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65. 
 
A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09. sz., 81/09. sz. – 
kiigazítás, 64/2010. sz. – az Alkotmánybíróság határozata és 24/2011. sz.) 216. szakaszának 2. 
bekezdése, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. 
szakasza 1. bekezdésének 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2012. március 30-án 
tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

R E N D E L E T E T    
 

ZENTA  KÖZSÉG TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK  A TERVEZÉS RŐL ÉS  
ÉPÍTÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNNYEL VALÓ ÖSSZEHANGOLÁSÁRÓL SZÓLÓ  

RENDELET  KIEGÉSZÍTÉSÉR ŐL   
 

1. szakasz   
 

A KKT a jelen rendelettel kiegészíti Zenta község területrendezési tervének a tervezésről és 
építésről szóló törvénnyel való összehangolásáról szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
16/2009. sz.).   
 
 

2. szakasz   
 

A jelen rendelet 1. szakasza után az alábbi új, 1 a. szakasz  következik:   
 
„A stratégiai  környezetvédelmi hatástanulmány  alkotó része Zenta község  területrendezési  
tervének.  
Zenta község területrendezési terve stratégiai környezetvédelmi hatástanulmánya kidolgozásának a 
megkezdéséről szóló határozat alkotó része a jelen rendeletnek.”   
 

3. szakasz   
 

A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon 
lép hatályba.   
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE     Rácz Szabó László  
Szám: 350-6/20102-I         
                                                                                                            Zenta KKT elnöke s. k.,   
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A stratégiai környezetvédelmi hatástanulmányról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
135/2004. és 88/2010.sz.), kapcsolatban a tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 72/2009., 81/2009-kiig., 64/2010. sz. – az Alkotmánybíróság határozata és  24/2011. sz.) 
20. szakasza 2. bekezdésével és  Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala szervezetéről szóló 
rendelet (Zenta  Község  Hivatalos Lapja, 9/2010. sz.) 15.  szakasza alapján a Zentai Községi 
Közigazgatási Hivatal városrendezési  és  kommunális  teendők osztálya  meghozza az alábbi   
 

H A T Á R O Z A T O T    
ZENTA KÖZSÉG TERÜLETRENDEZÉSI TERVE STRATÉGIAI 

KÖRNYEZETVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA KIDOLGOZÁSÁNAK 
MEGKEZDÉSÉRŐL   

 
1. Megkezdjük az új stratégiai környezetvédelmi hatástanulmányról szóló jelentés 

kidolgozását.  
 
2. A jelen határozat rendelkező részének 1. bekezdése szerinti jelentés alkotó része Zenta 

község összehangolt területrendezési tervének.   
 

3. A jelen határozat alkotó része Zenta község területrendezési tervének a tervezésről és 
építésről szóló törvénnyel való összehangolásáról szóló rendeletnek (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 16/2009. sz.) és Zenta község területrendezési tervének a tervezésről és 
építésről szóló törvénnyel való összehangolásáról szóló rendelet kiegészítéséről szóló 
rendeletnek.  

 
 

I n d o k l á s   
 

Zenta község területrendezési tervét a Vajdaság Városrendezési Intézete KV dolgozta ki az E-2188-
as szám alatt, amelyet Zenta Község Képviselő-testülete a 2008. 05. 15-én tartott ülésén hozott meg 
és Zenta Község Hivatalos Lapjának a 7/2008. számában tett közzé. A Környezetvédelmi és 
Területrendezési Minisztérium 2008. 09. 04-én a 350-01-00118/2008-07-es szám alatt jóváhagyását 
adta Zenta község területrendezési tervére. A területrendezési terv kidolgozási folyamatában a terv 
kidolgozója, Vajdaság Városrendezési Intézete KV 2008 áprilisában megküldte az általa 
kidolgozott stratégiai környezetvédelmi hatástanulmányról szóló E-2188/1-es számú jelentést.   
Zenta község területrendezési tervének az új tervezésről és építésről szóló törvénnyel való 
összehangolásáról szóló rendelet kiegészítéséről szóló elfogadott rendelet alapján a stratégiai 
környezetvédelmi hatástanulmány alkotó része a tervnek. A területrendezési terv összehangolásának 
folyamatával fel lettek ölelve a tervbeli megoldások és feltételek bizonyos módosításai.   
A stratégiai hatástanulmányról szóló jelentés egy dokumentum, amely leírja, értékeli és megbecsüli 
a lehetséges jelentős környezeti hatásokat, amelyeket Zenta község területrendezési tervének 
implementálása alapján kaptak meg, és megállapítja a környezetre gyakorolt negatív hatás 
intézkedéseit, amelyek főleg az alábbiak:   

- a stratégiai hatástanulmány kiinduló alapja,  
- a stratégiai hatástanulmány általános és különleges céljai és az indikátorok megválasztása,  
- a lehetséges hatások megbecsülése, a környezetre gyakorolt negatív hatás csökkentésére 

előirányozott intézkedések leírásával,  
- a stratégiai hatástanulmányok irányvonala, alacsonyabb hierarchiai szintekkel és a 

projektumnak a környezetre gyakorolt hatásának megbecsülésével,   
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- a területrendezési terv megvalósítása közben a környezet állapota kísérésének programja,  
- stratégiai hatástanulmány kidolgozásában alkalmazott módszertan és nehézségek bemutatása,  
- a döntéshozatal bemutatása, a területrendezési terv kiválasztása döntő okainak a leírása, a 

megvitatott variációs megoldások szempontjából, és a mód bemutatása, amelyen a 
környezetvédelmi kérdések beépültek a területrendezési tervbe, 

- a stratégiai hatástanulmányról szóló jelentés kidolgozása közben levonásra került 
következtetéseknek a nyilvánosság számára érthető módon való bemutatása,   

- egyéb, a stratégiai hatástanulmány esetében jelentős adatok.   
 
A fent felsoroltak alapján, összhangban a stratégiai környezetvédelmi hatástanulmányról szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 135/2004. és 88/2010.sz.) 3. szakasza 1., 2.  és 3.   
bekezdésével, és az  előzőleg meghozott, Zenta község területrendezési terve kidolgozásáról szóló  
rendelettel, amely alkotó része Zenta község érvényes területtrendezési terve stratégia 
hatástanulmánya tartalmának, a  határozat rendelkező része szerint döntöttünk.  
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE             Tuza Valéria, okl. építészmérnök s. k.,  
Szám: 350-6/20102-I          osztályvezető   
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66. 
 
A köztulajdonról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011. sz.) 27. szakaszának 10 
bekezdése és Zenta község statútuma (Zenta Község  Hivatalos  Lapja,  5/2011. sz.) 46. szakasza  1.  
bekezdésének 17. pontja  alapján Zenta Község Képviselő-testülete  a  2012. március 30-án tartott 
ülésén  meghozta  az alábbi   
 

R E N D E L E T E T   
INGATLAN BESZERZÉSÉR ŐL  

 
1. szakasz   

 
A képviselő-testület a jelen rendelettel Zenta község tulajdonába ingatlan beszerzését eszközli.  
 

2. szakasz  
 

Zenta község ingatlant szerez be - az ingatlan tulajdonosától – HARMAT  MÁRIA, zentai, Vasút 
sor  4/a  sz. alatti lakostól való vásárlással, éspedig:   
- Családi lakóház, bejegyezve  a zentai  kataszteri község  4555. sz. ingatlanlapjába, amely Zentán, 
a  Szép utca 16. sz. alatt található az 1555/1-es  parcellaszámon, 02 ár és 73  m2 területű épület – 
létesítmény alatti telek – és 01 ár és 64 m2 területű épület – létesítményhez tartozó telek, amelynek 
teljes  területe  04 ár  és 37 m2,  23.000 EUR  dinárellenértékéért (a SZNB a kifizetés napján 
érvényes  középárfolyama szerint).  
 

3. szakasz   
 

A vásárlási szerződést Zenta község nevében a község polgármestere köti meg.  
 

4. szakasz   
 

Az ingatlanszerzésre a köztulajdonról szóló törvény alapján kerül sor.  
 

5. szakasz   
 

A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon 
lép hatályba.   
 
ZENTA KÖZSÉG  KÉPVISELŐ-TETÜLETE      Rácz Szabó László s. k.,  
Szám: 46-8/2012-I                                                                                 
                                                                                                             Zenta KKT elnöke   
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67. 
 
A köztulajdonról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011. sz.) 27. szakaszának 10 
bekezdése és Zenta község statútuma (Zenta Község  Hivatalos  Lapja,  5/2011. sz.) 46. szakasza  1.  
bekezdésének 17. pontja  alapján Zenta Község Képviselő-testülete  a  2012. március 30-án tartott 
ülésén  meghozta  az alábbi   
 

R E N D E L E T E T   
INGATLAN BESZERZÉSÉR ŐL  

 
1. szakasz   

 
A képviselő-testület a jelen rendelettel, összhangban a törvénnyel, Zenta község szükségletére és 
tulajdonába ingatlan beszerzését eszközli.  
 

2. szakasz  
 

Zenta község ingatlant szerez be - az ingatlan tulajdonosától – TÚRI PÉTER, zentai, Tornyosi út 
43. sz. alatti lakosoktól való vásárlással, éspedig:   
- Családi lakóház, bejegyezve a zentai kataszteri község 5822. sz. ingatlanlapjába, amely Zentán, a  
Tornyosi út 43. sz. alatt található a 6776-os parcellaszámon, 8 ár és 34 m2 területű épület – 
létesítmény alatti telek, létesítmény melletti telek és szántó, 11.000 EUR dinárellenértékéért (а  
Szerb Nemzeti Banknak  a  kifizetés  napján érvényes  középárfolyama szerint).   
 

3. szakasz   
 

A vásárlásról szóló  szerződést Zenta község nevében a község polgármestere köti meg.  
 

4. szakasz   
 

Az ingatlanszerzésre a köztulajdonról szóló törvény alapján kerül sor.  
 

5. szakasz   
 

A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon 
lép hatályba.   
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TETÜLETE      Rácz Szabó László s. k.,  
Szám: 46-9/2012-I        
                                                                                                             Zenta KKT elnöke   
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68. 
 
Az autótaxis személyszállításról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2011. sz.) 25. 
szakaszának 1. bekezdése, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 
2012. március 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

R E N D E L E T E T   
a taxi-viteldíj keretében  a  legalacsonyabb gazdasági ár megállapításáról,  amelyen  Zenta 

község területén az autótaxis személyszállítás kell végezni 
 

I.  
 

A képviselő-testület a taxi-viteldíj keretében megállapítja a legalacsonyabb gazdasági árat, amelyen 
Zenta község területén az autótaxis személyszállítást kell végezni a naptól, a napszaktól és a 
szállítás területétől függően, éspedig:   

•••• indulási díj: 50,00 dinár,  
•••• egy megtett kilométer utáni díj 50,00 dinár, és   
•••• várakozási díj óránként 400,00 dinár.  

Az autótaxis személyszállítás díja magában foglalja az utas poggyászának szállítását is, 
darabonként, a csomagtartó mérete és teherbírása határain belül. Személyes poggyászon a 20 
kilogrammig terjedő utazótáskák értendők. A díjszabással előirányozható külön pótdíj az utas 20 
kilogrammon felüli személyes poggyászára, amiről az utasnak tudomása kell lennie a taxis 
személyszállítás megkezdése előtt.  
 

II.  
 
 

Az autótaxis személyszállítók kötelesek szolgáltatásaik díjszabását és mérőeszközeiket 
összehangolni a jelen rendelettel.  
 

III.  
 

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: 346-1/2012-I                          
                                                                                                       a  képviselő-testület elnöke   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
- 14. szám - 

2012.03.31. 

 

 281 

69. 
 
A rendkívüli helyzetekről szóló  törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  111/2009. sz. és  92/2011. 
sz.) 34. szakasza  1. bekezdésének  9a) pontja, a  rendkívüli helyzetek  törzskarának összetételéről 
és  munkamódjáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2010. sz.) 14. szakasza 
és  Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7.  pontja  
alapján  Zenta Község Képviselő-testülete a 2012. március 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi   
 

V É G Z É S T   
A  RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI  TÖRZSKARÁNAK A  2012. ÉVI 

MUNKATERVÉNEK  ELFOGADÁSÁRÓL  
 

I.  
 

A KKT elfogadja  Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a 2012. évi munkatervét.   
 

II.  
 

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
 
 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET      Rácz Szabó László s. k.,  
Szám: 217-50/2012-I       
                                                                            A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
                                                                                                     ELNÖKE 
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A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009. sz. és 92/2011. sz.) 
34. szakasza 1. bekezdésének 9a) pontja, a rendkívüli helyzetek törzskarának összetételéről és 
munkamódjáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2010. sz.) 14. szakasza és 
a községi rendkívüli helyzetek törzskarának megalakításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos 
Közlönye, 4/2011. sz.) 5. szakasza 1. bekezdésének 16. pontja alapján  Zenta község rendkívüli 
helyzetek törzskara meghozza  
 

A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK  
A 2012. ÉVI MUNKATERVÉT  

 
1. A KÖZSÉGI TÖRZSKAR 2011. ÉVI ÉVES JELENTÉSÉNEK MEGVITATÁSA ÉS 

ELFOGADÁSA 
 

A feladat felöleli: a 2011. évi jelentés kidolgozását  
Feladathordozó: községi törzskar   
Határidő: március  

 
2. A KÖZSÉGI TÖRZSKAR 2012. ÉVI MUNKATERVJAVASLATÁNAK 

MEGVITATÁSA ÉS ELFOGADÁSA 
 

A feladat felöleli: az éves munkatervjavaslat kidolgozását a javasolt keretaktivitásokkal és 
megvalósítási határidőkkel  
Feladathordozó: a törzskar vezetője a tagokkal  
Határidő: március  

 
3. A  RENDKÍVÜLI HELYZETEK  TÖRZSKARA  JAVASLATAINAK,  VÉGZÉSEINEK 

ÉS  MEGHAGYÁSAINAK  MEGKÜLDÉSE A ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ  
ALANYOKNAK  

 
A feladat felöleli: a polgárvédelem szervezetéről és működéséről szóló rendelet és Zenta 
község területén a felkészített jogi személyeknek és más szervezeteknek a védelmében és 
mentésében való meghatározásáról szóló rendelet megküldését 
Feladathordozó: a helyi önkormányzati egység hatásköri szerve   
Határidő: a rendeletek, végzések és meghagyások meghozatala után  

 
4. A BIZTOS ÉS HELYETTESÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT 

KIDOLGOZÁSA   
 

A feladat felöleli: a településeken a biztos és helyettesének a kinevezéséről szóló határozat 
kidolgozását  
Feladathordozó:  a parancsnok,  a  helyi önkormányzati egység hatásköri szerve  
Határidő: április  

 
 

5. A RENDKÍVÜLI HELYZETEK BECSLÉSÉNEK ÉS TERVÉNEK MEGKÜLDÉSE   
 

A feladat felöleli: a rendkívüli helyzetek becslésének és tervének megküldését az 
alanyoknak terveik kidolgozása céljából  
Határidő: április  
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6. A RENDKÍVÜLI HELYZETEK TERVÉNEK FRISSÍTÉSE ÉS ÖSSZEHANGOLÁSA   
 

A feladat felöleli: a rendkívüli helyzetek tervének frissítését és összehangolását a rendkívüli 
helyzetek terve kidolgozásának a módszertanáról szóló kormányrendelettel  
Feladathordozó: a törzskar parancsnoka és  tagjai   
Határidő: állandó  feladat  

 
7. ÁLTALÁNOS RENDELTETÉSŰ POLGÁRVÉDELMI EGYSÉG MEGALAKÍTÁSÁRÓL 

SZÓLÓ RENDELET KIDOLGOZÁSA   
 

A feladat felöleli: a község területén általános rendeltetésű polgárvédelmi egységek 
megalakítására az előírt formációk felülvizsgálatát, valamint azok megalakítását, 
összhangban az előirányozott ismérvekkel.  
Feladathordozó: a törzskar parancsnoka és tagjai   
Határidő: a közelebbi, a törvénynél alacsonyabb rangú aktusok kézhezvételét követően  

 
8. A TÖRZSKAR TAGJAINAK KIKÉPZÉSE   

 
A feladat felöleli: a hatásköri  szervek tervével összhangban,  a  védelmi és mentési  akciók  
vezetésében  illetékes  községitörzskar-tagok  kiképzése céljából felül kell vizsgálni, hogy  
mely tagok lettek  kiképzésre előlátva,  meg  kell adni a szükséges  utasításokat,  és  
kiképzésre  kell őket  utalni.   
Feladathordozó:  a törzskar  parancsnoka  és  tagjai   
Határidő:  a kiképzési program kézhezvételét  követően  

 
9. INFORMÁCIÓ  A  TÖRZSKAR  TAGJAINAK LEFOLYTATOTT  KIKÉPZÉSÉRŐL   

 
A feladat felöleli: a községi törzskar tagjainak információja, akik részt vettek a kiképzésen. 
Tapasztalatok és ismeretek, amelyek alkalmazhatók a községi törzskar munkájában.  
Feladathordozó: a községi törzskar parancsnoka és tagjai  
Határidő: a kiképzés befejezését követően   

 
10. A KÖRZETI  RENDKÍVÜLI HELYZETEK TÖRZSKARÁVAL, VALAM INT A  

SZOMSZÉDOS  TÖRZSKAROKKAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS  
 
A feladat felöleli: a  törzskarok munkájában szerzett  tapasztalt cseréje   
Feladathordozó: a törzskar parancsnoka és tagjai  
Határidő: az  év  folyamán  

 
11. A  KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ ELEMI CSAPÁSOK KOCKÁZATÁNAK  

FOLYAMATOS  FIGYELÉSE  ÉS  BECSLÉSE   
 

A feladat felöleli: az elemi csapások kockázatának folyamatos figyelése és becslése, 
megelőző intézkedések foganatosítása, a község területe polgárainak és alanyainak időben 
történő tájékoztatása  
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12. A MEGLÉVŐ MTS FELÜLVIZSGÁLATA RENDKÍVÜLI HELYZETEK ESETÉRE   
 
А feladat felöleli:  betekintés az MTS állapotába és  minőségesebb felszerelés lehetősége a  
hiányzó  eszközöket illetően, összhangban a község lehetőségeivel.  
Feladathordozó:  a községi törzskar tagjai és  a  helyi  önkormányzati egység hatásköri 
szervei  
Határidő:  az  év folyamán 

 
 

13. INFORMÁCIÓ  AZ  ÉVES  AKTIVITÁSOKRÓL ÉS TAPASZTALATOKRÓL, 
VALAMINT  A KÖZSÉGI TÖRZSKAR  TAGJAINAK  A  2012. ÉVI 
MUNKAJELENTÉSE   

 
A feladat felöleli: a községi törzskar tagjainak jelentését a feladatok megvalósításáról, az 
esetleges rendkívüli intézkedésekről és a jövendőbeli aktivitások javaslatáról  
Feladathordozó:  a törzskar tagjai  
Határidő:  december   

 
 

14. A  KÖZSÉGI  TÖRZSKAR ÜLÉSEINEK MEGSZERVEZÉSE   
 

A feladat felöleli.  a községi törzskar  negyedéves vagy szükség szerinti üléseinek   
megszervezését  
Feladathordozó: a községi törzskar parancsnoka,  parancsnokhelyettese és  vezetője  
Határidő: terv és szükség szerint   
 
 

Širková Anikó.   
a községi rendkívüli helyzetek 

 törzskarának parancsnoka 
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70. 
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.)  32. szakasza 
1. bekezdésének 20. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 9. és 22. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 
a 2012. március 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi   
 
 

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

2012. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL   
 

I.  
 

A képviselő-testület elfogadja a zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány 2012. évi 
munkatervét.   
 

II.  
 

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.   
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE     Rácz Szabó László s. k.,  
Szám: 415-5/2012-I                                                                             
                                                                                                             Zenta KKT elnöke   
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S T E V A N   S R E M A C  

HELYISMERETI ALAPÍTVÁNY  
Z E N T A   

 
 
 

 
 
 
 

A STEVAN SREMAC HELYISMERETI ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI M UNKATERVE  
 

 Mivel a város és környezete művelődési életének mérvadó tényezőjévé vált, az alapítvány a 2012. 
évben nagy lendülettel megindult teljes konstituálódása és affirmálódása irányában Szerbia kulturális 
közegében, amit már bátran elmondhatunk, hogy részben meg is tett, éspedig a tartományi és köztársasági 
művelődési intézményekkel a kapcsolat megteremtése irányában.  Az idén elsődleges feladatunk kell, hogy 
legyen a szerbeknek a környékbeli hasonló intézményeivel való együttműködés.  

Feladatainak teljesítését az alapítvány mindaddig folytatja, míg teljes egészében az ezen térség összes 
szerb művelődési intézményeit begyűjtő pólussá nem válik, és a községbeli szerb kultúra egyéb mérvadó 
tényezőivel, a szerbek bizonyos  művelődési központjává  nem válik. E cél megvalósítása érdekében az 
alapítvány bővítésére van szükség mind a művelődési történések területén, mind pedig műszaki téren is.  
 

1. Az alapítvány affirmációja 
 

A 2011-ben folytatódó sikeres affirmációt ebben az évben is folytatni kell. Két, már megbeszélt 
bemutató áll előttünk: az újvidéki Matica Srpskában, valamint a budapesti Tökölyánumban. A már 
megkezdett promóciók közül tovább kell fejleszteni a zentai Idegenforgalmi Szervezet közvetítésével a 
belgrádi, Vrnjačka banjai és budapesti turisztikai kiállításokon való részvételt, mivel ezek már bizonyos 
eredményekkel jártak. Az alapítvány kiadványaival már jelen van a szerbiai könyvtárakban, és sor került a 
kapcsolatteremtésre azon iskolák egy részével, amelyek tanulóikat tanulmányi kirándulásokra küldenék. Az 
affirmáció ezen szegmenseit természetesen tovább kell bővíteni. 

Az alapítvány már fontos helyet foglal el Niš művelődési életében a Művelődési Központ és a 
Népmúzeum által. Minden tevékenységét, valamint kiadványait is az alapítvány már hagyományosan 
bemutatja Nišben, ami jelentős eredményeket hozott, mert ilyen módon kapcsolatot teremtünk Niš város és 
környéke fontosabb művelődési intézményeivel. Eszerint Nišnek továbbra  is az alapítvány promotőrének 
kell maradnia Szerbia ezen részében.  

Az affirmáció jegyében az alapítvány a 2012. évben is folytatja közeli együttműködését a már biztos 
barátaival, mint Matija Bećković, Tanja Kragujević, Zoran  Ćirić, Milan Belegišanin, Goran Petrović, 
irodalmárok, Mihajlo Pantić,  Dušan Ivanić, Dragan Nedeljković, Milivoj Nenin, Goran Maksimović, Slavko  
Gordić, Goran Vasin, Slobodan  Vladušić és Radoslav Eraković, egyetemi tanárok. Mivel ez bizonyítottan jó 
út, a véleményünk, hogy ezt csak folytatni kell.   
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2. Kiadványok 
 

Az idei évi kiadványok közül el kell mondani, hogy végre megkezdtük az alapítvány folyóiratának a 
Beležnik (Nótárius) című folyóirat első számának nyomtatását, amit az előző években nem valósítottunk 
meg a pénzeszközök hiánya miatt, az igazgatóbizottság határozata pedig már évek óta létezik.     

Mivel az idén is megpályáztuk a Tartományi Művelődési Titkárság részéről projektum 
társfinanszírozására kiírt pályázatot, várakozásaink szerint e kiadvány realizálása sikerülni fog. Ezt a 
folyóiratot – realizálása időpontjától függetlenül – a Sremac-napokon kell bemutatni. Véleményünk szerint a 
folyóirat hozzájárulna az alapítvány  promoveálásához, tekintettel, hogy szublimálná az alapítvány minden 
történését, és benne megszólalhatnának barátaink, neves irodalmárok és egyetemi tanárok.  

A folyóirat mellett az alapítvány az Alltech Szerbia cég mellett társkiadója lesz Petar Terzić Nikola 
keresztjéről szóló könyvének.  

A már említett folyóirat és a Nikola keresztjéről szóló könyv mellett nyitott kérdésként meg kell 
hagyni a lehetőséget, hogy amennyiben szükség mutatkozik még néhány mű nyomtatására, ez megvitatásra 
kerüljön az év folyamán. 
 

3. Az alapítvány védszentjének ünnepe 
 

Kipróbált receptként véleményünk szerint az alapítvány ünnepét az előzőkhöz hasonló programmal 
kell megünnepelni. Az ünnepet az idén is az alapítvány épülete előtti területen kell megszervezni, az 
ünnepséghez méltó program kíséretében, majd pedig, mint tavaly is, alkalmi művelődési-művészeti műsort 
kell szervezni a polgárok számára. Az ünnepség mérete és tartalma természetesen a pénzügyi lehetőségektől 
függ. Ehhez hozzá kell fűznünk, hogy a községben arról gondolkodnak, hogy az alapítvány erőforrásainak 
egy részét, úgyszintén a kórust és a folklórcsoportot is angazsálják közvetlenül az ünnepünk utáni, 
szeptember 11-i városnapi ünnepségen. 
 

4. Folklóregyüttes 
 

A sikeres tavalyi év által vezérelve, a következő idényre vonatkozó tervek  minden bizonnyal az 
előző évben megkezdettek folytatása, hogy  továbbra  is a tervezett úton folytathassuk  tevékenységünket. Ez 
mindenképpen nagy kötelezettség  és  feladat is, azonban az együttes tagjainak megelégedettsége, valamint 
az igazgatóbizottság elismerése, amelyet a folklóregyüttes  vezetőinek adományozott a múlt évi Szent Száva-
bálon, hozzájárul ahhoz az érzéshez, hogy  megfelelő támogatás és együttműködés  mellett fokozatosan 
megvalósítsuk minden tervünket.  

Mindenképpen prioritást élvez, hogy fokozatosan feltöltsük és komplettírozzuk a meglévő 
népviselet-alapot. Néhány alkalommal már kihangsúlyoztuk, hogy ez egy olyan folyamat, amely állandóan 
tart.  

A tény az, hogy jelenleg egy elfogadható népviselet-alappal rendelkezünk, ha tekintetbe vesszük, 
hogy csak négy teljes éve létezünk és működünk, azonban ez mindenképpen korlátoz bennünket a Közép-
Szerbiai táncok kivitelezésében, így tehát sajnálatos módon azokat a koreográfiákat, amelyek nem ebben az 
etnokoreológiai közegben vannak, nem tudjuk kivitelezni. Néha nagyon nehezen kivitelezhető a népviselet 
kölcsönzése, mert gyakran a fellépések keltezései vagy a hosszabb vendégszerepléseké egybeesnek, de 
gyakran fölösleges kiadásokat is igényel.  

A népviselet azon része mellett, amelynek kidolgozása folyamatban van (a  piroti és leskovaci 
koreográfia kiegészítése), és amelynek kidolgozását a tartományi pályázatból kapott 150.000 dinárból  
finanszírozzuk, még hiányoznak pénzeszközök, hogy a SZERÉMSÉGI TÁNCOK koreográfiájához férfi és 
női népviseletet  készítessünk, amelynek kivitelezését az idénre tervezzük,  így jó lenne az említett 
koreográfiára a  2012. évben újból pályázni  a tartománynál.   

A másik koreográfia, amellyel az idén kezdenénk a gružai és levčai táncok, amelyek kivitelezésére 
az alapban meglévő népviseletet kisebb kiegészítőkkel tudjuk használni. 
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Ami már az folklóregyüttes működésének kezdete óta probléma, az a népviselet elhelyezését 
szolgáló helyiség, amely jelenleg kofferekbe csomagolva áll, ami semmiképpen sem megfelelő feltétel annak 
tartására és karbantartására, főleg akkor, ha megérkezik az új népviselet, megoldódott. Az alapítvány ugyanis 
a helyi önkormányzattól használatra elkapta a valamikori Miroslav  Antić Kamaraszínház helyiségeit, 
amelyeket, amint az időjárás azt megengedi, renoválni fogunk a népviselet  elhelyezése  céljából.   

A zenekar  kérdését  illetően, amely kíséri a folklóregyüttest, nem lesz gond, ugyanis az a tavalyi 
évben  teljes egészében megalakult (3  harmonika,  gitár, basszus gitár, klarinét, basszus prim, tapan). A 
zenekar tagjai pillanatnyilag nem részesülnek semmiféle anyagi juttatásban, azonban valamilyen módon, egy 
eljövendő időszakban,  serkenteni kell a befektetett erőfeszítéseket és munkát,  amit meg  kell beszélni a 
Moholi  HK-el is  (tekintettel,  hogy a  zenekar  tagjainak  többsége  ebből a helységből való), legalább a  
költségek egy részének a lefedését  illetően. Úgyszintén meg  kell  vitatni a zentai korrepetítorok (kettő) 
térítését is, és, esetlegesen a harmadik moholiét, tekintettel, hogy a korrepetítorok feladata egyáltalán nem 
könnyű, ki kell írják a hangjegyeket minden táncra vonatkozóan, amely egy koreográfiát képez, majd  az  
adott tánc minden  szakaszára, valamint  a zenekar  minden hangszerére külön.  

Az új idényben is mindenképpen tervezünk egy nagyobb fellépést, ez pedig az ÉVES KONCERT 
júniusban, Zentán, bejelentett a vendégszereplés Pomázon, Magyar Köztársaság, esetleg júliusban, 
Bulgáriában a nemzetközi folklórszemle, a FOLKLÓRFESZT meglátogatása, majd Moholon, október elején 
az éves koncert megtartása, és novemberben még egy nemzetközi folklórfesztivál meglátogatása.  
Természetesen azzal a feltétellel, hogy a szülők egyeznek a külföldi fesztiválok meglátogatásával, tekintettel, 
hogy a fesztiválok látogatásának finanszírozása az ő költségvetésüket terheli.  

Ami a környékbeli fellépéseket illeti, valamint a helyi önkormányzat által szervezetteket, nyitottak 
vagyunk minden meghívásra, és azokat szívesen fogadjuk.  Ilyen fellépések már előre lettek jelezve májusra, 
a zentai és moholi junior csapat részvételére, a TESTVÉRVÁROSI FOLKLÓR TÁRSASÁGOK 
BARÁTKOZÁSA  Nišben, és júliusra, AZ ELSŐ KIVITELEZŐ EGYÜTTES részvételére a niši 
MEDIJANA  FEST-en.   

Az együttes egy művészeti vezetőjének a szakmai továbbképzése az idén  a  nagykikindai 
Szaktanulmányi Főiskola néptánc-koreográfiai szakán be kellene fejeződjön.  Ennek értelmében  a 
szemináriumokon való részvétel úgyszintén fontos szerepet játszik, tekintettel, hogy ezeken a helyeken 
cserélnek  tudást és tapasztalatot a kollégák.  

 
5. Kórus 
 
            A tavalyi – mindenféleképp sikeresnek mondható – 2011. év után, a 2012. évre is komoly tervei 
vannak.  Az idén is tervezik egy új repertoár kidolgozását: különféle jellegű új dalok tanulását és 
gyakorlását, éspedig a már megtanult dalok felújítási  szükségleteitől függően.   

Az idén úgyszintén tervben van a tapasztalatcsere, más kórusok meglátogatása és a velük való 
barátkozás, főként azokkal,  akikkel  már a tavalyi év folyamán kapcsolat alakult ki, éspedig a Bački 
petrovaci kórussal, valamint a magyar köztársaságbeli, tiszaföldvári kórussal.  

2012. április 18-án lesz négy éve, hogy a női kórus folyamatosan működik, ezért,  kivéve  az  év  
folyamán a szokványos  fellépéseket,  erre a „születésnapra”  tervezünk egy egész esti  koncertet Zentán.  
Továbbá tervben van a további  együttműködés a tiszaföldvári  (Magyar Köztársaság)  férfikórussal és  a 
Bački petrovaci Musica Viva  vegyes kórussal 

Az idei évi első fellépést a január 26-i Szent Száva Akadémiára tervezzük, majd ezt követően a 
következőt a Szent Száva-napi bálon.  

A kórus az idén is készül a bjeljinai versenyre, májusban a nemzetközi Kórusfesztiválra, ahol a 
fellépés mellett a kórus együttműködést teremtene más kórusokkal a Boszniai Szerb Köztársaságból.    

Ahogyan azt már sejtették velünk, a magyarországi kórustalálkozók valószínűleg július elején 
kerülnek megtartásra. Mivel a kóruszenei est, vendégkórusokkal, tavaly és tavalyelőtt szeptemberben a 
Városnapon sikeres és látogatott volt, véleményünk és a közönség véleménye szerint ezt a hagyományt 
feltétlenül folytatni kell, de gondolkodunk még egy kórus meghívásán  is.   

Mindenképpen fellépést tervezünk augusztusban Nagyboldogasszony napjára (az alapítvány 
védszentje), és a kórus új dalokkal készül novemberre a Sremac-napokra.   
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A petrőci vegyes kórus célzott egy vendégszereplési meghívásra az idei évben is, de  nem 
pontosította az  időpontot. Természetesen, továbbra is  eleget  teszünk a Vöröskereszt meghívásának, 
miszerint a kórus fellépjen a Napsugaras ősz  rendezvényen októberben, és eleget teszünk, mint ez eddig 
is, Zenta város szükségleteire egyéb meghívásoknak is. A pénzügyi lehetőségektől függően fennáll a 
kívánság, hogy a kórusvezető és a kórus néhány tagja részt vegyen a nyári vagy téli szemináriumok 
egyikén.  

Világos, hogy egyes tervek megvalósítása sok tényezőtől függ (pl.  munkanapokon, munkaidőben a  
kórus  gyakran nem tud elfogadni fellépéseket a  tagoknak a munkahelyen való elfoglaltsága miatt),  és  
néhány  tervet lehet, hogy anyagi okok miatt nem fogunk tudni  megvalósítani.   

A 2012. évben lehetőség szerint 4-5 hetes nyári szünetet tervezünk, és a későbbiekben, ha szükséges, 
növeljük a heti kóruspróbák számát, kettőről háromra.  

A kórusnak jelenleg 14 aktív tagja van, ami megfelelő  hangegységet alkot, azonban  az esetlegesen 
új tagokat továbbra  is  szívesen látjuk kórusunkban.  

Sok fellépést nem tudunk előre tervezni, azonban a kórus az idén is szívesen eleget tesz a helyi 
önkormányzat vagy a zentai középiskolák meghívásainak, ahogy a tavalyi évben is, és szívesen lép fel 
különféle ünnepi rendezvényeken és alkalmi programmal tiszteli meg azokat, természetesen a kórus és 
az alapítvány igazgatóbizottsága előzetes jóváhagyásával.   

Ha eszközöket tudnánk biztosítani (mondjuk a tartományi pályázat útján), akkor az alapítvány női 
kórusának, tekintettel a fellépések számára, szüksége lenne új ruhákra.  

Az idén azt tervezzük, hogy megvalósítjuk a már régóta bejelentett fellépést Niš testvérvárosunkban 
(Medijana Városi Község), és folyamatban vannak a tárgyalások még néhány vendégszereplésre a 
környező településeken, úgyszintén tervben van a kórusok cseréje.   

  
6. Sremac-napok 
 

Az eddigiekben már hagyományossá vált Sremac-napok az idén  is az alapítványi munka csúcsát 
képezik, mivel ezekben a napokban szublimálódik mindaz, amit az alapítvány az év folyamán véghezvitt.  

A Sremac-napok elmaradhatatlan része a nagy szerb író tiszteletére rendezett Akadémia, amelyen 
mindig eminens személyiség, egyetemi tanár, akadémikusunk életének és művének kitűnő ismerője szól 
Stevan Sremac munkásságáról. Második részében az Akadémia mindenképpen az alapítvány évi 
kiadványának bemutatására van előirányozva. Ezen az alapítvány egyik nagy jelentőségű kiadványaként a 
Beležnik folyóirat bemutatása van tervben, esetleg az alapítvány kiadásában egy kapitális mű. Az akadémia 
gazdag művelődési-művészeti programjában ismert szerb előadók fognak szerepelni. 

A Sremac-napok keretében ebben az évben is irodalmi estet tervezünk az idei Sremac-díj 
nyertesével, valamint történelmi tribünöket, továbbá tervben van a Niši Népszínház vendégszereplése is.   

Újdonságként, ami jónak mutatkozott, az idén is egy napot el kell különíteni a gyermekeknek, 
tekintettel, hogy a tavalyi évben, amikor ezt kísérletként megtettük, azon a napon az alapítvány helyiségeiben 
legalább száz gyermek fordult meg.   Ezen tapasztalatnál az alapítványon belül fogva meg kell alakítani  az 
irodalmi szekciót.  
 

7. Egyéb tevékenységek 
 

Az irodalmi estek, könyvbemutatók stb. megszervezését illetően az idén a tömegesítésére kell 
törekedni, mivel az alapítvány jó házigazdának és szervezőnek bizonyult. A tervek szerint havonta két ízben 
kerül megtartásra könyvbemutató, irodalmi est, történelmi tribün és hasonló tevékenység, az újdonságot 
jelentő ifjú szakemberek bemutatását célzó IFJÚ TEHETSÉGEK program keretében be kell mutatni a 
fiatalokat, akik irodalommal, archeológiával és hasonló, az alapítvány számára jelentős tevékenységekkel 
foglalkoznak.  

 Az idei tevékenységek kiegészítő részeként tervezzük, hogy az alapítvány jelentősebb szerepet fog 
vállalni a zentai szerb egyházközség által a szerb templomudvarban az eddigiekben már hagyományosan 
szervezett Vid-napi találkozó megszervezésében, és amelyen kórusunk és táncegyüttesünk már részt vett.  
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Az irodalmi szekció, a történelmi-földrajzi archeológiai szekció megalakítása, valamint szépíró 
pályázatok kiírása a cirill írásmód megőrzése céljából elsőbbséget jelentenek az alapítvány 2012. évi 
munkájának bővítésében.  

Az alapítvány a Szent Száva-napi bál újbóli megszervezésével tervezi a hagyományos Szent Száva-
napi bálok régi szerb szokásának visszahozását, és az ezáltal érvényre jutó szellemiséget, amikor is az egyik 
legnagyobb ilyen ünnep, Szent Száva jegyében egy helyen gyűlik össze minden jóakaratú ember. 

Megfelelő alkalommal, az idei évben is biztosítani kell a SVIBOR, a Szerb Vitézi Harcok Egyesült 
vendégszereplését, egy egyesületét, amely az ősi harckészségeket generációról generációra viszi át.  

Az idén is, mint eddig az alapítvány folytatja kitűnő együttműködését a helyi önkormányzattal, mint 
alapítójával, és az így kapott eszközöket rendeltetésszerűen és terv szerint fogja felhasználni.  

Az alapítvány az idén is tervezi, hogy részt vesz a Tartományi Művelődési Titkárság által kiírt, a 
művelődési terület programjának társfinanszírozására, valamint a művelődési intézmények felszerelésére 
kiírt pályázaton, és ettől jelentős céleszközöket vár.  

Az alapítvány finanszírozásának harmadik szegmentuma a tavalyi év folyamán vette kezdetét, és 
folytatódik az idén is, amikor is tárgyalásokat folytatunk a város és a környék gazdasági tényezőivel 
adományaikat illetően, ami a pénzügyi válság miatt nagyon nehéz  lesz.   

 
Zenta, 2012 januárja 
 

 
 

Slobodan Borñoški, 
az alapítvány igazgatóbizottságának elnöke 
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71. 
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 6. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. 
szakasza 1. bekezdésének 7. pontja, Zenta  községben az  egyetemi hallgatók  ösztöndíjalapjának a  
megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  8/2009. sz.) 9. szakasza 1.  
bekezdésének 1.  pontja  és  10. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete  a  2012. 
március 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

SZABÁLYZATOT   ZENTA KÖZSÉGBEN   AZ EGYETEMI HALLGA TÓK   
ÖSZTÖNDÍJALAPJA  ESZKÖZEINEK A  FELOSZTÁSÁRÓL SZÓLÓ  SZABÁLYZAT  

MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉR ŐL   
 

1. szakasz   
 

Ezzel a szabályzattal a KKT módosítja és kiegészíti Zenta községben az egyetemi hallgatók 
ösztöndíjalapja eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzatot (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
16/2009. és 17/2010. sz.), a továbbiakban: szabályzat.  
 

2. szakasz 
 

A 4. szakasz 2. bekezdésében az „októberében” szó helyébe a „novemberében” szó kerül.  
A 4. szakasz 3. bekezdésében az „általános közigazgatási teendők és társadalmi tevékenységek 
osztálya” helyébe az „általános közigazgatási és társadalmi tevékenységek osztálya” kerül.  
 

3. szakasz   
 

A 6. szakasz 1. bekezdésében az „első, második, harmadik és további éves” szavak helyébe „az 
első, második és harmadik fokozatú” szavak kerülnek.  
A 6. szakasz 1. bekezdésének 2. fordulatában „a jelen szabályzat hatálybalépésének, valamint az 
ösztöndíj odaítélését célzó jelentkezése benyújtásának idején” szavak helyébe „legalább egy évet 
megelőzően, valamint az ösztöndíj odaítélését célzó jelentkezés benyújtása idején” szavak kerülnek.  
A 6. szakasz  1. bekezdésének 6. fordulatában a „Szerb Köztársaságban” szavak után az „autonóm 
tartományban vagy helyi  önkormányzati egységben” szavak következnek. 
A 6. szakasz 1. bekezdésének 9. fordulatában:  az „abszolvensi státust” szavak után a  következő  
szavak következnek: „vagy  olyan  státust,  amely a  bolognai  rendszer  szerint  megfelel ezen 
státusnak”,   
A 6. szakasz 1.  bekezdésének  10. fordulata az alábbiak szerint  módosul:   
„-hallgató, aki nem használója ösztöndíjnak vagy hitelnek a Szerb Köztársaság vagy a Vajdaság 
Autonóm Tartomány költségvetéséből, valamint más forrásokból sem.”   
 

4. szakasz   
 
A 7. szakasz 1. bekezdésének 2. fordulatában az „abszolvens” szó után „vagy a bolognai rendszer 
szerint az abszolvensinek megfelelő státus,”.  
A 7. szakasz 1. bekezdésének 5. fordulatában az „ösztöndíj” szó után a „vagy hitel” szavak 
következnek, és a „Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésének” szavak után az „és egyéb 
forrásoknak” szavak következnek.  
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5. szakasz   
 

A 8. szakasz 1. bekezdésében a „10”-es szám helyébe „20” kerül.  
A 8. szakasz 2. bekezdésében a „10”-es szám helyébe „20” kerül”.  
 

6. szakasz   
 

A 10. szakasz 1. bekezdésének 5. fordulatában a „középiskola” szó után a „csak az elsőéves egyetemi 
hallgatók esetében),” szavak következnek.  
A 10. szakasz 1. bekezdésének 6. fordulata az alábbiak szerint hangzik:   
„ –lakhelyigazolást, amelyet  a Belügyminisztérium  hatásköri szerve ad  ki  a jelentkezés benyújtója és 
a  fiatalkorú gyermekek számára, akik a  jelentkezés benyújtóval élnek közös  háztartásban.  
A 10. szakasz 1. bekezdésének 7. fordulatában  a   ” bizonylatot” szó elé a  „megfelelő” szó kerül.   
A 10. szakasz 1. bekezdésének 10. fordulatában a „munkanélküliség bizonyítékát” szavak után az alábbi 
szavak következnek: „a munkanélküli személyekre vonatkozóan, akikkel a kérelem benyújtója egy 
háztartásban él,”.  
A 10. szakasza 1. bekezdésének 13. fordulatában, „a folyószámlakártya mindkét oldalának a 
fénymásolatát” szavak után a következő szavak következnek: „vagy nyilatkozatot arról, hogy ezt 
megteszi az ösztöndíj odaítéléséről szóló rendelet kézhezvételétől számított 8 napon belül, és  tudomásul 
veszi,  hogy  elveszti az  ösztöndíjra való jogosultságot,  amennyiben ezt nem teszi  meg ebben a  
határidőben,”.   
A 10. szakasz 1. bekezdését ki kell egészíteni az alábbi új 15., 16. és  17.  fordulatokkal:   
„-  nyilatkozatot arról, hogy  nem kapnak ösztöndíjat vagy hitelt  a Szerb Köztársaság  vagy a Vajdaság 
Autonóm  Tartomány költségvetéséből, valamint más forrásból sem,   
-  bizonyítékot vagy nyilatkozatot arról, hogy  nem ismételte az egyetemi évek egyikét  sem,   
-  nyilatkozatot  arról, hogy nincsenek munkaviszonyban”. 
 

7. szakasz  
 

A 17. szakasz 1. bekezdésének 6. fordulata az alábbiak szerint módosul:   
„- ha megállapítást nyer, hogy egyidejűleg a Szerb Köztársaság, a Vajdaság Autonóm Tartomány 
költségvetéséből vagy más forrásból eredő ösztöndíjat vagy hitelt vesz fel.”   
A 17. szakaszt az alábbi új 4., 5., 6. és  7.  bekezdésekkel kell kiegészíteni:   
„A  hallgató, aki megvalósította az ösztöndíjra való jogosultságot, és  igazolt  okokból nem kívánja 
felvenni az ösztöndíjat, a  következő akadémiai évben (folytatja  iskoláztatását a felsőfokú  oktatási 
intézményben, amely nem felel meg a jelen szabályzat  6. szakasza 1.  bekezdésének 6. fordulója  
szerinti ismérvnek vagy új szerződést köt az ösztöndíjazásról) kérheti az ösztöndíjazásról szóló   
szerződés  szerinti kötelezettségeinek szünetelését.  A szerződésnek a felsorolt okok miatti szünetelése 
esetén az ösztöndíjazott kötelezettsége a jelen szabályzat 20. szakasza szerinti iskoláztatás befejezését 
követően érvényben marad.   
Az ösztöndíjhasználó szerződött kötelezettségei teljesítése elmulasztásának igazoltságáról és az 
ösztöndíjazásról szóló szerződés szüneteléséről a határozatot a bizottság javaslatára az elnök hozza meg. 
Az ösztöndíjhasználó, kivételesen nem veszti el jogát az ösztöndíjra, ha lemond a Szerb Köztársaság, a 
Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből vagy más forrásból eredő ösztöndíj vagy hitel 
használatáról az osztály levelének kézhezvételétől számított 30 napon belül.  
Az osztály kötelezettsége, hogy azonnal, az értesítés kézhezvételét követően, miszerint az 
ösztöndíjhasználó egyidejűleg kap ösztöndíjat vagy hitelt a Szerb Köztársaság és a Vajdaság Autonóm 
Tartomány költségvetéséből vagy más forrásokból, az ösztöndíjhasználónak elrendelje a levél 
kézhezvételétől számított 30 napos határidőt, hogy nyilatkozhasson.” 
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8. szakasz   
 

A 18. szakasz 1. bekezdésében  „az abszolvensi státus eléréséig” szavak után a „vagy   a  bolognai  
rendszer szerinti, az  ezen státusnak megfelelő státus  eléréséig”  következnek,  és  „a hónap 30-áig” 
után törölni kell  „az előző hónapra vonatkozóan” szavakat.  
A 18. szakasz egy új, 3. bekezdéssel bővül, amely így hangzik:   
„Az októberi hónapban kivételesen a kifizetés azután történik, miután a bizottság a jelen szabályzat  
19. szakasza  2. bekezdésével összhangban  minden hallgató esetében megállapítja, hogy  eleget tett  
a  jelen szabályzat   19. szakasza  1. bekezdésének, míg  az  új ösztöndíjasok esetében  a  folyó  
akadémiai  évben  a  kifizetésre  csak  a  pályázati  eljárás lefolytatása  és az  ösztöndíjazásról szóló 
szerződés  aláírása  után kerül sor.”   
A 18. szakasz  3-5. bekezdése  4-5.  bekezdéssé válik.  
A 18. szakasz  6. bekezdésében az „abszolvensi idő elteltéig”  után a  következő szavak kerülnek 
„vagy  az egyetemi program megvalósításához szükséges tanévszámok kétszeresének megfelelő 
határidő elteltéig”   
 

9. szakasz   
 

A 19. szakasz 1. bekezdésében a „lakhelyről szóló bizonylat” szavakat az alábbi szavakkal kell 
helyettesíteni „lakhelyigazolást, amelyet a Belügyminisztérium hatásköri szerve ad ki”, és a 
„részesül” szó után „a jelen szabályzat 6. szakasza szerinti ösztöndíjban vagy más forrásból 
származó hasonló formájú juttatásban”  szavakat az alábbi szavakkal kell helyettesíteni: „hitelben a  
Szerb Köztársaság és a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből vagy más  forrásokból.”   
 
A 19. szakasz kiegészül az alábbi új 2. és 3. bekezdéssel:   
„Ha az októberi hónap 3 utolsó napján letett vizsga miatt az ösztöndíjas gátolva van abban, hogy az 
előirányozott  határidőben megküldje a bizonylatot a következő egyetemi évre való beiratkozásról, 
köteles erről október végéig írásban tájékoztatni az osztályt, és a következő egyetemi évre való 
beiratkozásról szóló bizonylatot  köteles  a 19. szakasz 1. bekezdése szerinti  határidő letelte után 
legkésőbb  3  napon belül megküldeni.  
Az ösztöndíjazásról szóló szerződés szünetelése esetén is az ösztöndíjas köteles október végéig 
benyújtani az osztálynak a bizonyítékokat a további szünetelés igazoltságáról, vagy arról, hogy 
felléptek a körülmények, amelyek alapján a szerződés szünetelése megszüntethető.”   
A 19. szakasz eddigi 2. bekezdése 4. bekezdéssé válik.  
 

10. szakasz   
 

A 20. szakasz egy új, 7. bekezdéssel bővül, amely így hangzik:   
„Az ösztöndíjazott a 2 éves időszak lejárta előtt nem köteles visszatéríteni az ösztöndíjat, 
amennyiben munkaviszonya saját akaratán kívül megszűnik, azzal a feltétellel, hogy újból munkát 
keres Zenta község területén, és a tanulmányai befejezését követően összesen 6 hónapig nyilván 
lesz tartva  a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal helyileg hatáskörrel rendelkező szervénél, vagy ha 
összesen 2 évet  eltölt munkaviszonyban  Zenta  község területén levő munkáltatónál, és erről  az 
osztálynak megküldi  a  megfelelő bizonyítékokat.”   
A 20. szakasz eddigi 7-11. bekezdései 8-12. bekezdésekké válnak. 
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11. szakasz   
 

A 22. szakaszban az „osztálya” szó után pont következik, és előtte törölni kell az „általános 
közigazgatási és társadalmi tevékenységek” szavakat.  
 

12. szakasz   
 

A 23. szakasz 1. bekezdésének 2. fordulatában a „rendeletben” szót a „jelen szabályzatban és Zenta 
község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja megalapításáról szóló rendeletben” szavakkal kell 
helyettesíteni.  
A 23. szakasz 1. bekezdését ki kell egészíteni egy új, 3. fordulattal, amely az alábbiak szerint 
hangzik:   
„- a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatallal és a szociális partnerrel együttműködve megállapítja a 
hiányszakmákat Zenta község területén, összhangban a jelen szabályzat 3. szakaszának 2. 
bekezdésével.”  
A 23. szakasz 1. bekezdésének eddigi 3-5. fordulatai 4-6. fordulatok lesznek.  
A 23. szakasz 1. bekezdését ki kell egészíteni egy új, 7. fordulattal, amely az alábbiak szerint 
hangzik:   
„- szükség szerint benyújtja a munkájáról és az eszközök használatáról szóló jelentést a község 
polgármesterének, de évente egyszer, a naptári év végén a Községi Képviselő-testületnek.”.  
 

13. szakasz   
 

A jelentkezési űrlap az alábbiak szerint módosul:   
A jelentkezés címében a „2009/2010” számokat vonallal kell helyettesíteni.  
Az űrlap VII. fejezetében a „2009/2010 tanév” szavakat az „aktuális akadémiai év” szavakkal kell 
helyettesíteni. Az első nyilatkozatban „amelyet az Oktatás- és Sportügyi Minisztérium, más alap, 
alapítvány, munkaszervezet, vállalat vagy hasonló adományoz, és nem vagyok használója más 
forrásokból eredő ösztöndíjnak vagy hasonló juttatásnak, kivéve külföldit” szavakat az alábbi 
szavakkal kell helyettesíteni „a Szerb Köztársaság vagy a Vajdaság Autonóm Tartomány 
költségvetéséből és  más forrásból sem.”  
A szövegben, amely  a  csatolmányokat  állapítja  meg,  amelyeket a jelentkezéshez  kell mellékelni, 
az alábbi  módosításokat kell  eszközölni:   
- az 5) pontban a „középiskola” szó után az alábbi szavak következnek: „(csak elsőéves hallgatók 
számára)”  
a 6) pontban,  a „Lakhelyigazolás”  szót  az alábbi szavakkal kell helyettesíteni: „Lakhelyigazolás, 
amelyet a Belügyminisztérium hatásköri szerve ad ki”, 
- a 7) pontban, a „bizonylat” elé a „megfelelő” szó kerül,   
- a 8) pontban a „jövedelmet valósít meg” szavak kiegészülnek a „(a munkáltató keresetről szóló  
igazolása  és  az  Adóigazgatóság igazolása  a jövedelemről vállalkozók esetében)” szavakkal  
- a 11) pontban „a jelen szakasz 5. fordulata szerinti személyek” szavakat a „jelentkezés benyújtója 
és kiskorú személyek” szavakra kell cserélni,   
- a 12) pontban a „folyószámla” szó után a „vagy nyilatkozat arról, hogy ezt megteszi az ösztöndíj 
odaítéléséről szóló rendelet kézhezvételétől számított 8 napon belül, és tudomásul veszi, hogy 
elveszti az ösztöndíjra való jogosultságot, amennyiben ezt nem teszi meg ebben a határidőben,”.   
Emellé új, a 13-16. pontokkal egészül ki, amelyek az alábbiak szerint hangoznak:  
„13) A közös háztartás iskoláztatáson levő tagjainak az iskolába  való beiratkozásról szóló 
igazolása,  
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14) A család munkanélküli tagjának  nyilatkozata   jövedelmének mértékéről, amelyet  
idénymunkák  végzésével  vagy hasonló módon valósít meg 
15) Bizonyíték vagy nyilatkozat arról, hogy nem ismételt egy egyetemi évet sem,  
16) Nyilatkozat, miszerint nincsenek munkaviszonyban.”   
 

14. szakasz   
 

A jelen szabályzat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon 
lép hatályba.   
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE     Rácz Szabó László s. k.,   
Szám: 415-5/2012-I                                                                             
                                                                                                            Zenta KKT elnöke 
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72. 
 
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. március 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI  STEVAN SREMAC ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉK TAGJÁNAK 

FELMENTÉSÉRŐL 
 

I. 
A Községi Képviselő-testület felmenti a zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszéktagját, 
éspedig: 
 

– Pósa Soós Teodóra Bogaras, Testvériség–egység 1. sz. alatti lakost – a helyi önkormányzat 
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. Itt nyilvánvalóan az említett törvény 54. 
szakaszának 11. bekezdésére gondolnak. Nevezetesen egészen az idei év júliusának közepéig, 
amikor a köztársasági elnök kiadta az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 
módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény kihirdetéséről szóló rendeletet (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 52/2011. szám), az 54. szakasz szóban forgó 11. bekezdése 10. bekezdés volt, és csak a 
módosításokról és kiegészítésekről szóló említett törvény 10. szakaszának rendelkezéseivel vált 11. 
bekezdéssé. A törvényhozó nyilvánvalóan elmulasztotta összehangolni az oktatási és nevelési 
rendszer alapjairól szóló említett törvény 55. szakasza 3. bekezdésének 5. pontját, de a törvényhozó 
szándéka mégis eléggé világos. 
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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. 
 
A Zentai Stevan Sremac Általános Iskola igazgatója 2012. február 9-én kelt levelében értesítette a 
Zentai Községi Képviselő-testület elnökét, hogy Pósa Soós Teodóra, akit a Zentai Községi 
Képviselő-testület 2012. január 26-án tartott rendkívüli ülésén nevezett ki a Zentai Stevan Sremac 
Általános Iskola iskolaszéktagjának, 2012. február 1-jén munkaviszonyt létesített a szóban forgó 
oktatási-nevelési intézményben, ezért az 54. szakasz 11. bekezdése 2. pontja értelmében kérte Pósa 
Soós Teodóra felmentését és a  Zentai Stevan Sremac Általános Iskola új iskolaszéktagjának 
kinevezését.  
 
A Zentai Községi Képviselő-testület a zentai Stevan Sremac Általános Iskola 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: 020-24/2012-I                                                                 
                                                                                                   a Zentai KKT elnöke  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
- 14. szám - 

2012.03.31. 

 

 298 

73. 
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 
53. szakaszának 2. bekezdése, 54. szakaszának 2., 3., 5. és 15. bekezdése és 55. szakaszának 1. és 4. 
bekezdése, A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
72/2009. 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. március 30-án 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: 
 

– Nagy Némedi Attila, Felsőhegy, Vajdasági Brigádok u. 30. 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. 
 

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 Zentai Stevan Sremac Általános Iskola igazgatója 2012. február 9-én kelt levelében értesítette a 
Zentai Községi Képviselő-testület elnökét, hogy Pósa Soós Teodóra, akit a Zentai Községi 
Képviselő-testület 2012. január 26-án tartott rendkívüli ülésén nevezett ki a Zentai Stevan Sremac 
Általános Iskola iskolaszéktagjának, 2012. február 1-jén munkaviszonyt létesített a szóban forgó 
oktatási-nevelési intézményben, ezért Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az 
SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és 52/2011. sz.)  54. szakaszának 11. bekezdése 2. pontja 
értelmében kérte Pósa Soós Teodóra felmentését és a  Zentai Stevan Sremac Általános Iskola új 
iskolaszéktagjának kinevezését. Ennek szellemében felkérték a Magyar Nemzeti Tanácsot, hogy 
adjon javaslatot a zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszéktagjának kinevezésére.  
 
A Magyar Nemzeti Tanács 2012. március 9-én kelt levelében megküldte a zentai Stevan Sremac 
Általános Iskola iskolaszéktagjai kinevezésének javaslatáról szóló, MNT-351/K/2012-O/418/2 
szám alatti végzést, amellyel Nagy Némedi Attila felsőhegyi magyar nyelv- és irodalom szakos 
tanár kinevezését javasolja a zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszéke tagjának. 
 
Az említett jelöltre vonatkozóan megkérték a Szerb Köztársaság Belügyminisztériuma bűnügyi 
nyilvántartásának adatait, valamint személyes nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kinevezésének 
nincs törvényes akadálya.  
 
A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott előterjesztője javaslatot tett Nagy Némedi Attila, Felsőhegy, Vajdasági brigádok u. 
30. sz. alatti lakos, magyar nyelv- és irodalom szakos tanár kinevezésére, a Magyar Nemzeti Tanács 
javaslatára a helyi önkormányzat képviselőjének. 
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A Zentai Községi Képviselő-testület a zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszéktagjának 
kinevezésére vonatkozóan a Magyar Nemzeti Tanács és a Zentai Községi Tanács javaslatának, 
valamint 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: 020-29/2012-I                                                                     
                                                                                                        a Zentai KKT elnöke  
 
 
 
 
 
 
 
74. 
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 22 pontja 
alapján, kapcsolatban a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal szervezetéről szóló rendelet (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 9/2010. szám) 5. szakaszának 7. pontjával a Zentai Községi Képviselő- 
testület  a 2012. március 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

 
H  A  T  Á  R  O  Z  A  T  O  T 

A ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2011. ÉVI MU NKÁJÁRÓL SZÓLÓ 
JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL 

 
I. 

A Községi Képviselő-testület ELFOGADJA a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 2011. évi 
munkájáról szóló jelentést.  
 

II. 
Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
SZÁM: 03-1/2012-I 

 Rácz Szabó László s. k., 
A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-  

TESTÜLET ELNÖKE 
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75. 
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. 
bekezdésének 22. és 33. pontja és a költségvetés-felügyeleti szolgálat  megalapításáról és 
működéséről szóló  rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 18/2010., 19/2010. sz. – kiig., 
2/2011. és  6/2011. sz.)  14. szakaszának 2. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete 
a  2012.március 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T  
A 2011. ÉVBEN ELVÉGZETT KÖLTSÉGVETÉSI ELLEN ŐRZÉSEKRŐL SZÓLÓ 

ÉVES JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL   
 

I.  
 

A képviselő-testület ELFOGADJA  a 2011. évben elvégzett költségvetési ellenőrzésekről szóló 
éves jelentést.  
 

II.  
 

A képviselő-testület TUDOMÁSUL VESZI a 2011. évben az alábbi költségvetési 
eszközhasználók, illetve közvállalat esetében elvégzett költségvetési ellenőrzésekről szóló 
jegyzőkönyvek tartalmát:  zentai STEVAN SREMAC Helyismereti Alapítvány,  Zenta Község 
Sportszövetsége,  Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ, Bolyai Tehetséggondozó 
Gimnázium és Kollégium,  Istorijski Arhiv – Történelmi Levéltár, Községi Közigazgatási 
Hivatal, Stevan Sremac Általános  Iskola,  zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola,  Istorijski 
Arhiv – Történelmi Levéltár (rendkívüli ellenőrzés),  Egészségügyi Középiskola,  Felsőhegyi 
Helyi Közösség és Elgas KV.  
 

III.  
 

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE    Rácz Szabó László s. k.,  
Szám:40-5/2012-I          
                                                                                                      Zenta  KKT elnöke   
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76. 
 

A sportról szóló   törvény (az  SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011. sz.)  44. szakaszának 1.  
bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló törvény (az  SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. 
szakasza 1. bekezdésének 19. pontja és Zenta község statútuma  (Zenta Község Hivatalos Lapja,  
5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének  26. pontja  alapján, Zenta Község Képviselő-testülete  a  
2012. március 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi    
 
 

V É G Z É S T 
ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A  SPORTEGYESÜLETEK ELNEVEZÉ SÉBEN A  

ZENTA,  ILLETVE A СЕНТА-ZENTA  SZAVAK HASZNÁLATÁNAK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

 
 

1. szakasz 
A KKT jóváhagyja Zenta község területén az alábbi sportegyesületeknek, hogy elnevezésükben 
használják a Zenta, illetve a Сента-Zenta szavakat:  
 
1. Zentai atlétikai klub Zenta,  
2. Hőlégballon klub Сента-Zenta, 
3. Úszóklub RAJTKŐ ZENTA. 
    
 

2. szakasz 
 
Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.   
                                                                                                                                             
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  Rácz Szabó László s. k., 
Szám: 010-1/2012-I         
                                                                        Zenta Község Képviselő-testületének elnöke    
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77. 
 

A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009. sz. és 92/2011. sz.) 
34. szakasza 1. bekezdésének 9a) pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2012. 
március 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi   
 
 

V É G Z É S T   
A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK 2011. ÉVI 

MUNKAJELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL   
 

I.  
A KKT elfogadja Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a 2011. évi éves 
munkajelentését.   

II.   
A jelen végzést közzé kell  tenni  Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET    Rácz Szabó László s. k., 
Szám: 217-49/2012-I        
                                                                             A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
                                                                                                     ELNÖKE 
 
 
 
78. 

 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 20. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. 
sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 9. és 22. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2012. 
március 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi   
 

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

2011. ÉVI MUNKAJELENTÉSÉT  
 

I.  
 

A képviselő-testület elfogadja a zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány 2011. évi 
munkajelentését.   
 

II.  
 

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.   
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE     Rácz Szabó László  s. k., 
Szám: 415-4/2012-I                                                                              
                                                                                                            Zenta KKT elnöke   
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79. 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/94. szám) 21. 
szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, a művelődésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
72/2009. szám) 44. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, a helyi önkormányzatokról szóló törvény 
(az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, Zenta 
község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 9. és 
28. 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 8. 
pontja  alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012. március 30-án tartott ülésén meghozta az 
alábbi 
 
 

V É G Z É S T 
A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 2011. ÉVI MUNKAPROGRAM JÁNAK 

TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL 
 

I. 
A képviselő-testület ELFOGADJA a zentai Történelmi Levéltár 2011. évi munkaprogramjának 
teljesítéséről szóló jelentést.  
 

II. 
Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                        Rácz Szabó László s. k., 
Szám: 63-2/2012-I                                                   
                                                                                                   a Zentai KKT elnöke  
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80. 
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 33. pontja alapján  
Zenta Község Képviselő-testülete  a  2012. március 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi   
 
 

 V É G Z É S T   
 

I.  
 

A KKT ELFOGADJA a  kezdeményezést a vámszabadövezet létrehozásához.   
 

II.  
 

A KKT kötelezi a Közigazgatási Hivatalt, hogy a helyi önkörmányzattal, a Kezdeményezés 
javaslattevő képviselőjével és a szabadkai PHIWA Kft. Gazdasági társasággal együttműködve 
kidolgozza a komplett dokumentációt a vámszabadövezet megalapítására vonatkozóan a zentai 
Újvidéki út sz. n. alatti elhelyezkedésen, amely a szabadkai PHIWA KFT. Gazdasági társaság 
tulajdona, és amely telek a zentai kataszteri község ipari övezetében található a 8141-es és a 8142-es 
parcellaszámon 10 ha 51 ár és 60m2 területen.  

 
A KKT megbízza Zenta község polgármesterét, hogy kössön szerződést a szabadkai PHIWA Kft. 
Gazdasági társasággal az egymás közötti viszonyokról a szabad övezet megalapítása tekintetében, a 
telekhasználattal kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről, valamint a munka szükségleteire a 
meglévő létesítményekről és a Gazdasági Társaságban való részvétel szabályozásáról, amely a 
szabad övezetet irányítja, azzal, hogy a vámszabad övezet igazgatóját a szabadkai PHIWA Kft. 
nevezi ki. 

 
III.  

 
A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET   
SZÁM: 483-1/2012-I             Rácz Szabó László s. k.,  
        
                         a  képviselő-testület elnöke   
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 
79. szakaszának 1. pontja  alapján benyújtjuk az  alábbi  
 

K E Z D E M É N Y E Z É S T 
 

A ZENTAI SZABADÖVEZET MEGALAPÍTÁSÁRA 
 

I n d o k o l á s 
 

A szabadkai PHIWA Kft. gazdasági társaság, székhelye Corvin Mátyás u. 17. levélben  Zenta 
község Helyi  Önkormányzatához fordult,  hogy kifejezze  készségét, hogy  a  zentai,  Újvidéki  út 
sz.  n. alatti logisztikai  központ  területén, amely telek  a vállalat  tulajdona,  és   a zentai kataszteri 
község  8141-es és 8142-es parcelláján helyezkedik  el 10 ha  51 ár és  60 m2  területen  és  az  ipari  
övezetben található,  vámszabad  övezetet alapítson Zentán (a szabadkai PHIWA Kft. gazdasági 
társaságnak  már van két vámszabad területe  és azok területén Szabadkán és Nagybecskereken 
folytatja üzletvitelét), amely lokáció teljes egészében  eleget tesz a vámszabad  övezet  
megnyitására  előirányozott  feltételeknek,  összhangban a  vámszabad övezetekről szóló 
törvénnyel.   
 
A vámszabad övezetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006. sz.) 6. szakasza 2. 
bekezdésének 6. pontja alapján 
 
a vámszabad övezet megalapításának igazoltsága az alábbiakban tükröződik:   
 

1. Zenta  község közlekedési szempontból  rendelkezik szárazföldi, vasúti és  nemzetközi  
folyami összekötöttséggel a világgal, amely biztosítja a világgal a zavartalan utas-, áru- és 
szolgáltatásszállítást.  

2. Zenta község területén a gazdaság fejlettségéről, a lakosok, a foglalkoztatottak és a 
munkanélküliek számáról szóló adatok utalnak a fejlődés, és a foglalkoztatottság nyújtotta 
előnyök kihasználásának szükségességére, amelyeket a vámszabad övezeteken belüli 
üzletvitel nyújt, valamint az üzletvitel feltételeire, amelyeket ezen belül az érvényes 
törvényalkotások állapítanak meg.  

3. A zentai, Újvidéki út sz. n.  alatti  logisztikai központ   területe,  amely  a vállalat  tulajdona,  
és   a zentai kataszteri község  8141-es és 8142-es parcelláján helyezkedik  el 10 ha  51 ár és  
60 m2  területen és az  ipari  övezetben található, amely lokáció teljes  egészében  eleget  
tesz   Zentán,  a Vámszabad Övezet  megnyitására  előirányozott  feltételeknek.  

4. A 3. pontban körülírt logisztikai központ fel van szerelve infrastruktúrával és különböző 
nagyságú kiépített raktárhelyiségekből áll, összesen kb. 15.000 m2 és  90.000 m2  területen,   
azzal, hogy  a gazdasági társaság kész a Vámszabad  Övezetben  új létesítmények 
kiépítésére.   

5. Alapvető célokként, amelyeket Zentán a Vámszabad Övezet alapításával el szeretnénk érni, 
az alábbiakat kell kiemelni: a termelés és a kivitel növekedése és a zentai gazdaságnak a 
külföldi piacokra való dinamikusabb kitörése, a hazai és külföldi tőke vonzásával korszerű 
technológiák transzferje, új felszerelés beszerzése, hazai és  külföldi  nyersanyagok, energia 
és  komponensek felhasználása, a foglalkoztatottság növekedése, összhangban a  
versenyelőnnyel, amelyet  Zenta  fontos  közúti, vasúti  és folyami utak  melletti 
elhelyezkedése, közelsége Belgrádhoz, Újvidékhez, Szabadkához és a magyar határhoz 
(EU) nyújt.  
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6. A zentai Vámszabad Övezet keretében elő van látva úgy a termelési-ipari tevékenység, 
amelyben Zenta község hagyománnyal rendelkezik, mind új ipari és harmadik szektor 
termékeinek tevékenysége, amelyekhez jelen van a szükséges tudás, tapasztalat, szakmai- és  
munkaerő.   

7. A zentai Vámszabad Övezet megalapításakor tiszteletben tartanánk a jogszabályokat és  a  
környezetvédelmi, az emberek és  javak védelmének intézkedéseit, valamint az ország 
biztonságát, ahogyan azt  a  vámszabad övezetekről szóló törvény  6.  szakasza  
előirányozza.   

8. A zentai Vámszabad Övezetet igazgató gazdasági társaság kötelezettségeivel,  a  
törvényekkel és más  jogszabályokkal összhangban, biztosítja  a vámfelügyelet és a 
vámeljárás feltételeit,   ami előfeltétele a működés megkezdésének.   

9. A zentai Vámszabad Övezet megalapításának  gazdasági igazoltsága,  hogy:   
- az árutermelés és szolgáltatásnyújtás tervezett terjedelme az övezetben, ezen áruk és 

szolgáltatások értékesítése, és a piacok, amelyeken az áruk és szolgáltatások 
elhelyezésre kerülnek pozitív hatást mutatnak a külkereskedelmi mérlegre,  

- az övezetet igazgató gazdasági társaság és az övezetet használók foglalkoztatási terve 
az első két évben legalább 100 személy foglalkoztatását irányozza elő,   

- az övezetben a tervezett gazdasági tevékenység ellátása pozitív hatással lenne a 
vámszabad övezeten kívül üzletvitelt folytató gazdasági alanyok fejlődésére is,  

- a beruházási befektetés tervezett terjedelme meghaladja a 3.000.000,00 euró összeget, 
amelyből az  első évben  az átmeneti  összeg  1.000.000,00 eurót tenne. Ezt a tényt 
bizonyítja az eddigi gyakorlat a  helységekben, ahol  vámszabad  övezetek működnek, 
valamint   a  PHIWA Kft. gazdasági társaság tapasztalata és adatai, amelyeket  az 
előző időszakokban  elért.  A sikeres üzletvitel biztosítéka maga a tény, hogy a  
PHIWA Kft., amelynek többéves tapasztalata van,  sikeresen átvette a vámszabad 
övezet koordinálásának  kötelezettségét,  új, külföldi  befektetőt felkutatásával.  

 
A zentai Vámszabad Övezet megalapítása céljából a Helyi Önkormányzat és a szabadkai PHIWA 
Kft. gazdasági társaság között  a  vámszabad  övezetekről szóló törvénnyel összhangban  szerződést  
kell  kötni az egymás közötti viszonyokról, a vámszabad övezet megalapítása tekintetében, a 
telekhasználattal kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről, valamint a munka szükségleteire  a 
meglévő  létesítményekről és a gazdasági társaságban való részvétel szabályozásáról, amely a 
vámszabad  övezetet irányítja. A hatékonyabb üzletvitel és a külföldi beruházókkal a jó kapcsolat 
fenntartása érdekében a zentai Vámszabad Övezet igazgatóját a szabadkai PHIWA Kft.-nek kell 
kineveznie.  Egyúttal a tárgyalásokba be kell kapcsolni a jelen kezdeményezés javaslattevőjének 
képviselőjét is.  
 
A PHIWA Kft. gazdasági társaságnak  a Zentai Községi Közigazgatási Hivatallal együttműködve  
elő kell készítenie a  vámszabad  övezet  megalapításának és bizonyos termelési programok és azon 
belül szolgáltatói tevékenységek megvalósítása jóváhagyásához  szükséges  dokumentumokat,   
éspedig:   

- elő kell készíteni a gazdasági tevékenység ellátásának feltételeiről, a 
környezetvédelemről és a   belső rendről szóló rendeletet,  

- elő kell készíteni a gazdasági igazoltságról szóló elaborátumot az övezet területének 
meghatározására vonatkozóan, különös tekintettel a külföldi befektetés 
százalékarányára, a várt hatások becslését, különösen az árutermelés és 
szolgáltatásnyújtás tekintetében, a foglalkoztatás és a korszerű technológiák transzferje 
terén, a tevékenységek felsorolása mellett, amelyeket az övezeten belül fognak ellátni,  
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- elő kell készíteni a többi dokumentumot, valamint a rendelete Zentán a 
vámszabadöveyet megállapítása igazoltságának véleményezéséről, amely összhangban 
a vámszabad övezetekről szóló törvénnyel a Szerb Köztársaság Kormánya hatásköri 
Pénzügyminisztériumához a kérelem mellé kell csatolni   

 
Tekintettel a fent előterjesztettekre, javasoljuk a képviselő-testületnek a végzésjavaslat és a 
kezdeményezés megvitatását és elfogadását.  
 

 
                                                          Meghatalmazott javaslattevő   

 
                                                      a Magyar Polgári Szövetség  

                                                 képviselői  
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81. 
 

ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN ZAJLÓ KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 
BIZTONSÁGÁNAK EL ŐMOZDÍTÁSÁRA SZÁNT 2012. ÉVI  

PÉNZESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ 
 

P R O G R A M  
 

I.  
 

Ezzel a programmal a 2012. évben megtervezzük a pénzeszközöket a Zenta község területén zajló 
közúti közlekedés biztonságának előmozdítására a tervek, programok projektumok és más 
aktivitások kidolgozására és megvalósítására.    
 

II.  
 

A program megvalósítására  Zenta község költségvetéséből és a közúti közlekedésbiztonságról 
szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 41/2009., 53/2010. és 101/2011. sz.) 17. szakasza 2. 
bekezdésének  2. pontja szerinti  közlekedési szabálysértések után fizetendő pénzbírságokból eredő 
bevételekből tervezzük az eszközöket 30% mértékig, 16.750.000,00 dinár teljes összegben, éspedig:   
 

- szemafórok karbantartása          350.000,00 dinár   
- a vertikális útburkolati jelek karbantartása      1.000.000,00 dinár 
- a horizontális útburkolati jelek festése       1.000.000,00 dinár   
- a helyi utak téli karbantartása       2.000.000,00 dinár   
- aprókockás ösvények kiépítése és újjáépítése           400.000,00 dinár  
- az út menti szegélyek karbantartása       1.000.000,00 dinár  
- az aszfalt utak menti peremek karbantartása     1.000.000,00 dinár  
- járdák kiépítése és szanálása       4.000.000,00 dinár   
- a közlekedési szabálysértések pénzbírságaiból eredő bevételek   6.000.000,00 dinár   

 
III.  

 
A jelen program II. pontja szerinti eszközöket rendeltetésszerűen kell felhasználni a helyi 
önkormányzatnak a közlekedést szabályozó törvényből eredő kötelezettségeinek a finanszírozására:   
 

• a közutak kiépítésére, újjáépítésére, karbantartására és védelmére, valamint az 
említett célokra a hitelek használatának és törlesztésének költségeire,  

• a közlekedési útburkolati jelek elhelyezésére, cseréjére és felújítására, az utak és 
létesítmények felszerelésére és az utak, a közlekedés és a környezet védelmi 
felszerelésére, a forgalom műszaki szabályozásáról szóló határozat alapján, amelyet 
a közlekedési teendőkben hatáskörrel rendelkező községi szerv ad ki,  

• Zenta községben a közlekedésbiztonsági tanács működésére,  
• a közlekedésbiztonság terén megelőző-promóciós aktivitásokra,   
• a közlekedésbiztonság terén tudományos-kutató munkára, és   
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• az utakon a közlekedést ellenőrző és szabályozó közlekedési rendőrség egységeinek, 
és más, a közlekedésbiztonság teendőiben hatáskörrel rendelkező szervek műszaki 
felszereltségére.  

 
A Zenta község költségvetését megillető pénzbírságokból eredő eszközök 30%-ából az eszközök 
50%-át a község közlekedési infrastruktúrájának javítására kell felhasználni, amelynek területén a 
szabálysértésre sor került.  
 
 
1. SZEMAFÓROK KARBANTARTÁSA                350.000,00 dinár  
 
    Az alábbiakra vonatkozó program megvalósítása van terven:   
 

• Zenta község területén a szemafórok folyó karbantartása  és   
kisebb beavatkozások                   350.000,00 
dinár  

 
 
2. A VERTIKÁLIS ÚTBURKOLATI JELEK KARBANTARTÁSA          1.000.000,00 dinár  
 
    Az alábbiakra vonatkozó program megvalósítása van tervben:   
 

• Zenta község területén a vertikális közlekedési jelek  
      elhelyezésére, cseréjére és felújítására             1.000.000,00 dinár  

 
 
3. A HORIZONTÁLIS ÚTBURKOLATI JELEK KARBANTARTÁSA         1.000.000,00  dinár   
 
    Az alábbiakra vonatkozó program megvalósítása van tervben:   
 

• Zenta község területén a horizontális útburkolati jelek  
felújítása                  1.000.000,00 dinár  

 
 
4. A HELYI UTAK TÉLI KARBANTARTÁSA             2.000.000,00 dinár   
 
    Az alábbiakra vonatkozó program megvalósítása van tervben:  
 

• Zenta község területén a téli szolgálat operatív terve szerint 
az utaknak a  téli időszakban való karbantartása            2.000.000,00 dinár  

 
 
5.  APRÓKOCKÁS ÖSVÉNYEK KIÉPÍTÉSE ÉS  ÚJJÁÉPÍTÉSE              400.000,00 dinár   
 
     Az alábbiakra vonatkozó program megvalósítása van tervben:  
   

• Zenta község területén aprókockás ösvények kiépítése és   
újjáépítése                    400.000,00 dinár  
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6. AZ ÚT MENTI SZEGÉLYEK KARBANTARTÁSA             1.000.000,00 dinár  
 
    Az alábbiakra vonatkozó program megvalósítása van tervben:   

• Zenta község területén a magas útszegélyek gépi eltávolítása  
a fölösleges föld elszállításával               1.000.000,00 dinár  

 
 
7. AZ ASZFALT UTAK MENTI PEREMEK KARBANTARTÁSA                   1.000.000,00 dinár   
 
    Az alábbiakra vonatkozó program megvalósítása van tervben:   
 

• Zenta község területén az utak peremek menti tisztítása 
a föld elszállításával                 1.000.000,00 dinár  

 
8. JÁRDÁK KIÉPÍTÉSE ÉS SZANÁLÁSA              4.000.000,00 dinár  
 
    Az alábbiakra vonatkozó program megvalósítása van tervben  
 

• Zenta község területén járdák kiépítése és szanálása             4.000.000,00 dinár   
 
 
9. PÉNZBIRSÁGBÓL EREDŐ ESZKÖZÖK              6.000.000,00 dinár   
 
    Az alábbiakra vonatkozó program megvalósítása van tervben:   
 

• az utakon a közlekedést ellenőrző és szabályozó  
közlekedési rendőrség egységeinek, és más, a  
közlekedésbiztonság teendőiben hatáskörrel rendelkező  
szervek műszaki felszereltségére,              2.000.000,00 dinár  

• Szerencsésen az iskolába – szerencsésen a közlekedésben c.    
akció megszervezése                    150.000,00 
dinár   

• a közlekedési poligon és kabinet felszerelése     400.000,00 dinár  
• a Népkertben levő közlekedési poligon útburkolati jelzése    200.000,00 dinár   
• a Mit tudsz a közlekedésről c. iskolai és községi verseny   

megszervezése és lefolytatása        250.000,00 dinár   
• a község területén az utak szanálása                           3.000.000,00 

dinár  
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IV.  
 

A jelen program 9. pontja szerinti aktivitások finanszírozására és társfinanszírozására a közlekedési 
szabálysértések pénzbírságaiból a Zenta község költségvetését megillető eszközök befolyásától 
függően kerül sor.  
 

V.  
 

Ha a közlekedési szabálysértések pénzbírságaiból az eszközök befolyása nem a tervezett összegben 
valósul meg, Zenta község  polgármestere megállapítja az elsőbbséget élvező aktivitásokat.  
 

VI.   
 

A jelen program II. pontja szerinti eszközök emelkedhetnek a védnökök által a helyi önkormányzati 
egység számára adott ajándékok vagy adományok összegével, amelyet ezzel a programmal  
összhangban kell  felhasználni.  
 

VII. 
 

A program megvalósítása és az egyes programok végrehajtása feletti felügyeletet a Zentai Községi 
Közigazgatási Hivatal közlekedési teendőkben hatáskörrel rendelkező szerve látja el.  
 

VIII.  
 

A jelen programot közzé kell tenni  Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
 
KÖZSÉGI TANÁCS         Širková Anikó s. k.  
Szám:  344-2/2012-III              a Községi Tanács elnöke   
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82. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG   
ZENTA KÖZSÉG   
RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 
Szám: 217-2-15/2012-II   
Kelt: 2012. 03. 16.  
 
A rendkívüli állapotokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/09.  és  92/2011. sz.) 15. 
szakasza,  a rendkívüli állapotok törzskarának összetételéről és munkamódjáról szóló 
kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2010. sz.) 17. szakasza 2. és 3. bekezdése, 
valamint  Zenta  község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  5/2011. sz.) 75. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja  alapján a rendkívüli helyzetek községi törzskara 2012. 03. 16-án meghozta  
az alábbi   
 
 

V É G Z É S T   
 

1. A törzskar elfogadja a rendkívüli helyzetek községi törzskarának a 2012. 02. 07-én tartott 
ülésén felvett 217-2-4/2012-II-es számú jegyzőkönyvét.  

2. A törzskar elfogadja a rendkívüli helyzetek községi törzskarának munkájáról szóló egységes 
jelentést, Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara tagjainak az egyenkénti 2011. 
évi jelentéseivel együtt. Az említett egységes jelentést a törzskar elfogadás céljából utalja 
Zenta Község Képviselő-testülete elé.   

3. A törzskar elfogadja Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának 2012. évi 
munkatervét és elfogadás céljából utalja azt Zenta Község Képviselő-testülete elé.    

4. A törzskar elfogadja Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának 
munkaelemzését a rendkívüli helyzet időtartamára, 2012. 02. 05-től a 2012. 02. 22-éig tartó 
időszakra vonatkozóan.   

5. A törzskar jóváhagyja Zenta község területén a rendkívüli helyzet idején a hóeltakarítás 
során, a 2012. 02. 03-tól a 2012. 02. 18-ig terjedő időszakban végzett munkálatok 
költségeinek kifizetését a VOJPUT Rt. Társaságnak 2.223.544,80 (kétmillió-
kétszázhuszonháromezer-ötszáznegyvennégy dinár és  80/100) dinár teljes  összegben.  a 
rendkívüli helyzetre elkülönített  eszközök terhére 

6. A törzskar jóváhagyja Zenta község területén a hóeltakarítás során a 2012. 02. 08-tól a 2012. 
03. 01-jéig terjedő időszakban végzett munkálatok költségeinek kifizetését a Zentai 
Kommunális-lakásügyi Közvállalatnak 322.789,00 (háromszázhuszonkétezer-
hétszáznyolcvankilenc dinár és  00/100) dinár teljes összegben a rendkívüli helyzetre   
elkülönített  eszközök terhére.   

7. Tájékoztatni kell Matykó Árpádot, Zenta Község Közigazgatási Hivatala költségvetési és 
pénzügyi osztályának vezetőjét a végzés 5. és 6. pontjáról.  

8. A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 

Širková Anikó s. k.,  
 

a rendkívüli helyzetek községi 
 törzskarának parancsnoka   
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KIADÓ:  Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Fő tér 1. 
Telefon: 024/655-411 

FELELŐS 
SZERKESZTŐ: 

 

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

 

ÉVI 
ELŐFIZETÉS: 

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 
 


