sport esetében
pedig úgy tekintendő, hogy csapat az, ha annak 7 azonos évben született tagja van. Mivel a
születési évek szerinti klaszifikáció egyes szövetségeknél más, a bizottság a mellékelt táblázat
alapján küldi meg a formanyomtatványt, és a kluboknak így kell ezeket kitölteniük, tekintet
nélkül arra, hogy ez az ágazati szövetségeknél másképpen van.
A versenycsapatokat (a csapatok, amelyek a törzsszövetségben versenyeznek) és a többi tagot
külön kell feltüntetni, és a végső összesítésben a férfi és a női csapatok összeadódnak.
Születési év szerinti táblázat
1. Korosztály
kifejezések

Megközelítő évek

Egyéb használatban levő

1. SZENIOROK
2. JUNIOROK
3. KADÁTEK
4. PIONÍROK

20 és több éves
(17) 18-20
(15) 16-17
14 (15) éves korig

ifjú szeniorok, remények
ifjú juniorok
ifjú pionírok, tanulók, fiókák
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2

Csapatok
száma
5
és több
csapat
4 csapat

3.

Sorsz.
1.

Pontok

Sorszám

25

1. Szeniorok

20

2. Juniorok

3 csapat

15

4. Pionírok

4.

2 csapat

10

5.

1 csapat

5

Versenyzői
F
N

Nem versenyzői
F
N

3. Kadétek

Vers. pont ___ nem vers. pont ___ Összesen pont

M e g j e g y z é s: A KLUB VÁLASZTJA KI, ÉS VESZI FIYGELEMBE A
VERSENYZŐI VAGY NEM VERSENYZŐI CSAPATOT, EGYÜTT NEM LEHETSÉGES,
AZZAL, HOGY A NEM VERSENYZŐI CSAPAT ESETÉBEN A VERSENYZŐIVEL
SZEMBEN FÉL PONTOT IS KAPHAT.
A K-4 formanyomtatvány kinézete


A formanyomtatvány kinézetét a pályázatot lefolytató bizottság dolgozza ki, amelyben
bizonyítani kell a versenyzői vagy nem versenyzői tagságot, vagy klubtagságot.

5. SZ. ISMÉRV – A MEGFELELŐ KÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ EDZŐK
SZÁMA



Maximális pontszám: 15
Szükséges formanyomtatvány: K-5

A pontozás szabályai: a klubok megküldik az edzővel kötött szerződés másolatát és
okleveleik másolatát, esetleg az engedélyüket, ha abban fel van tüntetve a sportcím és a
sportév hitelesítése összhangban a sportfoglalkozások és sportcímek névjegyzékéről
szabályzattal, valamint a sportról szóló törvénnyel, a megfelelő képzettséggel rendelkező
edzők száma kerül pontozásra.
Pontozási táblázat:
Edzők száma

Sorszám
1.
2.
3.

4 és több edző
3 edző
2 edző

4.

1 edző

A K-5-ös formanyomtatvány kinézete
Az edző család- és utóneve ____________________________
1._______________ cím
2._______________ cím
3._______________ cím
A megfelelő képzettséggel rendelkező edzők száma:

Pontok
15
10.5
7.5
3

Pontok

Melléklet: szerződés- és oklevélmásolatok (engedély)
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6. SZ. ISMÉRV – AZ ELMÚLT 5 ÉV LEGJOBB EREDMÉNYEI



Maximális pontszám: 5
Szükséges formanyomtatvány: K-6

A pontozás szabályai: A sportszervezetek bejegyzik az utolsó 5 évben megvalósított legjobb
eredményüket, ahol a munkájuk és haladásuk kerül értékelésre.
Egy évre vonatkozóan egy legjobb eredményt kell feltüntetni, a ligában vagy egyéni (klub)
sportban elért első három helyezést. Ha megvan mind az 5 év, 5 pontot ér el, és így tovább
lefelé. A csapatsportok az első három helyezés alatti versenyre fél-fél pontot kapnak.
Sorszám

Év

1.

2011

2.

2010

3.

2009

4.

2008

5.

2007

Legjobb eredmény

Pont (csak egy
pontot pontozunk)

Összesen pont:
4.

SZ. ISMÉRV - HAGYOMÁNY ÉS A KLUB FENNÁLLÁSÁNAK ÉVEI



Maximális pontszám: 10
Szükséges formanyomtatvány: K-10

A pontozás szabályai: A sportszervezetek bejegyzik a szervezet alapításának évét, csatolják az
ennek bizonyítékául szolgáló dokumentummásolatot, és a táblázat szerint lesznek pontozva:
Sorszám
1.
2.
3.
4.

Ismérv
Az 50 és több évvel ezelőtt alapított klubok
A 25-től 49 éves hagyománnyal rendelkező klubok
Az 5-től 24 éves hagyománnyal rendelkező klubok
A 3-tól 4 éves hagyománnyal rendelkező klubok

Maximális
pontszám
10
8
5
3

A K-10 formanyomtatvány kinézete
Sorszám

Ismérv

Maximális
pontszám

1.
Az 50 és több évvel ezelőtt alapított klubok
2.
A 25-től 49 éves hagyománnyal rendelkező klubok
3.
Az 5-től 24 éves hagyománnyal rendelkező klubok
4.
A 3-tól 4 éves hagyománnyal rendelkező klubok
Mellékletek: a klub alapítási évéről szóló bizonyíték
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52.
A sportlétesítmények finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 11/2012. sz.) 1. szakasza alapján Zenta községnek a 2012-től a 2016-ig
terjedő időszakra vonatkozó sportfejlesztési stratégiája aktivitásai koordinálásában illetékes
bizottság 2012. március 21-én kiírja az alábbi
NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT
Zenta község 2012. évi költségvetéséből a sportlétesítmények költségei finanszírozására
az eszközök odaítélésére
1. Zenta község 2012. évi költségvetéséből
finanszírozására az eszközök teljes összege

a

sportlétesítmények

költségei

2.880.000,00 dinár,
és a 810-es funkció, 224-es pozíció 481-03-as közgazdasági osztályozásban lettek
előirányozva.
2. A költségeken az állandó és egyéb költségek értendők. Az állandó költségek: a fűtés-,
villanyáram- és kommunális költségek. Az egyéb költségek a létesítmény adaptálása
és biztosítása.
3. A sportlétesítmények az alábbi létesítményeket ölelik fel:

Sorsz.
1.

Sportlétesítmény
Asztalitenisz-terem

Cím
Boško Jugović u.
24. sz., Zenta

2.

PARTIZÁN
TORNATEREM

Boško Jugović u.
23. sz., Zenta

3.
4.

VÁROSI STADION
VÁROSI STADION

Népkert sz.n., Zenta
Népkert sz.n., Zenta

5.
6.

HARCMŰVÉSZETI
TEREM
MEDENCÉK

Stevan Sremac 3.,
Zenta
Népkert sz.n., Zenta

7.

MEDENCÉK

Népkert sz.n., Zenta

8.
9.
10.

TENISZPÁLYA
TEKEPÁLYA
LABDARÚGÓ PÁLYA

11.
12.

SAKKTEREM
BIRKÓZÓ TEREM

Népkert sz.n., Zenta
Népkert sz.n., Zenta
József Attila sz.n.,
Tornyos
Adai u. 7., Zenta
Adai u. 7., Zenta

13.

HARCMŰVÉSZETI
TEREM

Fő tér 1., Zenta

Használó
Költségek
ZENTA
Asztalitenisz villanyáram,
Klubja
kommunális költségek,
távfűtés
Partizán Karate Klub
villanyáram,
kommunális költségek,
távfűtés
Zenta Atlétika Klub
villanyáram
Zenta Labdarúgó Klub
gázfűtés,
kommunális
költségek
Zenta Kung-fu Wushu villanyáram, távfűtés
Klub
Zenta Vasutas Vízipóló villanyáram
Klub
Zenta Vasutas Vízipóló villanyáram
Klub
Zenta Tenisz Klub
villanyáram, távfűtés
Zenta Teke Klub
villanyáram, távfűtés
Munkás Labdarúgó Klub villanyáram
Zenta Sakk Klub
Zenta Birkózó Klub

távfűtés
távfűtés

Budo Klub Reál Aikido

Kommunális költségek

MEGJEGYZÉS: A VÁROSI STADIONBAN A TÁVFŰTÉS ÉS A KOMMUNÁLIS KÖLTSÉGEK
AZ EMELET - SZOBÁK HASZNÁLÓJÁVAL KÖTÖTT KÜLÖN MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN
KERÜL KIFIZETÉSRE.
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4. A sportszervezetek, a sportlétesítmények használói a Zenta község 2012. évi
költségvetéséből a sportlétesítmények költségei finanszírozására az eszközök
odaítélésére a pályázat kiírását követően benyújtják jelentkezésüket, amely mellé
csatolják:
 a 2012. évi sportlétesítmény-költségek éves pénzügyi tervét,
 a 2011. évi sportlétesítmény-költségekről szóló pénzügyi jelentést.
5. A nyilvános pályázat 2012. március 21-én jelenik meg Zenta község Községi
Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján, Zenta Község Hivatalos Lapjában és Zenta
község hivatalos honlapján.
6. A jelentkezéseket zárt borítékban kell benyújtani a
következő jelzéssel:
NYILVÁNOS
PÁLYÁZAT A SPORTLÉTESÍTMÉNYEK KÖLTSÉGEI
FINANSZÍROZÁSÁRA ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE, a 24400 Zenta, Fő tér 1.
sz. címre postán vagy Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala iktatójában.
A nyilvános pályázattal kapcsolatos kiegészítő információ Barta Zsolttól, a 655-412-es
telefonszámon kapható.
A jelentkezések benyújtásának határideje 2012. március 30., 14.00 óráig.
7. A pályázati dokumentáció minden munkanapon 7.00 órától 15.00 óráig átvehető
Zenta Község Képviselő-testületének épületében, Zentán, a Fő tér 1. sz. alatti 43-as
számú irodában, illetve letölthető Zenta község hivatalos honlapjáról, www.zentasenta.co.rs.
8. A lefolytatott pályázati eljárásról a bizottság jegyzőkönyvet vesz fel és kidolgozza
Zenta község 2012. évi költségvetéséből a sportlétesítmények költségei
finanszírozására az eszközök odaítéléséről szóló határozatot és azt a pályázat lezárást
követő 10 napon belül megküldi a község polgármesterének.
9. A község polgármestere a jegyzőkönyv és a bizottság javaslata alapján meghozza
Zenta község 2012. évi költségvetéséből a sportlétesítmények költségei
finanszírozására az eszközök odaítéléséről szóló határozatot.
10. A nyilvános pályázat eredményeiről a község polgármestere a nyilvános pályázat
lefolytatását követő nyolc napon belül tájékoztatja az eljárás résztvevőit.
11. Zenta község 2012. évi költségvetéséből a sportlétesítmények költségei
finanszírozására az eszközök odaítéléséről szóló határozat ellen a pályázat résztvevői a
határozat kézbesítését követő nyolc napon belül fellebbezést nyújthatnak be Zenta
község Községi Tanácsához.

Danilo Popov
Zenta község sportfejlesztési stratégiája
aktivitásait koordináló bizottság elnöke
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JELENTKEZÉS
ZENTA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL A TESTNEVELÉS ÉS SPORT
FINANSZÍROZÁSÁRA
1. a sportszervezetek költségeinek finanszírozására,
2. a sportlétesítmén y kö ltségeinek finanszíro zására,
3. a sportö sztö nd íjak finanszíro zására
(karikázza b e a megfelelő sorszámot)
ALAPVETŐ ADATOK

A sportszervezet neve

Cím (utca, házszám, helység)
Törzsszám
Adóazonosító szám
Tevékenységi kód
Képviselő(k)
Telefon / fax
E-mail / honlap
A jelentkezés
felelős személye

Család- és utónév
Telefon / e-mail cím
Név és cím

Üzletviteli bank

Számlaszám
A számla aláírására
jogosult személy
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A JELENTKEZŐ MELLÉKLETE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

P.H.

A sportszervezet
meghatalmazott személye
_____________________
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53.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának
1. pontja és a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja,
11/2012. sz.) 7. szakasza alapján Zenta község Községi Tanácsa 2012. március 20-án kiírja
az alábbi
NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT
Zenta község 2012. évi költségvetéséről a sportösztöndíjak odaítélésére
1. Zenta község 2012. évi költségvetéséről a sportösztöndíjak odaítélésére a teljes összeg
880.000,00 dinárt
tesz ki, és a 810-es funkció, 223-as pozíció, 472-02-es közgazdasági osztályozásban
lett előirányozva.
2. A sportösztöndíjra Zenta község sportszervezeteinek azon tagjai jogosultak, akik
tehetséges - perspektív sportolói státust szereztek.
3. A sportolónak, hogy megszerezze a sportösztöndíjra és térítésre való jogosultságot, az
alábbi feltételeknek kell eleget tennie:
- tagja kell legyen egy sportszervezetnek, amely
tagja Zenta Község
Sportszövetségének,
- a sportszervezeten, iskolai csapaton, válogatott csapaton stb. belül szabályosan
és rendszeresen kell ellátnia minden sportolói feladatát,
- viselkedésével serkentenie és promoveálnia kell a sport, a sportélet és
kreativitás etikai értékeit,
- nem lehet 13 évesnél fiatalabb és 19 évesnél idősebb,
- az általa látogatott iskolában magaviseletből nem lehet jelesnél alacsonyabb
osztályzata,
- legalább egy évig állandó lakóhellyel kell rendelkeznie Zenta község területén,
- nem lehet más szervezetek, intézetek és intézmények ösztöndíjának használója.
4. A tehetséges - perspektív sportolóstátus jelöltjét a sportszervezetek javasolják a
sportolónak Szerbia Sportszövetségén és Szerbia Olimpiai Bizottságán belüli, az
elmúlt évben megvalósított kategorizálása, munkaeredménye, oklevele és
köszönőlevele alapján.
5. A sportolók ösztöndíjazására a pályázat kiírását követően a sportszervezetek, amelyek
tagjai Zenta Község Sportszövetségének, az előirányozott határidőn belül javaslatot
nyújtanak be legtöbb három sportolóra vonatkozóan.
6. A bizottság valamennyi beérkezett javaslat alapján kidolgozza a sportoló pontozását.
A pontozást az alábbiak alapján végzi:
 a sportolónak Szerbia Sportszövetségén és Szerbia Olimpiai Bizottságán belül
kategorizálása
 a Szerb Köztársaság válogatott csapatbeli tagsága
 az előző évben elért eredmények
 a Tartományi Sport- és Ifjúságügyi Titkárság által tehetségként lettek elismerve
 az iskolai olimpiákon való részvétel, az előző évhez viszonyított eredmény javítása,
az edző véleménye, az iskola véleménye

5 pontig
4 pontig
3 pontig
2 pont
1 pont
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A sportoló, akit a bizottság pontozásba vesz, megszerzi a Zenta község tehetséges –
perspektív sportolója státust.
7. A pályázati dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:
- jelentkezési űrlap,
- igazolás, miszerint tagja a sportszervezetnek, amely tagja Zenta Község
Sportszövetségének,
- születési anyakönyvi kivonat fénymásolata,
- igazolást, miszerint az általa látogatott iskolában magaviseletből legalább jeles
osztályzata van,
- igazolást, miszerint legalább egy éve Zenta község területén van az állandó
tartózkodási helye, és
- nyilatkozatot arról, hogy nem használója más sportszervezetek, intézetek és
intézmények ösztöndíjának.
8. A nyilvános pályázat 2012. március 21-én jelenik meg Zenta község Községi
Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján, Zenta Község Hivatalos Lapjában és Zenta
község hivatalos honlapján.
9. A jelentkezéseket zárt borítékban kell benyújtani a következő jelzéssel:
NYILVÁNOS PÁLYÁZAT A SPORTÖSZÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRE, a 24400
Zenta, Fő tér 1. sz. címre postán vagy Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala
iktatójában.
A nyilvános pályázattal kapcsolatos kiegészítő információ Barta Zsolttól, a 655-412-es
telefonszámon kapható.
A jelentkezések benyújtásának határideje 2012. március 30., 14.00 óra.
10. A pályázati dokumentáció minden munkanapon 7.00 órától 15.00 óráig átvehető
Zenta Község Képviselő-testületének épületében, Zentán, a Fő tér 1. sz. alatti 43as számú irodában, illetve letölthető Zenta község hivatalos honlapjáról,
www.zenta-senta.co.rs.
11. A lefolytatott pályázati eljárásról a bizottság jegyzőkönyvet vesz fel és kidolgozza
Zenta község költségvetéséből a sportösztöndíjak odaítélésére kiválasztott
sportolókról szóló határozatot és azt a pályázat lezárást követő 10 napon belül
megküldi a község polgármesterének.
12. A község polgármestere a jegyzőkönyv és a bizottság javaslata alapján meghozza
Zenta község költségvetéséből a sportösztöndíjak odaítélésére kiválasztott
sportolókról szóló határozatot.
13. A nyilvános pályázat eredményeiről a község polgármestere a nyilvános pályázat
lefolytatását követő nyolc napon belül tájékoztatja az eljárás résztvevőit.
14. Zenta község költségvetéséből a sportösztöndíjak odaítélésére kiválasztott
sportolókról szóló határozat ellen a pályázat résztvevői a határozat kézbesítését követő
nyolc napon belül fellebbezést nyújthatnak be Zenta község Községi Tanácsához.

ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSAA
Szám: 66-10/2012-III
elnöke

Širková Anikó
a Községi Tanács
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JELENTKEZÉS
ZENTA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL A TESTNEVELÉS ÉS SPORT
FINANSZÍROZÁSÁRA
1. a sportszervezetek költségeinek finanszírozására,
2. a sportlétesítmén y kö ltségeinek finanszíro zására,
3. a sportö sztö nd íjak finanszíro zására
(karikázza b e a megfelelő sorszámot)
ALAPVETŐ ADATOK

A sportszervezet neve

Cím (utca, házszám, helység)
Törzsszám
Adóazonosító szám
Tevékenységi kód
Képviselő(k)
Telefon / fax
E-mail / honlap
A jelentkezés
felelős személye

Család- és utónév
Telefon / e-mail cím
Név és cím

Üzletviteli bank

Számlaszám
A számla aláírására
jogosult személy
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A JELENTKEZŐ MELLÉKLETE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

P.H.

A sportszervezet
meghatalmazott személye
_____________________
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NYILVÁNOS PÁLYÁZAT Zenta község 2012. évi költségvetéséből a
sportszervezetek költségei finanszírozására az eszközök odaítélésére
NYILVÁNOS PÁLYÁZAT Zenta község 2012. évi költségvetéséből a
sportlétesítmények költségei finanszírozására az eszközök odaítélésére
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sportösztöndíjak odaítélésére

KIADÓ:

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

FELELŐS
SZERKESZTŐ:

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

ÉVI
ELŐFIZETÉS:
EGYSZÁMLA-SZÁM:
NYOMTATJA:
PÉLDÁNYSZÁM

203.
215.
219.

2.400,00 din. Az előleget háromhavonként vagy egy évre előre kell
fizetni. A hirdetés díja 2.000,00 dinár, előfizetőknek 1.000,00 dinár.
A költségvetés használóinak a hirdetés díjmentes.
840-745151843-03 – községi szintű egyéb bevételek
Képviselő-testületi és végrehajtási osztály
200 db

222

