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A helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007.
sz.) 20. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 75.
szakaszának 14. pontja alapján Zenta község polgármestere meghozta az alábbi
RENDELETET
ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN ELEMI CSAPÁS - SZÁRAZSÁG KIHIRDETÉSÉRŐL
1. szakasz
Zenta község területét nagymértékű elemi csapás - szárazság sújtotta területté
nyilvánítom.
2. szakasz
A jelen rendeletet Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 217-60/II-2012
Kelt: 2012. 08. 08.
Zenta

Ceglédi Rudolf s.k.

A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

INDOKLÁS:
Zenta község területén a mezőgazdasági kár becslésében illetékes bizottság 2012.07.25-i
elaborátuma alapján megállapítást nyert, hogy a község területén 21.239 ha művelhető
mezőgazdasági földterület van bevetve különféle kultúrával.
2011 őszén és a téli időszak folyamán a csapadék elmaradása, valamint a 2012. évi vegetáció során
a hosszabb ideig tartó, magas hőmérsékletekkel és a levegő alacsony relatív nedvességtartalmával
járó csapadékhiány Zenta község területén nagy szárazsághoz vezetett. Zenta község területén 2012
júniusában és júliusában a csapadékhiány és az állandó magas hőmérséklet jelentős kárt okozott
minden vetésben. A bizottság becslése szerint a megbecsült kár összesen 2.347.162,63 dinárt tesz
ki. Az említett kár becsült értéke túllépi Zenta község területén az előző évben megvalósított
nemzeti jövedelem 10%-át, így az elemi csapások elleni védekezésre és a szanálásra szánt eszközök
használatáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 50/92. sz.) 4. szakaszának 1. bekezdése
szerint az elemi csapás – szárazság által okozott kár nagyobb terjedelmű.
A zentai községi rendkívüli állapotok törzskarának javaslatára, amely a 2012. 08. 08-án tartott
ülésén teljes egészében elfogadta a bizottság által készített, a mezőgazdasági vetésekben okozott kár
megbecsüléséről szóló elaborátumot és meghozta a végzést Zenta község polgármesterének javaslat
benyújtásáról Zenta község területén a szárazság miatti nagyobb mértékű elemi csapás
kihirdetéséről szóló rendelet meghozatalára, így Zenta község polgármestere a fentiek értelmében
meghozta a rendeletet.
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RENDELET ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN ELEMI CSAPÁS SZÁRAZSÁG KIHIRDETÉSÉRŐL
PÁLYÁZAT a zentai Kommunális Lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának
megválasztására és kinevezésére
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Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Fő tér . 1.
Telefon: 024/655-444
Telefon: 024/655-444
Körmöci Károly okleveles jogász, a Zentai KKT titkára
2.400,00 din. Az előleget háromhavonként vagy egy évre előre kell
fizetni. A hirdetés díja 2.000,00 dinár, előfizetőknek 1.000,00 dinár.
A költségvetés használóinak a hirdetés díjmentes.
840-745151843-03 – községi szintű egyéb bevételek
Képviselő-testületi és végrehajtási osztály
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