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205.

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50.
szakasza, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának
13. pontja és a Zentai Községi Tanácsról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 15/2008.
szám) 10. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012. október 29-én tartott ülésén
meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI KÖZSÉGI TANÁCS TAGJA MANDÁTUMA MEGSZŰNÉSÉNEK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
I.
A képviselő-testület megállapítja a zentai illetőségű POPOVIĆ MILIJANA, a Zentai Községi
Tanács egészség és szociális ügyekkel megbízott tagja mandátumának lemondás benyújtása miatti
megszűnését ezen végzés meghozatala napjától.
II.
Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s:
Popović Milijana a Zentai Községi Képviselő-testület 02-17/2012-I. számú, 2012. 07. 16-án kelt
határozatával lett megválasztva a Zentai Községi Tanács tagjának.
Milijana Popović 2012. október 11-én benyújtotta lemondását a zentai községi tanácstagi
tisztségről.
A Zentai Községi Tanácsról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 15/2008. szám) 10.
szakasza alapján a községi tanácstagnak lemondás benyújtásával vagy felmentéssel megszűnhet a
megbízatása azon idő letelte előtt is, amelyre megválasztották.
A lemondást szóban vagy írásban a képviselő-testületnek kell benyújtani, és nem kell
megindokolni. A benyújtott lemondásról nem kell vitát nyitni.
A fentiek alapján a rendelkező rész szerint határoztunk.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 02-7/2012-I
Kelt: 2012. október 29.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke
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206.

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám)
32. szakasza 1. bekezdésének 12. pontja és 45. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta Község
Hivatalos Lapja) 46. szakaszának 13. pontja és 76. szakaszának 4. bekezdése, valamint a Zentai
Községi Képviselő-testület ügyrendje (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. szám) 37.
szakaszának 3. és 4. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012. október 29-én
tartott ülésén meghozta az alábbi
HA TÁROZATOT
A ZENTAI KÖZSÉGI TANÁCS TAGJÁNAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL
I.
A Zentai Községi Képviselő-testület DRAGANA RADONJIĆ zentai lakost, a műszaki tudományok
magiszterét megválasztotta a Zentai Községi Tanács tagjának.
II.
A Zentai Községi Tanács tagja állandó munkaviszonyban van Zenta községben.
III.
Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Indokolás
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám)
45. szakasza előírja, hogy a községi tanács a polgármesterből, az alpolgármesterből, valamint a
községi statútumban megállapított számú, a községi képviselő-testület által négyévi időtartamra,
titkos szavazással, a képviselők szótöbbségével megválasztott községi tanácstagokból áll.
A Zentai Községi Képviselő-testület 2012. július 16-án kelt, 02-17/2012-I. számú
határozatával Milijana Popovićot megválasztotta a Zentai Községi Tanács tagjának.
Milijana Popović 2012. október 11-én benyújtotta lemondását a zentai községi tanácstagi
tisztség alól.
Tekintettel arra, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület meghozta a községi tanácstagi
tisztség lemondás miatti megszűnéséről szóló határozatot, ez a határozat került meghozatalra.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 02-49/2012-I
Kelt: 2012. október 29.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke
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207.
A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2010 és
101/2011) 76. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta község Hivatalos lapja, 5/2011) 46.
szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012.10.29.-én meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT JANUÁR-JÚNIUS KÖZÖTTI IDŐSZAK
MEGVALÓSULÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Csoport

Közgazdasági
osztályozás

Bevételek

1

2

3

321
321120
I

AZ ÜZLETVITELI EREDMÉNY
MEGÁLLAPÍTÁSA
Bevétel- és jövedelemtöbblet vagy -hiány

2012. évi
terv
4

I.-VI.
megvalósítás

Megval.
aránya

5

6

80 000 000

68 825 307

86.03%

80 000 000

68 825 307

86.03%

157 866 530

48.42%

131 730 178

47.73%

11 500 000

5 634 900

49.00%

13 500 000
15 000

5 572 983
76 025
225 055
14 627 389

41.28%
506.83%

ADÓK
JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS
TŐKENYERESÉGADÓK

711
711110

711140
711160
711180
711190

Keresetadók
Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni
adó
Vagyonból eredő bevételek utáni adó
Személybiztosítási bevételek utáni adó
Helyi járulék
Egyéb bevételek utáni adó

712110

KERESETI ALAP ADÓ
Kereseti alap adó

713120
713310
713420

VAGYONADÓ
Vagyonadó
Öröködödési és ajándékozási adó
Tőkeátutalás utáni adó

711120

712

713

714
714420
714430
714510
714540
714550
714560
714570
714590

JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI
ADÓK
Kommunális illeték zenei programok rendezésére
Reklámpanók használata utáni kommunális illeték
Gépjárművek utáni adók, illetékek és térítmények
Általános érdekű javak használata utáni
térítmények
Átengedett térítmények és tartózkodási illeték
Külön térítmény környezetvédelemre és fejlesztésre
Községi kommunális illeték
Külön térítmény községi úthasználatra

326 015
000
276 000
000

25 000 000

58.51%

3 373
3 373
56 500 000
35 000 000
1 500 000
20 000 000

31 436 608
21 408 841
833 823
9 193 944

55.64%
61.17%
55.59%
45.97%

41 070 000

15 774 514

38.41%

150 000
2 000 000
18 000 000

125 778
915 599
8 743 832

83.85%
45.78%
48.58%

3 100 000

1 285 693

41.47%

1 200 000

392 550

32.71%

15 000 000

4 301 936

28.68%

20 000
1 600 000

9 126

45.63%
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716
716110

EGYÉB ADÓK
Cégtábla utáni illeték
ÖSSZESEN I.

II

2012.10.29.

10 000 000
10 000 000
433 585
000

2 901 546
2 901 546

29.02%
29.02%

207 982 571

47.97%

ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK
731
731150

732
732150
732250

733
733150
733250

ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI ÁLLAMOKTÓL
Folyó adományok külföldi államoktól a község
számára
ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI
SZERVEZETEKTŐL
Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a
község javára
Tőkeadományok nemzetközi szervezetektől a
község javára

0.00%

1 000 000

2 000 000

0.00%

1 000 000
1 000 000
125 500
000

69 151 490

55.10%

63 500 000

55 493 490

87.39%

62 000 000

13 658 000

22.03%

128 500 000

69 151 490

53.81%

VAGYONI BEVÉTELEK
A községi költségvetési eszközök utáni kamatok
Az ásványi eredetű nyersanyag használata utáni
térítmény
Erdők és mezőgazdasági földterület használata
utáni térítmény
Terület- és telekhasználat utáni térítmény

71 000 000
9 000 000

21 874 307
3 711 910

30.81%
41.24%

1 000 000

182 327

18.23%

29 000 000

3 922 171

13.52%

32 000 000

14 057 899

43.93%

JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA
Javak és szolgáltatások eladásából vagy
bérbeadásából szárm. bev. a községi szint javára
Illetékek a községi szint javára
Községi szervek bevételei javak és szolgáltatások
mellékes eladásából

29 700 000

11 806 221

39.75%

23 000 000

9 297 219

40.42%

2 500 000

847 369

33.89%

4 200 000

1 661 633

39.56%

6 100 000

1 483 590

24.32%

6 000 000

1 476 090

24.60%

100 000

7 500

7.50%

600 000

2 950 000

491.67%

600 000

2 950 000

491.67%

EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI
Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai a község
javára
Egyéb hatalmi szintek tőkeátutalásai a községi
szint javára
ÖSSZESEN II.

III

1 000 000

EGYÉB BEVÉTELEK
741
741150
741510
741520
741530
742
742150
742250
742350

743
743320
743350
744
744150

PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT
VAGYONI HASZON
Közlekedési szabálysértési pénzbírságokból eredő
bevételek
Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek
TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK
ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI
Termész. és jogi személyek önkéntes folyó
adományai a közs.szint javára
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745
745150

770
771110
772110

VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK
Vegyes és határozatlan bevételek a községi szint
javára
KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS
MEMORANDUMTÉTELEK
Költségrefundációs memorandumtételek
Előző évi költségrefundációs memorandumtételek
ÖSSZESEN III.

A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI
A HASZNÁLÓK EGYÉB BEVÉTELFORRÁSAI

2012.10.29.

39 455 000

1 884 438

4.78%

39 455 000

1 884 438

4.78%

1 040 000

414 456

39.85%

1 000 000
40 000

414 456

41.45%

40 413 012

27.33%

386 372 380

48.91%

147 895
000
789 980
000
43 070 000
833 050
000

Ö S S Z E S E N:

0.00%
386 372 380

46.38%

A KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS ÖSSZESÍTÉSE A 2012.01.01.-2012.06.30. IDŐSZAKRA
Közgazdasági
osztályozás

LEÍRÁS

A 2012. év
módosított
költségvetési
terve

1

2

3

41
411
412
413
414
415
416
417

42

A FOGLALKOZTATOTTAK
KIADÁSAI
A foglalkoztatottak keresete,
pótlékai és térít.
A munkáltatót terhelő szociális
járulékok
Természetbeni juttatások
A foglakoztatottak szociális
juttatásai
A foglalkoztatottak
költségtérítései
A foglalkoztatottak jutalma
Képviselői pótlék

A 2012. évi
Költségvetési
terv

Megvalósítás
I-VI

Megval.
%a
módosított
költségvetéshez

Megvalósítás %-a

6

7

4

5

162 476 226

161 198 000

82 062 659

50.51%

50.91%

29 233 938

28 975 000

14 749 015

50.45%

50.90%

4 091 277

3 854 000

1 511 527

36.95%

39.22%

1 401 000

1 401 000

514 736

36.74%

36.74%

5 438 809

3 540 000

3 560 021

65.46%

100.57%

3 000 000

3 000 000

968 336

32.28%

32.28%

205 641 250

201 968 000

103 366 294

50.27%

51.18%

SZOLGÁLTATÁS- ÉS
ÁRUHASZNÁLAT

421

Állandó kiadások

46 403 000

46 636 000

25 097 093

54.09%

53.81%

422

Ingázási költségek

2 708 386

2 710 000

1 334 869

49.29%

49.26%

423

Szerződéses szolgáltatások

33 774 114

34 805 000

26 728 831

79.14%

76.80%

424

Szakosított szolgáltatások

102 639 000

103 485 000

37 520 316

36.56%

36.26%

425

Folyó javítások és karbantartás

9 344 000

11 560 000

4 106 299

43.95%

35.52%

426

Anyag

11 483 500

11 613 000

5 623 903

48.97%

48.43%

206 352 000

210 809 000

100 411 311

48.66%

47.63%
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44

KAMATTÖRLESZTÉS

441

Hazai kamatok törlesztése

45
451

SZUBVENCIÓK
Szubvenciók nem pénzügyi
közvállalatoknak

454

Szubvenciók magánvállalatoknak

2012.10.29.

12 168 000

12 168 000

9 444 474

77.62%

77.62%

12 168 000

12 168 000

9 444 474

77.62%

77.62%

7 100 000

9 000 000

4 230 282

59.58%

47.00%

650 000

620 700

7 750 000

9 000 000

4 850 982

62.59%

53.90%

463

ADOMÁNYOK ÉS
ÁTUTALÁSOK
Átutalások egyéb hatalmi
szinteknek

32 064 191

15 144 000

24 492 126

76.38%

161.73%

465

Egyéb dotációk és átutalások

65 494 000

62 994 000

31 572 208

48.21%

50.12%

97 558 191
SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS
VÉDELEM
Szociális védelmi térítések a
költségvetésből
17 890 000

78 138 000

56 064 334

57.47%

71.75%

17 790 000

9 784 477

54.69%

55.00%

17 890 000

17 790 000

9 784 477

54.69%

55.00%

31 735 840

34 047 000

13 966 061

44.01%

41.02%

4 610 255

4 333 000

2 179 597

47.28%

50.30%

85 055

85 050

99.99%

750 000

839 615

111.95%

17 070 323

45.91%

44.48%

46

47
472
48
481
482
483
485
49
499
51

EGYÉB KIADÁSOK
Kormányon kívüli szervezetek
dotálása
Adók, kötelező illetékek és
bírságok
Pénzbüntetések bírói végzés
alapján
Kártérítés az állami szervek által
okozott károkért

Tartalékeszközök

512

Gépek és felszerelés

515

Szoftver

61
611

1 000 000

3 000 000

0.00%

0.00%

1 000 000

3 000 000

0.00%

0.00%

165 050 409

170 397 000

48 622 378

29.46%

28.53%

17 437 000

15 970 000

3 873 121

22.21%

24.25%

700 000

100.00%

ÁLLÓESZKÖZÖK
Épületek és építési létesítmények

543

38 380 000

TARTALÉKESZKÖZÖK

511

54

37 181 150

700 000
183 187 409

186 367 000

53 195 499

29.04%

28.54%

7 530 000

7 360 000

1 640 119

21.78%

22.28%

7 530 000

7 360 000

1 640 119

21.78%

22.28%

25 000 000

25 000 000

9 269 988

37.08%

37.08%

25 000 000

25 000 000

9 269 988

37.08%

37.08%

801 258 000

789 980 000

365 097 801

45.57%

46.22%

TERMÉSZETBENI VAGYON
Erdők és vizek
ALAPTŐKETÖRLESZTÉS
Alaptőketörlesztés hazai
hitelezőknek
ÖSSZESEN:
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II. KÜLÖN RÉSZ

6

7

8

9

10

11

1

411

2

412

3

416

KKT, ELNÖK, KÖZSÉGI
TANÁCS
Végrehajtó és
törvényalkotási szervek
A foglalkoztatottak keresete,
pótlékai és térítményei
A munkaadót terhelő
szociális járulékok
A bizottsági tagok
térítményei

2 000 000

4

417

Képviselői pótlék

5

421

Állandó kiadások

6

422

Ingázási költségek

7

423

Szerződéses szolgáltatások

8

424

Szakosított szolgáltatások

300 000

9

425

Folyó javítások és
karbantartás

645 000

10

426

Anyag

11

441

Közgaídasági
osztályozás

Megvalósítás %-a

Pozíció

Megvalósítás
I-VI

Funkció

2012. évi módosított
költségvetési terv

Fejezet

2012. évi költségvetési
terv

Rész

Bevételek

Megval.
%a
módosított
költségvetéshez

1

2

3

4

5

1

1.1.
111

11 663
000

5,595,328

47.98%

47.98%

2 089 000

1,001,570

47.94%

47.94%

2 967 809

2,448,305

122.42%

82.50%

3 000 000

3 000 000

968,336

32.28%

32.28%

3 316 000

3 316 000

2,502,734

75.47%

75.47%

110 000
12 053
000

290 000

323,692

294.27%

111.62%

12 793 000

12,675,434

105.16%

99.08%

300 000

273,316

91.11%

91.11%

645 000

81,784

12.68%

12.68%

1 438 000

1 438 000

1,193,561

83.00%

83.00%

84 000

84 000

46,842

55.76%

55.76%

1 938 840

974,178

24.35%

50.25%

4 080 000

2,107,634

55.17%

51.66%

750 000

839,615

2 089 000

Hazai kamatok törlesztése

12

481

13

482

268

485

14

499

Politikai pártok és a nemzeti
tanács dotálása
Adók, kötelező illetékek és
bírságok
Az áll.szervek által okozott
sérül. és károk után
fizet.kártérítés
Tartalékeszközök

01

Állandó tartalék

1,000,000

02

Folyó tartalék

2,000,000

512

Felszerelés

15

11 663 000

4 000 000
3 820 000

1 000 000

3 000 000

111.95%
0.00%

1,000,000

252 000

252 000

130,553

51.81%

51.81%

46 606 649

31 162 882

66.86%

66.86%

46 606 649

31 162 882

65.24%

66.86%

A 111. funkció
finanszírozási forrásai:
.01

Költségvetési bevételek
A 111. funkció összesen:

47 770
000
47 770
000
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Máshová nem sorolt
általános közszolgáltatások Választások

160
16

423

Szerződéses szolgáltatások

17

426

Anyag

283

463

.01

4 000 000
500 000

Átutalások egyéb hatalmi
szinteknek
A 160. funkció finanszírozási
forrásai:

3 782 191

3,782,191

100.00%

Költségvetési bevételek

4 500 000

3 782 191

3 782 191

84.05%

100.00%

A 160. funkció összesen:

4 500 000

3 782 191

3 782 191

84.05%

100.00%

Költségvetési bevételek

52 270 000

50 388 840

34 945 073

66.85%

69.35%

AZ 1.1. FEJEZET
ÖSSZESEN:

52 270 000

50 388 840

34 945 073

66.85%

69.35%

2 113 000

927,907

43.91%

43.91%

410 000

166,095

40.51%

40.51%

21 000

4,400

20.95%

20.95%

Az 1.1. fejezet finanszírozási
forrásai:
0.1

KÖLTSÉGVETÉSFELÜGYELETI
SZOLGÁLAT

1.2.
130

Általános szolgáltatások
A foglalkoztatottak keresete,
pótlékai és térítményei
A munkaadót terhelő szociális
járulékok
A foglalkozatottak szociális
juttatásai
A foglalkoztatottak
költségtérítései

18

411

19

412

20

414

21

415

22

421

Állandó kiadások

87 000

87 000

34,000

39.08%

39.08%

23

422

Ingázási költségek

58 000

58 000

9,310

16.05%

16.05%

24

423

Szerződéses szolgáltatások

35 000

35 000

11,812

33.75%

33.75%

25

426

Anyag

80 000

80 000

75,432

94.29%

94.29%

2 113 000
410 000
21 000
6 000

6 000

26

463

27

512

Átutalások egyéb hatalmi
szinteknek
Felszerelés

60 000

60 000

46,086

76.81%

76.81%

.01

Az 111. funkció finanszírozási
forrásai:
Költségvetési bevételek

2 970 000

2 970 000

1 275 042

42.93%

42.93%

Az 111. funkció összesen:

2 970 000

2 970 000

1 275 042

42.93%

42.93%

Az 1.2. fejezet finanszírozási
forrásai
Költségvetési bevételek

2 970 000

2 970 000

1 275 042

42.93%

42.93%

2 970 000

2 970 000

1 275 042

42.93%

42.93%

0.1

AZ 1.2. FEJEZET
ÖSSZESEN

100 000

100 000
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28

411

29

412

30

414

31

421

VAGYONJOGI
ÜGYÉSZSÉG
Bíróságok
A foglakoztatottak keresete,
pótlékai és térítményei
A munkaadót terhelő szociális
járulékok
A foglalkoztatottak szociális
juttatásai
Állandó kiadások

32

422

Ingázási költségek

33

423

Szerződéses szolgáltatások

34

426

Anyag

35

512

Felszerelés

1.3.
330

2012.10.29.

1 794 000

912,487

50.86%

50.86%

322 000

163,335

50.73%

50.73%

129 000

87,223

67.61%

67.61%

47 000

47 000

23,472

49.94%

49.94%

12 000

12 000

65 000

65 000

38,920

59.88%

59.88%

50 000

50 000

Költségvetési bevételek

2 439 000

2 439 000

1 225 437

50.24%

50.24%

A 330. funkció összesen:

2 439 000

2 439 000

1 225 437

50.24%

50.24%

Költségvetési bevételek

2 439 000

2 439 000

1 225 437

50.24%

50.24%

AZ 1.3. FEJEZET
ÖSSZESEN

2 439 000

2 439 000

1 225 437

50.24%

50.24%

1 794 000
322 000
20 000
129 000

20 000

A 330. funkció finanszírozási
forrásai:
.01

Az 1.3. fejezet finanszírozási
forrásai

37 445 552

I. RÉSZ ÖSSZESEN

2

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI
SZERV

2.1.
130

Általános szolgáltatások
36

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és
térítményei

37

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

38

414

39

49 247 000

26,208,772

53.22%

53.22%

8 815 000

8 815 000

4,691,374

53.22%

53.22%

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

2 130 000

2 130 000

582,828

27.36%

27.36%

415

A foglalkoztatottak költségtérítései

1 000 000

1 000 000

475,674

47.57%

47.57%

40

416

A foglalkoztatottak jutalma - jubiláris
díjak

41

421

Állandó kiadások

11 691 000

11 691 000

6,270,464

53.63%

53.63%

42

422

Ingázási költségek

1 040 000

1 040 000

398,135

38.28%

38.28%

43

423

Szerződéses szolgáltatások

12 250 000

12 250 000

8,663,376

70.72%

70.72%

44

424

Szakosított szolgáltatások

335 000

335 000

57,332

17.11%

17.11%

45

425

Folyó javítások és karbantartás

2 425 000

2 425 000

1,116,850

46.06%

46.06%

46

426

Anyag

4 222 000

4 222 000

3,039,148

71.98%

71.98%

47

441

Hazai kamatok törlesztése

84 000

84 000

40,792

48.56%

48.56%

48

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

398 000

398 000

52,351

13.15%

13.15%

277

483

Bíróság által kirótt pénzbírság

43 750

43,750

49

512

Gépek és felszerelés

1 328 000

1 328 000

1,005,355

75.70%

75.70%

Költségvetési bevételek

95 465 000

95 508 750

52 646 201

55.15%

55.12%

A 130. funkció összesen:

95 465 000

95 508 750

52 646 201

55.15%

55.12%

Költségvetési bevételek

95 465 000

95 508 750

52 646 201

55.15%

55.12%

A 2.1. FEJEZET ÖSSZESEN

95 465 000

95 508 750

52 646 201

55.15%

55.12%

49 247 000

500 000

500 000

100.00%

A 130. funkció finanszírozási forrásai:
.01

A 2.1. fejezet finanszírozási forrásai:
.01
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2.2.

170

2012.10.29.

KÖZADÓSSÁG IGAZGATÁSA
50

441

51

611

Kamattörlesztés hazai üzletviteli
bankoknak
Alaptőketörlesztés hazai üzletviteli
bankoknak

12 000 000

12 000 000

9,356,840

77.97%

77.97%

25 000 000

25 000 000

9,269,988

37.08%

37.08%

Költségvetési bevételek

37 000 000

37 000 000

18 626 828

50.34%

50.34%

A 170. összesen:

37 000 000

37 000 000

18 626 828

50.34%

50.34%

Költségvetési bevételek

37 000 000

37 000 000

18 626 828

50.34%

50.34%

A 2.2. FEJEZET ÖSSZESEN

37 000 000

37 000 000

18 626 828

50.34%

50.34%

37 000 000

37 000 000

18 626 828

50,34%

50,34%

907 000

907 000

309 799

34,16%

34,16%

162 000

162 000

57 455

35,47%

35,47%

20 000

20 000

140 000

140 000

39 062

27,90%

27,90%

250 000

250 000

68 315

27,33%

27,33%

50 000

50 000

A 170. funkció finanszírozási forrásai:
.01

A 2.2. fejezet finanszírozási forrásai:

A 2.2. FEJEZET
ÖSSZESEN
HELYI KÖZÖSSÉGEK

2.3.

160

TISZAPART-ALVÉG HK
Máshová nem sorolt általános
közszolgáltatások
A foglalkoztatottak keresete,
pótlékai és térítményei
A munkaadót terhelő szociális
járulékok
A foglalkoztatottak szociális
juttatásai
A foglalkoztatottak
költségtérítései

52

411

53

412

54

414

55

415

56

421

Álladó kiadások

57

422

Ingázási költségek

58

423

Szerződéses szolgáltatások

150 000

150 000

59

424

Szakosított szolgáltatások

80 000

80 000

60

425

Folyo javítások és
karbantartás

61

426

Anyag

30 000

30 000

62

482

20 000

20 000

63

511

Adók, kötelező illetékek és
bírságok
Épületek és építési
létesítmények
A 160. funkció finanszírozási
forrásai:

.01

Költségvetési bevételek

1 809 000

1 809 000

474 631

26,24%

26,24%

.04

Saját bevételek
1 809 000

1 809 000

474 631

26,24%

26,24%

A 160. funkció összesen:
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CENTAR-TÓPART HK
160

Máshová nem sorolt általános
közszolgáltatások
A foglalkoztatottak keresete,
pótlékai és térítményei
A munkaadót terhelő szociális
járulékok
A foglalkoztatottak szociális
juttatásai

64

411

65

412

66

414

67

421

Állandó kiadások

68

422

Ingázási költségek

69

423

Szerződéses szolgáltatások

70

425

Folyó javítások és karbantartás

71

426

Anyag

72

511

907 000

469 341

51,75%

51,75%

162 000

162 000

84 746

52,31%

52,31%

30 000

30 000

368 000

368 000

123 576

33,58%

33,58%

177 000

177 000

37 750

21,33%

21,33%

1 644 000

1 644 000

715 413

43,52%

43,52%

1 644 000

1 644 000

715 413

43,52%

43,52%

907 000

907 000

447 649

49,35%

49,35%

162 000

162 000

80 128

49,46%

49,46%

20 000

20 000
164 403

52,19%

52,19%

Épületek és építési
létesítmények
A 160. funció finanszírozási
forrásai:

.01

Költségvetési bevételek

.04

Saját bevételek
A 160. funkció összesen:

160

907 000

KERTEK HK
Máshová nem sorolt általános
közszolgáltatások
A foglalkoztatottak keresete,
pótlékai és térítményei
A munkaadót terhelő szociális
járulékok

73

411

74

412

75

413

Természetbeni juttatások

76

414

A foglalkoztatottak szociális
juttatásai

77

421

Állandó kiadások

315 000

315 000

78

422

Ingázási költségek

50 000

50 000

79

423

Szerződéses szolgáltatások

170 000

170 000

48 590

28,58%

28,58%

80

425

Folyó javítások és
karbantartás

20 000

20 000

3 531

17,66%

17,66%

81

426

Anyag

40 000

40 000

6 888

17,22%

17,22%

82

482

5 000

5 000

2 360

47,20%

47,20%

83

511

Adók, kötelező illetékek és
bírságok
Épületek és építési
létesítmények
A 160. funkció finanszírozási
forrásai:

.01

Költségvetési bevételek

1 689 000

1 689 000

753 549

44,62%

44,62%

.04

Saját bevételek
1 689 000

1 689 000

753 549

44,62%

44,62%

A 160. funkció összesen:
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FELSŐHEGY HK
160

Máshová nem sorolt általános
közszolgáltatások
A foglalkoztatottak keresete,
pótlékai és térítményei
A munkaadót terhelő szociális
járulékok
A foglalkoztatottak szociális
juttatásai

84

411

85

412

86

414

87

421

Állandó kiadások

88

423

89

426

90

463

123 000
20 000

690 000

344 816

49,97%

49,97%

123 000

61 723

50,18%

50,18%

20 000

149 000

149 000

122 378

82,13%

82,13%

Szerződéses szolgáltatások

53 000

53 000

45 000

84,91%

84,91%

Anyag

40 000

40 000

5 088

12,72%

12,72%

400 000

382 848

95,71%

95,71%

1 475 000

1 475 000

961 853

65,21%

65,21%

1 475 000

1 475 000

961 853

65,21%

65,21%

391 000

158 646

40,57%

40,57%

70 000

28 398

40,57%

40,57%

Átutalások egyéb hatalmi
szinteknek
A 160. funkció finanszírozási
forrásai:

.01

Költségvetési bevételek

.04

Saját bevételek
A 160. funkció összesen:

160

690 000

400 000

BÁCSKA-BOGARAS HK
Máshová nem sorolt általános
közszolgáltatások
A foglalkoztatottak keresete,
pótlékai és térítményei
A munkaadót terhelő szociális
járulékok
A foglalkoztatottak szociális
juttatásai

391 000

561 000

561 000

363 210

64,74%

64,74%

306 000

306 000

33 950

11,09%

11,09%

4 548 000

4 548 000

1 338 000

5 886 000

5 132 204

383,57%

87,19%

1 338 000

5 886 000

5 132 204

383,57%

87,19%

91

411

92

412

93

414

94

421

Állandó kiadások

95

422

Ingázási költségek

96

423

Szerződéses szolgáltatások

97

424

Szakosított szolgáltatások

98

425

Folyó javítások és karbantartás

99

426

Anyag

259

463

70 000
10 000

Átutalások egyéb hatalmi
szinteknek
A 160. funkció finanszírozási
forrásai:

.01

Költségvetési bevételek

.04

Saját bevételek
A 160. funkció összesen:

10 000

100,00%
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160

TORNYOS HK
Máshová nem sorolt általános
közszolgáltatások
A foglalkoztatottak keresete,
pótlékai és térítményei
A munkaadót terhelő szociális
járulékok
A foglalkoztatottak szociális
juttatásai

100

411

101

412

102

414

103

421

Állandó kiadások

104

422

105

423

279

463

271

482

270

483

2012.10.29.

1 400 226

1 083 187

154,08%

77,36%

255 938

188 526

143,91%

73,66%

257 277

247 277

1236,39%

96,11%

149 000

306 000

324 775

217,97%

106,14%

Ingázási költségek

48 000

48 000

19 976

41,62%

41,62%

Szerződéses szolgáltatások

77 000

77 000

34 450

44,74%

44,74%

1 500 000

1 500 000

17 255

17 252

41 305

41 300

703 000
131 000
20 000

Átutalások egyéb hatalmi
szinteknek
Adók, kötelező illetékek és
büntetések
Bíróság által kirótt pénzbírság
A 160. funkció finanszírozási
forrásai:

.01

160

Költségvetési bevételek

1 128 000

3 903 001

3 456 743

306,45%

88,57%

A 160. funkció összesen:

1 128 000

3 903 001

3 456 743

306,45%

88,57%

372 000

178 998

48,12%

48,12%

68 000

32 442

47,71%

47,71%

KEVI HK
Máshová nem sorolt általános
közszolgáltatások
A foglalkoztatottak keresete,
pótlékai és térítményei
A munkaadót terhelő szociális
járulékok
A foglalkoztatottak szociális
juttatásai

372 000

106

411

107

412

108

414

109

421

Állandó kiadások

264 000

264 000

31 103

11,78%

11,78%

110

422

Ingázási költségek

48 000

48 000

5 000

10,42%

10,42%

111

423

251 000

251 000

104 264

41,54%

41,54%

1 500 000

1 500 000

278

463

.01

Szerződéses szolgáltatások

68 000
10 000

Átutalások egyéb hatalmi
szinteknek
A 160. funkció finanszírozási
forrásai:

10 000

100,00%

Költségvetési bevételek

1 013 000

2 513 000

1 851 807

182,80%

73,69%

A 160. funkció összesen:

1 013 000

2 513 000

1 851 807

182,80%

73,69%

10 096 000

18 919 001

13 346 200

132,19%

70,54%

10 096 000

18 919 001

13 346 200

132,19%

70,54%

.01

Az 1.10. fejezet finanszírozási
forrásai:
Költségvetési bevételek

.04

Saját bevételek
A 2.3. FEJEZET
ÖSSZESEN:
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2.4.

2012.10.29.

TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR
133

Egyéb általános szolgáltatások
112

411

113

412

114

414

115

415

A foglalkoztatottak keresete,
pótlékai és térítményei
A munkaadót terhelő szociális
járulékok
A foglalkoztatottak szociális
juttatásai
A foglalkoztatottak költségtérítései

9 026 000

9 026 000

4 147 036

45,95%

45,95%

1 616 000

1 616 000

741 959

45,91%

45,91%

143 000

143 000

183 000

183 000

190 000

190 000

73 000

73 000

116

416

117

421

A foglalkoztatottak jutalma jubiláris díjak
Állandó kiadások

118

425

Folyó javítások és karbantartás

42 000

42 000

119

426

21 000

21 000

.01

Anyag
A 133. funkció finanszírozási
forrásai:
Költségvetési bevételek

11 294 000

11 294 000

4 888 995

43,29%

43,29%

.04

Saját bevételek
11 294 000

11 294 000

4 888 995

43,29%

43,29%

11 294 000

11 294 000

4 888 995

43,29%

43,29%

11 294 000

11 294 000

4 888 995

43,29%

43,29%

61 467 000

30 480 244

49,59%

49,59%

11 003 000

5 478 242

49,79%

49,79%

1 080 000

501 627

46,45%

46,45%

1 281 000

930 686

265,91%

72,65%

1 000 000

200 000

20,00%

20,00%

3 500 000

2 127 818

60,79%

60,79%

78 400 000

79 331 000

39 718 617

50,66%

50,07%

78 400 000

79 331 000

39 718 617

50,66%

50,07%

A 133. funkció összesen:
A 2.4. fejezet finanszírozási forrásai
.01

Költségvetési bevételek

.04

Saját bevételek
A 2.4. FEJEZET ÖSSZESEN

2.5.

OKTATÁS
911
120

411

121

412

122

413

Snežana - Hófehérke Óvoda
Iskoláskor előtti oktatás
A foglalkoztatottak keresete,
pótlékai és térítményei
A munkaadót terhelő szociális
járulékok

414

124

415

125

416

126

421

Állandó kiadások

127

422

Ingázási költségek

128

423

Szerződéses szolgáltatások

129

424
425

131

426

132

463

133

441

134

482

135

611

.01
.04

11 003 000

Természetbeni juttatások
A foglalkoztatottak szociális
juttatásai
A foglalkoztatottak
költségtérítései
A foglalkoztatottak jutalma jubiláris díjak

123

130

61 467 000

1 080 000

350 000
1 000 000

Szakosított szolgáltatások
Folyó javítások és
karbantartás
Anyag
Átutalások egyéb hatalmi
szinteknek

3 500 000

Hazai kamatok törlesztése
Adók, kötelező illetékek és
bírságok
Alaptőketörlesztés hazai
hitelezőknek
A 911. funkció finanszírozási
forrásai:
Költségvetési bevételek
Saját bevételek
A 911. funkció összesen:
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ALAPFOKÚ OKTATÁS

912
136

465

Stevan Sremac Általános
Iskola
Alapfokú oktatás
Egyéb adományok és
átutalások
415 - A foglalkoztatottak
költségtérítései
416 - A foglalkoztatottak
jutalma
421 - Állandó kiadások
422 - Ingázási költségek
423 - Szerződéses
szolgáltatások
424 - Szakosított
szolgáltatások
425 - Folyó javítások és
karbantartás
426 - Anyag
482 - Adók, kötelező illetékek
és bírságok
483 - Pénzbírságok és
kötbérek bírósági végzések
szerint
A 912. funkció finanszírozási
forrásai:

.01

Költségvetési bevételek

.04

Saját bevételek

31 298 000

912
137

465

421 - Állandó kiadások

14 766 492

47,18%

47,18%

31 298 000

31 298 000

14 766 492

47,18%

47,18%

31 298 000

31 298 000

14 766 492

47,18%

47,18%

3 075 000

3 075 000

1 322 250

43,00%

43,00%

3 075 000

3 075 000

1 322 250

43,00%

43,00%

3 075 000

3 075 000

1 322 250

43,00%

43,00%

4 500 000

4 500 000

1 279 000

1 279 000

20 284
000

20 284
000

1 950 000

1 950 000

465 000

465 000

730 000

730 000

800 000

800 000

1 210 000

1 210 000

70 000

70 000

10 000

10 000

A 912. funkció összesen:
Stevan Mokranjac Általános
Zeneiskola
Alapfokú oktatás
Egyéb adományok és
átutalások
415 - A foglalkoztatottak
költségtérítése
416 - A foglalkoztatottak
jutalma és egyéb külön
kiadások

31 298 000

840 000

840 000

230 000

230 000

1 985
000

1 985 000

20 000

20 000

425 - Folyó javítások és
karbantartás
426 - Anyag
A 912. funkció finanszírozási
forrásai:
.01

Költségvetési bevételek

.04

Saját bevételek
A 912. funkció összesen
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KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS
Zentai Gimnázium
922
138

465

Középfokú oktatás
Egyéb adományok és
átutalások
415 - A foglalkoztatottak
költségtérítése
416 - A foglalkoztatottak
jutalma és egyéb külön
kiadások
421 - Állandó kiadások
422 - Ingázási költségek

.01
.04

423 - Általános szolgáltatások
425 - Folyó javítások és
karbantartás
426 - Anyag
515 - Nem anyagi jellegű
vagyon
A 922. funkció finanszírozási
forrásai:
Költségvetési bevételek

5 127 000

139

465

2 414 610

47,10%

47,10%

5 127 000

5 127 000

2 414 610

47,10%

47,10%

5 127 000

5 127 000

2 414 610

47,10%

47,10%

3 329 000

3 329 000

1 431 470

43,00%

43,00%

3 329 000

3 329 000

1 431 470

43,00%

43,00%

3 329 000

3 329 000

1 431 470

43,00%

43,00%

521 000

521 000

250 000

250 000

3 416
000
180 000

3 416 000
180 000

200 000

200 000

200 000

200 000

360 000

360 000

Saját bevételek
A 922. funkció összesen:

923

5 127 000

Bolyai Tehetséggondozó
Gimnázium
Középfokú oktatás
diákotthonnal
Egyéb adományok és
átutalások
414 - A foglalkoztatottak
szociális juttatásai
415 - A foglalkoztatottak
költségtérítései
416 - A foglalkoztatottak
jutalma és egyéb külön
kiadások
421 - Állandó kiadások

500 000

500 000

800 000

800 000

200 000

200 000

1 060 000

1 060 000

300 000

300 000

50 000

50 000

100 000

100 000

319 000

319 000

422 - Ingázási költségek
423 - Általános szolgáltatások
424 - Szakosított
szolgáltatások
425 - Folyó javítások és
karbantartás
426 - Anyag
A 923. funkció finanszírozási
forrásai:
.01

Költségvetési bevételek

.04

Saját bevételek
A 923. funkció összesen:
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Közgazdasági-kereskedelmi
Középiskola
922

Középfokú oktatás
140

465

Egyéb adományok és
átutalások
414 - A foglalkoztatottak
szociális juttatásai
415 - A foglalkoztatottak
költségtérítései
416 - A foglalkoztatottak
jutalma és egyéb külön
kiadások
421 - Állandó kiadások

5 635 000

5 635 000

2 633 050

46,73%

46,73%

5 635 000

5 635 000

2 633 050

46,73%

46,73%

5 635 000

5 635 000

2 633 050

46,73%

46,73%

2 120 000

2 120 000

911 600

43,00%

43,00%

2 120 000

2 120 000

911 600

43,00%

43,00%

2 120 000

2 120 000

911 600

43,00%

43,00%

50 000

50 000

600 000

600 000

80 000

80 000

3 232 000

3 232 000

422 - Ingázási költségek

493 000

493 000

423 - Általános szolgáltatások
424 - Szakosított
szolgáltatások
425 - Folyó javítások és
karbantartás
426 - Anyag
472 - Szociális védelmi
térítmény a költségvetésből
482 - Adók, kötelező illetékek
és bírságok
512 - Felszerelés

315 000

315 000

15 000

15 000

370 000

370 000

435 000

435 000

35 000

35 000

10 000

10 000

.01

A 922. funkció finanszírozási
forrásai:
Költségvetési bevételek

.04

Saját bevételek
A 922. funkció összesen:
Egészségügyi Középiskola

922

Középfokú oktatás
141

465

Egyéb adományok és
átutalások
415 - A foglalkoztatottak
költségtérítése
416 - A foglalkoztatottak
jutalma és egyéb külön
kiadások

700 000

700 000

200 000

200 000

421 - Állandó kiadások

510 000

510 000

422 - Ingázási költségek

100 000

100 000

423 - Általános szolgáltatások

250 000

250 000

426 - Anyag

360 000

360 000

A 922. funkció finanszírozási
forrásai:
.01

Költségvetési bevételek

.04

Saját bevételek
A 922. funkció összesen:
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Máshová nem sorolt oktatás
142

416

143

421

144

465
01
02
03

145

472
01
02

Egyéb külön kiadások Reszorközi bizottság
Állandó kiadások - biztosítási
költségek
Egyéb dotációk és átutalások
Oktatási létesítmények és
felszerelés
Külföldi partnerség projektum
A foglalkoztatottak szakmai
továbbképzése
Szociális védelmi térítések a
költségvetésből
Tanulók utaztatása
Egyetemisták ösztöndíjazása

500 000

500 000

181 030

36,21%

36,21%

7 850 000

7 850 000

2 411 000

30,71%

30,71%

4 139 000

4 139 000

3 614 510

87,33%

87,33%

3 339
000

3 339 000

3 152 141

94,40%

94,40%

300 000

300 000

296 654

98,88%

98,88%

500 000

500 000

165 715

33,14%

33,14%

6 090 797

50,76%

50,76%

10 000
000

12 000 000
10 000
000

12 000 000

4 774 947

47,75%

47,75%

2 000 000

2 000 000

1 315 850

65,79%

65,79%

A 980. funkció finanszírozási
forrásai:
.01

Költségvetési bevételek

24 489 000

24 489 000

12 297 337

50,22%

50,22%

A 980. funkció összesen:

24 489 000

24 489 000

12 297 337

50,22%

50,22%

153 473
000

154 404
000

75 495 426

49,19%

48,89%

153 473
000

154 404
000

75 495 426

49,19%

48,89%

5 500 000

5 500 000

4 614 247

83,90%

83,90%

Költségvetési bevételek

5 500 000

5 500 000

4 614 247

83,90%

83,90%

Az 510. funkció összesen

5 500 000

5 500 000

4 614 247

83,90%

83,90%

5 000 000

5 000 000

774 732

15,49%

15,49%

Költségvetési bevételek

5 000 000

5 000 000

774 732

15,49%

15,49%

Az 520. funkció összesen

5 000 000

5 000 000

774 732

15,49%

15,49%

A 2.5. fejezet finanszírozási
forrásai:
.01

Költségvetési bevételek

.04

Saját bevételek
A 2.5. FEJEZET
ÖSSZESEN

2.6.

KÖRNYEZETVÉDELEM
510

Hulladékkezelés
146

424

.01

520

Szakosított szolgáltatás Tisztaság fenntartása
Az 510. funkció finanszírozási
forrásai:

Szennyvízkezelés
147

511

.01

Ép.és építm. - Csatornahálózat
kiépítése a Kertek HK-ben
Az 520. funkció finanszírozási
forrásai:
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Környezetvédelmi
költségvetési pénzalap

560
148

424

Szakosított szolgáltatások

149

426

Anyag

267

543

12 000 000

11 830 000

3 000 000

3 000 000

Erdők és vizek

2 985 437

170 000

168 000

24,88%

25,24%

98,82%

Az 560. funkció
finanszírozási forrásai:
.01

Költségvetési bevételek

15 000 000

15 000 000

3 153 437

21,02%

21,02%

Az 560. funkció összesen:

15 000 000

15 000 000

3 153 437

21,02%

21,02%

5 500 000

5 500 000

3 102 297

56,41%

56,41%

3 016 139

75,40%

75,40%

86 158

8,62%

8,62%

Máshová nem sorolt
környezetvédelem

560
150

424

Szakosított szolgáltatások

01

Szúnyogirtás

4 000
000

02

Kullancsirtás

500 000

500 000

1 000
000

1 000 000

03

.01

Kóbor ebek és macskák
befogása
Az 560. funkció
finanszírozási forrásai:

4 000 000

Költségvetési bevételek

5 500 000

5 500 000

3 102 297

56,41%

56,41%

Az 560. funkció összesen:

5 500 000

5 500 000

3 102 297

56,41%

56,41%

Költségvetési bevételek

31 000 000

31 000 000

11 644 713

37,56%

37,56%

A 2.6. FEJEZET
ÖSSZESEN

31 000 000

31 000 000

11 644 713

37,56%

37,56%

4 380 000

4 380 000

3 442 966

78,61%

78,61%

A 2.6. fejezet finanszírozási
forrásai
.01

LAKÁS- ÉS
KÖZÖSSÉGÜGYI
TEENDŐK

2.7.
620

Közösségfejlesztés
151

152

153

421

Állandó kiadások

01

Villanyáram-szolgáltatás helyiségek és üres üzletek

02

Telefon

03

Fűtésköltségek

04

Internet

423

Szerződéses szolgáltatások

01

Emlékművek karbantartása

02

Játszóterek karbantartása

03

Létesítmények eltávolítása

424

Szakosított szolgáltatások

01

Zöld közterületek
karbantartása

02
03
04

Közkutak karbantartása
Átereszek és csatornák
földmunkái és karbantartása
A városi strand és a Halász
csárdánál levő strand
rendezése

1 261
000

1 261 000

759 754

60,25%

60,25%

189 000

189 000

103 693

54,86%

54,86%

2 873
000

2 873 000

2 563 519

89,23%

89,23%

57 000

57 000

16 000

28,07%

28,07%

1 615 139

87,30%

87,30%

250 000

229 169

458,34%

91,67%

1 300 000

1 174 170

90,32%

90,32%

300 000

211 800

42,36%

70,60%

4 211 587

51,36%

51,36%

3 311 522

66,23%

66,23%

900 065

36,00%

36,00%

1 850 000
50 000
1 300
000
500 000

1 850 000

8 200 000

8 200 000

5 000
000

5 000 000

100 000

100 000

2 500
000

2 500 000

600 000

600 000
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154

425
01
02

155

511

6 700 000

2 656 479

39,65%

59,24%

2 656 479

46,60%

62,51%

36 980 541

34,47%

31,41%

10 000
000

7 305 333

73,05%

73,05%

8 580 000

2 344 335

117,22%

27,32%

6 963 000

6 962 944

100,00%

100,00%

800 110

22,86%

24,28%

3 000 000

1 445 562

48,19%

48,19%

2 000 000

1 430 849

71,54%

71,54%

4 000 000

7 250 000

4 952 643

123,82%

68,31%

300 000

300 000

123 806

41,27%

41,27%

5 000 000

2 638 967

52,78%

52,78%

7 815 000

7 803 652

111,48%

99,85%

234 000
1 000 000

107
277 000

02

A sportcsarnok kiépítése

2 000 000

04
05
06
07
08

6 963 000

3 500 000

3 295 000

Új parkolóhelyek kiépítése

3 700 000

3 700 000

A városháza kupolájának
szanálása
Zenta központjának
újjáépítése
A vízvezeték újjáépítése

10

A Népkerti kút adaptálása

3 000 000
2 000 000

11

Termálkút kiépítése

12

Az ipari parkban trafóállomás
kiépítése

3 000 000

13

Az ipari parkban út kiépítése

5 000 000

14

A városi parkban új szökőkút
kiépítése

7 000 000

15

Terek rendezése

16

Ingatlan vásárlása

17

Piacok kiépítése és adaptálása

512

Gépek és felszerelés

.01

9 014 000

9 014 000

Munkálatok a Népkertben

09

01

117 717
000

107 277000

Zenta tervei

Tornyoson a kút-vízfelfogó
kiépítése
Bogarason és Felsőhegyen a
telefonhálózat újjáépítése

4 484 000
4 250 000

5 700 000

01

03

156

Épületek és létesítmények
folyó javítása és karbantartása
Üzlethelyiségek és a községi
vagyon költségei
Előre nem látható
munkálatok-sürgős
beavatkozások
Épületek és építési
létesítmények

Magas vízállás esetén a
szennyvíz átszivattyúzását
szolgáló szivattyú
A 620. funkció finanszírozási
forrásai:
Költségvetési bevételek
A 62. funkció összesen:

2012.10.29.

46 000
000

2500000

3 000 000

300 000

300 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

100,00%

100,00%

500 000

500 000

172 340

34,47%

34,47%

48 906 712

37,36%

35,15%

48 906 712

37,36%

35,15%

2 500 000
2 500 000

2 500 000
2 500 000

130 907
000
130 907
000

139 131
000
139 131
000
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Utcai kivilágítás
157

421

Állandó kiadások

5 600 000

3 935 578

65,59%

70,28%

158

424

159

451

Szakosított szolgáltatások - A
közvilágítás karbantartása
Nem pénzügyi jellegű
közvállalatok szubvenciói - a
KLKV hitele
A 640. funkció finanszírozási
forrásai:

3 400 000

2 948 279

98,28%

86,71%

9 000 000

7 100 000

4 230 282

47,00%

59,58%

.01

Költségvetési bevételek

18 000 000

16 100 000

11 114 139

61,75%

69,03%

A 640. funkció összesen:

18 000 000

16 100 000

11 114 139

61,75%

69,03%

148 907
000
148 907
000

155 231
000
155 231
000

60 020 851

40,31%

38,67%

60 020 851

40,31%

38,67%

6 000 000
3 000 000

A 2.7. fejezet finanszírozási
forrásai:
.01

Költségvetési bevételek
A 2.7. FEJEZET
ÖSSZESEN
KÖZGAZDASÁGI
TEENDŐK
A munkát illető általános
teendők

2.8.
412
160

424

Szakosított szolgáltatások

6 000 000

6 000 000

2 496 409

41,61%

41,61%

.01

A 412. funkció finanszírozási
forrásai:
Költségvetési bevételek

6 000 000

6 000 000

2 496 409

41,61%

41,61%

A 412. funkció összesen:

6 000 000

6 000 000

2 496 409

41,61%

41,61%

4 000 000

3 350 000

Kisüzemi gazdasági és
kisipari költségvetési
pénzalap

411
161
265

424
451

.01

Szakosított szolgáltatások
Magánvállalkozások
támogatása
A 411. funkció finanszírozási
forrásai:
Költségvetési bevételek

4 000 000

A 411. funkció összesen:
421

Mezőgazdaság
262
162

423

650 000

620 700

95,49%

4 000 000

620 700

15,52%

15,52%

4 000 000

4 000 000

620 700

15,52%

15,52%

92 000 000

92 000 000

10 955 198

11,91%

11,91%

Szerződéses szolgáltatások

100 000
43 240
000
33 120
000

43 140
000
33 120
000

424

Szakosított szolgáltatások

163

511

Épületek és építési
létesítmények

164

512

Gépek és felszerelés

8 280 000

8 280 000

165

543

Erdőjavítás

7 360 000

7 360 000

38 611

38,61%

7 471 219

17,28%

17,32%

1 973 249

5,96%

5,96%

1 472 119

20,00%

20,00%

A 421. funkció finanszírozási
forrásai:
.01

Költségvetési bevételek

92 000 000

92 000 000

10 955 198

11,91%

11,91%

A 421. funkció összesen:

92 000 000

92 000 000

10 955 198

11,91%

11,91%
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473

Idegenforgalom-Zenta Közs.
Idegenforgalmi Szervezete
A foglakoztatottak keresete,
pótlékai és térítményei
A munkaadót terhelő szociális
járulékok
A foglakoztatottak szociális
juttatásai

166

411

167

412

168

414

169

415

A foglalkoztatottak költségtérítései

170

421

171

2012.10.29.

1 367 000

1 367 000

683 810

50,02%

50,02%

244 000

244 000

122 402

50,16%

50,16%

20 000

20 000

Állandó kiadások

214 000

214 000

127 219

59,45%

59,45%

422

Ingázási költségek

150 000

150 000

123 982

82,65%

82,65%

172

423

Szerződéses szolgáltatások

330 000

330 000

114 323

34,64%

34,64%

173

424

Szakosított szolgáltatások

174

425

Folyó javítások és karbantartás

180 000

180 000

58 596

32,55%

32,55%

175

426

Anyag

120 000

120 000

67 047

55,87%

55,87%

463

Átutalások egyéb hatalmi
szinteknek

2 275 000

385 200

16,93%

16,93%

305 200

23,94%

23,94%

80 000

8,00%

8,00%

176

177

2 275 000

01

Tartózkodási illeték

1 275 000

02

Jóváhagyott projektumok

1 000 000

512

Gépek és felszerelés

1 275
000
1 000
000
500 000

500 000

46 041

9,21%

9,21%

5 400 000

5 400 000

1 728 620

32,01%

32,01%

5 400 000

5 400 000

1 728 620

32,01%

32,01%

1 250 000

1 250 000

286 000

22,88%

22,88%

1 300 000

904 076

69,54%

69,54%

465 000

50 000

10,75%

10,75%

50 000

47,62%

47,62%

A 473. funkció finanszírozási
forrásai:
.01
.04

Költségvetési bevételek
Saját bevételek
A 473. funkció összesen:

487

Egyéb tevékenységek
178

465
01

Egyéb dotációk és átutalások
Önálló Vállalkozók Községi
Egyesülete
421 - Állandó költségek

500.000

422 - Ingázási költségek

80.000

423 - Szerződéses szolgáltatások

50.000

425 - Folyó javítások és karbantartás

50.000

426 - Anyag

120.000

511 - Épületek és építési létesítmények
512 - Gépek és felszerelés
02

50.000

Inkubátor Kft.

1 300 000

411 - A foglakoztatottak keresete, pót.és térítm.
412 - A munkaadót terhelő szociális járulékok
421 - Állandó költségek

481
01

175.000

271.000

Kormányok kívüli szervezetek
dotálása
Zentai Gazdakör

840.000

14.000

423 - Szerződéses szolgáltatások
179

400.000

465 000
255 000

255 000

105 000

105 000

105 000

105 000

03

Mezőgazdászok Polgárok
Egyesülete Felsőhegy
Vajdasági Gazdakörök
Egyesületeinek Szövetsége
A 487. funkció finanszjrozási
forrásai:

.01

Költségvetési bevételek

3 015 000

3 015 000

1 240 076

41,13%

41,13%

A 487. funkció összesen:

3 015 000

3 015 000

1 240 076

41,13%

41,13%

02
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Közúti forgalom
180

424

Szakosított szolgáltatások

01

Szemaforok karbantartása

02
03
04
05
06
07
08

.01

452

A vertikális szignalizáció
karbantartása
A horizontális szignalizáció
festése
A helyi utak téli karbantartása
Az apróköves utak kiépítése és
karbantartása
Az utak melletti útszegélyek
karbantartása
Az aszfaltutak melletti
útszegélyek karbantartása
A meglévő járdák szanálása és
újak kiépítése
A 451. funkció finanszírozási
forrásai:

10 750 000
350 000
1 000
000
1 000
000
2 000
000
400 000

10 750 000

7 639 215

71,06%

71,06%

350 000

70 692

20,20%

20,20%

1 000 000

272 828

27,28%

27,28%

1 000 000

819 327

81,93%

81,93%

2 000 000

1 441 014

72,05%

72,05%

863 894

86,39%

86,39%

4 171 460

104,29%

104,29%

400 000

1 000
000
1 000
000
4 000
000

1 000 000
1 000 000
4 000 000

Költségvetési bevételek

10 750 000

10 750 000

7 639 215

71,06%

71,06%

A 451. funkció összesen:

10 750 000

10 750 000

7 639 215

71,06%

71,06%

170 000

170 000

169 920

99,95%

99,95%

Vízi közlekedés
181

426

182

482

183

80 000

80 000

481

Adók, kötelező illetékek és
bírságok
Kormányon kívüli szervezetek
dotálása - komp
A 452. funkció finanszírozási
forrásai:

590 000

590 000

299 145

50,70%

50,70%

.01

Költségvetési bevételek

840 000

840 000

469 065

55,84%

55,84%

A 452. funkció összesen:
Többrendeltetésű fejlesztési
projektumok

840 000

840 000

469 065

55,84%

55,84%

270 000

162 450

60,17%

5 510 000

5 449 470

98,90%

6 063 409

5 784 049

1 900 000

1 960 714

103,20%

700 000

700 000

100,00%

474
260

Anyag

423

266

463

184

511

263

512

261

515

Szerződéses szolgáltatások
Átutalások egyéb hatalmi
szinteknek
Épületek és építési
létesítmények

22 000 000

Gépek és felszerelés
Nem anyagi vagyon

26,29%

95,39%

A 474. funkció finanszírozási
forrásai:
.01

Költségvetési bevételek

22 000 000

14 443 409

14 056 683

63,89%

97,32%

A 474. funkció összesen:

22 000 000

14 443 409

14 056 683

63,89%

97,32%

144 005
000

136 448
409

39 205 966

27,23%

28,73%

144 005
000

136 448
409

39 205 966

27,23%

28,73%

A 2.8. fejezet finanszírozási
forrásai:
.01

Költségvetési bevételek

.04

Saját bevételek
A 2.8. FEJEZET
ÖSSZESEN
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2.9.
160
185

481

KORMÁNYON KÍVÜLI
SZERVEZETEK DOTÁLÁSA
Máshová nem sorolt általános
közszolgáltatások
Kormányon kívüli szervezetek
dotálása

5 263 000

2012.10.29.

5 263 000

2 203 215

41,86%

41,86%

01

Helyi Gyermekjóléti Akcióterv

1 100 000

1 100 000

459 450

41,77%

41,77%

02

Helyi Ifjúsági Akcióterv

1 100 000

1 100 000

389 084

35,37%

35,37%

03

Helyi Roma Akcióterv

450 000

450 000

147 681

32,82%

32,82%

Magyarok Világszövetsége

250 000

250 000

70 000

28,00%

28,00%

200 000

200 000

100,00%

100,00%

1 963 000

820 000

41,77%

41,77%

200 000

117 000

58,50%

58,50%

04
05
06
07

.01

Részvétel a kormányon kívüli
szervezetek projektumaiban
Egyéb kormányon kívüli
szervezetek
Ci-Fi Polg. Egy. - számvevőségi
szolgáltatások a polg.egy.
A 160. funkció finanszírozási
forrásai:

200 000
1 963 000
200 000

Költségvetési bevételek

5 263 000

5 263 000

2 203 215

41,86%

41,86%

A 160. funkció összesen:

5 263 000

5 263 000

2 203 215

41,86%

41,86%

5 263 000

5 263 000

2 203 215

41,86%

41,86%

5 263 000

5 263 000

2 203 215

41,86%

41,86%

14 168 000

6 795 521

47,96%

47,96%

2 536 000

1 216 394

47,97%

47,97%

300 000

175 395

58,47%

58,47%

A 2.9. fejezett finanszírozási
forrásai:
.01

Költségvetési bevételek

.04

Saját bevételek
A 2.9. FEJEZET ÖSSZESEN
KULTURÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
THURZÓ LAJOS MOK

2.10.

820

Kulturális szolgáltatások
A foglalkoztatottak keresete,
pótlékai és térítményei
A munkaadót terhelő szociális
járulékok

186

411

187

412

188

413

Természetbeni juttatások

189

414

A foglalkoztatottak szociális
juttatásai

190

421

Állandó kiadások

7 476 000

7 476 000

4 357 384

58,28%

58,28%

191

422

Ingázási költségek

150 000

150 000

11 280

7,52%

7,52%

192

423

Szerződéses szolgáltatások

431 659

40,72%

40,72%

424

Szakosított szolgáltatások

1 060 000
3 200 000

1 060 000

193

3 200 000

1 149 151

35,91%

35,91%

194

425

Folyó javítások és karbantartás

1 240 000

1 240 000

100 585

8,11%

8,11%

195

426

785 000

785 000

225 058

28,67%

28,67%

80 000

80 000

Anyag
Átutalások egyéb hatalmi
szinteknek
Adók, kötelező illetékek és
bírságok

282

463

196

482

197

511

Épületek és építési létesítmények

198

512

Gépek és felszerelés

199

515

14 168 000
2 536 000

300 000

100,00%

10 000

10 000

30 925 000

31 005 000

14 542 427

47,02%

46,90%

30 925 000

31 005 000

14 542 427

47,02%

46,90%

Nem anyagi jellegű vagyon
A 820. funkció finanszírozási
forrásai:

.01

Költségvetési bevételek

.04

Saját bevételek
A 820. funkció összesen:
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ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ
820

202

Kulturális
szolgáltatások
411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai
és térítményei
412 A munkaadót terhelő
szociális járulékok
421 Állandó kiadások

203

422 Ingázási költségek

650 000

468 386

284 842

43,82%

60,81%

204

884 000

1 298 114

856 251

96,86%

65,96%

200 000

204 000

204 000

102,00%

100,00%

206

423 Szerződéses
szolgáltatások
424 Szakosított
szolgáltatások
426 Anyag

327 000

345 500

135 066

41,30%

39,09%

207

512 Gépek és felszerelés

4 241 000

4 241 000

2 319 948

54,70%

54,70%

4 241 000

4 241 000

2 319 948

54,70%

54,70%

451 000

451 000

251 520

55,77%

55,77%

80 000

80 000

45 024

56,28%

56,28%

10 000

10 000

250 000

250 000

97 909

39,16%

39,16%

200
201

205

A 820. funkció
finanszírozási forrásai:
.01 Költségvetési bevételek

1 764 000

1 514 000

666 819

37,80%

44,04%

316 000

301 000

119 363

37,77%

39,66%

100 000

110 000

53 607

53,61%

48,73%

.04 Saját bevételek

820

A 820. funkció
összesen:
STEVAN SREMAC
ALAPÍTVÁNY
Kulturális
szolgáltatások
A foglalkoztatottak keresete, pótlékai
és térítményei
A munkaadót terhelő
szociális járulékok
A foglalkoztatottak
szociális juttatásai
Állandó kiadások

208

411

209

412

210

414

211

421

212

422 Ingázási költségek

210 000

210 000

135 180

64,37%

64,37%

213

423 Szerződéses
szolgáltatások
424 Szakosított
szolgáltatások
425 Folyó javítások és
karbantartás
426 Anyag

480 000

480 000

264 767

55,16%

55,16%

300 000

300 000

58 381

19,46%

19,46%

15 000

15 000

270 000

270 000

13 293

4,92%

4,92%

481 Kormányok kívüli
szervezetek dotálása
01 Művelődési
rendezvények
szervezése
A 820. funkció
finanszírozási forrásai
.01 Költségvetési bevételek

568 000

568 000

165 392

29,12%

29,12%

2 634 000

2 634 000

1 031 466

39,16%

39,16%

2 634 000

2 634 000

1 031 466

39,16%

39,16%

214
215
216
217

A 820. funkció
összesen:

568 000

568 000
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820
218

465
01
02

03
04

Kulturális
szolgáltatások - Községi
rendezvények
Egyéb dotációk és
átutalások
Zenta város ünnepe
XI. Nemzetközi Kárpátmedencei
Aratóünnepség
XI. Nemzetközi
Birkanyíró- és
Pörköltfőző Verseny
Tudás Hatalom

5 380 000

5 230 000

728 150

13,53%

13,92%

250 000

100,00%

100,00%

63 150

21,05%

21,05%

100 000

80 000

32,00%

80,00%

500 000

85 000

17,00%

17,00%

250 000

250 000

100,00%

100,00%

2 200 000

2 200 000

400 000
400 000
250 000
250 000
200 000

200 000

XIII. Nyári Ifjúsági
Játékok
Zeneakadémiai
mesteriskola
A helyi közösségek
napjának megünneplése

130 000

08

Kukoricamorzsolás

100 000

100 000

09

Lovasfesztivál

100 000

100 000

10

Dohánynapok - Bogaras
Nyári Falusi Napok Tornyos
Bábszínházak
Nemzetközi Találkozója
VI. Nyári Zenekar Tábor
Zentán

100 000

100 000

14

Egyéb rendezvények

250 000

15

Újévvárás és karácsonyi
vásár

500 000

16

Zentai Motorostalálkozó

250 000

05
06
07

11
12
13

2012.10.29.

250 000

250 000

300 000

300 000

130 000

100 000

100 000

50 000

50 000

200 000

200 000

A 820. funkció
finanszírozási forrásai:
.01

Költségvetési bevételek

5 380 000

5 230 000

728 150

13,53%

13,92%

A 820. funkció összesen:

5 380 000

5 230 000

728 150

13,53%

13,92%
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VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK
840
219

Vallási és a közösség
egyéb szolgáltatásai
481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása vallási közösségek
A 840. funkció
finanszírozási forrásai:
.01 Költségvetési bevételek
A 840. funkció összesen:

860
220

412

221

421

222

481
01
02
03

.01

Máshová nem sorolt rekreáció,
kultúra és vallás
A szabadművészek
szociális biztosítása
Állandó kiadások Biztosítási költségek
Kormányon kívüli
szervezetek dotálása
Miroslav Antić
750 000
Kamaraszínház
A magyar néphagyomány
300 000
fejlesztése
Egyéb kormányon kívüli
1 824 000
szervezetek
A 860. funkció
finanszírozási forrásai:
Költségvetési bevételek
A 860. funkció összesen:

A 2.10. fejezet
finanszírozási forrásai
.01 Költségvetési bevételek

2 000 000

2 000 000

358 591

17,93%

17,93%

2 000 000

2 000 000

358 591

17,93%

17,93%

2 000 000

2 000 000

358 591

17,93%

17,93%

80 000

80 000

38 704

48,38%

48,38%

417 000

417 000

42 081

10,09%

10,09%

2 874 000

2 874 000

968 393

33,69%

33,69%

750 000

250 000

33,33%

33,33%

300 000

163 393

54,46%

54,46%

1 824 000

555 000

30,43%

30,43%

3 371 000

3 371 000

1 049 178

31,12%

31,12%

3 371 000

3 371 000

1 049 178

31,12%

31,12%

48 551 000

48 481 000

20 029 760

41,26%

41,31%

48 551 000

48 481 000

20 029 760

41,26%

41,31%

342 000

342 000

1 390 000

1 390 000

435 548

31,33%

31,33%

435 548

49,49%

49,49%

8 162 147

49,14%

49,14%

.04 Saját bevételek
A 2.10. FEJEZET
ÖSSZESEN
SPORTKULTÚRA

2.11.
810
223
224

225

Rekreációs és
sportszolgáltatás
421 Állandó kiadások Biztosítási költségek
472 Szociális védelmi térítések
a költségvetésből
01 Élsportolók

510 000

510 000

02

880 000

880 000

Sportösztöndíjak

481 Kormányon kívüli
szervezetek dotálása
01 Zenta község
Sportszövetsége
02 Sportklubok

5 250 000

5 250 000

2 820 411

53,72%

53,72%

7 800 000

7 800 000

3 391 705

43,48%

43,48%

03

Sportépületek

2 880 000

2 880 000

1 540 031

53,47%

53,47%

04

Iskolai sport

340 000

340 000

305 000

89,71%

89,71%

05

Sport mindenkinek

170 000

170 000

35 000

20,59%

20,59%

06

Falusi sport

170 000

170 000

70 000

41,18%

41,18%

A 810. funkció
finanszírozási forrásai:
.01 Költségvetési bevételek
A 810. funkció összesen:
A 2.11. fejezet
finanszírozási forrásai
.01 Költségvetési bevételek
A 2.11. FEJEZET
ÖSSZESEN

16 610 000

16 610 000

18 342 000

18 342 000

8 597 695

46,87%

46,87%

18 342 000

18 342 000

8 597 695

46,87%

46,87%

18 342 000

18 342 000

8 597 695

46,87%

46,87%

18 342 000

18 342 000

8 597 695

46,87%

46,87%
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SZOCIÁLIS VÉDELEM
090

Szociális védelem SZOCIÁLIS VÉDELMI
KÖZPONT
A foglalkoztatottak keresete,
pótlékai és térítményei
A munkaadót terhelő
szociális járulékok
A foglalkoztatottak szociális
juttatásai
A foglalkoztatottak
költségtérítései

226

411

227

412

228

414

229

415

230

421

Állandó kiadások

231

422

Ingázási költségek

232

423

233

400 000

2 980 000
533 000

3 811 000

2 263 779

75,97%

59,40%

682 000

405 217

76,03%

59,42%

328 007

26,97%

26,97%

72 000

72 000
1 216 000

1 216 000

90 000

90 000

Szerződéses szolgáltatások

700 000

800 000

386 728

55,25%

48,34%

425

Folyó javítások és
karbantartás

150 000

150 000

67 314

44,88%

44,88%

234

426

Anyag

400 000

227 242

56,81%

56,81%

235

472

1 250 000

1 082 037

86,56%

86,56%

7 391 000

8 471 000

4 760 324

64,41%

56,20%

7 391 000

8 471 000

4 760 324

64,41%

56,20%

3 150 000

3 250 000

2 176 095

69,08%

66,96%

Szociális védelmi térítmény
a költségvetésből
A 090. funkció
finanszírozási forrásai:

.01

Költségvetési bevételek

.04

Saját bevételek

1 250 000

A 090. funkció összesen
040

Család és gyerekek
236

472

Szociális védelmi térítmény
a költségvetésből

01

Újszülött

02

Ingázási költségek

3 000 000

2 900 000

1 892 895

63,10%

65,27%

150 000

350 000

283 200

188,80%

80,91%

A 040. funkció
finanszírozási forrásai:
.01

Költségvetési bevételek

3 150 000

3 250 000

2 176 095

69,08%

66,96%

A 040. funkció összesen:

3 150 000

3 250 000

2 176 095

69,08%

66,96%
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070
237

463

238
239
240

241

463

Máshova nem sorolt
szociális támogatás a
veszélyeztetett lakosságnak
Átutalások egyéb hatalmi
szinteknek - Caritas

5 869 000

5 869 000

01 - Caritas - Népkonyha

2 100 000

2 100 000

02 - Caritas - Háziápolás
03 - Kéz a kézben - A
gyerekek nappali tartózkodása
04 - Vöröskereszt
411 - A foglalkoztatottak
keresete, pótlékai és
térítményei
412 - A munkaadót terhelő
szociális járulékok
05 - Siketek és Nagyothallók
Községközi Szervezete
411 - A foglalkoztatottak
keresete, pótlékai és
térítményei
412 - A munkaadót terhelő
szociális járulékok

1 100 000

1 100 000

900 000

900 000

1 043 000

1 043 000

421 - Állandó kiadások

242

2012.10.29.

481

423 - Szerződéses
szolgáltatások
Kormányon kívüli szervezetek
dotálása
A 070. funkció finanszírozási
forrásai:

.01

884 000

884 000

159 000

159 000
726 000

3 066 585

52,25%

52,25%

726 000

510 000

510 000

90 000

90 000

54 000

54 000

72 000

72 000
1 427 000

1 427 000

785 000

55,01%

55,01%

Költségvetési bevételek

7 296 000

7 296 000

3 851 585

52,79%

52,79%

A 070. funkció összesen:

7 296 000

7 296 000

3 851 585

52,79%

52,79%

17 837 000

19 017 000

10 788 004

60,48%

56,73%

17 837 000

19 017 000

10 788 004

60,48%

56,73%

300 000

300 000

59 446

19,82%

19,82%

3 000 000

3 000 000

1 670 014

55,67%

55,67%

Költségvetési bevételek

3 300 000

3 300 000

1 729 460

52,41%

52,41%

A 760. funkció összesen:

3 300 000

3 300 000

1 729 460

52,41%

52,41%

Költségvetési bevételek

3 300 000

3 300 000

1 729 460

52,41%

52,41%

A 2.13. FEJEZET
ÖSSZESEN

3 300 000

3 300 000

1 729 460

52,41%

52,41%

A 2.12. fejezet finanszírozási
forrásai
.01
.04

Költségvetési bevételek
Saját bevételek
A 2.12. FEJEZET
ÖSSZESEN

2.13.
760
243

424

244

463

.01

EGÉSZSÉGÜGY
Máshová nem sorolt
egészségügy
Szakosított szolgáltatások halottkém szolgálat
Átutalások egyéb hatalmi
szinteknek
A 760. funkció finanszírozási
forrásai:

A 2.13. fejezet finanszírozási
forrásai
.01
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TŰZVÉDELEM
320

Tűzvédelmi szolgáltatások
Községi Tűzvédelmi Szövetség
A foglalkoztatottak keresete,
pótlékai és térítményei
A munkaadót terhelő szociális
járulékok

557 000

557 000

235 448

42,27%

42,27%

281 000

281 000

137 000

48,75%

48,75%

53 000

53 000

25 918

48,90%

48,90%

9 161

23,49%

23,49%

18 968

40,36%

40,36%

245

411

246

412

247

421

Állandó kiadások

39 000

39 000

248

422

Ingázási költségek

9 000

9 000

249

423

Szerződéses szolgáltatások

47 000

47 000

250

425

Folyó javítások és karbantartás

43 000

43 000

251

426

Anyag

85 000

85 000

44 401

52,24%

52,24%

341 000

341 000

160 000

46,92%

46,92%

Önkéntes Tűzoltó Szövetség
252

465

Egyéb dotációk és átutalások
421- Állandó kiadások

81 000

81 000

422 - Ingázási költségek

72 000

72 000

423 - Szerződéses szolgáltatások
425 - Folyó javítások és
karbantartás

36 000

36 000

90 000

90 000

62 000

62 000

426 - Anyag
Fúvószenekar
253

465

Egyéb dotációk és átutalások
A 320. funkció finanszírozási
forrásai:

.01

Költségvetési bevételek

.04

Saját bevételek

.01

A 320. funkció összesen:
A 2.14. fejezet finanszírozási
forrásai
Költségvetési bevételek

.04

254

423

VÉDELEM
Polgárvédelem - rendkívüli
helyzet
Szerződéses szolgáltatások

264

426

Anyag

220

250 000

1 148 000

1 148 000

395 448

34,45%

34,45%

1 148 000

1 148 000

395 448

34,45%

34,45%

1 148 000

1 148 000

395 448

34,45%

34,45%

1 148 000

1 148 000

395 448

34,45%

34,45%

500 000

1 245 000

1 165 509

233,10%

339 000

338 475

Saját bevételek
A 2.14. FEJEZET ÖSSZESEN

2.15.

250 000

93,62%
99,85%

A 220. funkció finanszírozási
forrásai:
.01

Költségvetési bevételek

500 000

1 584 000

1 503 984

300,80%

94,95%

A 220. funkció összesen:

500 000

1 584 000

1 503 984

300,80%

94,95%
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Védelem - máshová nem sorolt
255

425

Folyó javítások és karbantartás

256

426

Anyag

100 000

100 000

21 160

21,16%

21,16%

20 000

20 000

31 554

157,77%

157,77%

Költségvetési bevételek

120 000

120 000

52 714

43,93%

43,93%

A 250. funkció összesen:

120 000

120 000

52 714

43,93%

43,93%

Költségvetési bevételek

620 000

1 704 000

1 556 698

251,08%

91,36%

A 2.15. FEJEZET ÖSSZESEN

620 000

1 704 000

1 556 698

251,08%

91,36%

20 000

19 800

99,00%

250 000

250 000

100,00%

13 000

12 810

98,54%

2 400 000

2 400 000

100,00%

3 150 000

3 109 807

103,66%

98,72%

A 250. funkció finanszírozási
forrásai:
.01

A 2.15. fejezet finanszírozási
forrásai:
.01

A
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG
ELŐMOZDÍTÁSA

2.16.
310

Rendőrségi szolgáltatások
274

423

Szerződéses szolgáltatások

273

424

Szakosított szolgáltatások

281

426

Anyag

276

465

Egyéb dotációk és átutalások

257

511

Épületek és építési
létesítmények - útjavítások

3 000 000

258

512

Gépek és felszerelés

3 000 000

2 567 000

684 372

22,81%

26,66%

Költségvetési bevételek

6 000 000

8 400 000

6 476 789

107,95%

77,10%

A 310. funkció összesen:

6 000 000

8 400 000

6 476 789

107,95%

77,10%

Költségvetési bevételek

6 000 000

8 400 000

6 476 789

107,95%

77,10%

A 2.16. FEJEZET
ÖSSZESEN

6 000 000

8 400 000

6 476 789

107,95%

77,10%

789 980
000

801 258
000

365 097 801

46,22%

45,57%

A 310. funkció finanszírozási
forrásai:
.01

A 2.16. fejezet finanszírozási
forrásai:
.01

ÖSSZESEN:

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 401-14/2012-IV-03
Kelt: 2012. október 29.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke
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208.

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 7.
pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012. -án/-én tartott ülésén meghozta az alábbi
RENDELETET
A BIZOTTSÁGOKBAN, KÜLÖNBIZOTTSÁGOKBAN ÉS MÁS
MUNKATESTÜLETEKBEN VÉGZETT MUNKÁÉRT JÁRÓ TÉRÍTMÉNYHEZ VALÓ
JOG ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL ÉS A TÉRÍTMÉNY ÖSSZEGÉRŐL SZÓLÓ RENDELET
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
1. szakasz
Ezzel a rendelettel a képviselő-testület kiegészíti a bizottságokban, különbizottságokban és
más munkatestületekben végzett munkáért járó térítményhez való jog érvényesítéséről és a
térítmény összegéről szóló rendeletet (a továbbiakban: rendelet).
2. szakasz
A rendelet 8. szakasza az 1. bekezdés után az alábbi új, 2. bekezdéssel egészül ki:
„Azok a munkatestületi tagok, akik a Községi Közigazgatási Hivatal szervezetében vannak
munkaviszonyban, valamint a választott, tisztségbe helyezett és kinevezett személyek nem
jogosultak a munkatestületekben végzett munkáért járó térítményre, ha ezen testületi üléseket a
keresetmegvalósítás ideje alatt tartják.”
3. szakasz
Ez a rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon
lép hatályba.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 47-287/2012
Kelt: 2012. október 29.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke
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Indokolás
A Községi Képviselő-testület 2010. december 1-jén meghozta a bizottságokban,
különbizottságokban és más munkatestületekben végzett munkáért járó térítményhez való jog
érvényesítéséről és a térítmény összegéről szóló rendeletet.
A tárgyrendelet szabályozza a polgármester, a Községi Tanács és a Községi Közigazgatási
Hivatal vezetője által alakított bizottságokban, különbizottságokban és más munkatestületekben
végzett munkáért járó térítményre vonatkozó jog érvényesítésének feltételeit, a térítmény összegét
és más kérdéseket.
A rendelet 2. szakaszának 1. bekezdése alapján a munkatestületekben végzett munkáért járó
térítményre joga van a választott és kinevezett, valamint a tisztségbe helyezett személyeknek, a
Községi Közigazgatási Hivatal foglalkoztatottainak és a munkatestületbe kinevezett harmadik
személyeknek.
A Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési és pénzügyi osztályának pénzügyi
dokumentációjába való betekintés alapján megállapítást nyert, hogy a testületekben végzett
munkáért járó térítmény kifizetése túl nagy megterhelést jelent Zenta község költségvetésének.
Nevezetesen a választott, tisztségbe helyezett és kinevezett személyek és a Községi
Közigazgatási Hivatal szervezetében munkaviszonyban levő személyek a munkatestületben végzett
munkájukért térítményre jogosultak abban az esetben is, ha ezen munkatestületi üléseket a
munkaidő alatt tartják, azaz abban az időben, amikor a keresetre való jogukat érvényesítik. Ezáltal a
szóban forgó személyek kétszeres alapon valósítanak meg jövedelmet.
A fentiekkel összhangban 2012. szeptember 28-án kidolgozásra került a bizottságokban,
különbizottságokban és más munkatestületekben végzett munkáért járó térítményhez való jog
érvényesítéséről és a térítmény összegéről szóló rendelet kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat,
amely alapján azoknak a munkatestületi tagoknak, akik a Községi Közigazgatási Hivatal
szervezetében vannak munkaviszonyban, valamint a választott, tisztségbe helyezett és kinevezett
személyeknek nem jár a rendelet által előírt térítmény, ha a munkatestületi üléseket munkaidőben
tartják.
A Zentai Községi Tanács 2012. 10. 2-án 47-287/2012 számú végzésével megerősítette a
bizottságokban, különbizottságokban és más munkatestületekben végzett munkáért járó
térítményhez való jog érvényesítéséről és a térítmény összegéről szóló rendelet kiegészítéséről
szóló rendeletjavaslatot, és a Zentai Községi Képviselő-testülethez továbbította megvitatása és
elfogadása céljából.
A fentiek alapján javasoljuk a Községi Képviselő-testületnek a bizottságokban,
különbizottságokban és más munkatestületekben végzett munkáért járó térítményhez való jog
érvényesítéséről és a térítmény összegéről szóló rendelet kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat
megvitatását és elfogadását az adott szövegben.
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209.

A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/94. szám,
79/05. szám – másik törvény, 81/05. sz. – másik törvény kiigazítása és 83/05. sz. – másik törvény
kiigazítása) 3. szakaszának 1. bekezdése és 4. és 5. szakasza, az idegenforgalomról szóló törvény
(az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2009. és 88/2010. szám) 39. szakaszának 1. bekezdése, a helyi
önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1.
bekezdésének 6. és 8. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.)
46. szakasza 1. bekezdésének 7., 9., 22. és 28. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a
2012. október 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi
RENDELETET
A ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETÉNEK MEGALAPÍTÁSÁRÓL
SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
1. szakasz
E rendelettel a Községi Képviselő-testület módosítja és kiegészíti a Zenta Község Idegenforgalmi
Szervezetének megalapításáról szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 8/2006. és 9/2011.
sz.), a továbbiakban: rendelet.
2. szakasz
A rendelet 4. szakasza az alábbiak szerint módosul:
„Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének alap- és főtevékenysége:
84.13 Az üzletvitel rendezése és hozzájárulás a sikeresebb gazdasági üzletvitelhez
(idegenforgalom).
Alap- és főtevékenysége keretében Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete az alábbi teendőket
végzi:
– Zenta község idegenforgalmának előmozdítása és bemutatása, a területén levő teljes körű
idegenforgalmi kínálatra vonatkozó információk begyűjtése és közzététele, valamint az
idegenforgalom népszerűsítését érintő egyéb teendők;
– serkenti a turistáknak a község településein való tartózkodása és fogadásuk általános
feltételeinek előmozdítását;
– kíséri és elemzi a bel- és külföldi idegenforgalmi piacok mozgását, és megszervezi a
piackutatást a Zenta község számára jelentős fejlesztési, tájékoztató és bemutató
tevékenység terén;
– az idegenforgalmi kínálat hordozóinak irányítása és koordinálása az idegenforgalmi és a
kiegészítő tartalmak színvonalának emelése és sokrétűbbé tétele és az idegenforgalmi helyek
idegenforgalmi vonzerejének megteremtése érdekében;
– megszervezi és realizálja az idegenforgalmi tájékoztató-bemutató tevékenységet,
megszervezi az idegenforgalmi tudományos, szakmai, sport-, művelődési és a Zenta község
idegenforgalmának előmozdítása szempontjából jelentős egyéb találkozókat és
rendezvényeket, illetve részt vesz ezek szervezésében;
– előkészíti és megvalósítja a község idegenforgalmi lehetőségeit népszerűsítő-tájékoztató
eszközök kidolgozását és a vásárokon való fellépést;
– az illetékes szervekkel együttműködve gondoskodik az idegenforgalmi jelzőtáblák
biztosításáról;
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–

az idegenforgalom terén a községben kialakítja és fejleszti az egységes tájékoztató rendszert,
és biztosítja annak összeköttetését bel- és külföldi tájékoztató rendszerekkel;
– irányítja, egyesíti, koordinálja és megvalósítja a gazdasági alanyok és más bel- és külföldi
szervezetek kezdeményezéseit és aktivitásait az idegenforgalmi termékek kialakításában és
elhelyezésében;
– együttműködik bel- és külföldi idegenforgalmi szervezetekkel;
– elkészíti a község operatív idegenforgalmi fejlesztési programját (a község idegenforgalmi
kínálata, kirándulóturizmus, hotelek, éttermek, az idegenforgalom népszerűsítése,
idegenforgalmi együttműködés más községekkel és városokkal, kirándulóhelyek szervezése,
stb.);
– aktivitásokat indít és szervez az idegenforgalmi szolgáltatások minőségének javítása, az
idegenforgalmi tudat, az idegenforgalmi kultúra fejlesztése és a környezetvédelem
előmozdítása céljából;
– a helyi önkormányzati egység idegenforgalmi értékeit népszerűsítő tájékoztatópropagandaanyag (nyomtatványok, népszerűsítő hang- és filmanyag, internetes honlap,
emléktárgyak stb.) biztosítása;
– a fizetővendég-szolgálatban nyújtott szolgáltatások kiközvetítése;
– az idegenforgalmi infrastruktúra kiépítésével és területrendezéssel kapcsolatos program
megvalósításának serkentése;
– az alapítói okirattal és az alapszabállyal összhangban egyéb idegenforgalom- népszerűsítő
tevékenységek.
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének kiegészítő tevékenysége:
47.25 Ital-kiskereskedelem
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.78 Egyéb új áru kiskereskedelme
49.39 Egyéb szárazföldi személyszállítás
50.30 Belvízi személyszállítás
55.10 Szállodai szolgáltatás
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.30 Kempingszolgáltatás
56.30 Italszolgáltatás
58.11 Könyvkiadás
73.11 Reklámügynöki tevékenység
77.21 Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése
79.90 Egyéb foglalás
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
91.03 Ingatlan kulturális javak, kulturális-történelmi helyek, építmények, egyéb idegenforgalmi
látványosságok védelme és fenntartása
93.19 Egyéb sporttevékenység
93.29 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a nyilvántartásba bejegyzett tevékenységet szolgáló egyéb
olyan tevékenységeket is elláthat, amelyeket általában e tevékenységek mellett kisebb
terjedelemben vagy időszakosan látnak el.
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének tevékenysége nem módosítható az alapító jóváhagyása
nélkül.”
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3. szakasz
A rendelet 13. szakasza az alábbiak szerint módosul:
„Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete köteles megküldeni Zenta Község Képviselőtestületének a munkáról és a gazdálkodásról szóló, a szervezet igazgatóbizottsága által elfogadott
jelentést annak megvitatása és elfogadása céljából. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének a
munkáról és gazdálkodásról szóló, az előző évre vonatkozó éves jelentését az éves jelentéseknek a
Szerb Köztársaság illetékes szerveinek való megküldésére előirányzott törvényi határidőben kell
megküldeni.
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete köteles megküldeni Zenta Község Képviselő-testületének
az elkövetkező évre vonatkozó, a szervezet pénzügyi tervével alátámasztott és a szervezet
igazgatóbizottsága által elfogadott munkaprogramot annak jóváhagyása céljából. Az elkövetkező
évre vonatkozó munkaprogramot és pénzügyi tervet Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete
legkésőbb a folyó év szeptember végéig köteles megküldeni.”
4. szakasz
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének illetékes szervei az idegenforgalmi szervezet
alapszabályát a jelen rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül kötelesek egybehangolni a
jelen rendelet rendelkezéseivel.
5. szakasz
Ezt a rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Indokolás
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/94. szám, 79/2005. sz.
– másik törvény, 81/2005. sz. – másik törvény kiigazítása és 83/2005. szám – másik törvény
kiigazítása) 3. szakaszának 1. bekezdése értelmében az oktatás, a tudomány, a művelődés, a
testnevelés, a diákjólét, az egészségvédelem, szociális védelem, gyermekjólét, a
társadalombiztosítás, az állategészség-védelem terén a törvényben megállapított jogok
érvényesítésének és egyéb törvényben megállapított érdekek érvényesítésének biztosítása céljából
intézményeket kell létesíteni.
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/94. szám, 79/2005. sz.
– másik törvény, 81/2005. sz. – másik törvény kiigazítása és 83/2005. szám – másik törvény
kiigazítása) 4. szakasza alapján a jelen törvény 3. szakaszában említett tevékenységek, illetve
teendők ellátására intézményt, vállalatot és egyéb szervezeti formát alapíthat: a köztársaság, az
autonóm tartomány, a város, a község és egyéb jogi és természetes személy.
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/94. szám, 79/2005. sz.
– másik törvény, 81/2005. sz. – másik törvény kiigazítása és 83/2005. szám – másik törvény
kiigazítása) 5. szakasza alapján az intézmény, a vállalat és egyéb szervezeti forma a jelen törvény 3.
szakaszában említett tevékenységet a törvényben megállapított feltételekkel és módon, alapításának
céljaival összhangban végzi.
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Az idegenforgalomról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2009. és 88/2010. szám) 39.
szakaszának 1. bekezdése alapján a helyi önkormányzat területére idegenforgalmi szervezet
alapítható, illetve ezekkel a teendőkkel más jogi személyeket lehet megbízni.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32.
szakasza 1. bekezdésének 6. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,
5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja alapján a községi képviselő-testület a törvénnyel
összhangban jogszabályokat és más általános aktusokat hoz.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32.
szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,
5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja alapján a községi képviselő-testület a törvénnyel
összhangban megalapítja a statútumban meghatározott szolgálatokat, közvállalatokat,
intézményeket és szervezeteket, valamint felügyeletet gyakorol működésük felett.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének
22. pontja alapján a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban megvitatja a költségvetéshasználók munkájáról szóló jelentést, és jóváhagyja a költségvetés-használók munkaprogramját.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének
28. pontja alapján a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban megvitatja és elfogadja
azon közvállalatok, intézmények és egyéb közszolgálatok éves munkajelentését, amelyeknek a
község az alapítója vagy többségi tulajdonosa.
Mivel az új zentai községi vezetőség a Zentai Községi Idegenforgalmi Szervezet feladatául tűzte ki,
hogy kísérelje meg költségeinek minél nagyobb részét saját bevételeiből fedezni, a szervezet
foglalkoztatottai 3 lehetséges bevételnemet találtak, éspedig:
– a fizetővendég-szolgálatban nyújtott szolgáltatások kiközvetítése,
– a Zenta község települései, ingatlan kulturális javak, kulturális-történelmi helyek,
építmények, egyéb idegenforgalmi emlékek jellemző jegyeivel ellátott emléktárgyak
árusításából származó bevétel,
– a kilátó belépődíjából befolyó bevétel.
Mivel a Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 8/2006. és 9/2011. sz.) nem irányozta elő mindezeket a tevékenységeket, ezért
hozzá kellett kezdeni a rendelet módosításához.
A jelen rendelet 2. szakasza előírja, hogy Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének alap- és
főtevékenysége marad a továbbiakban is az üzletvitel rendezése és hozzájárulás a sikeresebb
gazdasági üzletvitelhez (az idegenforgalom terén), de előírja azt is, hogy Zenta Község
Idegenforgalmi Szervezete mely kiegészítő tevékenységet fogja még ellátni.
Ezen rendelet 3. szakasza pontosítja a Zentai Községi Idegenforgalmi Szervezet alapító okirata 13.
szakaszának rendelkezéseit.
Mivel a rendelet meghozatalával Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete alapszabályának (Zenta
Község Hivatalos Lapja, 11/2012. szám) bizonyos számú rendelkezése ellentétbe került a rendelet
rendelkezéseivel, a Zentai Községi Képviselő-testület célszerűnek tartotta elrendelni az
alapszabálynak a jelen rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belüli egybehangolását.
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A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok
meghatalmazott előterjesztője végzésével megerősítette a Zenta Község Idegenforgalmi
Szervezetének megalapításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló
rendeletjavaslatot, és megvitatása és meghozatala céljából a Zentai Képviselő-testülethez
továbbította.
A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a
gazdasági és helyi gazdaság-fejlesztési bizottság véleményét, a rendelkező rész szerinti döntést
hozta.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 332-7/2012-I
Kelt: 2012. október 29.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

210.

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos
Közlönye, 72/2009. sz.) 24. szakaszának 1., 3., 4. és 5. bekezdése, a kultúráról szóló törvény (a
Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 24. szakaszának 1. és 3. bekezdése, 35.
szakaszának 10. bekezdése, 42. szakaszának 4. bekezdése és 46. szakaszának 3. bekezdése, a helyi
önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1.
bekezdésének 20. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46.
szakasza 1. bekezdésének 9., 20. és 33. pontja és a Magyar Nemzeti Tanáccsal való tárgyalásokban
illetékes bizottságnak a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ és a zentai Senćansko
mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar Kamaraszínház intézmények feletti alapítói jogok
részleges átruházásáról szóló szerződés megkötése céljából való megalakításáról szóló határozat
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2012. sz.) II., III. IV., V., VI., VII. és VIII. pontja alapján Zenta
Község Képviselő-testülete a 2012. október 29. tartott ülésén meghozta az alábbi
RENDELETET
A ZENTAI SENĆANSKO MAĐARSKO KAMERNO POZORIŠTE – ZENTAI MAGYAR
KAMARASZÍNHÁZ INTÉZMÉNY FELETTI ALAPÍTÓI JOGOK RÉSZBEN TÖRTÉNŐ
ÁTRUHÁZÁSÁRÓL
1. szakasz
Zenta község – mint a zentai Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar
Kamaraszínház intézmény (a továbbiakban: intézmény), (székhelye Zenta, Fő tér 4.) alapítója az
intézmény alapítói jogait részben (50%-ban) átruházza a Magyar Nemzeti Tanácsra (a
továbbiakban: Nemzeti Tanács), (székhelye Szabadka, Ago Mamužić u. 11.).
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A Nemzeti Tanács meghatalmazásai: minden státusváltozás, az intézmény név- vagy
tevékenységváltozásának előzetes jóváhagyására való jogosultság, az intézmény igazgatójának
megválasztására vonatkozó előzetes jóváhagyására való jogosultság, a megbízott igazgató
tisztségbe helyezése eljárásában való előzetes véleményezésre vonatkozó jogosultság, az intézmény
igazgató- és felügyelőbizottsága szerződésben megállapított számú tagjának kinevezésére való
jogosultság, előzetes véleményezésre való jogosultság azon igazgatóbizottsági tagok kinevezésének
eljárásában, akiket nem a Nemzeti Tanács nevez ki, a Nemzeti Tanács jogosultsága arra
vonatkozóan, hogy írásos kérelme alapján adatokat kapjon az intézmény igazgatóbizottságától és
igazgatójától az intézmény munkájával, az intézmény pénzügyi gazdálkodásával, az intézmény
foglalkoztatottaival és az intézmény fejlesztési programjaival és terveivel kapcsolatban.
Zenta község és a Nemzeti Tanács egyetértenek abban, hogy az alapítói jogokkal kapcsolatos, de a
jelen rendelettel nem szabályozott kérdéseket az alapítói jogoknak a Nemzeti Tanácsra való
átruházása megállapított százalékával (50%) összhangban rendezik.
2. szakasz
A képviselő-testület meghatalmazza a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ és a
zentai Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar Kamaraszínház intézmények feletti
alapítói jogok részleges átruházásáról szóló szerződés megkötése céljából a Magyar Nemzeti
Tanáccsal való tárgyalásokban illetékes bizottságot (a továbbiakban: bizottság), hogy tárgyalásokat
folytasson a Nemzeti Tanács meghatalmazott tárgyalófeleivel a zentai Senćansko mañarsko
kamerno pozorište – Zentai Magyar Kamaraszínház intézmény feletti alapítói jogok részleges
átruházásáról szóló szerződés megkötése céljából, és e tárgyalások eredménye alapján állapítsa
meg a Zenta község és a Nemzeti Tanács között kötendő, a zentai Senćansko mañarsko kamerno
pozorište – Zentai Magyar Kamaraszínház intézmény feletti alapítói jogok részleges átruházásáról
szóló szerződésjavaslatot.
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett szerződés a zentai községi szervek és a Nemzeti Tanács
kölcsönös jogait és kötelességeit fogja szabályozni. A jelen rendelet 1. szakaszának 2.
bekezdésében felsorolt alapítói jogokon kívül szerződéssel kell szabályozni az intézménynek az
alapító részéről történő finanszírozása módját, az intézmény tevékenységének finanszírozására a
Zenta község, illetve a Nemzeti Tanács költségvetésében biztosítandó eszközök éves terjedelmét, az
intézmény feletti felügyelet gyakorlását, az alapítói okiratnak, az alapszabálynak, az alapítói okirat
és az alapszabály módosításának és kiegészítésének, valamint az intézmény egyéb általános
aktusainak meghozatalát, továbbá a bármely fél részéről való szerződésszegés jogi
következményeit.
A bizottság előkészíti a zentai Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar
Kamaraszínház intézmény feletti alapítói jogok részleges átruházásáról szóló szerződést, majd azt
Zenta polgármestere a Nemzeti Tanáccsal a Zentai Községi Képviselő-testület általi jóváhagyását
követően, az e rendelet hatályba lépését követő három hónapon belül megköti.
3. szakasz
Az intézmény az általános aktusait ezzel a rendelettel és a megkötött szerződéssel összhangban a
szerződéskötést követő három hónapon belül egybe fogja hangolni.
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4. szakasz
Ez a rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép
hatályba.
Indokolás
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye,
72/2009. sz.) 24. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja értelmében a nemzeti tanács
kezdeményezésére, a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzat
egészében vagy részben azon kulturális intézmények alapítói jogait ruházza át, melyek alapvető
tevékenységét a nemzeti kisebbség kultúrájának a megőrzése és fejlesztése képezi.
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye,
72/2009. sz.) 24. szakaszának 3., 4. és 5. bekezdése szerint a jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében
foglalt szervek a nemzeti tanáccsal az alapítói jogok egészében vagy részben történő átruházásáról
szerződést kötnek. A szerződés a jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében foglalt szervek és a nemzeti
tanács kölcsönös jogait és kötelességeit tartalmazza. A szerződésben meg kell határozni az
átruházott igazgatási jogokat és éves szinten az intézmény tevékenységének finanszírozására a
köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzat költségvetésében biztosított
eszközöket.
A kultúráról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 24. szakaszának
1. és 3. bekezdése értelmében a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi önkormányzati
egység a kulturális egyediség megőrzése, fejlesztése és előmozdítása, illetve a nemzeti kisebbségek
nemzeti identitásának megőrzése érdekében alapíthat intézményt, illetve a nemzeti kisebbség
nemzeti tanácsának a javaslatára az egyes meglevő intézmények alapító okiratának a módosításával
megállapíthatja, hogy ezek az intézmények kiemelt jelentőségűek a kulturális egyediség megőrzése,
fejlesztése és előmozdítása, illetve a nemzeti kisebbségek nemzeti identitásának megőrzése
szempontjából. A Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi önkormányzati egység a
jelen szakasz 1. bekezdése szerinti intézmény alapítójaként teljes egészében vagy részben
átruházhatja az alapítói jogokat a nemzeti kisebbség nemzeti tanácsára.
A kultúráról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 35. szakaszának
10. bekezdése értelmében ha az alapítói jogokat a 24. szakasz 3. bekezdése értelmében átruházták a
nemzeti kisebbség nemzeti tanácsára, az alapítói jogokat átruházó aktusban meg kell határozni,
milyen módon vesz részt a nemzeti tanács az igazgató kinevezésének az eljárásában.
A kultúráról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 42. szakaszának
4. bekezdése értelmében ha az alapítói jogokat a 24. szakasz 3. bekezdése értelmében átruházták a
nemzeti kisebbség nemzeti tanácsára, az alapítói jogokat átruházó aktusban meg kell határozni az
igazgatótanács tagjai kinevezésének a módját.
A kultúráról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 46. szakaszának
3. bekezdése értelmében ha az alapítói jogokat a 24. szakasz 3. bekezdése értelmében átruházták a
nemzeti kisebbség nemzeti tanácsára, az alapítói jogokat átruházó aktusban meg kell határozni a
felügyelő bizottság tagjai kinevezésének a módját.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza
1. bekezdésének 20. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46.
szakasza 1. bekezdésének 33. pontja értelmében a képviselő-testület a törvénnyel összhangban
egyéb törvényben és statútumban megállapított teendőket is ellát.
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének
20. pontja értelmében a képviselő-testület állandó és időszakos munkatestületeket hoz létre a
hatáskörébe tartozó kérdések megvitatása céljából.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének
9. pontja értelmében a képviselő-testület megalakítja a község statútumában meghatározott
szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és szervezeteket, és ellenőrzi azok működését.
A Magyar Nemzeti Tanáccsal való tárgyalásokban illetékes bizottságnak a zentai Thurzó Lajos
Művelődési-Oktatási Központ és a zentai Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar
Kamaraszínház intézmények feletti alapítói jogok részleges átruházásáról szóló szerződés
megkötése céljából való megalakításáról szóló határozat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2012.
sz.) II. pontja alapján a bizottság feladata, hogy tárgyalásokat folytasson a Magyar Nemzeti
Tanáccsal a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ és a zentai Senćansko mañarsko
kamerno pozorište – Zentai Magyar Kamaraszínház intézmények feletti alapítói jogok részleges
átruházásáról szóló szerződés megkötése előtt.
A Magyar Nemzeti Tanáccsal való tárgyalásokban illetékes bizottságnak a zentai Thurzó Lajos
Művelődési-Oktatási Központ és a zentai Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar
Kamaraszínház intézmények feletti alapítói jogok részleges átruházásáról szóló szerződés
megkötése céljából való megalakításáról szóló határozat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2012.
sz.) III. pontja alapján a KKT feladatul adja a bizottságnak, hogy a szerződés megkötése előtti
tárgyalások során viseljen számot arról, hogy a szerződések szabályozzák a Zenta község és a
Tanács, mint az említett intézmények jövendőbeli társalapítói kölcsönös jogait és kötelességeit, de
különösen:
– az alapítói jog részének százalékszámát, amelyet átruház a Tanácsra,
– az átruházandó igazgatási jogot,
– az intézmény igazgatója kinevezése és felmentése eljárásában a Tanács részvételi
módjának részletes szabályozását,
– az intézmény igazgatóbizottsága elnöke és tagjai kinevezése és felmentése módjának
megállapítását,
– az intézmény felügyelőbizottsága elnöke és tagjai kinevezése és felmentése
módjának megállapítását,
– az intézmény tevékenységének finanszírozására a társalapító költségvetésében
biztosítandó eszközök éves terjedelmét,
– az intézmény feletti felügyelet módjának szabályozását,
– az alapítói aktus, az alapszabály, az alapítói aktus és az alapszabály módosításának
és kiegészítésének és az intézmény más általános aktusai meghozatala módjának
szabályozását,
– a jogi következmények szabályozását, amennyiben a jövendőbeli társalapítók
bármelyike szerződésszegést követ el.
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A Magyar Nemzeti Tanáccsal való tárgyalásokban illetékes bizottságnak a zentai Thurzó Lajos
Művelődési-Oktatási Központ és a zentai Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar
Kamaraszínház intézmények feletti alapítói jogok részleges átruházásáról szóló szerződés
megkötése céljából való megalakításáról szóló határozat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2012.
sz.) IV. pontja alapján a bizottságnak nincs megbízása a Tanáccsal való szerződéskötésre, ez Zenta
Község Képviselő-testületének kizárólagos hatásköre.
A Magyar Nemzeti Tanáccsal való tárgyalásokban illetékes bizottságnak a zentai Thurzó Lajos
Művelődési-Oktatási Központ és a zentai Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar
Kamaraszínház intézmények feletti alapítói jogok részleges átruházásáról szóló szerződés
megkötése céljából való megalakításáról szóló határozat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2012.
sz.) V. pontja alapján a bizottság feladata, hogy a Tanács képviselőivel folytatott tárgyalás során
megállapítsa Zenta község és a Tanács között kötendő szerződésjavaslatot, éspedig: a zentai Thurzó
Lajos Művelődési-oktatási Központ és a zentai Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai
Magyar Kamaraszínház intézmények feletti alapítói jogok részleges átruházásáról szóló
szerződésjavaslatot.
A Magyar Nemzeti Tanáccsal való tárgyalásokban illetékes bizottságnak a zentai Thurzó Lajos
Művelődési-Oktatási Központ és a zentai Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar
Kamaraszínház intézmények feletti alapítói jogok részleges átruházásáról szóló szerződés
megkötése céljából való megalakításáról szóló határozat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2012.
sz.) VI. pontja alapján a KKT kötelezi a bizottságot, hogy a tárgyalófélnek hozza tudomására, hogy
a szerződések csak azután köthetők meg, miután Zenta Község Képviselő-testülete az ülésén teljes
egészében elfogadta a lefektetett szerződésjavaslat szövegét.
A Magyar Nemzeti Tanáccsal való tárgyalásokban illetékes bizottságnak a zentai Thurzó Lajos
Művelődési-Oktatási Központ és a zentai Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar
Kamaraszínház intézmények feletti alapítói jogok részleges átruházásáról szóló szerződés
megkötése céljából való megalakításáról szóló határozat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2012.
sz.) VII. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete kötelezi a bizottság tagjait, hogy már a
tárgyalások kezdetén világosan tájékoztassák a tárgyalópartnert hatáskörük határairól, valamint
arról, hogy amennyiben Zenta Község Képviselő-testülete az ülésén a lefektetett szerződésjavaslatot
nem fogadja el teljes egészében, akkor a bizottságnak folytatnia kell a tárgyalásokat az elvetett
szerződésjavaslat szövegében azon módosítások eléréséig, amelyek elfogadhatóak Zenta Község
Képviselő-testülete számára.
A Magyar Nemzeti Tanáccsal való tárgyalásokban illetékes bizottságnak a zentai Thurzó Lajos
Művelődési-Oktatási Központ és a zentai Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar
Kamaraszínház intézmények feletti alapítói jogok részleges átruházásáról szóló szerződés
megkötése céljából való megalakításáról szóló határozat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2012.
sz.) VIII. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete fenntartja jogát az említett tárgyalások
vezetéséhez közelebbi utasítások megadására, valamint jogát, hogy szótöbbséggel eszközölje a
bizottság összetételének változtatását, amennyiben nem elégedett a tárgyalások során elért
eredményekkel, vagy ha úgy tekinti, hogy a bizottság tagjai nem képviselik Zenta község érdekeit
olyan mértékben, amely Zenta Község Képviselő-testülete szerint szükséges.
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A bizottság feladata, hogy a Tanács képviselőivel folytatott tárgyalás során megállapítsa Zenta
község és a Tanács között kötendő szerződésjavaslatot, éspedig: a zentai Thurzó Lajos Művelődésioktatási Központ és a zentai Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar
Kamaraszínház intézmények feletti alapítói jogok részleges átruházásáról szóló szerződésjavaslatot.
A Magyar Nemzeti Tanács képviselője 2012. július 24-én átadta Kormányos Katona Gyöngyinek, a
Zentai Községi Tanács művelődési és oktatási területtel megbízott tagjának az MNT: IX – 14911/2010-es számú, 2010. 10. 20-án kelt és az MNT: 613/K/2011-K/128-14/7-es számú, 2011. 05. 19én kelt dokumentumai fénymásolatát.
E dokumentumokban feltüntetik, hogy az MNT: IX – 1491-1/2010-es számú, 2010. 10. 20-án kelt
levéllel tájékoztatták Zenta polgármesterét, hogy a Magyar Nemzeti Tanács a 2010. 10. 18-án tartott
ülésén meghozta a 26/2010., 27/2010. és 28/2010. számú végzéseit, amelyekben megállapította,
hogy a Zentai Történelmi Levéltár, a Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar
Kamaraszínház és a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ a magyar nemzeti kisebbség
szempontjából kiemelt jelentőségűek, míg az MNT: 613/K/2011-K/128-14/7-es számú, 2011. 05.
19-én kelt levelével tájékoztatta a Zentai Községi Közigazgatási Hivatalt, hogy a Magyar Nemzeti
Tanács a 2011. 05. 16-án tartott ülésén meghozta az N/20/2011-es és az N/21/2011-es számú
végzéseit, amelyekkel kezdeményezte, hogy a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló
törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 24. szakaszának 2. bekezdése
alapján a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ és a Senćansko mañarsko kamerno
pozorište – Zentai Magyar Kamaraszínház intézmények feletti alapítói jogok 50%-át ruházzák át a
Magyar Nemzeti Tanácsra, azzal a kéréssel, hogy ők is kezdeményezzék az alapítói jogok részleges
átruházását.
A fentiek alapján a Zentai Községi Képviselő-testület 2012. szeptember 6-án megalakította a zentai
Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ és a zentai Senćansko mañarsko kamerno pozorište –
Zentai Magyar Kamaraszínház intézmények feletti alapítói jogok részleges átruházásáról szóló
szerződés megkötése céljából a Magyar Nemzeti Tanáccsal való tárgyalásokban illetékes
bizottságot.
Folyó év szeptember közepén Várkonyi Zsolt, a Magyar Nemzeti Tanács képviselője a bizottsági
tagokkal való beszélgetés során kiemelte, hogy a Magyar Nemzeti Tanács álláspontja szerint a
Zentai Községi Képviselő-testületnek a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ és a
zentai Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar Kamaraszínház intézmények feletti
alapítói jogok részleges átruházásáról szóló szerződéssel kapcsolatos tárgyalások megkezdése előtt
meg kell hozni a Zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ és a zentai Senćansko
mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar Kamaraszínház intézmények feletti alapítói jogok
részben történő átruházásáról szóló rendeleteket.
A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok
meghatalmazott javaslattevője javasolta a zentai Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai
Magyar Kamaraszínház intézmény feletti alapítói jogok részben történő átruházásáról szóló rendelet
meghozatalát.
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Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta a Zentai Községi Tanácsnak a zentai
Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar Kamaraszínház intézmény feletti alapítói
jogok részben történő átruházásáról szóló rendelet meghozatalára vonatkozó javaslatát és a Zentai
Községi Képviselő-testület művelődésügyi és tájékoztatási bizottságának véleményét, a rendelkező
rész szerint határozott.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: : 6-11/2012-I
Kelt: 2012. október 29.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

211.

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos
Közlönye, 72/2009. sz.) 24. szakaszának 2., 3., 4. és 5. bekezdése, a kultúráról szóló törvény (a
Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 24. szakaszának 1. és 3. bekezdése, 35.
szakaszának 10. bekezdése, 42. szakaszának 4. bekezdése és 46. szakaszának 3. bekezdése, a helyi
önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1.
bekezdésének 20. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46.
szakasza 1. bekezdésének 9., 20. és 33. pontja és a Magyar Nemzeti Tanáccsal való tárgyalásokban
illetékes bizottságnak a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ és a zentai Senćansko
mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar Kamaraszínház intézmények feletti alapítói jogok
részleges átruházásáról szóló szerződés megkötése céljából való megalakításáról szóló határozat
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2012. sz.) II., III. IV., V., VI., VII. és VIII. pontja alapján Zenta
Község Képviselő-testülete a 2012. október 29 tartott ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET
A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT INTÉZMÉNY
FELETTI ALAPÍTÓI JOGOK RÉSZBEN TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL
1. szakasz
Zenta község – mint a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ intézmény (a
továbbiakban: intézmény), (székhelye Zenta, Posta u. 18.) alapítója az intézmény alapítói jogait
részben (50%-ban) átruházza a Magyar Nemzeti Tanácsra (a továbbiakban: Nemzeti Tanács),
(székhelye Szabadka, Ago Mamužić u. 11.).
A Nemzeti Tanács meghatalmazásai: minden státusváltozás, az intézmény név- vagy
tevékenységváltozásának előzetes jóváhagyására való jogosultság, az intézmény igazgatójának
megválasztására vonatkozó előzetes jóváhagyására való jogosultság, a megbízott igazgató
tisztségbe helyezése eljárásában való előzetes véleményezésre vonatkozó jogosultság, az intézmény
igazgató- és felügyelőbizottsága szerződésben megállapított számú tagjának kinevezésére való
jogosultság, előzetes véleményezésre való jogosultság azon igazgatóbizottsági tagok kinevezésének
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eljárásában, akiket nem a Nemzeti Tanács nevez ki, a Nemzeti Tanács jogosultsága arra
vonatkozóan, hogy írásos kérelme alapján adatokat kapjon az intézmény igazgatóbizottságától és
igazgatójától az intézmény munkájával, az intézmény pénzügyi gazdálkodásával, az intézmény
foglalkoztatottaival és az intézmény fejlesztési programjaival és terveivel kapcsolatban.
Zenta község és a Nemzeti Tanács egyetértenek abban, hogy az alapítói jogokkal kapcsolatos, de a
jelen rendelettel nem szabályozott kérdéseket az alapítói jogoknak a Nemzeti Tanácsra való
átruházása megállapított százalékával (50%) összhangban rendezik.
2. szakasz
A képviselő-testület meghatalmazza a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ és a
zentai Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar Kamaraszínház intézmények feletti
alapítói jogok részleges átruházásáról szóló szerződés megkötése céljából a Magyar Nemzeti
Tanáccsal való tárgyalásokban illetékes bizottságot (a továbbiakban: bizottság), hogy tárgyalásokat
folytasson a Nemzeti Tanács meghatalmazott tárgyalófeleivel a zentai Thurzó Lajos MűvelődésiOktatási Központ intézmény feletti alapítói jogok részleges átruházásáról szóló szerződés
megkötése céljából, és e tárgyalások eredménye alapján állapítsa meg a Zenta község és a Nemzeti
Tanács között kötendő, a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ intézmény feletti
alapítói jogok részleges átruházásáról szóló szerződésjavaslatot.
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett szerződés a zentai községi szervek és a Nemzeti Tanács
kölcsönös jogait és kötelességeit fogja szabályozni. A jelen rendelet 1. szakaszának 2.
bekezdésében felsorolt alapítói jogokon kívül szerződéssel kell szabályozni az intézménynek az
alapító részéről történő finanszírozása módját, az intézmény tevékenységének finanszírozására a
Zenta község, illetve a Nemzeti Tanács költségvetésében biztosítandó eszközök éves terjedelmét, az
intézmény feletti felügyelet gyakorlását, az alapítói okiratnak, az alapszabálynak, az alapítói okirat
és az alapszabály módosításának és kiegészítésének, valamint az intézmény egyéb általános
aktusainak meghozatalát, továbbá a bármely fél részéről való szerződésszegés jogi
következményeit.
A bizottság előkészíti a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ intézmény feletti
alapítói jogok részleges átruházásáról szóló szerződést, majd azt Zenta polgármestere a Nemzeti
Tanáccsal a Zentai Községi Képviselő-testület általi jóváhagyását követően, az e rendelet hatályba
lépését követő három hónapon belül megköti.
3. szakasz
Az intézmény az általános aktusait ezzel a rendelettel és a megkötött szerződéssel összhangban a
szerződéskötést követő három hónapon belül egybe fogja hangolni.
4. szakasz
Ez a rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép
hatályba.
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Indokolás
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye,
72/2009. sz.) 24. szakaszának 2. bekezdése értelmében a nemzeti tanács kezdeményezésére, a Szerb
Köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzat egészében vagy részben a jelen
szakasz 1. bekezdésének 1–3. pontjában felölelt intézményeken kívül más intézmények alapítói
jogait akkor ruházza át, ha ezek a nemzeti kisebbség szempontjából kiemelt jelentőségűek
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye,
72/2009. sz.) 24. szakaszának 3., 4. és 5. bekezdése szerint a jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében
foglalt szervek a nemzeti tanáccsal az alapítói jogok egészében vagy részben történő átruházásáról
szerződést kötnek. A szerződés a jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében foglalt szervek és a nemzeti
tanács kölcsönös jogait és kötelességeit tartalmazza. A szerződésben meg kell határozni az
átruházott igazgatási jogokat és éves szinten az intézmény tevékenységének finanszírozására a
köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzat költségvetésében biztosított
eszközöket.
A kultúráról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 24. szakaszának
1. és 3. bekezdése értelmében a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi önkormányzati
egység a kulturális egyediség megőrzése, fejlesztése és előmozdítása, illetve a nemzeti kisebbségek
nemzeti identitásának megőrzése érdekében alapíthat intézményt, illetve a nemzeti kisebbség
nemzeti tanácsának a javaslatára az egyes meglevő intézmények alapító okiratának a módosításával
megállapíthatja, hogy ezek az intézmények kiemelt jelentőségűek a kulturális egyediség megőrzése,
fejlesztése és előmozdítása, illetve a nemzeti kisebbségek nemzeti identitásának megőrzése
szempontjából. A Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi önkormányzati egység a
jelen szakasz 1. bekezdése szerinti intézmény alapítójaként teljes egészében vagy részben
átruházhatja az alapítói jogokat a nemzeti kisebbség nemzeti tanácsára.
A kultúráról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 35. szakaszának
10. bekezdése értelmében ha az alapítói jogokat a 24. szakasz 3. bekezdése értelmében átruházták a
nemzeti kisebbség nemzeti tanácsára, az alapítói jogokat átruházó aktusban meg kell határozni,
milyen módon vesz részt a nemzeti tanács az igazgató kinevezésének az eljárásában.
A kultúráról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 42. szakaszának
4. bekezdése értelmében ha az alapítói jogokat a 24. szakasz 3. bekezdése értelmében átruházták a
nemzeti kisebbség nemzeti tanácsára, az alapítói jogokat átruházó aktusban meg kell határozni az
igazgatótanács tagjai kinevezésének a módját.
A kultúráról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 46. szakaszának
3. bekezdése értelmében ha az alapítói jogokat a 24. szakasz 3. bekezdése értelmében átruházták a
nemzeti kisebbség nemzeti tanácsára, az alapítói jogokat átruházó aktusban meg kell határozni a
felügyelő bizottság tagjai kinevezésének a módját.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza
1. bekezdésének 20. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46.
szakasza 1. bekezdésének 33. pontja értelmében a képviselő-testület a törvénnyel összhangban
egyéb törvényben és statútumban megállapított teendőket is ellát.
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének
20. pontja értelmében a képviselő-testület állandó és időszakos munkatestületeket hoz létre a
hatáskörébe tartozó kérdések megvitatása céljából.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének
9. pontja értelmében a képviselő-testület megalakítja a község statútumában meghatározott
szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és szervezeteket, és ellenőrzi azok működését.
A Magyar Nemzeti Tanáccsal való tárgyalásokban illetékes bizottságnak a zentai Thurzó Lajos
Művelődési-Oktatási Központ és a zentai Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar
Kamaraszínház intézmények feletti alapítói jogok részleges átruházásáról szóló szerződés
megkötése céljából való megalakításáról szóló határozat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2012.
sz.) II. pontja alapján a bizottság feladata, hogy tárgyalásokat folytasson a Magyar Nemzeti
Tanáccsal a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ és a zentai Senćansko mañarsko
kamerno pozorište – Zentai Magyar Kamaraszínház intézmények feletti alapítói jogok részleges
átruházásáról szóló szerződés megkötése előtt.
A Magyar Nemzeti Tanáccsal való tárgyalásokban illetékes bizottságnak a zentai Thurzó Lajos
Művelődési-Oktatási Központ és a zentai Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar
Kamaraszínház intézmények feletti alapítói jogok részleges átruházásáról szóló szerződés
megkötése céljából való megalakításáról szóló határozat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2012.
sz.) III. pontja alapján a KKT feladatul adja a bizottságnak, hogy a szerződés megkötése előtti
tárgyalások során viseljen számot arról, hogy a szerződések szabályozzák a Zenta község és a
Tanács, mint az említett intézmények jövendőbeli társalapítói kölcsönös jogait és kötelességeit, de
különösen:
– az alapítói jog részének százalékszámát, amelyet átruház a Tanácsra,
– az átruházandó igazgatási jogot,
– az intézmény igazgatója kinevezése és felmentése eljárásában a Tanács részvételi
módjának részletes szabályozását,
– az intézmény igazgatóbizottsága elnöke és tagjai kinevezése és felmentése módjának
megállapítását,
– az intézmény felügyelőbizottsága elnöke és tagjai kinevezése és felmentése
módjának megállapítását,
– az intézmény tevékenységének finanszírozására a társalapító költségvetésében
biztosítandó eszközök éves terjedelmét,
– az intézmény feletti felügyelet módjának szabályozását,
– az alapítói aktus, az alapszabály, az alapítói aktus és az alapszabály módosításának
és kiegészítésének és az intézmény más általános aktusai meghozatala módjának
szabályozását,
– a jogi következmények szabályozását, amennyiben a jövendőbeli társalapítók
bármelyike szerződésszegést követ el.
A Magyar Nemzeti Tanáccsal való tárgyalásokban illetékes bizottságnak a zentai Thurzó Lajos
Művelődési-Oktatási Központ és a zentai Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar
Kamaraszínház intézmények feletti alapítói jogok részleges átruházásáról szóló szerződés
megkötése céljából való megalakításáról szóló határozat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2012.
sz.) IV. pontja alapján a bizottságnak nincs megbízása a Tanáccsal való szerződéskötésre, ez Zenta
Község Képviselő-testületének kizárólagos hatásköre.
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A Magyar Nemzeti Tanáccsal való tárgyalásokban illetékes bizottságnak a zentai Thurzó Lajos
Művelődési-Oktatási Központ és a zentai Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar
Kamaraszínház intézmények feletti alapítói jogok részleges átruházásáról szóló szerződés
megkötése céljából való megalakításáról szóló határozat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2012.
sz.) V. pontja alapján a bizottság feladata, hogy a Tanács képviselőivel folytatott tárgyalás során
megállapítsa Zenta község és a Tanács között kötendő szerződésjavaslatot, éspedig: a zentai Thurzó
Lajos Művelődési-oktatási Központ és a zentai Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai
Magyar Kamaraszínház intézmények feletti alapítói jogok részleges átruházásáról szóló
szerződésjavaslatot.
A Magyar Nemzeti Tanáccsal való tárgyalásokban illetékes bizottságnak a zentai Thurzó Lajos
Művelődési-Oktatási Központ és a zentai Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar
Kamaraszínház intézmények feletti alapítói jogok részleges átruházásáról szóló szerződés
megkötése céljából való megalakításáról szóló határozat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2012.
sz.) VI. pontja alapján a KKT kötelezi a bizottságot, hogy a tárgyalófélnek hozza tudomására, hogy
a szerződések csak azután köthetők meg, miután Zenta Község Képviselő-testülete az ülésén teljes
egészében elfogadta a lefektetett szerződésjavaslat szövegét.
A Magyar Nemzeti Tanáccsal való tárgyalásokban illetékes bizottságnak a zentai Thurzó Lajos
Művelődési-Oktatási Központ és a zentai Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar
Kamaraszínház intézmények feletti alapítói jogok részleges átruházásáról szóló szerződés
megkötése céljából való megalakításáról szóló határozat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2012.
sz.) VII. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete kötelezi a bizottság tagjait, hogy már a
tárgyalások kezdetén világosan tájékoztassák a tárgyalópartnert hatáskörük határairól, valamint
arról, hogy amennyiben Zenta Község Képviselő-testülete az ülésén a lefektetett szerződésjavaslatot
nem fogadja el teljes egészében, akkor a bizottságnak folytatnia kell a tárgyalásokat az elvetett
szerződésjavaslat szövegében azon módosítások eléréséig, amelyek elfogadhatóak Zenta Község
Képviselő-testülete számára.
A Magyar Nemzeti Tanáccsal való tárgyalásokban illetékes bizottságnak a zentai Thurzó Lajos
Művelődési-Oktatási Központ és a zentai Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar
Kamaraszínház intézmények feletti alapítói jogok részleges átruházásáról szóló szerződés
megkötése céljából való megalakításáról szóló határozat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2012.
sz.) VIII. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete fenntartja jogát az említett tárgyalások
vezetéséhez közelebbi utasítások megadására, valamint jogát, hogy szótöbbséggel eszközölje a
bizottság összetételének változtatását, amennyiben nem elégedett a tárgyalások során elért
eredményekkel, vagy ha úgy tekinti, hogy a bizottság tagjai nem képviselik Zenta község érdekeit
olyan mértékben, amely Zenta Község Képviselő-testülete szerint szükséges.
A bizottság feladata, hogy a Tanács képviselőivel folytatott tárgyalás során megállapítsa Zenta
község és a Tanács között kötendő szerződésjavaslatot, éspedig: a zentai Thurzó Lajos Művelődésioktatási Központ és a zentai Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar
Kamaraszínház intézmények feletti alapítói jogok részleges átruházásáról szóló szerződésjavaslatot.
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A Magyar Nemzeti Tanács képviselője 2012. július 24-én átadta Kormányos Katona Gyöngyinek, a
Zentai Községi Tanács művelődési és oktatási területtel megbízott tagjának az MNT: IX – 14911/2010-es számú, 2010. 10. 20-án kelt és az MNT: 613/K/2011-K/128-14/7-es számú, 2011. 05. 19én kelt dokumentumai fénymásolatát.
E dokumentumokban feltüntetik, hogy az MNT: IX – 1491-1/2010-es számú, 2010. 10. 20-án kelt
levéllel tájékoztatták Zenta polgármesterét, hogy a Magyar Nemzeti Tanács a 2010. 10. 18-án tartott
ülésén meghozta a 26/2010., 27/2010. és 28/2010. számú végzéseit, amelyekben megállapította,
hogy a Zentai Történelmi Levéltár, a Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar
Kamaraszínház és a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ a magyar nemzeti kisebbség
szempontjából kiemelt jelentőségűek, míg az MNT: 613/K/2011-K/128-14/7-es számú, 2011. 05.
19-én kelt levelével tájékoztatta a Zentai Községi Közigazgatási Hivatalt, hogy a Magyar Nemzeti
Tanács a 2011. 05. 16-án tartott ülésén meghozta az N/20/2011-es és az N/21/2011-es számú
végzéseit, amelyekkel kezdeményezte, hogy a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló
törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 24. szakaszának 2. bekezdése
alapján a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ és a Senćansko mañarsko kamerno
pozorište – Zentai Magyar Kamaraszínház intézmények feletti alapítói jogok 50%-át ruházzák át a
Magyar Nemzeti Tanácsra, azzal a kéréssel, hogy ők is kezdeményezzék az alapítói jogok részleges
átruházását.
A fentiek alapján a Zentai Községi Képviselő-testület 2012. szeptember 6-án megalakította a zentai
Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ és a zentai Senćansko mañarsko kamerno pozorište –
Zentai Magyar Kamaraszínház intézmények feletti alapítói jogok részleges átruházásáról szóló
szerződés megkötése céljából a Magyar Nemzeti Tanáccsal való tárgyalásokban illetékes
bizottságot.
Folyó év szeptember közepén Várkonyi Zsolt, a Magyar Nemzeti Tanács képviselője a bizottsági
tagokkal való beszélgetés során kiemelte, hogy a Magyar Nemzeti Tanács álláspontja szerint a
Zentai Községi Képviselő-testületnek a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ és a
zentai Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar Kamaraszínház intézmények feletti
alapítói jogok részleges átruházásáról szóló szerződéssel kapcsolatos tárgyalások megkezdése előtt
meg kell hozni a Zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ és a zentai Senćansko
mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar Kamaraszínház intézmények feletti alapítói jogok
részben történő átruházásáról szóló rendeleteket.
A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok
meghatalmazott javaslattevője javasolta a Zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ
intézmény feletti alapítói jogok részben történő átruházásáról szóló rendelet meghozatalát.
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta a Zentai Községi Tanácsnak a Zentai Thurzó
Lajos Művelődési-Oktatási Központ intézmény feletti alapítói jogok részben történő átruházásáról
szóló rendelet meghozatalára vonatkozó javaslatát és a Zentai Községi Képviselő-testület
művelődésügyi és tájékoztatási bizottságának véleményét, a rendelkező rész szerint határozott.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: : 6-12/2012-I
Kelt: 2012. október 29.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke
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212.

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 65/2008. és
41/2009. szám) 28. szakaszának 4. bekezdése, a kommunális tevékenységekről szóló törvény (az
SZK Hivatalos Közlönye, 88/2011. szám) 2. szakaszának 5. bekezdése, a szabálysértésekről szóló
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 101/2005., 116/2008. és 111/2009. szám) 4. szakaszának 1.
bekezdése és 35. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,
5/2011. szám) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012.
október 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET
A VETÉS ÉS AZ ÜLTETVÉNYEK, A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET, A MEZEI
UTAK ÉS A CSATORNÁK MEZEI KÁROKTÓL VALÓ VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. szakasz
A Községi Képviselő-testület ezzel a rendelettel módosítja a vetés és az ültetvények, a
mezőgazdasági földterület, a mezei utak és a csatornák mezei károktól való védelméről szóló
rendeletet (a továbbiakban: rendelet), amely 2010. július 5-én került meghozatalra, és Zenta Község
13/2010. számú Hivatalos Lapjában került közzétételre.

2. szakasz
A rendelet 16. szakaszának 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A jelen szakasz 1. bekezdésében említett szervezett védelem biztosítására Zenta község
területén megszervezzük a mezőőrszolgálatot a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Vállalat (a
továbbiakban: Zentai KLKV) összetételében.”
3. szakasz
A rendelet 16. szakaszának 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Zentai KLKV kizárólagosan jogosult a vetés és az ültetvények, a mezőgazdasági
földterület, a mezei utak és a csatornák mezei károktól való védelme tevékenységének ellátására.”
4. szakasz
A rendelet 18. szakasza 1. bekezdésének magyar nyelvű szövege az alábbiak szerint
módosul: „A mezőgazdasági földterületen levő vetés és az ültetvények mezei kártól való közvetlen
védelmét mezőőr végzi.”

707

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
- 28. szám -

2012.10.29.

5. szakasz
A rendelet 24. szakasza 1. bekezdésének 3. fordulata az alábbiak szerint módosul:
„– az elkövetett kárról szóló dokumentációt benyújtja a Zentai KLKV mezőőrszolgálata
vezetőjének,”.
6. szakasz
A rendelet 24. szakasza 1. bekezdésének 5. fordulata az alábbiak szerint módosul:
„– a Zentai KLKV mezőőrszolgálata vezetőjéhez kérelmet nyújt be az ellenőrző akció
megszervezésére a község területén,”.
7. szakasz
A rendelet 26. szakaszának 4. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Községi Közigazgatási Hivatalnak a mezei károk elleni védelmi intézkedések
lebonyolítása feletti felügyelet ellátásában illetékes hivatalos személyének a jelen rendelet 21.
szakaszában említett határidőkben való tájékoztatásáért – a szabálysértési eljárás megindítására
vonatkozó javaslatnak a hatásköri szervekhez való időben történő előterjesztése céljából – a Zentai
KLKV mezőőrszolgálatának vezetője tartozik felelősséggel.”

8. szakasz
A rendelet 29. szakaszának 2. bekezdése törlendő.

9. szakasz
A rendelet 30. szakaszában a „rendelkezések” szó helyébe a „rendelkezés” szó kerül.

10. szakasz
A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételén lép hatályba.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: : 320-31/2012-I
Kelt: 2012. október 29.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke
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Indokolás
Zenta Község Képviselő-testülete 2010. július 5-én meghozta a vetés és az ültetvények, a
mezőgazdasági földterület, a mezei utak és a csatornák mezei károktól való védelméről szóló
rendeletet, amely Zenta Község 13/2010. számú Hivatalos Lapjában került közzétételre. A Községi
Képviselő-testület ezzel a rendelettel intézkedéseket ír elő a mezei károk és a mezőgazdasági
területen levő szerves hulladékok elégetése elleni védelemre (a továbbiakban: mezei károk elleni
védelmi intézkedések), továbbá előírja a mezei károk elleni védelmi teendők ellátásának hatáskörét,
a jelen rendelet végrehajtása feletti felügyeletet és a mezei károk és a mezőgazdasági területen levő
szerves hulladékok elégetésé elleni védelem szempontjából jelentős egyéb kérdéseket. A rendelet
16. szakaszának 2. bekezdése szerint a mezei kártól való szervezett védelmi intézkedések
elvégzésével gazdasági társaságot, illetve vállalatot, vállalkozót vagy az említett tevékenység
ellátására bejegyzett más jogi személyt lehet megbízni, azzal a feltétellel, hogy a gazdasági társaság,
vállalat, vállalkozó vagy más jogi személy, akinek ill. amelynek részére nyilvános pályázat alapján
első ízben ítélik oda a mezei kár elleni védelem teendőinek ellátását, elfogadja azt a kötelezettségét,
hogy határozott idejű munkaviszonyt létesít a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal
foglalkoztatottjaival, akik a jelen rendelet hatályba lépésének napján azonos teendőkben vannak
beosztásban (mezőőrök).
A rendelet rendelkezéseivel összhangban 2010. november 18-án megkötésre került a Zenta
község területén a mezei kár elleni védelem teendőinek ellátásával való megbízásról szóló
szerződés egyrészről Zenta község mint megrendelő, másrészről a G4S SECURE SOLUTIONS
Kft. – melynek székhelye Belgrád, Kumodraška 240. mint végrehajtó – között (320-25/2010-IV. sz.
szerződés).
A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006.,
65/2008. és 41/2009. szám) 28. szakaszának 4. bekezdése előírja, hogy a község írja elő a mezei
károk elleni intézkedéseket és a mezőgazdasági földterületen levő szerves maradványok felgyújtása
elleni védelmi intézkedéseket.
A kommunális tevékenységekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2011.
szám) 2. szakaszának 1. bekezdése szerint kommunális tevékenység a természetes és jogi
személyek életszükségletei kielégítését illetően jelentős kommunális szolgáltatások nyújtásának
tevékenysége, melyek esetében a helyi önkormányzati egység köteles megteremteni a feltételeket a
megfelelő minőség, terjedelem, hozzáférhetőség és folyamatosság biztosítására, továbbá a
végrehajtásuk feletti felügyeletet. A törvény 2. szakasza 3. bekezdésének 1–14. pontjában
felsorolásra kerültek a kommunális tevékenységek, a jelen szakasz 5. bekezdése pedig előírja, hogy
a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete kommunálisként határozhat meg egyéb helyi
érdekű tevékenységeket is, és előírhatja ellátásuk feltételeit, a jelen szakasz 1. bekezdésével
összhangban.
A Zenta község területén a mezei károktól való védelem tevékenységének ellátásával
kapcsolatos költségek csökkentése, valamint a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat
emberi erőforrásának ésszerű kihasználása érdekében a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal
városrendezési és kommunális osztálya kidolgozta a vetés és az ültetvények, a mezőgazdasági
földterület, a mezei utak és a csatornák mezei károktól való védelméről szóló rendelet
módosításáról szóló rendeletjavaslatot. A rendeletjavaslat értelmében a vetés és az ültetvények, a
mezőgazdasági földterület, a mezei utak és a csatornák mezei károktól való szervezett védelmének e
rendelet értelmében történő biztosítására Zenta község területére a képviselő-testület
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mezőőrszolgálatot alapít, éspedig a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat
összetételében, amely kizárólagosan jogosult az említett tevékenység ellátására Zenta község
területén.
2012. október 16-án a Zentai Községi Tanács 49-324/2012 számú végzésével megerősítette
a vetés és az ültetvények, a mezőgazdasági földterület, a mezei utak és a csatornák mezei károktól
való védelméről szóló rendelet módosításáról szóló rendeletjavaslatot, és a Zentai Községi
Képviselő-testülethez továbbította megvitatása és elfogadása végett.
A fentiek alapján javasoljuk a Községi Képviselő-testületnek a vetés és az ültetvények, a
mezőgazdasági földterület, a mezei utak és a csatornák mezei károktól való védelméről szóló
rendelet módosításáról szóló rendeletjavaslat megvitatását és elfogadását az előterjesztett
szövegben.

213.

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.) 46. 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. október 29
artott ülésén meghozta az alábbi
RENDELETET
ZENTA TELEPÜLÉS KÖZPONTJA RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK
KIDOLGOZÁSÁRÓL
1. szakasz
A KKT megkezdi Zenta település központja részletes szabályozási tervének kidolgozását, amelyet a
10. tömb, a 22. tömb, a 23. tömb egy része, a 24. tömb egy része és a 25. tömb egy része alkotnak,
és amely tömbök Zenta város központjában térbeli történelmi egészet képeznek (a továbbiakban:
terv).
2. szakasz
A tervvel való felöleltség határának leírása:
A tervvel való felöleltség leírásának kezdő pontja az
Árpád utca és a Vojislav Ilić utca kereszteződésénél található. Innen a határ keleti irányban
húzódik, az Árpád utca tengelyén, majd északi irányban követi az 1384-es parcella mezsgyéjét a
Tóparti utca (8257/1-es parcella), a
Joca Vujić tér (1535/1-es parcella) és az 1383-as parcella hármas mezsgyéjéig. A hármas
mezsgyétől a határ keleti irányban átszeli a Tóparti utcát, az 1485/2-es és az 1496-os parcellán levő
utca mezsgyéjéig, majd, folytatódik keleti irányban követve a
Joca Vujić tér (1535/1-es parcella) északi mezsgyéjét a
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Szép utcáig (1534-es parcella). Innen a határ keleti irányban folytatódik, a Szép utca
tengelyén, átszeli a Tiszavirág sétányt (8259-es parcella) a Tisza folyó partjáig. Itt a határ délkelet
irányban irányt vált, kb. 325 m kíséri a Tisza folyót, majd nyugat felé fordul és átszeli a
Tiszavirág sétányt a
Hajós utcáig (1592-es parcella). A Hajós utca és a Tiszavirág sétány kereszteződésétől a
határ folytatódik keleti irányban, a Hajós utca tengelyének irányában a Hajós utca és a
Vuk Karadžić utca (1582-es parcella) kereszteződéséig. A kereszteződéstől a határ déli
irányba fordul és folytatódik a Vuk Karadžić utca tengelyén a Vuk Karadžić utca és a
Đeno Branovački utca (1681-es parcella) kereszteződéséig. Innen a határ keleti irányban a
Đeno Branovački utca tengelyén folytatódik a Đeno Branovački utca és az
Adai utca (8268-as parcella) kereszteződéséig. A kereszteződéstől a határ északi irányban
az Adai utca tengelyén folytatódik, majd keleti irányban az
Ősz utca (8270-es parcella) és a Boško Jugović utca (8269-es parcella) tengelyén húzódik a
Boško Jugović utca és a
Táncsics Mihály utca kereszteződéséig. Innen a határ északnyugati irányban a Táncsics
Mihály tengelyén húzódik, átszeli a Posta utcát és folytatódik a Táncsics Mihály utcában a
Njegoš térig (2217-es parcella). Itt a határ nyugati irányba fordul, kíséri a Njegoš tér
déli mezsgyéjét és felölelve a 2213-as, 2214-es és 2215-ös parcellát eljut a
Petőfi Sándor utca (8239-es parcella) és a
Mária utca (8283-as parcella) kereszteződéséig, majd nyugati irányban folytatódik a Petőfi
Sándor utca tengelyén (kb. 60 m hosszan), majd északi irányban felöleli a 2118-as, 2119-es és
2120-as parcellát, és elér a Mária utcáig. Itt a határ
északi irányban átszeli a Mária utcát, felölelve az 1971-es, 1972-es, 1973-as és 1943-as
parcellát eljut a
Vojislav Ilić utcáig (1942-es parcella).
Innen a határ északi irányban, a Vojislav Ilić utca tengelyén húzódik, a program általi
felöleltség leírásának kezdő pontjáig.
A terv kb. 31,9 ha-t ölel fel.
3. szakasz
A terv kötelezően tartalmazza a szöveges részt, amely tartalmazza a rendezés és az építkezés
szabályait, a grafikai részt és az alábbi kötelező csatolmányokat:
1.
2.
3.
4.
5.

a tervvel való felöleltség határát,
a területnek külön egészekre és övezetekre való felosztását,
a szituációs megoldást, a kompozíciós tervet és a tér mintázati, illetve tájbeli megoldását
a létesítmény városrendezési és építészeti megoldását,
a meglévő és tervezett közlekedési és kommunális infrastruktúra bemutatását a csatlakozási
javaslatokkal,
6. a meglévő és tervezett terület rendeltetését,
7. az utcák és közterületek szabályozási és építészeti vonalát a geodéziai alapon történő
megjelölés elemeivel,
8. a rendezési és építési szabályokat egészekként és övezetekként,
9. a lokációkat, amelyeket illetően urbanisztikai projektum kidolgozása van előirányozva,
10. a grafikai részt.
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4. szakasz
A terv kidolgozásának határideje a jelen rendelet hatálybalépésétől számított 6 (hat) hónap.

5. szakasz
A terv kidolgozásához szükséges eszközöket a községi költségvetésből, és a törvénnyel
összhangban, egyéb forrásokból kell biztosítani.
6. szakasz
A rendelet és a hatásköri környezetvédelmi szerv véleménye alapján a környezetvédelmi
hatástanulmány kidolgozását nem kell megkezdeni.
7. szakasz
A terv a meghozatalában illetékes szervnek való előterjesztése előtt szakmai ellenőrzés alá esik, és
közszemlére kell bocsátani.
A terv közszemlére való bocsátását egy napilapban és egy helyi lapban kell meghirdetni és 30 napig
tart, ki kell hirdetni a terv közszemére bocsátása idejéről és helyéről szóló adatokat, az érdekelt jogi
és természetes személyek észrevétele megküldésének módját, valamint egyéb, a közszemlére
vonatkozó jelentős információkat.
A terv közszemlére bocsátására a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal hivatali helyiségeiben
kerül sor.
8. szakasz
A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon
lép hatályba.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: : 350-7/20102-I
Kelt: 2012. október 29.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke
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Indoklás
Zenta község területrendezési tervének és Zenta település általános szabályozási tervének az új
tervezésről és építésről szóló törvénnyel való összehangolása leszerződésével és Zenta község
területén a közlekedés műszaki szabályozásáról szóló tanulmány kidolgozásával szükség
mutatkozott Zenta település központja részletes szabályozási tervének kidolgozására.
Zenta település részletes szabályozási terve kidolgozásának megkezdése előtt meg kell hozni a
Zenta település központja részletes szabályozási tervéről szóló rendeletet.
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.) 46. szakaszának 1.
bekezdése szerint a tervdokumentáció kidolgozásáról a rendeletet a meghozatalában illetékes szerv
hozza meg, a szakmai ellenőrzésében hatáskörrel rendelkező szerv, illetve a tervekben illetékes
bizottság véleményének előzetes megszerzése alapján. A törvény 11. szakaszának 1. bekezdése
megállapítja, hogy a tervdokumentumok a területrendezési és az urbanisztikai tervek. A törvény 11.
szakasza 3. bekezdésének 3. pontja szerint a részletes szabályozási terv is urbanisztikai terv. A
törvény 27. szakasza előirányozza, hogy a részletes szabályozási terv a település kiépítetlen
részeire, az informális település rendezésére, az urbánus felújításra, az infrastrukturális korridorokra
és létesítményekre, létesítmények vagy települések építésére vonatkozik a településen kívüli építési
területen, valamint az ingatlan kulturális javak védett környezetében.
Zenta község Községi Tanácsa meghozta a 11-64/2012-es számú végzését, amellyel megerősíti
Zenta település központja részletes szabályozási tervének a kidolgozásáról szóló rendeletjavaslatot,
és azt utalja megvitatás és elfogadás céljából Zenta Község Képviselő-testülete elé.
Az előterjesztettek alapján javasoljuk a Községi Képviselő-testületnek a Zenta település központja
részletes szabályozási tervének kidolgozásáról szóló rendeletnek az előterjesztett szövegben való
megvitatását és elfogadását.
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214.

A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 25/2000., 25/2002., 107/2005., 108/2005. sz. – javítás és 123/2007. – másik
törvény) 22. szakaszának 2. és 3. bekezdése, 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. pontja és
a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat megszervezéséről szóló rendelet (Zenta
Község Hivatalos Lapja, 2/2007. szám) 12. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja alapján Zenta
Község Képviselő-testülete 2012. október 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi

VÉGZÉST
A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT 2012. ÉVI
ÜZLETVITELI PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉNEK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
I.
Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyja a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat
2012. évi üzletviteli programjának módosítását és kiegészítését, amelyet a vállalat
igazgatóbizottsága 2012. október 12-én tartott ülésén a 01-1065-05/2012 számú döntésével fogadott
el.
II.
Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

Indokolás
A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK Hiv.
Közlönye, 25/2000., 25/2002., 107/2005., 108/2005. sz. – javítás és 123/2007 – másik törvény) 22.
szakaszának 2. és 3. bekezdése szerint a közvállalat és a vállalat, illetve a közvállalat által alapított
függő tőketársaság minden naptári évre vonatkozóan legkésőbb a folyó év december 1-jéig
meghozza és jóváhagyása végett megküldi a közvállalat alapítójának a következő évre vonatkozó
éves üzletviteli programot. A program akkor tekintendő meghozottnak, ha a közvállalat alapítója
megadja rá a jóváhagyást.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32.
szakasza 1. bekezdésének 8. pontja értelmében a községi képviselő-testület a törvénnyel
összhangban megalapítja
a statútumban meghatározott szolgálatokat,
közvállalatokat,
intézményeket és szervezeteket, valamint felügyeletet gyakorol működésük felett.
A Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat megszervezéséről szóló rendelet (Zenta
Község Hivatalos Lapja, 2/2007. szám) 12. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja alapján a vállalat
igazgatóbizottsága a Zentai KKT jóváhagyásával meghozza a vállalat hosszú- és középtávú munkaés fejlesztési tervét és az üzletvitel éves programját.
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A Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 2012. október 12-én tartott ülésén meghozta a
vállalat 2012. évi üzletviteli programjának módosításáról és kiegészítéséről szóló döntést. A döntés
ugyanezen a napon meg lett küldve az alapítónak további eljárás céljából.
A Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 2012. évi üzletviteli programjának
módosítására és kiegészítésére azért van szükség, mivel a vállalat 2012. november 1-jétől a mezőőri
tevékenység teendőit is végzi.
A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok
meghatalmazott előterjesztője javasolja a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 2012.
évi üzletviteli programja módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról szóló végzés
meghozatalát.
A Zentai Községi Képviselő-testület miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a
Zentai Községi Képviselő-testület költségvetési és pénzügyi bizottságának véleményét, a
rendelkező rész szerinti végzést hozta.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: : 30-13/2012--I
Kelt: 2012. október 29.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke
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A 2012. ÉVI ÜZLETVITELI TERV MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE
I.
„Általános részleg „ munkaleírások részében (11 old.)kiegészül:
Az általános részleg munkafeladatai általános-jogi, személyzeti, higiéniai jellegüek, valamint a
vállalat vagyonának és létesitményének az örzését ölelik fel. Munkanapokon délelőtt és délután
valamint a hétvégeken a diszpécser- és portásszolgálat egybe van kötve, így ezzel jobban
kihasználjuk a munkaerőforrást.
A Zentai Községi Képviselőtestület 2010. julius 6.-ai 320-14/2010-III számú határozata alpján, (
Határozat a vetések és az ültetvények, mezőgazdasági földterületek, földutak és csatornák
védelméről ) a vállalat mezőőr tevékenységet folytat.
Ezeken a munkafeladatokon összesen 13+11 beosztott dolgozó van.

II.
„Az üzletvitel finanszírozási forrásai„ részben (12oldalon), kiegészül:
A vállalat a folyó üzletvitelét saját bevételekből, azaz a piacon a község lakosságának ás
gazdaságának nyújtott kommunális szolgáltatások végzésével megvalósított bevételekből
finanszirozza. A költségvetéssel jóváhagyott eszközök az alaptevékenység ellátásához szükséges
állóeszközökbe való beruházási befektetések finanszirozására szolgáló céleszközök. A vállalat
közvállalatkánt önállóan látja el tevékenységét, költségvetési dotáció nélkül, éspedig az alapító
aktusaival és rendeleteivel szabályozott kereteken belül.
A mezőőr szolgálat ellátásához a bevételek a községi költségvetésben biztosítottak.
III.
„Bevételek és kiadások” részben (17 oldalon), kiegészül:

Terv 2011.

Becslés 2011

Terv 2012

Becslés
2011/ Terv
2011

Terv 2012/
Terv2011

Bevétel

160.052.665

167.951.329

166.992.853

1,05

1,04

Kiadás

160.007.613

166.699.706

166.067.360

1,04

1,03

A bevételek és kiadások megnövekednek a 2012. év november és december hónapjára a mezőőr
tevékenység költségeivel.
IV.
Az alaptevékenység végzésénél (18 oldal) tervezzük a káderállomány bővitését a következők
szerint:
( túlnyomórészt a tevékenység bővítése miatt, és a közmunkákon alkalmazott dolgozók
távozásával szükség mutatkozik a zöldfelületek karbantartásában és a téli szolgálat
megszervezésében)
mezőőr szolgálat felügyelője:
mezőőr szolgálat dolgozója:
szakképzett dolgozók- különbüző szak

1 munkavégző KFV
10 munkavégző FSZ
3 munkavégző SZ

szorzó 2,40
szorzó 1,62
szorzó 1,95
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V.
A „6.PÉNZÜGYI TERV” (23.oldal) módosul:
A bevételek és kiadások mérlege

Összes bevétel

Összes bevétel
501

Az eladott áru beszerzési értéke

511

Felhasznált anyag

Terv 2011

160.052.665

Megvalósítá
s 2011

Kivetítés
2012

167.951.329 166.992.853

Megv
Kivetítés
alósít
/
ás /
Megvaló
Terv
sítás
2011
1,05

0,99

2.870.799

2.443.804

2.529.337

0,85

1,03

13.024.354

15.679.832

12.322.705

1,2

0,78

3.630.516

3.757.584

-

1,03

51З Felhasznált alkatrészek
513

Felhasznált energia

13.881.197

16.017.515

16.626.128

1,19

1,03

520

Bruttó kereset költségei

63.891.853

61.202.482

68.912.763

0,96

1,11

521

Kresetek járulékai és adói

10.646.322

10.862.335

11.465.795

1,02

1,03

522

Vállalk. szerz. utánni téritések

608.035

846.778

838.344

1,39

0,99

526

Igazgatóbizottsági tagok térit.

75.841

75.902

84.336

1

1,11

529

Egyéb kiadások a dolg.részére

2.121.646

1.330.723

1.920.358

0,62

1,44

530

Termelő szolgáltatások

15.127.417

31.740

32.851

-

1,44

531

Kommunikációs kiadások

1.908.623

1.129.415

1.174.944

0,59

1,03

532

Folyó karbantartás

1.993.357

6.348.261

6.570.451

-

1,03

533

Felszerelés bérlése

63.354

65.571

-

1,03

535

Reklám és propaganda

100.000

38.624

39.976

0,38

1,03

539

Egyéb szolgáltatások

1.302.660

10.204.502

10.561.660

-

1,03

540

Amortizáció

13.135.542

12.654.996

13.097.921

0,96

1,03

550

Nem termelő szolgáltatások

5.351.549

4.922.161

5.094.436

0,92

1,03

551

Reprezentáció

895.969

670.962

694.446

0,75

1,03

552

Biztosítási dij

1.564.262

1.953.476

2.021.848

1,24

1,03

553

Fizetésforgalmi költségek

318.976

288.683

298.787

0,9

1,03

554

Tagsági díjak

382.017

405.223

420.076

1,06

1,03

555

Adók

2.872.604

2.314.509

2.395.517

0,8

1,03

559

Egyéb nem anyagi költségek

2.106.440

1.298.132

1.343.566

0,61

1,03

562

Kamatköltségek

2.097.942

881.958

912.827

-

1,03

563

Megval. árfolyamkülönbségek

3.212

3.325

-

1,03
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Összes bevétel

Terv 2011

579

Egyéb nem besorolt költségek

588

Követelések biztosítása

Megvalósítá
s 2011

2012.10.29.

Megv
Kivetítés
alósít
/
ás /
Megvaló
Terv
sítás
2011

Kivetítés
2012

342.722

348.871

360.771

1,01

1,03

3.387.784

5.521.039

2.521.039

1,53

0,45

A kapott adományok költségei

2.050.000

-

-

Halasztott adókötelezettségek

3.481.000

-

-

1,04

0,98

-

1,01

Összes kiadás

160.007.613

166.699.706

166.067.360

45.052

1.251.624

925.493

Nyereség
Veszteség

VI.
A „4. MELLÉKLET: Keresetek és kiadások -2012.évi terv-újonnan foglalkoztatottak”
megváltozik

2.
105.462

3.
-

Egyéb
juttatás
ok (jub.
díjak,sz
ol. tám.,
végkielé
gítés)
4.
-

Május

105.462
105.462
109.681
109.681

-

Junius
Julius
Augusztus
Szeptemb.
Október

109.681
109.681
109.681
109.681
110.668

November
December

HÓNAP

1.
Január
Február
Március
Április

Össz:

Szerz
KERESET
ődés
EK ( a
szerin
PPOD és
ti
ZIP
kifizet
ürlapokból)
ések

Szerz.
Kereset a
A
Egyéb
alkalmaz
nyereségből foglalkoztat
juttatások
ottak
(osztalék) ottak száma
száma
5.
-

6.
-

7
2

8
-

-

-

-

2
2
2

-

2

-

-

-

-

-

2
2
2
2
2

-

748.157

-

-

-

-

16

-

748.157

-

-

-

-

16

-

2.581.454

-

-

-

-

-

-
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VII.
A „5. MELLÉKLET: Keresetek és kiadások -2012.évi terv- összegzés (régi fogl. +újonnan
foglalk.)” megváltozik

Január
Február

5.404.640
5.404.640

68.901
68.901

Egyéb
juttatások
(jub.
díjak,szol.
tám.,
végkielégítés)
199.747
185.527

Március
Április
Május
Junius

5.404.640
5.620.826
5.620.826
5.620.826

74.925
68.901
68.901
68.901

Julius
Augusztus
Szeptemb.
Október
November

5.620.826
5.620.826
5.620.826
5.671.413
6.308.902

December
Össz:

HÓNAP

KERESET Szerződ
EK ( a
és
PPOD és szerinti
ZIP
kifizeté
ürlapokból)
sek

A
Szerz.
Egyéb
Kereset a foglalk
alkalmaz
juttatáso nyereségbő oztatot
ottak
k
l(osztalék) tak
száma
száma
49.434
49.434

-

122
122

18
18

15.000
86.673
15.000
275.368

49.434
49.434
49.434
49.434

-

122
122
122
122

22
18
18
18

68.901
68.901
0
152.721
68.901

0
0
0
0
111.880

49.434
49.434
49.434
49.434
49.434

-

122
122
122
122
136

18
18
22
24
18

6.308.902

68.901

63.440

49.434

-

136

18

68.228.093

922.680

952.635

593.208

-

KLKV ZENTA
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215.
Az iskoláskor előtti intézmények hálózatáról és az általános iskolák hálózatáról szóló aktus
meghozatalának ismérveiről szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 80/2010. szám) 3.
szakasza 1. bekezdésének 10. pontja, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
129/2007. szám) 32. szakaszának 4. és 20. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,
5/2011. szám) 46. szakaszának 5. és 33. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a október 29.-én
tartott ülésén meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK HÁLÓZATÁRÓL SZÓLÓ
RENDELET MEGHOZATALÁRA VONATKOZÓ TANULMÁNY ELFOGADÁSÁRÓL
I.
Zenta Község Képviselő-testülete elfogadja a Zenta község területén működő általános iskolák hálózatáról
szóló rendelet meghozatalára vonatkozó tanulmány elfogadásáról szóló végzést.
II.
Ez a végzés a meghozatalának napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: : 61/22/2012-I
Kelt: 2012. október 29.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

Indokolás

Az iskoláskor előtti intézmények hálózatáról és az általános iskolák hálózatáról szóló aktus meghozatalának
ismérveiről szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 80/2010. szám) 3. szakasza 1.
bekezdésének 10. pontja alapján a javaslatot a helyi önkormányzati egység megfelelő tanulmánya – amely
tartalmazza a 2004. évtől született gyermekek számát – és a hálózatnak az elkövetkező négytől nyolc évre
vonatkozó optimalizálásának középtávú terve alapján kell kidolgozni.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakaszának 4.
pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 5. pontja
alapján a községi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban meghozza a község, valamint az egyes
tevékenységek fejlesztési tervét.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakaszának
20. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 33.
pontja alapján a községi képviselő-testület a törvényben és a statútumban meghatározott más teendőket is
ellát.
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Mivel a tanulmányt mellékelni kell a Zenta község területén működő általános iskolák hálózatának
megállapításáról szóló rendelet indokolásához, amely a Községi Képviselő-testület ugyanazon ülésén kerül
megvitatásra és amely meghozatalának törvényes határideje még a tavalyi év novemberében lejárt, eljárási
okok miatt elkerülhetetlen, hogy ezen végzés a meghozatalának napján lépjen hatályba.
A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott
előterjesztője javasolta a Zenta község területén működő általános iskolák hálózatáról szóló rendelet
meghozatalára vonatkozó tanulmány elfogadásáról szóló végzés meghozatalát.
A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Községi Tanács javaslatát a Zenta község területén
működő általános iskolák hálózatáról szóló rendelet meghozatalára vonatkozó tanulmány elfogadásáról szóló
végzés meghozatalára és a Zentai Községi Képviselő-testület oktatás- és sportügyi tanácsának véleményét, a
rendelkező rész szerinti végzést hozta.
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A ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK HÁLÓZATÁRÓL SZÓLÓ
RENDELET MEGHOZATALÁRA VONATKOZÓ
TANULMÁNY
Ez a tanulmány segédanyagként készült a Zenta község területén működő általános iskolák hálózatáról szóló
rendelet meghozatalának céljából.
Zenta község területén az általános iskolák hálózatáról szóló rendelet meghozatalának felelősségteljes
megkezdése céljából szükséges mindazon releváns tényezővel rendelkezni, amelyek kihatással lehetnek egy
felelősségteljes rendelet meghozatalára.
Az egyik legjelentősebb adat, amit a Zenta község területén működő általános iskolák hálózatáról szóló
rendelet meghozatalakor figyelembe kell venni, az a község területén született gyerekek száma, akik soraiból
majd kikerülnek a jövő tanulóinak-általános iskolásainak a nemzedékei.
Már az elején le kell szögeznünk, hogy Zenta község helyzete igen különleges, amennyiben a község
területén született gyerekek számát vesszük figyelembe. Nem hanyagolható el a tény, hogy a Zentai
Közkórházban nem csak a mi községünk kicsinyei jönnek világra, de a szomszédos községek lakossága is
jelentős számban Zenta felé irányul, legalábbis ami a kórházi kezelést és természetesen a szülést illeti.
E célból Zenta község anyakönyvvezetője ezen tanulmányhoz összesítette a 2004-től 2011-ig Zenta község
területén született gyerekek számát és külön a Zenta község területén született azon gyerekek számát,
akiknek szülei Zenta község területén rendelkeznek lakóhellyel.
A születés éve
Zenta
község
területén
született
gyerekek száma
Zenta
község
területén
született
gyerekek száma,
akiknek szülei
Zenta
község
területén
rendelkeznek
lakóhellyel

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

929

923

944

922

1011

1055

1039

905

244

236

242

217

216

264

241

187

Ahhoz, hogy megtudjuk a jövendő elsős tanulók pontos számát Zenta község területén, mindenképpen a
Zenta község területén született, zentai lakóhellyel rendelkező szülők gyerekeinek számából kell kiindulni.
Ha figyelmesebben elemezzük az adatokat, azonnal megfigyelhető, hogy jelentős az ingadozás a Zenta
község területén született gyermekek számában, akiknek szülei Zenta község területén rendelkeznek
lakóhellyel. Habár a 2009-es és a 2010-es év kivételesen sikeresnek mondható, legalábbis ami a születések
számát illeti, mégis csökkenő irányzat figyelhető meg az újszülöttek számában. Ezért sajnos számolni kell
azzal, hogy az idő múlásával a Zenta község területén működő általános iskolákba mind kevesebb és
kevesebb gyermek iratkozik be.
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A született gyerekek számának nyilvántartása nem mindig reális mutatója az első osztályba iratkozó
gyerekek számára vonatkozóan, ami valószínűleg a szülők más községekbe, illetve külföldre való
migrációjának a következménye (például: a 2004-es évben 244 gyerek született, akiknek szülei Zenta község
területén rendelkeznek lakóhellyel, és közülük 198 iratkozott be, a 2005-ös évben pedig 236 gyerek született,
és 215 iratkozott be az első osztályba).
Ez a következőre figyelmeztethet bennünket: habár a státuskritérium alapján az általános iskola külön
intézményként kerül megalapításra, ha 400 tanulója van, illetve ha kevesebb mint 400 tanulója van, de 2
kilométeres távolságon belül nincs másik iskola, el lehetne gondolkodni az általános iskolai hálózat olyan
megállapításáról, amelyben a jelenlegi helyzet helyett (egy általános iskola az egész község területén, 5
munkaegységben megszervezve) az általános iskolai oktatás több intézményben lenne megszervezve
(jelenleg Zentán az egyes munkaegységekben a tanulói létszám meghaladja a 400-as limitet), habár ez
mégsem lenne célszerű, mivel néhány év alatt a tanulók száma lecsökkenne az említett 400-as határérték alá.
A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy nem számolhatunk az általános iskolai hálózat nagyobb mértékű
optimalizálásával Zenta község területén sem az elkövetkező négy, sem pedig az elkövetkező nyolc évben.
Véleményünk szerint Zenta község területén az általános iskolák számát illetően már el lett végezve a
maximális optimalizáció: Zenta község területén jelenleg egy általános iskola létezik, amelyben az oktatónevelő munka fajtája/tevékenysége: rendes (azzal, hogy ebben az intézményben folyik a fejlődésükben
akadályozott tanulók alapfokú oktatása és nevelése, valamint az alapfokú felnőttképzés is), valamint még egy
intézmény, amelyben az oktató-nevelő munka fajtája/tevékenysége: zenei.
Mivel ezen intézmények számát már semmiféleképpen nem lehet tovább csökkenteni, úgy véljük, hogy az
elkövetkező négytől nyolc évig terjedő középtávú időszakban is meg kell tartani a jelenlegi állapotot.
Zenta község területén az általános iskolai hálózat optimalizálásának középtávú tervében előirányozzuk az
egy általános iskola fenntartását (azzal, hogy ebben az intézményben valósul meg a fejlődésükben
akadályozott tanulók oktatása és nevelése és a felnőttek oktatása és nevelése is), amelynek munkája 5
munkaegységben kerül megszervezésre (amelyekből az egyik összetételében 2 kihelyezett tagozat található),
és egy alapfokú zeneiskola fenntartását, amelynek jelenleg egy kihelyezett tagozata van, még 2 kihelyezett
tagozat megnyitásának szándékával, hogy a falusi gyerekeket még jobban bevonjuk a zeneiskolai oktatásba.
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216.

A sportról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011. sz.) 41. szakaszának 1. és 4.
bekezdése, illetve 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. október 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A ZENTA SZÓ HASZNÁLATÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL AZ ALAKULÓBAN LEVŐ
ZENTA NŐI LABDARÚGÓ KLUB ELNEVEZÉSÉBEN
1. szakasz
A KKT jóváhagyja a Zenta szó használatát az alakulóban levő Zenta Női Labdarúgó Klub
elnevezésében.
2. szakasz
Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: : 010-3/2012-I
Kelt: 2012. október 29.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

Indokolás:
A sportról szóló
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011. sz.) 41. szakaszának 1.
bekezdése szerint a sportegyesületnek elnevezése és székhelye van, míg ugyanezen szakasz 4.
bekezdésének rendelkezése szerint a sportegyesület nevét annak alapszabályában határozzák meg és
be kell jegyeztetni a Sportegyesületek, -szervezetek és –szövetségek nyilvántartásába.
A sportról szóló
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011. sz.) 44. szakaszának 1.
bekezdése szerint a sportegyesület elnevezése tartalmazhatja a Szerb Köztársaság, illetve a helyi
önkormányzat nevét a Szerb Köztársaság, illetve a helyi önkormányzat illetékes szervének előzetes
jóváhagyásával.
A sportszervezeteknek A gazdasági szervezeteket nyilvántartó ügynökségnél való bejegyzésekor
mellékelni kell a helyi önkormányzat jóváhagyását arról, hogy a sportszervezet elnevezésében
szerepelhet a helyi önkormányzat neve.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,129/2007. szám) 32.
szakasza 1. bekezdésének 19. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,
5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja szerint a községi képviselő-testület a
törvénnyel összhangban jóváhagyja a község nevének, címerének és egyéb jelképeinek a
használatát.
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Radivoj Muškinja, az alakulóban levő Zenta Női Labdarúgó Klub koordinátora 2012. október 17-én
a Zentai Községi Képviselő-testület elnökétől jóváhagyást kért arra vonatkozóan, hogy Zenta neve
szerepeljen a klub elnevezésében. A jóváhagyásra a Sportszervezetek nyilvántartásába és A
gazdasági szervezeteket nyilvántartó ügynökségnél való bejegyzéshez van szükség.
A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok
meghatalmazott előterjesztője javaslatot tett a Zenta szó használatának jóváhagyására az alakulóban
levő Zenta Női Labdarúgó Klub elnevezésében és továbbította azt Zenta Község képviselőtestületéhez megvitatás és elfogadás végett.
A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a
Zentai Községi Képviselő-testület oktatási és sportügyi bizottságának véleményét, a rendelkező rész
szerinti végzést hozta.

217.
A kommunális tevékenységekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2011. szám) 9.
szakaszának 2. bekezdése, a közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény
(az SZK Hivatalos Közlönye, 25/2000., 25/2002., 107/2005. és 108/2005. szám) 8. szakaszának 2.
bekezdése, valamint Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46.
szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012 október 29.-én tartott ülésén meghozta
az alábbi
VÉGZÉST
1. szakasz
Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyja a gőztermelési és -ellátási kommunális tevékenység
végzésével való megbízásról szóló, Zenta község és a Zentai TE-TO Cukorgyár Rt. közötti szerződés
megkötését a 2012/2013-as fűtési idényre.
2. szakasz
Zenta Község Képviselő-testülete a jelen végzés 1. szakaszában említett szerződés aláírására a
polgármestert hatalmazza meg.
3. szakasz
Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: : 352-91/2012-I
Kelt: 2012. október 29.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke
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I n d o k o l á s:
Zenta Község Képviselő-testülete 2011. október 4-én meghozta a 352-95/2011-I. szám alatti végzést,
amellyel jóváhagyja a gőztermelési és -ellátási kommunális tevékenység végzésével való megbízásról szóló,
Zenta község és a Zentai TE-TO Cukorgyár Rt. közötti szerződés megkötését a 2011/2012-es fűtési idényre,
és az említett szerződés aláírására a polgármestert hatalmazza meg.
Zenta Község Képviselő-testülete 2012. szeptember 6-án meghozta a 2012/2013-as fűtési idényre
vonatkozóan a hőenergia tervezett egységárának jóváhagyásáról szóló végzést, ezért szükség mutatkozott a
gőztermelési és -ellátási kommunális tevékenység végzésével való megbízásról szóló, Zenta község és a
Zentai TE-TO Cukorgyár Rt. közötti szerződés megkötésére a 2012/2013-as fűtési idényre vonatkozóan.
A kommunális tevékenységekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2011. szám) 2. szakasza
3. bekezdésének 3. pontja alapján a hőenergia előállítása és forgalmazása kommunális tevékenységet képez.
A törvény 9. szakaszának 1. bekezdése előírja, hogy a kommunális tevékenység ellátásával való megbízáson
kommunális tevékenységek vagy a kommunális teendők keretébe tartozó egyes teendők ellátásával
kapcsolatos viszonyok meghatározott időre szóló rendezése értendő egy vagy több helyi önkormányzati
egység és a kommunális tevékenység ellátója között, melynek célja a kommunális szolgáltatások nyújtása
egy vagy több helyi önkormányzati egység területén vagy a helyi önkormányzati egység területének részén.
A törvény 9. szakaszának 2. bekezdése előírja, hogy a kommunális tevékenység ellátásával való megbízás a
helyi önkormányzati egységnek a kommunális tevékenység ellátásának módjáról szóló rendelete és a
megbízásról szóló szerződés alapján történik, kivéve, ha közvállalat alapítására kerül sor.
A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos
Közlönye, 25/2000., 25/2002., 107/2005. és 108/2005. szám) 2. szakasza előírja, hogy ezen törvény
értelmében az általános érdekű tevékenységek törvénnyel meghatározott tevékenységek az alábbi területeket
illetően: villamos energia előállítása, szállítása és forgalmazása; szénkitermelés és -feldolgozás; kőolaj, földés folyékony gáz kutatása, előállítása, feldolgozása, szállítása; kőolaj és kőolajszármazékok forgalmazása;
vasút-, posta- és légi forgalom; távközlés; a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének kiadása; tájékoztatás;
tankönyvkiadás; általános érdekű javak (vizek, utak, ásványi nyersanyagok, erdők, hajózható folyók, tavak,
partok, fürdők; vadak) felhasználása, igazgatása, védelme és fejlesztése; valamint a kommunális
tevékenységek. A törvény 8. szakaszának 2. bekezdése előírja, hogy az általános érdekű tevékenységet ellátó
egyéb vállalati formák vagy vállalkozók és az állam, illetve a helyi önkormányzati egység vagy autonóm
tartomány kölcsönös jogait, kötelezettségeit és felelősségét szerződéssel kell szabályozni e törvénnyel és az
általános érdekű tevékenységek ellátását szabályozó törvénnyel összhangban.
A fentiek alapján a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal városrendezési és kommunális osztálya
kidolgozta a gőztermelési és -ellátási kommunális tevékenység végzésével való megbízásról szóló, Zenta
község és a Zentai TE-TO Cukorgyár Rt. közötti, a 2012/2013. évi fűtési idényre vonatkozó szerződés
megkötésének jóváhagyásáról szóló végzésjavaslatot, és megvitatása és megerősítése végett a Zentai
Községi Tanácshoz továbbította.
A Zentai Községi Tanács 2012. október 2-án tartott ülésén a 47-290/2012 számú végzésével
megerősítette a gőztermelési és -ellátási kommunális tevékenység végzésével való megbízásról szóló, a
2012/2013. évi fűtési idényre vonatkozó szerződés megkötésének jóváhagyásáról szóló végzésjavaslatot, és
megvitatása és elfogadása végett a Zentai Községi Képviselő-testülethez továbbította.
A fentiek alapján a képviselő-testületnek a végzésnek a javasolt szövegben való megvitatását és
elfogadását javasoljuk.
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SZERZŐDÉS
A GŐZTERMELÉSI ÉS -ELLÁTÁSI KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉVEL VALÓ
MEGBÍZÁSRÓL
amely létrejött 2012. ________________________-án/-én az alábbi felek között:
1. egyrészről ZENTA KÖZSÉG, Zenta, Fő tér 1. (a továbbiakban: község), amelyet Ceglédi Rudolf, a
község polgármestere képvisel és
2. másrészről a TE-TO Cukorgyár Rt., Zenta, Karañorñe u. sz. n. (a továbbiakban: Társaság), amelyet
Deák Teodóra igazgató képvisel, az alábbi módon:
1. szakasz
A szerződés tárgya a gőztermelési és -ellátási kommunális tevékenység végzésével való megbízás Zenta
községben a 2012/2013-as fűtési idényre.
A gőztermelési és -ellátási kommunális tevékenység végzésével 1 (egy) év meghatározott időre a Társaság
van megbízva.
2. szakasz
A gőztermelés és -ellátás a gőz termelése, begyűjtése és leszállítása központosított távforrásból vagy egyedi
forrásokból a lakóépületek és lakások, valamint üzlethelyiségek fűtése céljából, hővezeték-hálózattal a
fogyasztói alállomásig, illetve a mérőberendezésig, beleértve az alállomást, illetve a mérőberendezést is.
3. szakasz
A Társaság köteles a kommunális szolgáltatást (a központi fűtést) az összes használónak a Községi
Képviselő-testület rendeletében megállapított időben, határidőkben és módon, a zentai városi távfűtési
rendszerben termelt és leszállított hőenergia
díjszabásrendszerével (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/2007. szám) és a jóváhagyott díjszabással
összhangban leszállítani, illetve nyújtani.
A kommunális szolgáltatás leszállítása nem vonható meg a használótól, kivéve a törvényben és a Községi
Képviselő-testület rendeletében megállapított esetekben és feltételekkel.
4. szakasz
A Társaság köteles üzletvitelét megfelelő módon hozzáférhetővé tenni a nyilvánosság számára, a
kommunális szolgáltatás használóinak azon tervezett és várható zavarokról és szünetelésekről való időben
történő tájékoztatásával, amelyek a kommunális szolgáltatás nyújtásában keletkezhetnek vagy keletkezni
fognak, továbbá köteles a szükséges tájékoztatást nyújtani a jelen szerződéssel rábízott tevékenység
végzésének feltételeiről és módjáról.

727

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
- 28. szám -

2012.10.29.

5. szakasz
A Társaság köteles:
– a szükséges terjedelmű, minőségű és pontosságú kommunális szolgáltatást nyújtani, illetve
biztosítani az előírt szabványok és normatívumok szerint, a tevékenység, illetve a tevékenység
keretébe tartozó teendők ellátásához előírt külön feltételek teljesítésével;
– időben megtenni a szükséges intézkedéseket a kommunális szolgáltatás nyújtásában a lehetséges
zavarok vagy megszakítások megakadályozására, az előre nem látható zavarok
vagy megszakítások esetében pedig haladék nélkül megtenni a használók kommunális
szolgáltatás iránti szükségleteinek kielégítését biztosító összes szükséges intézkedést;
– betartani a Községi Képviselő-testület gőzellátást szabályozó általános aktusainak a rendelkezéseit.
A Társaság és Zenta község kötelezik magukat arra, hogy a gőztermelő és -ellátó rendszer fejlesztése
céljából végrehajtják a szükséges beruházásokat.
6. szakasz
A kommunális szolgáltatás nem nyújtható a hatásköri községi közigazgatási szerv engedélye nélkül épült
létesítményekre vonatkozóan.
Abban az esetben, ha a közműre való csatlakozás a törvény rendelkezéseivel ellentétesen történik, a
hatásköri községi felügyelőség a Községi Képviselő-testület által megállapított módon és eljárás szerint
elrendeli a lekapcsolást.
7. szakasz
A Társaság joga és kötelessége megtenni a közművek használat közben való védelméhez szükséges
intézkedéseket, beleértve az idegen ingatlanon való áthaladási jogosultságot is.
Az idegen ingatlanon való áthaladás jogát és a jelen szakasz 1. bekezdésében említett munkálatok
végzésének feltételeit a kommunális tevékenységben illetékes községi szerv határozatban állapítja meg.
8. szakasz
A fűtési idény a folyó év október 15-én kezdődik, és a következő év április 15-én fejeződik be.
A fűtési idény a jelen szakasz 1. bekezdésében említett határidő előtt is megkezdődhet – ha a Köztársasági
Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint Zentán a külső levegőhőmérséklet három egymást követő napon
2100 órakor 12 0C vagy ennél alacsonyabb –, de október 1-je előtt nem.
A fűtési idény a jelen szakasz 1. bekezdésében megszabott határidőnél tovább tarthat, éspedig mindaddig,
amíg a külső levegőhőmérséklet három egymást követő napon 2100 órakor nem lesz magasabb12 0C-nál, de
május 3-ánál nem tovább.
9. szakasz
A Társaság a Községi Képviselő-testület jóváhagyásával dönt a leszállított hőenergia áráról.
A hőenergia árát a zentai városi távfűtési rendszerből történő hőenergia-termelésről és -ellátásról szóló
rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/07. és 7/09. szám), a hőenergia leszállításának és átvételének a
feltételeiről szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/07. szám), valamint a zentai városi távfűtési
rendszerben termelt és leszállított hőenergia díjszabásrendszere (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/07. szám),
alapján kell kialakítani, az alábbiaktól függően:
– a kommunális szolgáltatás nemétől, mértékétől és minőségétől, a Községi Képviselő-testület által
megállapított szabványok és normatívumok szerint, a kommunális tevékenység természetétől és a
községbeli konkrét igényektől függően, amelyekkel a használók szükségleteinek kielégítésében a
kellő szint elérhető;
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a kommunális szolgáltatás nyújtásában igénybe vett eszközök értékétől;
a kommunális szolgáltatások ellátásában a dologi kiadások mértékétől az energiafogyasztási
szabványok és normatívumok, a dologi és egyéb kiadások vagy tervkalkulációk szerint; továbbá
egyéb elemektől a piaci feltételektől és a kommunális szolgáltatás sajátosságától függően.
10. szakasz

Erőhatalom esetén a Községi Képviselő-testület elsőbbségi rendet állapít meg a kommunális szolgáltatás
nyújtásában, sztrájk esetén pedig a kommunális tevékenység ellátását illetően megállapítja a minimális
munkafolyamatot.
11. szakasz
A szerződés felbontható a megkötésére meghatározott idő lejárta előtt:
1. a szerződő felek megegyezésével,
2. az egyik szerződő fél írásbeli felmondásával abban az esetben, ha a másik szerződő fél írásbeli felszólítást,
illetve figyelmeztetést követően sem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeket.
Az írásbeli felmondást indokolással kell ellátni, amiben fel kell sorolni azon tényeket megállapító
bizonyítékokat, amelyekre a felmondást adó szerződő fél az állításait alapozza. A felmondási határidő 6
hónap.
12. szakasz
A szerződő felek a jelen szerződésből eredő kérdésekkel kapcsolatos összes jogvitát megegyezéssel rendezik,
mégpedig a megtermelt gőz és meleg víz önköltségi árát megállapító bizottság útján, ellenkező esetben pedig
a hatásköri bíróság oldja meg a vitás kérdéseket.
13. szakasz
Ez a szerződés 6 (hat) azonos példányban készült, amelyekből mindegyik szerződő fél 3-3 (három-három)
példányt tart meg.

A Társaság részéről:

A község részéről:

___________________
Deák Teodóra

__________________
Ceglédi Rudolf
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218.

A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94. szám) 21. szakasza
1. bekezdésének 6. pontja, a kultúráról 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., 22. és 28.
pontja, valamint a Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar Kamaraszínház
megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2008., 15/2008., 2/2009. és
9/2011. szám) 7. szakaszának 2. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012. október
29-én tartott ülésén meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A SENĆANSKO MAĐARSKO KAMERNO POZORIŠTE – ZENTAI MAGYAR
KAMARASZÍNHÁZ INTÉZMÉNY 2009. és 2010. ÉVI PROGRAMJÁRÓL SZÓLÓ
JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL
I.
A képviselő-testület ELFOGADJA a Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar
Kamaraszínház intézmény 2009. és 2010. évi programjáról szóló jelentést.
II.
Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: : 64-6/2011-I
Kelt: 2012. október 29.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

Indokolás
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94. szám) 21. szakasza
1. bekezdésének 6. pontja értelmében az igazgatóbizottság az alapító aktusban és az alapszabályban
megállapított egyéb teendőket is ellátja.
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 44. szakasza 1.
bekezdésének 8. pontja alapján az intézmény igazgatóbizottsága elfogadja a munkáról és a
gazdálkodásról szóló éves beszámolót.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32.
szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,
5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint a képviselő-testület a törvénnyel
összhangban a község statútumában megállapított szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és
szervezeteket alapít, valamint felügyeletet gyakorol működésük felett.
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1.
bekezdésének 22. pontja szerint a Községi Képviselő-testület a törvénnyel összhangban megvitatja
a költségvetés-használók munkajelentését, és jóváhagyja munkaprogramjukat.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1.
bekezdésének 28. pontja szerint a Községi Képviselő-testület a törvénnyel összhangban megvitatja
és elfogadja azon közvállalatok, intézmények és egyéb közszolgálatok éves munkajelentését,
amelyeknek a község az alapítója vagy többségi tulajdonosa.
A Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar Kamaraszínház megalapításáról szóló
rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2008., 15/2008., 2/2009. és 9/2011. szám) 7.
szakaszának 2. bekezdése alapján a Községi Képviselő-testület alapítói jogainak gyakorlása során
megvitatja és elfogadja a színház működéséről és üzletviteléről szóló éves jelentést.
Édes Katalin kultúrával és oktatással megbízott akkori zentai községi tanácstag kérelmére
Vukosavljev Iván, a Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar Kamaraszínház
intézmény igazgatója 2011. december 21-én megküldte az intézmény 2009. és 2010. évi munkájáról
szóló jelentést. Mivel a jelentéshez nem volt csatolva az információ, hogy azt elfogadta-e az
intézmény igazgatóbizottsága, ami a kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009. szám) 44. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja alapján a hatáskörébe tartozik, ezt a jelentést
jóváhagyása végett nem lehetett a képviselő-testületi procedúrába beilleszteni.
2012. március 9-én a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi
tevékenységi osztálya figyelmeztette a Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar
Kamaraszínház intézményt, hogy még nem küldte meg az intézmény 2012. évi munkatervét, sem az
intézmény 2011. évi munkatervét és munkajelentését. Mivel nem érkezett válasz, 2012. július 31-én
a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztálya
újból figyelmeztette az intézményt, hogy köteles megküldeni az alapítónak 2011. évi munkatervét
és munkajelentését jóváhagyásuk végett.
Vukosavljev Iván, a Senćansko mañarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar Kamaraszínház
intézmény igazgatója 2012. augusztus 15-én megküldte az intézmény igazgatóbizottsága által 2012.
augusztus 9-én elfogadott alábbi dokumentumokat: Jelentés az intézmény 2009–2010. évi
programjáról, Az intézmény 2011. évi munkaterve, Jelentés az intézmény 2011. évi programjáról,
Beszámoló a Magyar Nemzeti Tanács által támogatott 2011. évi tájolásról, Az intézmény 2012. évi
munkaterve, Az intézmény 2013. évi munkaterve, Az intézmény új alapszabálya.
Mivel a fenti dokumentumokat csak egy nyelven adták át, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal
általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztálya felhívta az intézmény figyelmét arra,
hogy Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 5. szakaszának,
továbbá a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendje (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008.
szám) 3. szakaszának rendelkezése szerint a szóban forgó dokumentumokat a község területén
hivatalos használatban levő nyelveken kell megküldeni a Zentai Községi Képviselő-testületnek,
azaz szerb nyelven cirill írásmóddal és magyar nyelven.
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A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok
meghatalmazott előterjesztője végzésével megerősítette a Senćansko mañarsko kamerno pozorište –
Zentai Magyar Kamaraszínház intézmény 2009. és 2010. évi programjáról szóló jelentés
elfogadásáról szóló végzésjavaslatot, és a Zentai Községi Képviselő-testületnek továbbította
megvitatása és elfogadása céljából.
A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és
Zentai Községi Képviselő-testület művelődésügyi és tájékoztatási bizottságának véleményét, a
rendelkező rész szerinti végzést hozta.

A ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 2009-2010-ES ÉVI JELENTÉSE A
PROGRAMJAIRÓL
A Zentai Magyar Kamaraszínház 2009. április 11-től bejegyzett, hivatásos színházként
megkezdte működését. A zentai színház (Művelődési Ház) épülete, ahol a Kamaraszínház
tevékenykedik, 2009. szeptember 11-én nyitott ki újra a közel két évig tartó renoválás után. Így a
már felújított színház épületében került sor a Kamaraszínház első bemutatójára, 2009. november 13án. Ezzel hivatalosan is SZÍNHÁZ született Zentán. Az előadás: Eugene Ionesco: A székek című
drámája. Szereplők: G. Erdélyi Hermina m. v. és Ralbovszki Csaba m. v. Zeneszerző: Verebes
Ernő. Rendező: Vukosavljev Iván.
A vajdasági magyarság egyik nagyon fontos szellemi központja a Tisza menti régió. Ebben
a térségben működik regionális színházként a Zentai Magyar Kamaraszínház, amelynek a minőségés az értékérvényesítés az egyik fő feladata, miközben olyan nyitott térként kíván tevékenykedni,
hogy közben egy egészséges, kreatív, értékteremtő és közösségformáló kapcsolatot alakítson ki és
ápoljon szakmai környezetével és a közönséggel. Előadásaival nemcsak a zentai közönségnek
mutatkozik be, hanem öregbíti Zenta és a vajdasági magyarság hírnevét más régiókban,
országokban is, ahol hivatásos színházi szemléket, találkozókat tartanak. A Zentai Magyar
Kamaraszínház repertoárját elsősorban a kortárs magyar- és a világirodalom képezi, alkalmanként
pedig ősbemutatókat is tervez bemutatni. Célja, hogy a fiatal rendezők minél több új magyar drámát
és szerzőt kutassanak fel és rendezzenek meg, hiszen Shakespeare-nek, Moliere-nek, Brechtnek is
szinte minden műve színházban született. A szigorú szakmai szempontok alapján megkötött
együttműködéseknél elsődleges szándék, hogy olyan színházi produkciókat és programokat
támogasson, amelyek szakmai alapossággal és pontossággal, valamint alanyi módon képesek a
körülöttünk lévő világot megfogalmazni, a jelen alapvető kérdéseit és problémáit érzékeny és
időszerű formába önteni. Folyamatosan keresi azokat az alkotókat, akik képesek csak rájuk jellemző
színházi nyelvet létrehozni, akiknek a működése magas szakmai és művészi színvonalon valósul
meg, s akiknek a kreativitása képes társulatot alkotni, vagy arra érdemes, hogy társulat keletkezzen
körülöttük.
Kiemelt figyelmet fordít a fiatalokra, hiszen a Zentai Színtársulat tevékenységét tovább
folytatjuk, ugyanis ők képezik a Kamaraszínház egyik oszlopát amely az elkövetkező években
biztosíthatná az intézmény folytonosságát. Mindezt műhely- illetve beavató színházi eszközök
felhasználásával, hogy néhány év múlva meghatározó legyen közönsége számára az az élmény,
amelyet a kommunikáció egyik legkifinomultabb formája, a színház szerezhet.
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A 2009-2010 év előadásai, programja
2009
SZEPTEMBER
Szeptemberben a Zentai Színtársulat is bemutatta előadását, amelynek az első bemutatója tavasszal
az Internátus épületében zajlott (mivel akkor még tartott a színház felújítása).
Kovács Ákos – Máriás Endre: Az éjjel menyasszonya (1). Színpadi játék a költői kifejezésmód
játszóterén.
Szereplők: Múzsa – Nagybali Tamara. Költő – Szalai Bence, Szögi Miklós. Alteregó – Kovács
Vecei Sára. Dalnokok – Dobrotka Katinka, Lénárd Norbert. Angyalok – Illés Eszter, Verebes Judit.
Isten – Vukosavljev Iván. Hang: Bene Sándor. Fény: Farkas Károly. Súgó: Berze Angéla. Ügyelő:
Berta Lilla. Plakátterv: Beszédes István. Rendező: Máriás Endre.
Az előadás első díjat nyert a Középiskolások Szín- és Filmművészeti Vetélkedőjén. Szalai Bence,
Kovács Vecei Sára és Nagybali Tamara színészi díjat kapott. A Vajdasági Magyar Amatőr
Színjátszók XIV. Találkozóján Muzslyán az előadás kiérdemelte a legjobb alternatív vagy új
formákat kereső előadásért járó Bambach Róbert-díjat, Nagybali Tamara pedig Szántó Róbertdíjban részesült a legszebb színpadi beszédért. Aztán a nagykikindaiak és a topolyaiak mellett
diákszínjátszóink bemutatkoztak Zsámbékon is a Határon Túli és Hazai Színjátszók Fesztiválján.

OKTÓBER
Két napig vendégünk volt a Tumulus nevű francia színházi formáció, akik e rövid idő alatt nagyon
tömény programot nyújtottak a fiataloknak és a nem annyira fiataloknak is. Több mint húsz külföldi
tánc- és zeneművész vendégszerepelt hat európai országból. A közönség előtti több alkalommal
való bemutatkozásuk mellett három csoportban művészeti oktatást is szerveztek a helyi fiatalok
számára. A műsorsorozatot a Nagy József Regionális Kreatív Műhely, a szabadkai Kosztolányi
Dezső Színház és a Zentai Magyar Kamaraszínház közösen szervezte Ízelítőt kaptunk az európai
kísérleti színházak életéből. Legnagyobb sikerük a műhelymunkáknak volt, amelyben Zenta összes
középiskolája részt vett. A program a következőképpen alakult:
Első nap: Utcai játékok a Fő téren
Szereplők: Bruno Dizien with Diego, Cécile Pégaz, Pedro Pauwels, Veronica Vallecillo, Li Ping
Ting, Gaspar Claus, Benjamin Colin, Blaise Merlin, Lazare, Gérard Vincent, Idlir Azizi, Laurent
Jarrige
Színházi műhely helyi fiatalok számára, a Színházban, a Gimnáziumban, az Internátus épületében
Foglalkozásvezetők: Jean-Christophe Boclé, Iskra Sukarova, Erika Zueneli.
Szereplők: Li Ping Ting, Bruno Dizien és a Diego nevű ló.
Második nap: Utcai játékok a Piactéren, majd folytatódtak a műhelymunkák.
Este bemutatkoztak közös előadásukkal: Miniatúrák közjátékkal. Program: Töshtük, ou la refonte
des os (Bruno Dizien). Improvisation musicale, vocale et corporelle (Gaspar Claus, Benjamin Colin,
Blaise Merlin, Lazare). REdressage/REdresser / REdresse toi! … (Veronica Vallecillo). Regard
(Laurent Jarrige). Le monde septembrisait en octobrisant lentement vers novembre (Cécile Pégaz,
Stanislaw Wisniewski).
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Bemutatásra került a Zentai Magyar Kamaraszínház és a Vajdasági Magyar Versmondó Egyesület
közös pódiumműsora a Magyarnak lenni...(2 előadás)
Előadják: Domány Zoltán – versek. Boros Nándor – énekelt versek. Szabó Zsófia – énekelt versek.
Program: Kölcsei Ferenc: Himnusz, Wass Albert: Nagypénteki sirató, Szentmihályi Szabó Péter:
Térdre magyar, Döbrentei Kornél: Istentelen színjáték, Csoóri Sándor: Carmina Burana, Ratkó
József: István imája, József Attila: Nem én kiáltok, Döbrentei Kornél: Halottak napi vers, Dobszay
Károly: Ne féljetek nem megyünk haza, Kabdebó Tamás: Memento libertatem, Márai Sándor:
Mennyből az angyal, Pap József: Szemtől szemben, Szilágyi Domokos: Magyarok, Szepesi Attila:
Babits Szekszárdon, Vörösmarty Mihály: Szózat.
Zentai Színtársulat előadása:
Kovács Ákos – Máriás Endre: Az éjjel menyasszonya (2). Rendező: Máriás Endre.(2 előadás)

NOVEMBER
Eugene Ionesco: A székek (1,2,3). Rendező: Vukosavljev Iván.
Ez az első hivatásos előadás (ahogyan erről már szó esett). Szereplők: G. Erdélyi Hermina m. v. és
Ralbovszki Csaba m. v. Zeneszerző: Verebes Ernő. Rendező: Vukosavljev Iván. (2 előadás,
januárban 1)
Ezt az előadást a nézők Zentán kívül láthatták még: Magyarkanizsán, Csókán, Újvidéken az
Újvidéki Színházban és Szabadkán a Népszínházban is.
Zentán a “felnőtt közönségen” kívül ezt az előadást megtekintették mind a négy középiskola diákjai
is.
Újra vendégek érkeztek a Kamaraszínházba, ezúttal Budapestről a Krétakör Színház vendégjátékát
tekinthették meg a nézők (két alkalommal is), melynek címe: hamlet.ws
William Shakespeare Hamletje Nádasdy Ádám által készített fordításának, illetve William Blake,
Georg Büchner, Eminem, Allen Ginsberg, Johann Wolfgang Goethe, József Attila és Pilinszky
János szövegeinek felhasználásával. Az előadásban elhangzó bibliai idézet a Bírák könyvéből való.
Szereplők: Gyabronka József, Nagy Zsolt, Rába Roland. Zene: Rubik Ernő Zoltán. Dramaturg:
Veress Anna. Rendezőasszisztens: Tóth Péter. Munkatársak: Ari-Nagy Barbara, Pirityi Emese,
Varga Kriszta, Frenák Pál. Produkciós vezető: Gáspár Máté. Rendező: Schilling Árpád.

DECEMBER
A Színházban zajlott a zEtna VI. Irodalmi Fesztiválja, amelynek szervezésében és lebonyolításában
részt vett a Kamaraszínház.
Ebben a hónapban volt a Zentai Színtársulat újabb bemutatója: Antoine de Saint-Exupéri: A kis
herceg (1). Szereplők: Gömöri Eszter, Szalai Bence, Verebes Judit, Dobrotka Katinka, Surányi
Emese, Szögi Miklós, Molnár Gábor Nóra, Berze Angéla, Bencze V. Levente, Kiss Izabella,
Davitkov Marianna, Kovács Vecei Fanni, Kovács Bence. Zene: Dobrotka Katinka, Verebes Judit.
Színpadi mozgás: Molnár Gábor Nóra, Szögi Miklós. Hang: Bene Sándor. Fény: Farkas Károly.
Súgó: Rácz Szabó Imola. Ügyelő: Berta Lilla. Rendezőasszisztens: Illés Eszter. Rendező: Máriás
Endre.
Eugene Ionesco: A székek (4,5) Rendező: Vukosavljev Iván. (2 előadás)
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2010
JANUÁR
2010-ben a Zentai Magyar Kamaraszínház kettő bemutatót tartott és két alkalommal a
diákszínjátszókkal, a Zentai Színtársulattal is készült előadás.
Az év első bemutatójára januárban került sor: Sławomir Mrożek: Mulatság (1,2). Szereplők:
Huszta Dániel, Kovács Nemes Andor, Sirmer Zoltán. Rendező: Puskás Zoltán m. v. (2 előadás).
Zentai Színtársulat előadása:
Antoine de Saint-Exupéri: A kis herceg (2). Rendező: Máriás Endre.
FEBRUÁR
Vendégünk volt a budapesti Kerekasztal Színházi Nevelési Központ az angol „theatre in education”
módszer magyarországi meghonosítója. Az előadás a nemzetközi hírű Big Brum Theatre in
Education Company-val együttműködésben készült. Ezúttal középiskolásoknak. A színházi nevelési
program magas művészi színvonalon kidolgozott színházi előadásból és a nézők – egy-egy
diákcsoport – aktív részvételére épülő feldolgozó részből áll. A foglalkozásokban színészként és
drámapedagógusként egyaránt képzett színész-drámatanárok mindig egy osztálynyi csoporttal
foglalkoznak, hogy minden egyes vélemény, ötlet, személyes megjegyzés meghallgatásra találjon.
A színházi nevelési foglalkozások mindig fontos társadalmi, erkölcsi, emberi problémák köré
épülnek. Az előadást megelőző, megszakító, vagy azt követő feldolgozó részekben a fiatalok
színházi eszközöket, munkaformákat használva, gyakran szerepbe bújva megélt tudást szereznek az
adott problémakörről. A fiataloknak két alkalommal tartottak foglalkozást.
Az előadás címe: Csontketrec. Írta: Geoff Gillham. Fordította: Kúnos Linda. Díszlet- és
jelmeztervező: Ceri Townsend. A díszlet kivitelezésében közreműködött: Józsi Zoltán, Kálócz László,
Dankó Ferenc, Sümegi Tamás. Színész-drámatanárok: Bagaméry Orsolya, Bethlenfalvy Ádám, Nyári
Arnold. Közreműködött: Lipták Ildikó. Rendezte: Hajós Zsuzsa.
Ebben a hónapban újra műsorra tűztük Eugene Ionesco: A székek (6) című drámáját Vukosavljev
Iván rendezésében, valamint játszottuk Sławomir Mrożek: Mulatság (3) című előadást Puskás
Zoltán rendezésében.
A diákszínjátszók két akalommal játszották a Antoine de Saint-Exupéri: A kis herceg (5)
című előadást az általános iskolák felsős tagozatainak számára.
A Zentai Színtársulat tagjai közül náhányan részt vettek a Wass Albert-maraton elnevezésű
rendezvényen. A Kárpát-medence és a világ valamennyi magyar közössége ekkor ismét összefogott,
hogy több mint egy napon át tartó közös felolvasással megidézzék Wass Albert szellemi és irodalmi
hagyatékát. 2010-ben először más szellemóriásainkat is segítségül hívták, tehát a magyar irodalom
egészéből kívántak a szervezők meríteni.
MÁRCIUS
„Az szép szabadságra“ címet viselte az ünnepi műsor, mely az 1848–49-es magyar forradalom és
szabadságharc 162. évfordulója alkalmából készült és Vukosavljev Iván rendezte és közreműködött
a Zentai Magyar Kamaraszínház.
Ebben a hónapban került sor a Zentai Színtársulat következő bemutatójára:
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Antigoné (1,2). Szophoklész Antigoné című műve alapján Trencsényi-Waldapfel Imre fordításának
felhasználásával. Szereplők: Antigoné – Davitkov Marianna; Iszméné – Kovács Vecei Fanni;
Kreón – Gruik Bálint; Karvezető – Verebes Judit; Haimón – Kovács Bence; Teiresziász – Molnár
Gábor Nóra; Eurüdiké – Berze Angéla; Xy – Surányi Emese; Ab – Sőregi Mónika; Őr 1 – Kiss
Izabella; Őr 2 – Bencze Vujić Levente; Őr 3 – Szeles Melinda; Őr 4 – Simon Inez; Kar –
mindenki. Rendező: Mácsai Endre. (2 előadás)
Ezzel az előadással vendégszerepeltek diákszínjátszóink az idén Szilágyin megrendezésre került
Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók XV. Találkozóján. Kovács Vecei Fanni a Hét Nap
különdíjasa lett.
Két alkalommal játszottuk: Sławomir Mrożek: Mulatság (4) című előadást Puskás Zoltán
rendezésében.
A közönség ebben a hónapban is láthatta a Magyarnak lenni...Domány Zoltán Radnóti-díjas
előadóművész, valamint Boros Nándor és Szabó Zsófia verséneklő közös műsora.
ÁPRILIS
Ebben a hónapban Verskommandó címmel a Zentai Színtársulat tagjai a város különböző pontjain
és intézményeiben verseket szavaltak a költészet napja alkalmából. 1964 óta József Attila
születésnapján, április 11-én ünnepeljük a költészet napját. Ebből az alkalomból minden évben
irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal tisztelgünk a tragikus sorsú poéta
emléke és a magyar líra előtt.
A következő előadások voltak műsoron:
Eugene Ionesco: A székek (7) című drámája, Vukosavljev Iván rendezésében.
Sławomir Mrożek: Mulatság (5)című előadás, Puskás Zoltán rendezésében (Magyarkanizsán)
Zentai Színtársulat előadása:
Antigoné (3,4), Mácsai Endre rendezésében (2 előadás) valamint vendégjáték Óbecsén, ami
egyben díjat is jelent, mivel a Zentai Színtársulat ezzel az előadással első helyezést ért el az idei
Középiskolások Szín- és Filmművészeti Vetélkedőjén, valamint Gruik Bálint megkapta a legjobb
férfi főszerepért járó díjat.
MÁJUS
A következő előadások voltak műsoron:
Zentai Színtársulat előadása:
Antigoné (5), Mácsai Endre rendezésében
Magyarnak lenni...Domány Zoltán Radnóti-díjas előadóművész, valamint Boros Nándor és
Szabó Zsófia verséneklő közös műsora.
HINTASZÉK. Balogh István három kisregényt tartalmazó legújabb könyvének ünnepélyes
bemutatója. Az est vendége a zentai születésű szerző, Balogh István, továbbá mgr. Németh
Ferenc, a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatója és Bordás Győző, a könyv szerkesztője.
Közreműködött Domány Zoltán előadóművész és a Zentai Színtársulat néhány tagja.
JÚNIUS
A következő előadások voltak műsoron:
Eugene Ionesco: A székek (8) című drámája, Vukosavljev Iván rendezésében Szabadkán a Jadran
színpadán.
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OKTÓBER
Az évad második bemutatója:
Ali Taylor: Puha pihe (Cotton Wool) (1,2)
Szereplők: Baráth Attila a. h., Mácsai Endre a. h., Pámer Csilla a. h. Zeneszerző: Verebes Ernő.
Dramaturg: Góli Kornélia. Rendező: Kálló Béla. (2 előadás)
Az erőteljesen költői, népmesei elemekben és fekete humorban gazdag drámában két tizenéves
fiatal jelenik meg, akik a felnőtté válás küszöbén, a hideg és szeles Skóciában poénokkal próbálják
elnyomni fájdalmukat, hiszen édesanyjuk halála után most már egyedül kell boldogulniuk. Nem
lehet tudni, hogy mit választanak: együtt maradnak, vagy külön utakon járnak. A temetés utáni
néhány nap alatt megfordul körülöttük a világ, és életükben először a szerelemmel is találkoznak. A
szerző, Ali Taylor fiatal angol drámaíró, akinek első darabját (Porcelain) 2001 decemberében
mutatták be a londoni Royal Court Színház Theatre’s Workers Writes fesztiválja keretében. A Puha
pihe (Cotton Wool) című darabját 2008 januárjában először német nyelven láthatta a közönség a
Staatsschauspiel Dresden előadásában.
Sławomir Mrożek: Mulatság (6) című előadás, Puskás Zoltán rendezésében, vendégjáték
Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színházban.
Sławomir Mrożek: Mulatság (7) című előadás, Puskás Zoltán rendezésében, vendégjáték
Újvidéken az Újvidéki Színházban.
A Zentai Színtársulat Antigoné (6) című előadásával, Mácsai Endre rendezésében részt vett és
nagy sikert aratott Csanádpalotán (Magyarország) az Amatőr Színházi Találkozón.
NOVEMBER
Ali Taylor: Puha pihe (Cotton Wool) (3,4). Rendező: Kálló Béla. Vendégjáték Szabadkán, a
Jadran Színpadon.
Ali Taylor: Puha pihe (Cotton Wool) (5,6). Rendező: Kálló Béla. (2 előadás)
DECEMBER
Eugene Ionesco: A székek (9) című drámája, Vukosavljev Iván rendezésében Újvidéken, az
Újvidéki Színházban.
Ali Taylor: Puha pihe (Cotton Wool) (7,8). Rendező: Kálló Béla. (2 előadás)
Az előadások elkészítéséhez mint tudjuk nélkülözhetetlen próbák is igen időigényesek és sok
befektetett munkával járnak. Ebben az évben összesen 174 próbát tartottunk. A próbák hossza
átlagban négy óra hosszáig tartottak. Ez az adat is azt mutatja, hogy a Zentai Magyar
Kamaraszínháznak szüksége lenne egy önálló épületre amelyben saját maga osztja be az idejét.

Vukosavljev Iván s.k.
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219.

A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94. szám) 21.
szakasza 1. bekezdésének 6. 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., 22. és 28. pontja, valamint
a zentai Szociális Védelmi Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,
9/2011. szám) 7. szakasza 2. bekezdésének 3. fordulata alapján Zenta Község Képviselő-testülete
2012. október 29.-én tartott ülésén meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT 2011. ÉVI MUNKAJELENTÉSÉNEK
ELFOGADÁSÁRÓL
I.
A képviselő-testület ELFOGADJA a zentai Szociális Védelmi Központ 2011. évi munkajelentését.
II.
Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: : 551-2/2012-I
Kelt: 2012. október 29.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

Indokolás
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94. szám) 21. szakasza
1. bekezdésének 6. pontja értelmében az igazgatóbizottság az alapító aktusban és az alapszabályban
megállapított egyéb teendőket is ellátja.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32.
szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,
5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint a képviselő-testület a törvénnyel
összhangban a község statútumában megállapított szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és
szervezeteket alapít, valamint felügyeletet gyakorol működésük felett.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1.
bekezdésének 22. pontja szerint a Községi Képviselő-testület a törvénnyel összhangban megvitatja
a költségvetés-használók munkajelentését, és jóváhagyja munkaprogramjukat.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1.
bekezdésének 28. pontja szerint a Községi Képviselő-testület a törvénnyel összhangban megvitatja
és elfogadja azon közvállalatok, intézmények és egyéb közszolgálatok éves munkajelentését,
amelyeknek a község az alapítója vagy többségi tulajdonosa.
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A zentai Szociális Védelmi Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,
9/2011. szám) 7. szakasza 2. bekezdésének 3. fordulata értelmében a Zentai Községi Képviselőtestület megvitatja a központ működéséről és üzletviteléről szóló jelentést.
Milijana Popvić, a Szociális Védelmi Központ igazgatónője 2012. február 6-án kelt átiratában
megküldte Zenta községnek az intézmény 2011. évi munkajelentését, amely 2012. március 9-én
érkezett meg. 2012. március 12-én a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási
és társadalmi tevékenységi osztálya megkérte az intézményt, hogy az intézmény 2011. évi
munkajelentését küldje meg magyar nyelven is Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos
Lapja, 5/2011. szám) 5. szakaszának rendelkezése szerint, amely előírja, hogy Zenta község
területén hivatalos használatban van a szerb nyelv és a cirill írásmód, valamint a magyar nyelv és
írásmód, továbbá a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendje (Zenta Község Hivatalos Lapja,
12/2008. szám) 3. szakaszának rendelkezése szerint, amely előírja, hogy a képviselő-testület
munkájában a községi statútum rendelkezéseinek megfelelően a szerb nyelv és cirill írásmód és a
magyar nyelv és írásmód van hivatalos használatban. A zentai Szociális Védelmi Központ 2011. évi
munkajelentésének magyar nyelvű szövege 2012. október 5-én érkezett meg.
A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok
meghatalmazott előterjesztője végzésével megerősítette a zentai Szociális Védelmi Központ 2011.
évi munkajelentésének elfogadásáról szóló végzésjavaslatot, és a Zentai Községi Képviselőtestületnek továbbította megvitatása és elfogadása céljából.
A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és
Zentai Községi Képviselő-testület egészségügyi és szociális politikai bizottságának véleményét, a
rendelkező rész szerinti végzést hozta.
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SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT

JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT
2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

2012 FEBRUÁRJA
A JELENTÉS TARTALMA
1. Alapinformációk a Szociális Védelmi Központról
2. Bevezető rész

I. RÉSZ
A Szociális Védelmi Központ mint szolgáltatások nyújtója
II. RÉSZ
A Szociális Védelmi Központ szolgáltatásainak használói
III. RÉSZ
A Szociális Védelmi Központ munkája a jogok megvalósítása, a mércék alkalmazása és a
szolgáltatások biztosítása terén

1. ALAPFOGALMAK A SZOCIÁLIS VÁDELMI KÖZPONTRÓL
SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT
HELY (KÖZSÉG/VÁROS)
MEGALAPÍTÁS
IGAZGATÓ
E-mail cím
CÍM ÉS POSTASZÁM
TELEFON/FAX

Zentai Szociális Védelmi Központ
ZENTA
1977.
Milijana Popovic
czsr cablenet.rs
24400 ZENTA, JOVE JOVANOVIC ZMAJA 37.
024/812-559
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2. BEVEZETŐ RÉSZ
A Zentai Szociális Védelmi Központ munkájáról szóló jelentést a belgrádi Köztársasági Szociális
Védelmi Intézet utasításaiból kiindulva állítottuk össze.
A JELENTÉS TÁRGYA
A Zentai Szociális Védelmi Központ jelentésének tárgyát képezi:
1. a Szociális Védelmi Központról szóló adatok összesége mint a szolgáltatások nyújtójáról
2. a használókról szóló adatok összesége
3. a Szociális Védelmi Központ munkájáról szóló adatok összesége a jogok megvalósítása, a mércék
alkalmazása és a szolgáltatások biztosítása terén

A JELENTÉS KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJA
A jelentés kidolgozásának alapját a 2011. évi, a Zentai Szociális Védelmi Központ munkájáról
szóló adatbázis képezi , a Köztársasági Szociális Védelmi Intézet által eljuttatott EXEL- program
kért adataival összhangban.
A jelentés adatait más adatforrások és információk is alkotják.
KINEK IRÁNYOZTUK ELŐ A JELENTÉST ÉS KI FOGJA FELÜLVIZSGÁLNI
A Szociális Védelmi Központ munkájáról szóló jelentést a Munkaügyi és Szociálpolitikai
Minisztériumok , a Tartományi Egészségügyi , Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárságnak, a
Köztársasági Szociális Védelmi Intézetnek a Tartományi Szociális Védelmi Intézetnek és Zenta
Község Képviselő – testületének irányoztuk elő.
A SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE – a tevékenység és
meghatalmazás bemutatása amelyeket a törvény és egyéb törvénynél alacsonyabb rangú aktus
határoz meg
A Zentai Szociális Védelmi Központ szociális védelmi intézményként és gyámhatóságként a Zentai
Községi Képviselő – testület 1977. november 24-én kelt, 022-05/1977-07 számú rendeletével lett
megalapítva.
A Zentai Szociális Védelmi Központ tevékenysége, szociális védelem idős használók és különleges
gondozást igénylők intézményes gondozása nélkül (88.10 kódszám) és egyéb szociális védelem
elhelyezés nélküli védelem (88.99 kódszám)
A Zentai Szociális Védelmi Központ a szociális védelemről szóló törvény ( a Szerb Köztársaság
Hivatalos közlönye 24/2011 sz.) a családjogi törvény ( Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye
18/2005. számú és a 72/2011. számú), a büncselekmények kiskorú elkövetőiről és a kiskorú
személyek büntetőjogi védelemről szóló törvény ( a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye
85/2005. számú 11/10/2011. számú): a büntetőeljárásról szóló törvény (a Szerb Köztársaság
Hivatalos Közlönye 70/2001 és 68/2002. és a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 58/2004,
85/2005, 115/2005, 85/2005.-más törv. 49/2007, 20/2009-más törvény és 72/2009. sz.) a peres
eljárásról szóló törvény ( A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 72/2011.sz.) általános
közigazgatási eljárásról szóló törvény ( a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja 33/97 ás 31/2011. sz.
és a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 33/97 ás 31/2001. és a Szerb Köztársaság Hivatalos
Közlönye 33/97 és 31/2001. és a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 30/2010.sz.) és egyéb
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törvények valamint a szociális védelmi központ szervezéséről, normativumairól és szabályairól
szóló szabályzat (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 59/2008., 37/2010., 39/2011.,-más
szabályzat ás 1/2012.-más szabályzat) és egyéb törvénynél alacsonyabb rangú aktus által
meghatározott teendőket látja el.
A szociális védelemről szóló törvénnyel meghatározzák, hogy a Szociális Védelmi Központ dönt a
felhasználók jogainak érvényesítésében a törvény értelmében valamint a szociális védelem
szolgáltatásainak használóiról, amelyeket a köztársaság, az autonóm tartomány, a helyi
önkormányzat egységei szavatolnak, és egyéb tevékenységet végez amelyeket a törvény és a
törvénnyel öszhangban hozott előírások látnak elő.
A Szociális Védelmi Központ a helyi önkormányzati egységek aktusaival öszhangban részt vesz a
szociális védelem munkájában és fejlődésében a helyi önkormányzati egységben.
A törvénnyel összhangban a Szociális Védelmi Központ:
1.felméri a felhasználók szükségleteit, erőviszonyait, az őt érő kockázatokat és megtervezi a
szociális védelmi szolgáltatás nyújtását
2. eljárásokat vezet és dönt az anyagi juttatásról és a szociális védelemről való jogosultságról
3. előírt mércéket alkalmaz, bírósági és más inézkedéseket idítványoz ás részt vesz meghozatalában
4. vezeti az előírt nyilvántartást és a felhasználók dokumentumainak megőrzését szavatolja.
A 2. és 4. pont alatti munkák, amelyek a szociális védelem jogaira, azaz szolgáltatásaira
vonatkoznak és amelyeknek biztosítását a Szerb Köztársaság szavatolja mint megbízott intézmény
végzi, de a munkaszervezést, a normatívákat és szakmunkák standardjait a bizalmas munkák
elvégzésében a szociális védelemmel megbízott miniszter írja elő.
Azokat a munkákat amelyek azokra a szociális védelmi jogokra és szolgáltatásokra vonatkoznak
amelyeknek biztosításával az autonóm tartomány, vagy a helyi önkormányzat egységei vannak
megbízva a Szociális Védelmi Központ azokkal az előírásokkal összhangban végzi, melyeket az
autonóm tartomány, vagy a helyi önkormányzat egységei hoztak meg.
A Szociális Védelmi Központ megindít és fejleszt más preventív ás egyéb programokat is,
amelyek hozzájárulnak a lakosság individuális és közösségi igényeinek kielégítéséhez a szociális
védelem terén, a helyi közösség egységeinek területén ahol megalapították , megindít és fejleszt
olyan megelőző és egyéb programokat amelyek a szociális problémák megakadályozására ás
meglelőzésére irányulnak valamint a törvénnyel és más előírásokkal összhangban egyéb munkákat
végez, a szociális védelem területén.
A Szociális Védelmi Központ felmérő és tervező szolgáltatásokat végez, de egyéb szociális védelmi
szolgáltatásokat csak külön szervezeti egység keretén belül akkor nyújthat ha engedélyt kap a
meghatározott szolgáltatások nyújtására, és ha a helyi közösségekben nincs más felhatalmazott a
szociális védelem nyújtásra.
A Szociális Védelmi Központ szakmunkása olyan munkakörben kapott beosztást ahol a
meghatalmazással kapcsolatos munkákat végzik, nem dolgozhat munkaidőben olyan szolgáltatások
nyújtásán amelyeket ezen törvény értelmében a helyi önkormányzat egysége biztosít.
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A Szociális Védelmi Központ szervezésérő, normatívumairól szóló szabályzat meghatározza, hogy
a közmegbízatása gyakorlása során a szociális védelmi intézmény és mint gyámhatóság a
törvénnyel összhangban az alábbiakról dönt:
1. pénzbeli szociális segélyre és megnövekedett szociális segélyre jogosultság érvényesítésére
2. más személy ápolásáért és segélynyújtásáért járó pótlékra és más személy ápolásáért járó
megnövekedett pótlékra való jogosultság érvényesítése
3. szakképesítés megszerzéséhez nyújtott támogatásra való jogosultság érvényesítése
4. a szociális vádelem intézménybe való elhelyezésre irányuló szolgáltatások használata
5. felnőtt személy más családban történő elhelyezésére irányuló szolgáltatások használata
6. nevelőszülőség
7. örökbefogadás
8. gyámság
9. a gyermek személynevének meghatározása és megváltoztatása
10. a szülői jog gyakorlása feletti megelőző felügyeleti intézkedések
11. szülői jog gyakorlása feletti korrektiv felügyeleti intézkedések.

Közmegbízatása gyakorlása során a Szociális Védelmi Központ, törvénnyel összhangban, az alábbi
teendőket végzi:
1. közvetítői–mediációs eljárást végez a családi viszonyokban (békéltetés, megegyezés)
2. a bíróság felkérésére megküldi a szakértői leletet és véleményt azokban a perekben, amelyekben a
gyermekjogok védelméről, ill. a szülői jog gyakorlásáról , ill. megvonásáról döntenek;
3. a bíróság kérésére megküldi a szakvéleményt a családon belüli erőszak elleni védelemi intézkedések
célszerűségről, melyet más megbízott ügyész követelt;
4. segítséget nyújt a szükséges bizonyítékok beszerzésében annak a bíróságnak, amely előtt a családon
belüli erőszak elleni vádelemmel kapcsolatos peres eljárás folyik;
5. lefolytatja a nevelőszülő , az örökbefogadó és a gyám általános megfelelőségének mérlegelési
eljárását;
6. összeírja és felméri a gyámság alá helyezett személy vagyonát;
7. együttműködik az ügyésszel, ill. a fiatalkorúak ügyének intézkedésére kijelölt bíróval a
nevelőintézkedések megváltoztatásában és alkalmazásában;
8. mediációt folytat a fiatalkorú elkövető és a bűncselekmény áldozata között;
9. jelentést nyújt be a nevelőintézkedések teljesítéséről az ügyésznek ill. a fiatalkorúak ügyével
foglakozó bírónak;
10. a bíróság jóváhagyásával részt vesz
a fiatalkorú bűncselekmény –elkövetőivel szembeni
cselekmények előkészítő eljárásban (a fiatalkorú bűncselekmény – elkövető kihallgatása, más
személyek kihallgatása) javaslatokat tesz és kérdéseket intéz a kihallgatott személyhez;
11. megküldi a véleményt a bíróságnak, amely előtt a büntetőeljárás folyik fiatalkorú ellen, azok a tények
tekintetében, amelyek a fiatalkorú korára vonatkoznak, az érettsége mérlegeléséhez szükséges
tényezők tekintetében megvizsgálja azt a környezetét és azokat a körülményeket amelyekben a
fiatalkorú él, és egyéb körülmények amelyek személyiségre és viselkedésre hatnak;
12. részt vesz a fiatalkorúak foglalkozó tanács és a bűncselekményt elkövető fiatalkorúval szembeni
büntetőeljárással kapcsolatos főtárgyaláson;
13. tájékoztatja az intézeti nevelőintézkedések végrehajtásában illetékes bíróságot és belügyi szervet,
amikor az intézkedés végrehajtása nem kezdődhet meg ill. folytatódhat a fiatalkorú elutasítása, ill
szökése miatt;
14. gondoskodik a különleges kötelezettségű nevelőintézkedések végrehajtásról;
15. ellenőrzi a szülő, örökbefogadó ill. gyám részéről végrehajtott fokozott felügyeleti intézkedéseket;

743

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
- 28. szám -

2012.10.29.

16. ellenőrzi a más családban a fokozott felügyeleti nevelőintézkedésének végrehajtását és segítséget
nyújt annak a családnak amelyben a kiskorút elhelyezték;
17. a gyámhatóság részéről végrehajtott fokozott felügyelet nevelőintézkedését gyakorolja, oly módon,
hogy gondoskodik a kiskorú iskoláztatásról, elhelyezéséről, a rá károsan ható környezetből való
elkülönítéséről, és a körülmények rendezéséről , amelyben él;
18. gondoskodik a fokozott felügyelet nevelőintézkedésének végrehajtásáról, kiskorú oktatásával és
nevelésével foglalkozó intézményben való nappali tartózkodás kötelezettségével;
19. megküldi a kiskorúval foglalkozó bíróságnak és ügyésznek nevelőintézkedések végrehajtásnak
folyamatosságágról szóló jelentést, amelyek a végrehajtásról szóló határozat meghozatalát;
20. javasolja a bíróságnak a nevelőintézkedések végrehajtási költségeiről szóló határozat meghozatalát;
21. egyéb, a törvényben megállapított teendőket végez.

A Szociális Védelmi Központ közmegbízatása ellátásban szociális védelmi szolgáltatásokat nyújt
és bírósági eljárást indít, amikor a törvény erre meghatalmazza.
Ezeken a törvényben megállapított teendőkön kívül a Szociális Védelmi Központ ellát olyan
teendőket is amelyekről a Község Képviselő –testülete dönt.
A házi segítségnyújtásról szóló határozattal (Zenta Község Hivatalos Lapja 3/95. sz. ) A Zenta
Községben nyújtott szélesebb körű szociális védelemről szóló határozattal (Zenta Község
Hivatalos Lapja 5/94 sz.) Zenta Község meghatározta a Zentai Szociális Védelmi Központ
munkáját.
A KÖZSÉG SZOCIO-GAZDASÁGI JELLEMVONÁSAI, AMELYET A SZOCIÁLIS
KÖZPONT MUNKÁJÁVAL FEDEZ
A 2012. évi népszámlálási adatok szerint Zenta községben 22.961 lakos van, összesen 9439
(főként idős és egyedülálló) háztartás, átlagosan 2,6 taggal. A község lakosainak száma a 2011.
évi népszámláláshoz viszonyítva 2607 lakossal kevesebb. A lakosság demográfiai alakulását a
lakosságszám csökkenése jellemzi, azaz ezen mutatószámok lefelé mozdulnak, mivel nagyfokú a
lakosság migrációja, mégpedig a közép és fiatal korosztályé.
A természetes szaporodás negatív, és a lakosság elköltözésével kombinálva a népesség
fogyáshoz vezet, a lakosság összámában való részvétele mind kisebb a nemzőképes lakosságnak,
ezért a lakosság reprodukciója is alacsony.
Az elmúlt évben a községben 243 gyermek született és 329 személy halt meg. A
házasságkötések száma 89 és 153 válást indítottak meg.
A község nemek szerinti szerkezete az alábbi:
férfi lakosság
48,89%
női lakosság
51,11%
Zenta község korszerkezete az alábbi:
gyermek és ifjúság
21,84%
felnőttek
55,09%
idősek
23,07%
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Két alapvető lakosságszerkezeti elem az oktatást illetően, a lakosság írástudása és iskolai
végzettsége (iskolázottság).A 2002. évi népszámlálási adatok szerint Zenta község területén 332
15 éves és ennél idősebb írástudatlan ember volt, ami a lakosság 1,5%-át képezi: általános iskolai
végzettséggel
4.052 személy nem rendelkezett, 5.631-nek általános iskolai,
8.877-nek
középiskolai, 1.037-nek főiskolai és 958-nak egyetemi végzettsége volt.
A lakosság etnika szerkezete a magyarok (80,5%), a szerbek (10,7%), romák (2,3%),
jugoszlávok (1,5%) és egyéb etnikai csoportok tagjai képezték, valamint akik nem nyilatkoztak.
A KÖZSÉG TÁRSADALMI – GAZDASÁGI MUTATÓI:
Zenta községben a munkaképes személyek száma 16.332, ebből 8.672 férfi és 7.660 nő.
Zenta községben 2008-ban a nyugdíjasok száma 5.820 volt, ebből
1.367 családi
nyugdíjas, 1.048 rokkantnyugdíjas és 3.405 öregségi nyugdíjas.
Zenta községben az összes foglalkoztatottak száma több mint hatezer (azaz 6.516, de ez
2007. évi adat).
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 2011. év végi nyilvántartása alapján Zenta községben
összesen 2.380 munkanélküli volt, míg ez a szám 2010-ben 2.189 volt. A munkanélküli nők
száma 1.117, a férfiak pedig 1.263.
Zenta község 293 km2 területen fekszik. területén több település van, amelyek közül egy
városi, négy pedig falusi jellegű. A község jellegzetessége, hogy területén tanyai jellegű
települések vannak.
Zenta község a közepesen fejlett községek közé tartozik, főként mezőgazdasági termékek
feldolgozásával foglakozó ipari vállalatokkal. A társadalmi tőke magánosításának folyamata a
legjelentősebb vállatokban általában véve megtörtént. A családok nagy száma a mezőgazdaságból
él.
Megjegyzés: a lakosságszerkezeti adatok kimutatásánál és a község társadalmi – gazdasági
mutatóinál és a község társadalmi – gazdasági mutatóinál a korábbi népszámlálási adatok
eredményeit használtuk.

A SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT MINT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÓJA
1. FOGLAKOZTATOTTAK

A Zentai Szociális Védelmi Központban 2011. december 31-én az össz foglalkoztatottak száma
megnövekedett 2010. december 31-hez viszonyítva. A megnövekedett számban nagy szerepük van
a határozatlan időben foglalkoztatott (összesen 19 dolgozó) dolgozóknak.
A finanszírozásban a Köztársasági költségvetés
dolgozót pénzel.

7 dolgozót, a községi költségvetés pedig 24

Szakemberek akik közvetlenül a használók részére nyújtanak szolgáltatást
határozatlan időben foglalkoztatott dolgozók száma 12 volt.

5 voltak, és a

A Szociális Védelmi Központ szakembereit 2 szociális munkás, 2 pszichológus és 1 jogász alkotja.
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A Szociális Védelmi Központ munkájáról és standardjairól szóló szabályzat minél hatékonyabb
alkalmazása érdekében, valamint az új munkamódszerek alkalmazásának érdekében három
szakember rendelkezik a szociális védelem terén felmerült feladatok ellátására, egy esetirányító és
szupervizor aki rendelkezik a Szociális Védelmi Központ tervezetében előlátott alapképzésével a
szupervizorok részére, egy jogász aki a Szociális Védelmi Központ jogászai részére előrelátott
alapképzésben részesült.
A helyi önkormányzat a községi költségvetésből finanszírozza 5 dolgozó munkáját, határozatlan
időben valamint 19 dolgozót meghatározott időben, amely az előző időszakhoz viszonyítva 19
dolgozóval több, meghatározott időben foglalkoztatott, akiket a házi segítségnyújtás biztosítása
céljából alkalmaztak.
Az elmúlt év folyamán nem érkezett panasz a Szociális Védelmi Központ munkájára az
igénybevevők részéről és nem indítottak fegyelmi eljárást sem.
2. MUNKAFELTÉTELEK

A Zentai Szociális Védelmi Központ
szerveződik.

egy egységes belső szervezeti egység

keretein belül

A Szociális Védelmi Központ munkaterületének nagysága megfelel a szabványnak. A szociális
Védelmi Központ területe 417 m2 hasznos területet tesz ki, amelyben az irodák száma 12.
A Szociális Védelmi Központ felszereltsége megfelel a rendes tevékenység követelményeinek.
Szükségleteinek kielégítésére , 2 járművet és 13 számítógépet használ a Szociális Védelmi
Központ, két vonallal.
A Szociális Védelmi Központ tevékenységének ellátásában tiszteletben tartják a karbantartási
eljárásokat (takarítás, fűtés, szervizek és javítások).
A Szociális Védelmi Központ épülete elérhetőségeinek biztosítását a rokkant személyek részére a
2012-es év folyamán tervezzük.
A felszereltséget illetően a Szociális Védelmi Központ felszereltsége kielégítő és biztosítja a kellő
feltételeket a Szociális Védelmi Központ szakmai tevékenységének ellátásához.
A munkafeltételek javítására nagy kihatással voltak azok az eszközök amelyeket projekt-aktivitások
révén valósítottunk meg, amelyekre az anyagi eszközöket a Tartományi Oktatási , Közigazgatási és
Nemzeti Közösségi Titkárság, a tartományi egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai
Titkárság, valamint Zenta község helyi gyermekvédelmi akcióterve biztosították.
A jogok igénybevevőinek tájékoztatásával kapcsolatban a Szociális Védelmi Központ tájékoztató
nyomtatványok útján informálja a használókat jogaikról, a hirdetőtáblán kifüggesztett tájékoztatók
útján a média segítségével, a Szociális Védelmi Központ tájékoztatója útján amelyet Zenta Község
Hivatalos Honlapján találhatnak meg.
A tájékoztatás eszközei a nemzeti kissebség nyelvén is hozzáférhetőek.
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3. A DOLGOZÓK KÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSE

A foglalkoztatottak továbbképzését a 2012-es év folyamán tervezzük
Szociális Védelmi
Központ a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó két szakember 2011. az alábbi programban
vett részt:
-

a szociális védelem szakembereinek továbbképzése a lehetséges örökbefogadókkal történő csoportos
munka alkalmazásának programjáról, amelyet a szociális-védelmi rendszer akreditált
a fejlődésben sérült gyermekek és fiatalok nappali elhelyezéséről szóló szolgáltatások és tervek
létesítése – amelyet a Köztársasági Szociális Védelmi Intézet valósít meg.
ösztönzi más felhasználók önértékelésének kiépítését.

A családtámogatás területéről két szakember továbbképzésen vett részt a családom belüli erőszak
programját illetően.
-

helyi szinten tapasztalatcsere és a családon belüli erőszak megelőzésére irányuló intézkedések
megvalósítása;
tanácsadás keretében, a
Szociális Védelmi Központ kivette részét a csoportos szupervíziók
megszervezésében;

Az esetek levezetésében hiányos tudással, szakmai tapasztalat hiányával csak egy szakember
rendelkezik, akit nemrég alkalmaztunk és szükséges, hogy továbbképzésben részesüljön az esetek
levezetését illetően.
II. RÉSZ
A SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAINAK FELHSZNÁLÓI
Az egyének, családok, a használók adatai a szociális védelmi rendszerről szóló szociális védelmi
aktivitások és információk nagyon fontos elemei.
A felhasználók alap-és specifikus adatai, az egyes karakterisztikák védelme, a használóknál beálló
pozitív változások egyideűleg, a további tevékenység egyik feltételét képviselik és a Szociális
Védelmi Központ célkitűzéseit amelyekből kiindulva alkotja a következő év munkaprogramját és
tervét.
A használók száma összesen
Az adatok arra utalnak, hogy a Szociális Védelmi Központ használóinak összes száma az elmúlt
esztendőben állandóan nőtt.
A 2011-es évben a Szociális Védelmi Központ 3929 használót tartott nyilván.
A használók számának alakulása korcsoportok szerint (1188 gyermek, 460 fiatal, 1655 felnőtt
és 626 idős) arra utal, hogy minden korcsoportban emelkedett a szám és a csoportok egyenként
relatívan stabilan képviseltek.
A korcsoportok szerkezetében a Zentai Szociális Védelmi Központ használóinak összetételében
a 2011-es évben a 2010- évhez viszonyítva nincs jelentős változás: a legtömegesebb a felnőtt
személyek száma, a legkisebb csoportot az idősek alkotják.
A nemzeti hovatartozás tekintetében jelentés időszakában a használók számát illetően a magyar
nemzetiségűek vannak legtöbben, összesen 2278 személy, 846 szerb, 663 roma, 73 nem
nyilatkozott és 69 személy bizonytalan.
Az iskolai végzettségtől és munkaügyi hovatartozástól függően a használók legnagyobb
számban elemi iskolát végeztek (1482) és nem fejezték be az elemi iskolát (572).
747

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
- 28. szám -

2012.10.29.

Nem fejezték be a középiskolát 467-en, középiskolát befejeztek 173-an a felső és magasan
képzett 6 személy, iskolai végzettség nélkül 302 személy és 27 személy bizonytalan.
A munkaképesség tekintetében a használók nagyszámú többsége munkára alkalmas, a munkára
alkalmatlanokhoz viszonyítva.
A lakóhely tekintetében az adatok elemzése arra utal, hogy a faluhoz viszonyítva több használó
városi lakos, ami azzal magyarázható, hogy jobban felhasználta a közösség felkínálta
erőforrásokat.
A használók ingadozása
Az év folyamán a használók egy negyede megszűnik használni a Szociális Védelmi Központ
szolgáltatásait, vagy a szociális védelem rendszerét, de ugyanakkor, az összes felhasználóhoz
viszonyítva több mint egy negyeddel nő az egész év folyamán mint az új használókkal, a
használók összes száma.
Az említett változások nem különösebben észlelhetőek a felnőttek és idősek korcsoportjában.
Ennél a csoportoknál a passzívába helyezettek száma hasonló azok számához akik visszatértek
vagy újonnan kerültek a nyilvántartásba.
Gyermekek
A gyermek használók csoportjában külön megjelölést tartunk nyilván. A legtöbb gyermek a
15-17 korcsoporthoz tartozik (421) és a legalacsonyabb a 2-3 évesek korcsoportja (93).
A legtöbb gyermek szociálisan-anyagilag veszélyeztet (718 gyermek), amelyek a célcsoport
összes számának két harmadát alkotják.
A magatartási zavarokkal küzdő gyermekek (136 gyermek ) több mint felét (63 gyermek )
olyan gyermek alkotják akik összetűzésbe kerültek a törvénnyel. A magatartási zavarokkal
küzdő fiatalkorúak feljelentésének száma nő.
Az elhanyagolt, vagy az elhanyagolás veszélyének kitett gyermeket (58 gyermek ) az alábbi
megjelölésben tartjuk nyilván: a szülői gondoskodás hiányának okai vagy a szülői
gondoskodásban felmerülő karakterisztikus okok. Ezen nyilvántartások elemzése arra mutat rá,
hogy a célcsoport domináns problémája az, hogy a meglévő szülői gondoskodás nem megfelelő,
mert a legtöbb gyermek olyan helyzetben van, hogy folyamatos növekedést mutat a szülői
gondoskodás nélküli gyermek összes száma, kevés gyermeket ( 1 gyermek) helyeztek vissza
természetes családjába, erre a célcsoportra leggyakrabban a következő mércéket és
szolgáltatásokat alkalmazzák: gyámság (34 gyermek) nevelőszülők (49 gyermek) a szülői
gondoskodás elvégzése feletti felügyelet ( 2 gyermek).
Az erőszak áldozatául esett gyermeke ( 13 gyermek) az előzőekben leírt családokból
származnak.
Az év folyamán a Szociális Védelmi Központ dolgozott olyan gyermekekkel, akinek a szülei
pert folytatnak a szülői jog gyakorlását illetően (99 gyermek) és az előző évhez viszonyítva nem
történt jelentős változás, a gyermekek struktúrájában, a rendezetlen családi körülmények között
élők legtöbben olyan családból kerültek ki, akinek szülei pert folytatnak a bíróságon vagy
felbontották az életközösséget.
Az egyéb csoportba tartoznak, azok a gyermekek, amelyek rokkantságukból kifolyólag
valósítanak meg anyagi biztosítást, külső gondozásra (9 gyermek ) jog az emelt szintű juttatásra
a használók anyagi biztosítására, külső gondozásra (25 gyermek ) munkaképessé tett ( 3
gyermek ) a szociális intézetbe helyezett (3 gyermek) szabálysértést elkövető gyermek ( 72
gyermek) gyámság (3 gyermek) örökbefogadottak (1 gyermek) kiskorú házasságkötése (1
gyermek) nappali elhelyezés (19 gyermek) és a gyermek ebből a célcsoportból a szociális
védelem más szolgáltatásait is használják.
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A meghatározott célcsoportok összes gyermek száma: 152 rokkant gyermek volt, 214 roma
származású gyermek és minden egyéb gyermek összesen 822 volt.
Az iskolába való járást illetően, a jelentést felölelő időszakban az összes iskolaköteles gyermek
közül 49 gyermek járt iskolába így az elkövetkező időszakban tervezzük megfelelő intézkedések
foganatosítását, ezen jelentős probléma megoldására.
A 2012. év folyamán a legfontosabb családvédelmi intézkedések amelyeket a gyermeken
alkalmaztak a
gyámság volt: gyámság/gondnokság (37 gyermek) ideiglenes
gyámság/gondnokság ( 49 gyermek) örökbefogadás (1 gyermek) a szülői jogok gyakorlásának
felügyelete (2 gyermek) elhelyezés szociális védelmi intézményben ( 4 gyermek).
A gyermekek száma a gondnoksági védelem mércéinek alkalmazása szerint: a szülők
elhalálozása miatt (3 gyermek) a szülői jogok megvonása miatt ( 19 gyermek) nem megfelelő
szülői gondoskodás miatt (33 gyermek) és egyéb helyzetek miatt( 1 gyermek).
Jelentéktelen azon gyermekek száma, akiknél a jelentési időszakban változtatták az elhelyezés
formáját és akiknél megszűnt az elhelyezés ( 4 gyermek).
A Szociális Védelmi Központ nyilvántartásában 3 rokonságba tartozó család, 30 eltartó család
és 6 olyan család szerepel akik várnak gyermekek elhelyezésére.
Fiatalkorú, felnőtt és idős használók
A fiatal korcsoportban ( 460 használó) felnőtteknél (1655 használó) időseknél (626 használó)
és az előző évhez viszonyítva enyhe növekedés észlelhető. A leggyakrabban nyilvántartott ok a
szegénység ( 1804 használó).
A rendezetlen családi körülmények között élő személyek száma (148 személy) jelentősen több,
az előző évhez viszonyítva. A Szociális Védelmi Központhoz a legnagyobb számban olyan
felnőttek fordulnak akinek a közös háztartásában megoldatlan konfliktus van. Ebben a
csoportban van a legtöbb (120) használó.
Az elhanyagolás, vagy az elhanyagolás veszélyének kitett személyek között azonos a felnőtt
(24 személy) és az idős (23 személy) használók képviselete, amíg fiatal nincs.
A leggyakrabban alkalmazott mércék és szolgáltatások ebben a használói csoportban az
otthonban való elhelyezés (12) családi elhelyezés (35 személy).
A magatartási zavarokkal küzdők között a legtöbb a fiatalok csoportjából kerül ki (34 személy) a
felnőttek csoportjából kevesen ( 3 személy) míg az idősek csoportjában nem felismerhető az
erőszak.
Az erőszak áldozatait fiatalok (1 személy) felnőttek (5 személy) és idősek (1 személy)
alkotják.
A fiatalok, felnőttek és idősek csoportjába a rokkantak ( 143 személy) azok akik
megvalósítottak külső gondozási és segítségnyújtási pótlékot ( 86 személy) akik emeltszintű
külső gondozás és segítségnyújtási pótlékot valósítottak meg (57 személy) , a szociális védelmi
intézményekben elhelyezett személyek, akiket a rokkantság alapján helyeztek el (32 személy),
gyámság alá helyezett személyek, akik rokkantságuk miatt szorulnak gyámságra (52 személy),
az idős személyek nappali benntartózkodása ( 130 személy), házi segítségnyújtás
(135
személy) és más szociális védelmi intézkedések.
Ebben a célcsoportban 316 munkaviszonyban levő személy van ( 123 fiatal, 193 felnőtt) míg
2383 munkanélküli, amelyből a felnőtt felhasználói csoport képviselteti magát túlsúlyban (1445
személy). A felnőttek csoportjában 17 nyugdíjas, míg az idősekében 26 nyugdíjas van.
Iskolai végzettség szempontjából a legtöbben (idősek) elemi iskolai végzettséggel
sem
rendelkeznek és kevés számú felhasználó pedig felnőttoktatási végzettséggel (fiatalok és
felnőttek).

749

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
- 28. szám -

2012.10.29.

Gyámság/gondnokság alá helyezett személyek száma 93 és ebből 18 fiatal, 57 felnőtt és 18
idős személy. A Szociális Védelmi Központ megvonta a cselekvőképességet 3 személytől
pszichofizikai fejlődésükben fenálló zavarok miatt.
A jelentési időszakban megszűnt a használó elhelyezése a felnőttek és idősek csoportjában
éspedig: 1 személy önkéntesen elhagyta az elhelyezést, valamint a használó elhalálozása miatt
(13 személy).
Az elöregedett és elmagányosodott háztartások struktúrája, és a lakóhely szerint krónikus
betegek száma a Szociális Védelmi Központ számára nem ismert.
A használók különösen érzékeny csoportja
A használók különösen érzékeny csoportjába tartoznak a viselkedési zavarokkal küzdő
gyermekek, az erőszak áldozatai, a szociálisan anyagilag hátrányos helyzetű családok, az
emberkereskedelem áldozatai, a rokkant személyek, a roma kisebbség használói, hontalanok,
visszaesők/readmisszió, menekült és belső kitelepült személyek.
Magatartási zavarokkal küzdő gyermekek
Ebbe a célcsoportba tartozó gyermekeket az alábbiak szerint osztjuk pl: aszociális viselkedésűek,
akiből a jelentést felölelő időszakban 59 volt, vagy összetűzésbe kerültek a törvénnyel
ilyenekből a jelentési időszakban 52 volt. Többségben vannak a hímneműek (95 fiú) míg a
nőneműek száma (16 leány). A kiskorú elkövetők leggyakoribb problémája a rendezetlen
iskolába járás, verekedések, csavargás, büntetőjogi cselekedetek, gyilkossági kísérlet ( egy eset).
A jelentési időszakon belül a magatartási zavarokkal küzdő gyermekeket bekapcsoltuk a
Szociális Védelmi Központ keretén belül működő Gyermekklub munkájába. A Gyermekklub
munkájának célja a kiskorú bűnözés megakadályozása, így fennáll az ilyen és hasonló
tevékenység igazoltsága és folytatásának szükségessége.
A magatartási zavarokkal küzdő kiskorúak száma állandó növekedést mutat. A magatartási
zavarokkal küzdő gyermeke feljelentése növekszik. A gyermeke és ifjak számára kimondott
védelmi intézkedések száma nem egyenlő az esetek számával, amely a gyermekek és fiatalok
csoportjában az intézkedés kimondásának lassúságára utal , a kirótt intézkedésnél meg mindig az
olyan gyermeke és ifjak kerekednek felül, akiknek az eljárást nyitott védelem alkalmazásával
bonyolítják le, a szülő által alkalmazott fokozott felügyelet intézkedése ( 9 gyermek részére)
vagy a gyámhatósági szerv által ( 31 gyermek részére). A kirótt különleges kötelezettség
intézkedésének száma növekedett az előző évhez viszonyítva.
A 2012-es év folyamán több gyermek és fiatalkorú (16 gyermek) bírósági végzés alapján a
Szociális Védelmi Központ keretén belül térítésmentes humanitárius munkában vett részt. Külön
kötelezettség kapcsolódik az oktatáshoz is. Ez egy pozitív változás, amely feltétlenül ezen
célcsoport elfogadhatóbb viselkedési formáját
fogja eredményezni. A törvénybe ütköző
cselekedeteket elkövető gyermekek és ifjak száma, a kimondott intézkedés szerint a jelentési
időszakban három volt (1 gyermeket nevelői intézetbe utaltak, 2 gyermek nevelői-javítói
intézetbe utaltak). A jelentési időszakban összesen 6 gyermeknek, fiatalkorúnak letelt a nevelői
intézkedése.
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Az erőszak áldozatai
A jelentési időszakban a Szociális Védelmi Központ 20 olyan családot vett nyilvántartásba,
amelyben családon belüli erőszakot állapítottak meg. A használói csoportban az erőszak
áldozatai főként a gyermeke csoportjából ( 13 gyermek), azután a felnőttekéből (5 személy) és a
legkevesebb a fiatalok és idősek csoportjából ( 1 személy) kerül ki. Egyforma volt a nemek
szerinti megoszlásuk száma is (10 férfi személy és 10 nő). Az erőszakos cseleket helyszíne a
család. az erőszak domináns formája a szülői jogokkal való visszaélés és a szülői kötelezettségek
súlyos elhanyagolása.
A családon belüli erőszak feltárására a rendőrség vagy családtag bejelentése alapján történik. A
gyámhatóság két esetben hivatalból indított eljárást, segített a bíróságnak a szükséges
bizonyítékok megszerzésében, jelentést és véleményezést adott
a hatékony mérce
megkeresésében, a gyámhatósági védelem átvételéig, a halaszthatatlan gondoskodásig és a
család jogi védelem mércéjének foganatosításáig. A sürgősségi elhelyezést nevelőszülői
családoknál realizáltuk. A bírósági intézkedések eljárásának megindításakor a Szociális Védelmi
Központnak van tapasztalata, amelyek hatékonyságra utalnak a bírósági döntések
meghozatalának tekintetében.
Az erőszak gyermekáldozatai
A gyermek használói csoporthoz viszonyítva a jelentési évben, a gyermekek az erőszak
legnagyobb számú áldozatai (8 gyermek) ebből több a fiú (5 személy) mint a kislány (3) akik
felett a családon belüli erőszak elleni védelemi intézkedést rótták ki, elhelyezést nevelőszülői
családban.
Szociálisan – anyagilag veszélyeztetett családok
Az anyagi biztosításra jogosult családok eljárásainak megvalósítása a Szociális Védelmi
Központ angazsáltságának legjelentősebb részét alkotja, nem csak a családok száma ( 909
család) miatt, amelyek élnek ezzel a joggal, hanem ezen jog megvalósítására irányuló feltételek
teljesítésének ellenőrzése miatt is. A jelentés időszakában az összes használó számából, akik
anyagi szociális segélyre jogosultak (849 használó) a legnagyobb számú a felnőtt személy ( 1109
felnőtt) és a legkevesebb az idős személy. Legtöbb az egytagú család, az elmagányosodott
háztartás ( 404 elmagányosodott háztartás), 124 rokkant személy és 717 roma származású
személy volt.
A központ szolgáltatásai, amelyeket a községi költségvetésből finanszíroztak: egyszeri
segítségnyújtás pénzben, olyan személyek részére akik hirtelen szociális szükséglet helyzetébe,
vagy olyam élethelyzetbe kerültek, amelyet nem tudtak önerőből fedezni. A jelentés időszakában
nyújtott egyszeri pénzbeli segítségnyújtás az étkeztetési segélyt ( 163 személy), a temetkezési
költségek fedezésére nyújtott segélyt ( 20 személy), szállítási költségekre (18 személy), elemi
csapás elhárítására (3 személy), gyógykezelési költségekre ( 2 személy), valamint más egyéb
anyagi segítségnyújtásra is vonatkozott mint például egyszeri segítségnyújtás természetben –
tüzelőfa ( 600 személy) ingyenes étkeztetés (430 személy), a tejbeszerzés újszülöttek részére,
valamint gyógyszerek beszerzésére minden felhasználó részére (166 személy).
Az egyéb anyagi támogatásban részesülő használók összes számából 21 személy rokkant, roma
származású pedig 241 személy volt.
A családok struktúrájában, amelyek egyszeri pénzsegélyben vagy más anyagi juttatásban
részesültek részben olyan családok, amelyek anyagi szociális segélyt kapnak. Az anyagi
támogatásban részesülő nyilvántartott családok száma jelentősen nőtt, az előző évhez
viszonyítva.
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Emberkereskedelem áldozatai
A jelentés időszakában a Szociális Védelmi Központ egyetlen emberkereskedelem áldozatáról
sem vezetett nyilvántartást.
Rokkant személyek
A Szociális Védelmi Központ nyilvántartásában szereplő rokkant személyek elsősorban mint
különböző szolgáltatások igénybevevői vannak nyilvántartva. Korhatár szempontjából
legnagyobb mértékben a gyermekek vannak képviselve ( 152 személy), valamint a felnőttek
(125), míg az idős személyek (98 személy), és a fiatalok (34 személy): több a férfi (213
személy) a nőkhöz (196 személy) viszonyítva.
A rokkantság súlyossága szempontjából leginkább az intellektuális károsultság volt képviselve,
míg az idős személyeknél halmozott sérülés volt jelen. A rokkant személyeknek különböző, a
családi – jogi védelmet érintő szolgáltatásokat nyújtott a Szociális Védelmi Központ:
segítségnyújtási és ápolási pótlék (95 személy), megnövelt segítségnyújtási és ápolási pótlék (82
személy), a munkára való jog képesítés joga (31 személy), családon belüli erőszak védelmi
intézkedései ( 3 személy) gyámság ( 96 személy), ideiglenes gyámság ( 3 személy), a szülői
jogok felügyeletére irányuló intézkedések ( 1 személy), családi elhelyezés (29 személy), a
szociális védelemi intézményekben való elhelyezés ( 47 személy) .
Roma származású használók
A jelentési időszakban a roma származású használóknál a család – jogi védelem és az erőszak
elleni védelem intézkedési formáit használták fel ( 32 személy).
Hajléktalanok, visszaesők és menekültek valamint belső kitelepült személyek
A Szociális Védelmi Központ nyilvántartása szerint sem az előző időszakban sem a jelentés
időszakában nem volt hajléktalan visszaeső, menekült és kitelepült személy.
Különösen érzékeny csoportba tartozó gyermekek és fiatalok fluktuálása
A jelentés időszakában a különösen érzékenyen érintett gyermekek és fiatalok csoportjába a
legtöbb használó a pénzbeli szociális segélyre való jogot valósította meg (869 személy),
kevesebb számú a rokkant gyermek és fiatal (186 személy), a törvénybe ütköző cselekedeteket
elkövetők ( 63 gyermek), az erőszakos cselekedeteket elszenvedő gyermekek száma kissé
csökkent ( 15 gyermek) míg az emberkereskedelem gyermek és fiatalkorú áldozataiból nincs
nyilvántartva senki.
A jelentési esztendő használóinak egy harmadát a különösen érzékenyen érintett gyermekek és
fiatalok alkotják (1133 személy).
III. RÉSZ
A SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT FELADATAI A SZOLGÁLTÁSOK
JOGOSULTSÁGÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA, MÉRCÉINEK ALKALMAZÁSA ÉS
BIZTOSÍTÁSA TERÉN
A Szociális Védelmi Központ szakmunkái
Az értékelés és tervezés munkái
A jelentés időszakában a Szociális Védelmi Központ az értékelés és tervezés munkáját
legnagyobb számban a gyermek használók csoportjában vitte véghez, míg a fent említett
szakeljárások a többi használói csoportnál is hasonló arányban lettek kivitelezve.
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Halaszthatatlan intervenciók
A Szociális Védelmi Központban a halaszthatatlan intervenciók száma nőtt ( 96 eset).
Leggyakrabban halaszthatatlan beavatkozást alkalmaztak felnőtt személyekkel kapcsolatosan, de a
többi családtagokkal szemben is. A leggyakrabban alkalmazott szolgáltatás a Szociális Védelmi
Központ részéről tanácsadási terapeutikus szolgáltatás.
Specializált tevékenység
A Szociális Védelmi Központ szakmunkásai a jelentés időszakában nem kapcsolódtak be az akreditált
programokba: az intenzív családvédelmi program, szocio-edukciós programok és egyéb eljárások .
Szupervíziós tevékenységek
A jelentés időszakában a Szociális Védelmi Központ szupervíziós tevékenysége a három esztendő
tevékenységében valósult meg. Az esetek irányítóinak fejlődéséről szóló jelentést, valamint a
szupervízió lebonyolításának tervét az elkövetkező évre a szupervízor az új év kezdetén elkészítette.
A kö9vetkező évre megterveztük az egy esetirányító szakmai fejlődésének tervét aki még nem
részesült az esetek irányítójának szakmai továbbképzésében.
A jelentés időszakának későbbi periodusában az esetek irányítóinak egyenlő megterhelése érdekében
egy szakdolgozót a nélkülözhetetlen anyagi támogatásra szoruló használók tevékenységére
angazsáltunk míg a gyermek és ifjúságvédelmet, valamint a felnőttek és idősek védelmét két esetek
irányítója vette át, de a szupervízor munkájában aki egyúttal esetek irányítója is , nem történt változás
a használók munkájának átvételében.
A tevékenységek átszervezésével szerettük volna a munka jobb minőségét biztosítani, a
szolgáltatások szintjének jobb színvonalát, valamint a használók érdekeinek legjobb védelmét.
Az individuális esetek szupervíziójának témája
az elmúlt időszakra minden egyes eset
áttanulmányozása volt (103 eset) amellyel az esetek irányítója lett megbízva, valamint az esetek
irányítóinak aktivitási tervének kidolgozása, az elkövetkező időszakra/konkrét aktivitásokat
azonosítottunk, amelyet az esetek irányítóinak alkalmazniuk kell, hogy az előbbiekben
megfogalmazott célok megvalósuljanak.
A 2012-es esztendőben a Szociális Védelmi Központban csoportos szupervíziót alkalmaztunk, azzal a
célkitűzéssel, hogy az új munkamódszerek alkalmazásában egyeztessük az álláspontokat, a munka
minőségét új módszerekkel tökéletesítsük, javítsuk az egymás közötti kapcsolatot, felismerjük a tudás
hiányosságát, ezért a jelentés időszakában 13 csoportos szupervíziós összejövetelt tartottunk meg.
Az olyan esetek száma, amelyben a szupervizor a csapat tagját képezte 9 eset volt, és 226 esetnél
pedig a szupervizor az esetek irányítójaként vett részt.
Közigazgatási – jogi tevékenységek
A jelentés időszakában a végzések/zárórendelkezések száma a jogosultság fajtája szerint:
(813 )állandó pénzbeli segély, (374) egyszeri pénzsegély (95) más személy segítségnyújtási és ápolási
pótléka, (82) megnövelt segítségnyújtási és ápolási pótlék (22) munkaképessé tételre szánt pótlék
összesen 1483 volt. A végzések száma, amellyel elutasították a jogosultságot ( 27), megszüntették az
eljárást (15) valamint az újratárgyalási eljárásban megszűnt a jogosultság (55) lényegesen kevesebb
volt.
A családjogi védelmi intézkedések szempontjából a jelentés időszakában 13 eset volt, a szülői
felügyeleti jog ellenőrzése 2 esetben, a nevelőszülői felügyelet felülvizsgálása 138 esetben volt.
A jelentés időszakában fellebezés nem volt a gyámhatósági szerv végzése ellen. Nem volt fellebezés
a gyámhatósági szerv végzése ellen a másodfokú szervnél sem.
Egyéb jogi tevékenységek száma a jelentési év folyamán 347 volt.
Jogi támogatást a használók tanácsadását az intézkedések értékelését, tervezését és kivitelezését 76
esetnél realizálták.
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Tényállások és vélemények
A jelentés időszakában a Szociális Védelmi Központ más intézményeknek és szervezeteknek (
247 esetben) küldött véleményt. Az együttműködés a szociális védelmi intézményekkel és
oktatási nevelési intézményekkel volt legnagyobb mértékben képviselve.
A bíróság kérésére kiadott tényállások és vélemények amelyek a gyermekekre vonatkoztak a
jelentés időszakában 164 eset volt, míg az ifjakra , felnőttekre és idősekre vonatkozó bíróság
kérésére kiadott tényállások és vélemények száma 47 volt.
Helyi szolgáltatások biztosítása
A közösség mindennapos szolgáltatásai
A jelentési évében a Szociális Védelmi Központ 184 használót utalt olyan mindennapos
szolgáltatások igénybevételére, amelyeket a helyi közösségi költségvetésből finanszíroztak.
Az önálló életre irányuló támogatási szolgáltatások és tanácsadási terápiás szolgáltatások:
A jelentési évben a Szociális Védelmi Központ nem nyújtott az önálló életre irányuló támogatási
szolgáltatást, sem tanácsadási terápiás szolgáltatást.
Elemző munka – projektek (tervezetek)
A jelentési évben a Szociális Védelmi Központ több projektaktivitást vezetett.
A Szociális Védelmi Központnak jóváhagyták A viselkedési zavarokkal küzdő gyermekek és
fiatalok klubja projektumát, amelyet Zenta Község gyermekekre irányuló helyi akciótervének
keretében realizáltak.
A projektummal megtervezték a viselkedési zavarokkal küzdő
gyermekeknél fiatalokkal foglalkozó szakemberek munkáját, de projektum célja volt a fiatalkorú
bűbözés megakadályozása is. A gyermekekkel folytatott tevékenység során megtörtént a
gyermekek edukációja az erőszakmentes kommunikáció elsajátítási módjáról, valamint a nem
megengedett erőszak edukációja is. Az erre előrelátott eszközök összege 160.000,00 dinár.
A Szociális Védelmi Központ a 2011-es év folyamán megvalósította a Foglalkoztatottak,
alkalmassá tétele a környezet nyelvén elnevezésű projektumát, amelyet a Tartományi Oktatási és
Nemzeti Közösségi Titkárság pénzelt és amelynek folyamán három dolgozó vett részt 6 hónapig
tartó magyar nyelvtanfolyamon.
A jóváhagyott eszközök összege 100.000,00 dinár volt.
A Szociális Védelmi Központ a 2011-es év folyamán megvalósította az Intézmény kétnyelvű
cégtáblájának felhelyezése elnevezésű projektumát, amelyet a Tartományi Oktatási
Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság pénzelt.
A jóváhagyott eszközök összege 80.000,00 dinár.
A Szociális Védelmi Központnak jóváhagyták a Minden gyermek számára elnevezésű
projektumot, amelynek kereteiben 4 személyes aszisztenset angazsáltak és a műhelymunkában a
fejlődési rendellenességgel küzdő és a viselkedési zavarokkal küzdő gyermekeket vontak be. A
projektumot a Tartományi Egészségügyi Szociálpolitikai és Demográfiai titkárság hagyta jóvá,
300.000,00 dináros összeggel.
A Szociális Védelmi Központ 2011 novemberében és decemberében humanitárius akciót
szervezett, anyagi javak begyűjtése céljából Zenta község és a környező falvak szociálisan és
anyagilag legveszélyeztetettebb gyermekei számára, az újévi csomagok biztosítása érdekében.
Habár a helyi vállalatok együttműködése kimaradt, összesen 570 újévi csomagot sikerült
biztosítani a zentai, felsőhegyi, bogarasi, Kevi-i és tornyosi gyermekek részére.
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Összegzések
Feltételek
A Szociális Védelmi Központ helyiségei megfelelnek az előírásoknak, a Szociális Védelmi Központ
felszereltsége pedig megfelel a rendes tevékenység követelményeinek. A tevékenység folyamán
tiszteletben tartják a karbantartási eljárásokat és szabványokat. A felszereltség értékelésnek
osztályozása kielégítő és feltételezi a rendes tevékenység ellátásának követelményeit.
A Szociális Védelmi Központban biztosított a használók adekvált informálása.
A jobb munkafeltételek biztosítását nagy mértékben meghatározták a projektumok útján biztosított
eszközök. A rokkantak részére a Szociális Védelmi Központ épületnek hozzáférhetőbbé tételét a
2012 –es esztendőre terveztük.
A Szociális Védelmi Központ szolgáltatásnak használói
A nyilvántartott használók száma, akik a Szociális Védelmi Központ szolgáltatásait igénylik a
jelentés évében nagyobb, az előző évhez viszonyítva és minden évben folyamatosam növekszik.
A Szociális Védelmi Központ használóinak messzemenően legnagyobb csoportja a különösen
érzékeny csoport, egyének és családok amelyek a szegénység problémájával küzdenek. A felnőtt
korcsoport a leginkább képviselt. a különösen érzékenyen érintett csoportba a rokkant gyermekek,
és a viselkedési zavarokkal küzdő gyermekek tartoznak. A felnőtt használói csoportban a
rendezetlen családi körülmények között élők dominálnak, míg továbbra is a felnőttek és idősek
csoportjában az elhanyagolt és az elhanyagoltságtól fenyegetett személyek száma a legnagyobb.
A jogok megvalósítása és szolgáltatások nyújtása tekintetében amelyeket a Szociális Védelmi
Központ, törvény értelmében a köztársasági költségvetésből finanszíroz a legnagyobb számú
használó a szociális anyagi ellátásra jogosult, míg a többi mérce és szolgáltatás relatívan
változatlan, az előző évhez viszonyítva.
A Szociális Védelmi Központ szolgáltatásai, amelyeket a községi költségvetésből pénzelnek
dinamikus fejlődésben vannak, úgy összetételét mint kiterjedését tekintve, amellyel felölelik a
veszélyeztetett lakosságot. A szolgáltatások fejlődésében jelentős előrehaladás történt, egyes
családok részére, mindenekelőtt a gyermekek részére, de mások részére is mint a rokkant személyek
és idős személyek, habár jelentősen csökkent mértékben.
Együttműködés a helyi önkormányzattal, a helyi önkormányzat egyéb intézményeivel és
más köztársasági intézményekkel
A Szociális Védelmi Központ tevékenységeinek folyamatos megfigyelésével
a helyi
önkormányzat felfigyelt arra, hogy a lakosság nyomást gyakorol a Szociális Védelmi Központra és
megértette az intézmény fejlődésének fontosságát. Jelen van a szociális védelem fejlődésének
fokozott szükségessége, helyi szinten, valamint a szociális védelem területét érintő jogok
megvalósításának tekintetében, amelyeknek eredménye a Szociális Védelmi Központ alapítói között
kialakult jó együttműködés, valamint a tevékenység biztosítására szükséges anyagi és más
lehetőségek együttes biztosítására irányuló közös részvétel. A helyi önkormányzat igyekszik
biztosítani a központ anyagi támogatását , értékelve a szociális védelmi munka minőségét az
interaktiv szociális védelem fejlődésére törekedve.
Nehézségek
A kedvezőtlen társadalmi változások (nagyszámú munkanélküliség, az egyes vállalatok sikertelen
privatizációja, csődeljárások), a lakosság szociális veszélyeztetettsége, az igénylők számának
állandó növekedése, valamint a szociális védelemi intézkedések formájának, mércéinek,
szolgáltatásainak növekedése, a terep tagoltsága, kétnyelvűség mind olyan tényezők, amelyek
hatással vannak a munka minőségére .
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Szükség/hiány
A pszichoszociális programok megvalósítása céljából minden célcsoport problémáinak
megoldása érdekében elengedhetetlen a szakdolgozók licenciójának megszerzése.
Az egyik szakdolgozó továbbképzését az esetek irányítója tekintetében, a 2012-es évre tervezzük
az előző évben a továbbképzés megvalósítása elmaradt.
A Szociális Védelmi Központ megnövekedett számú felhasználóinak érdekében szükséges a
használók minőségesebb védelmének biztosítás, ugyanúgy mint a szakemberek számának
növekedése.
Milijana Popović s. k.
igazgatónő

220.
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94. szám) 21.
szakasza 1. bekezdésének 4. 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., 22. és 28. pontja, valamint
a zentai Szociális Védelmi Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,
9/2011. szám) 7. szakasza 2. bekezdésének 7. fordulata alapján Zenta Község Képviselő-testülete
2012. október 29.-én tartott ülésén meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT 2012. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
I.
A képviselő-testület JÓVÁHAGYJA a zentai Szociális Védelmi Központ 2012.
munkaprogramját, amelyet az intézmény igazgatóbizottsága 2012. március 5-én fogadott el.

évi

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

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: : 551-3/2012-I
Kelt: 2012. október 29.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke
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Indokolás
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94. szám) 21. szakasza
1. bekezdésének 4. pontja értelmében az igazgatóbizottság meghozza az intézmény
munkaprogramját.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32.
szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,
5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint a képviselő-testület a törvénnyel
összhangban a község statútumában megállapított szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és
szervezeteket alapít, valamint felügyeletet gyakorol működésük felett.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1.
bekezdésének 22. pontja szerint a Községi Képviselő-testület a törvénnyel összhangban megvitatja
a költségvetés-használók munkajelentését, és jóváhagyja munkaprogramjukat.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1.
bekezdésének 28. pontja szerint a Községi Képviselő-testület a törvénnyel összhangban megvitatja
és elfogadja azon közvállalatok, intézmények és egyéb közszolgálatok éves munkajelentését,
amelyeknek a község az alapítója vagy többségi tulajdonosa.
A zentai Szociális Védelmi Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,
9/2011. szám) 7. szakasza 2. bekezdésének 7. fordulata értelmében a Zentai Községi Képviselőtestület jóváhagyja a központ munkaprogramját.
Milijana Popvić, a Szociális Védelmi Központ igazgatónője 2012. február 6-án kelt átiratában
megküldte Zenta községnek az intézmény 2012. évi munkaprogramját, amely 2012. március 9-én
érkezett meg. 2012. március 12-én a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási
és társadalmi tevékenységi osztálya megkérte az intézményt, hogy az intézmény 2012. évi
munkaprogramját küldje meg magyar nyelven is Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos
Lapja, 5/2011. szám) 5. szakaszának rendelkezése szerint, amely előírja, hogy Zenta község
területén hivatalos használatban van a szerb nyelv és a cirill írásmód, valamint a magyar nyelv és
írásmód, továbbá a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendje (Zenta Község Hivatalos Lapja,
12/2008. szám) 3. szakaszának rendelkezése szerint, amely előírja, hogy a képviselő-testület
munkájában a községi statútum rendelkezéseinek megfelelően a szerb nyelv és cirill írásmód és a
magyar nyelv és írásmód van hivatalos használatban. A zentai Szociális Védelmi Központ 2012. évi
munkaprogramjának magyar nyelvű szövege 2012. október 5-én érkezett meg.
A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok
meghatalmazott előterjesztője végzésével megerősítette a zentai Szociális Védelmi Központ 2012.
évi munkaprogramjának jóváhagyásáról szóló végzésjavaslatot, és a Zentai Községi Képviselőtestületnek továbbította megvitatása és elfogadása céljából.
A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és
Zentai Községi Képviselő-testület egészségügyi és szociális politikai bizottságának véleményét, a
rendelkező rész szerinti végzést hozta.
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SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT ZENTA
A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT 2012-ES ÉVI MUNKATERVE
ZENTA, 2012. február 29.

A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT 2012. ÉVI MUNKATERVE
1. Bevezető megjegyzések

A zentai szociális védelmi központ munkaterve a zentai Szociális Védelmi Központ 2011. évi
munkájáról szóló jelentés adataira alapozódik. A programban előrelátott aktivitásokat
összehangoltuk a szociális védelem fejlesztési stratégiájával, a Zenta község 2009-2013. évi
szociális védelmi stratégiai fejlesztési tervvel, a szegénység csökkentésére irányuló szerbiai
stratégiával, a szociális védelmi törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 24/11. szám ) valamint a
szociális védelem területét érintő egyéb stratégiai és tervdokumentációval.
A Zentai Szociális Védelmi Központ 2012. évi munkaterve a szociális védelem alábbi területeit és
intézkedéseit érintő tevékenységet látja elő:
1. Anyagi juttatások
2. Családjogi védelem
3. Az idős, rokkant és idült betegségben szenvedők számára házi segítségnyújtás
4. Megelőző tevékenységek
5. Interperszonális együttműködés
6. A szociális védelmi munka fejlesztése céljából a szakkáder folyamatos továbbképzése
7. Együttműködés a médiával.
A Szociális Védelmi Központ szociális védelmi intézmény és gyámhatósági szerv, így működése
során a szociális védelemről szóló törvény (SZK Hív. Közlönye 24/2011. sz.) családjogi törvény
(SZK Hív. Közlönye 18/2005.sz. és 72/2011. sz.) a büncselekmények kiskorú elkövetőiről és a
kiskorú személyek büntetőjogi védelméről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 85/2005 és
11/10/2011. sz.) a büntetőeljárásról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 70/2001 és 68/2002
sz). valamint a SZK Hivatalos Közlönye 58/2004, 85/2005, 115/2005 - más törvény 49/2007,
20/2009 - más törvény a büntetőjogi eljárásról szóló törvény ( SZK Hivatalos Közlönye 72/2011
sz.) a közigazgatási eljárásról szóló törvény (JSZK Hivatalos lapja 33/97 sz. és 31/2001 sz. és a
SZK Hivatalos Közlönye 33/97 és 31/2001 sz. és a SZK Hivatalos Közlönye 30/2010 sz.) és egyéb
törvények valamint a szociális védelmi központ szervezéséről, normatívumairól és szabályairól
szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 59/2008, 37/2010, 39/2011-más szabályzat és
1/2012-más szabályzat) és egyéb törvénynél alacsonyabb rangú előírásokra hivatkozik.
2. Anyagi juttatások alatt értjük a szegények és családtagjaik jogosultságát anyagi támogatásra,
hogy biztosítsák a létfennmaradási minimumot a legszegényebb lakossági kategóriák, továbbá a
rokkantak ás idült betegségben szenvedők számára. Ez a tevékenység az alábbi módon valósul meg:
a használók anyagi szociális védelme, külső gondozásra és eseti pénzsegélyre való jogosultság.
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A Szociális Védelmi Központ az alábbi tevékenységet végzi:
-felállítja az adatgyüjtési rendszert (bázist) a szociális védelem igénybevevőinek számáról (a
szociális védelemet igénylők gyermekeinek számáról, a gyermekek védelméről, a roma
populációról ...)
-megindítja és támogatja a veszélyeztetett családok gazdasági önállósodásának folyamatát
-megvalósítja a jogérvényesítési eljárásokat és folyamatokat
-világos mércéket alkalmaz az eseti pénztámogatás érvényesítésénél
-időszakosan újra meghatározza a szegénységi küszöböt, a gazdasági fejlődéssel és a helyi
környezet reális lehetőségeivel összhangban
-veszélyeztetett személyek részére hatékony védelmet biztosít.

3. A családjogi védelem az alábbiakra vonatkozik: gyermekvédelem, felnőttek védelme, idősek
védelme, családvédelem, gyámhatóság és ideiglenes gyámság. A gyermek számára lehetővé kell
tenni az élet egészséges és biztonságos megkezdését, minden gyermek számára meg kell teremteni a
fejlődéshez szükséges optimális feltételeket, felnövekedésükhöz erőszakmentes és ösztönző
környezetet kell biztosítani, fejleszteni kell a sajátos igényű gyerekek életminőségét, fokozni kell a
gyerekek, az idősek és betegek biztonságát.
A Szociális Védelmi Központ a következő tevékenységet végzi:

a) dolgozik az elhelyezett gyermekek védelmén:
-adatbázist gyűjt az ilyen védelmi forma igényeiről
-megvalósítja a tanácsadó munkát és kapcsolatot teremt a szülővel
-felülvizsgálja a szülői jogok gyakorlását
- megszervezi az intézményekből érkező gyermekek és fiatalok szociális környezetbe való
integrálódását
-dolgozik olyan hosszútávú aktivitásokon, amelyek célja a kiskorú bűnözés megakadályozása (A
problémás magatartású gyermekek klubbja, amely a Zenta községi helyi akcióterv eszközeiből kerül
pénzelésre. Megfelelő eszközöket kellene
biztosítania, hogy ez a tevékenység folyamatossá válhasson.)
-bemutatja a nevelőszülői tevékenységet, mint a megfelelő szülői gondoskodást nélkülöző
gyermekek kívánatos védelmi formáját
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-a különleges igényű gyeremekek szociális elfogadottságának javításán dolgozik.

b) a felnőttek védelmére irányuló munka:
-adatbázist létesít az ilyen védelmi forma igénybevevőiről
-támogatást nyújt és segít a konfliktusokkal küzdő és megbomlott családi viszonyok megoldásában
-lebontja a külső gondozási és segítségnyújtási programot
-törvényes keretek között és normatívák által lebonyolítja a különleges igényű személyek védelmét
cézó programot
-az eltartás bemutatására és különleges eltarási edukációk megszervezése
-dolgozik az ilyen támogatási forma igénybevevőinek intézményes gondozásán, vagy mint a
gerontologiai központ része vagy mint a községi szolgálat fejlesztési formájában (gerontológiai
központ megalapítására irányuló tevékenység)

c) az idősek védelmére irányuló munka:
- adatbázis létesítésére az ilyen védelmi forma igénybevevőiről a következő kategoriák szerint:
valódi gondoskodást nélkülöző idős személyek száma, létfenntartási eszközöket nélkülöző idős
személyek száma,
az idős lelki betegek száma, az idős , súlyos idült betegségben szenvedő személyek száma, az ilyen
betegek eltartójának megtalálására irányuló védelmi program megvalósítása , anyagi juttatások
formájában.
-részt vesz a családvédelem realizálásában, családi problémák megoldása, az elhanyagolás és az
erőszak elleni védelem tekintetében
-megszervezi az idősek nyitott védelmi formáit: különleges gondnokságot, nappali benntartókodást,
házi segítségnyújtást, házi segélyszolgálat stb.
-a részben függő- és függő idős használók számára megszervezi az intézményes gondoskodás
formáját,
-munkálkodik a gerontológiai központ létrehozásán, amely regionális központként megjelenne a
részben függő és függő idő személyek intézményes gondoskodására ,
-az eltartás és különleges eltartás bemutatása (promoválás).
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d) a családvédelemre irányuló munka:
-adatbázis felállítása az ilyen védelmi forma igénybevevőiről
-családtámogatási tervek létesítése
-házassági és családtámogatási programok létesítése
-a szegény családokban tudatosítja a gyermekekkel kapcsolatos problémákat
-a központot igénybe vevő szülők esetében fokozza képességüket, a gyermek fejlődési
szükségleteinek kielégítésében
-munkálkodik, hogy növekedjen a roma közösségből származó, az iskolát befejező gyermekek
száma
-biztonságos, támogató és erőszakmentes környezet megteremtésén fáradozik
-a Zentai Szociális Védelmi Központ mobilcsapata projektum aktivitásának megvalósítására
törekszik (A Zentai Szociális Vedelmi Központ számára jóváhagyták a Mobilcsapat projektumot,
amely a Zenta rendőrállomással karöltve kerül megvalósításra. A Mobilcsapat tagjai a Zentai
Szociális Védelmi Központ öt (5) szakembere és egy betanított SOS telefonos konzultáns).
-fokozza a nyilvánosság érzékenységét a gyermekbántalmazás és -elhagyás problémája
különös tekintettel a tapasztalt esetek bejelentésére.

iránt,

e) megszervezi a gyámságot és ideiglenes gyámságot
-megszervezi az adatbázis felállítását az ilyen védelmi forma igénybevevőiről
-gyakorolja a rendszer projektív szerepét
-ellátja az érdekvédelmüket ellátni nem képes személyek védelmét
-ellenőrzi a gyám funkció ellátásához szükséges személyes jellemzőket
-fokozottan dolgozik a gyámság népszerűsítésén.
A 2012. év folyamán tervezik az együttműködés létesítését és elmélyítését a nem
kormányzati szektorral a helyi közösségben működő szolgáltatások fejlődése érdekében.
2012. év folyamán a Zentai Szociális Védelmi Központ egyik dolgozójának át kellene esnie
egy továbbképzésen az esetek vezetője képesítés elnyeréséért.
A 2012. év folyamán tervezik a szakmunkatársak és felettesek folyamatos továbbképzését
akreditált továbbképzéseken.
A Szociális Védelmi Központ folyamatosan követi a pályázatokat és felhívásokat a
projektumok benyújtására. A 2012. évben előnyt élveznek a családvédelem fejlesztésére, azaz a
gyermekvédelem, az idősek és családok védelmére irányuló fejlesztések.

761

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
- 28. szám -

2012.10.29.

4. Házi segítségnyújtás az idős, rokkant és idült betegsében szenvedő betegek részére az idős,
rokkant és sérült beteg személyek támogatására irányul, a természetes környezetükben szükséges,
minőséges életfeltételek biztosítása céljából. A szolgáltatás igénybevevői magányos, elöregedett
háztartások: a súlyosabban/súlyosan beteg rokkant családtagok. A házi segítségnyújtás az idős,
rokkant és idült betegségben szenvedők részére a 2011. évben a szolgáltatás különböző aktivitások
keretén belül , heti 5 napon, meghatározott óraszámmal, napi szinten történik. A napi igénybevétel
függ a használó szükségleteitől, figyelembe véve az igénybevevő óhajait is. A különböző
pályázatokra támaszkodva, biztosítva vannak az eszközök a tevékenység folyamatos nyújtására a
2012. esztendő első felére. A szolgáltatás tartalma magába foglalja: házi segítségnyújtást a
háztartási teendők elvégzésében és a háztartás higiéniájának biztosításában, élelmiszerek
beszerzésében, elkészítésében, segítségnyújtás a személyi higiénia fenntartásában, segítségnyújtás a
mozgásban és a helyi közösségi erőforrások használatában, segítség a felírt gyógyszerek
beszerzésében, a napi aktivitások ösztönzése, látogatások ás szociális kontaktusok létesítése.
A 2012. évben biztosítani kellene eszközöket a házi segítségnyújtás biztosítása céljából.
Ezzel a szolgáltatással nem csak az idős, rokkant és idült betegségben szenvedő személyeket hanem
a fejlődésben hátrányos helyzetű gyermekeket is fel kellene karolni.
A 2012. év folyamán tevékenykedni kellene:
-a nem kormányzati szektorral együttműködve fejleszteni kellene a helyi önkormányzattal
megfelelő szolgáltatásokat
-ki kell építeni és elmélyíteni az együttműködést a zentai egészségügyi otthonnal és Általános
kórházzal a meglevő szolgáltatások fejlesztése érdekében
-a segítségnyújtás egészségügyi promoválását
-a segítségnyújtás egészségügyi hatásának promoválását
- munkálkodni kell az effajta támogatási formát igénylő idősek, gyermekek folyamatos detekcióján
-biztosítani kell a szolgálat dolgozóinak folyamatos továbbképzését.
5. Megelőző tevékenységek azok, amelyek nyilvános tribűnök, írott és elektronikus média útján
realizálódnak a polgároknak, egyes problémák természetéről és megoldási lehetőségeiről való
tájékoztatása céljából.
Az ilyen tevékenységek minnél hatékonyabb végrehajtása céljából a Szociális Védelmi Központ
projektumokkal pályázik a nyilvánosságnak az aktuális problémákról való tudatosításáról, és
úgyszintén foglalkozik:
-prevenciós tervek kidolgozásával, különböző problematikák keretében
-ilyen tevékenységek szektorközi tervezése
-biztosítja a szakemberek folyamatos továbbképzését, úgy az új tartalmak mint az új módszerek
alkalmazásában.
A 2012. év folyamán tervezik az olyan projektumok megvalósítását amelyek megelőzik a
gyermekek erőszakos viselkedését és a problémás viselkedésű gyermekekkel való foglalkozást.
6. Interperszonális együttműködés szektorközi együttműködést jelent az együttműködési
protokoll aláírásával éspedig: a tanüggyel, a civil szektorral, az egészségüggyel és a rendőrséggel.
A Zentai Szociális Védelmi Központ kezdeményezésére az egyes állami szervek, intézmények és a
helyi önkormányzat szervei - a protokoll résztvevői hatásköréből kiindulva, a családon belüli
erőszak elleni védelem, valamint VAT-nak a családon belüli erőszak és a nemi erőszak elleni 20092013. évi stratégiája végrehajtásában a családon belüli erőszak felismerésében és az ellene való
küzdelemben aktívan résztvevő 11 intézmény (szervezet, intézmény) 2009. 09. 30-án
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együttműködési protokollt írt alá. Ennek eredményeként meghatározták a cselekmények szabályait
és meghatározták a protokoll aláíróinak jogait és kötelezettségeit. A program hatékonyabb
teljesítése érdekében törekedni kell a tervezés összehangolására, az érdekek és érdeklődések
egybehangolására, a lehetőségek, kapacitások és erőforrások társadalmi módozatainak fejlesztésére
a használók igényeinek kielégítése céljából. Törekedni kell a szociális szereplők konstruktív
kommunikációjára, a csoportmunkára, partnerségre, a tárgyalásra és képviseletre vonatkozó tudásra
és jártasság kapacitásának erősítésére.
2012-ben tervezik az interperszonális együttműködés fejlesztését, különös hangsúlyt fektetve az
együttműködésre a nem kormányzati szektorral, az oktatási-nevelési és egészségügyi
intézményekkel, valamint a községközi együttműkődés fejlesztésére, a jó gyakorlat tapasztalatcseréjének útján.
7. A szakkáder permanens továbbképzése szociális védelmi munka fejlesztése céljából a
minőséges szakmunka, az új munkaformák, -módszerek és- technikák alkalmazásának előfeltétele,
ezért folyamatosan dolgozni kell a Szociális Védelmi Központ foglalkoztattjainak továbbképzésén
és edukációján.
2012. a Zentai Szociális Védelmi Központ egy dolgozóját ki kellene képezni a szociális esetek
vezetőjévé.
2012. a Zentai szociális Védelmi központ feletteseinek és alkalmazottjainak részt kellene venniük
akreditált továbbképzésen.
2012. a házi segítségnyújtás foglalkoztattjainak tervezik a folyamatos továbbképzését.
8. A médijával való együttműködés minnél több ember nyomtatott formában és elektronikus
média útján történő tájékoztatására vonatkozik amelyek fontos kérdésekről ás aktivitásokról
szólnak. Ezen a programon folyó munka lehetővé tenné az egyes használók jogainak érvényesítését,
a konkrét helyzet megismerését a helyi közösségben, a polgárok edukációjának lehetőségét, a
meghatározott használói csoportok jogainak ás kötelességeinek bemutatását, a faji -és szociális
diszkrimináció csökkenését, a polgárok rokkantsággal kapcsolatos tévhiteinek eloszlatását, és a
rokkantak lehetőségeinek, képességeinek tudatosítását...
A Szociális Védelmi Központ a 2010-es év folyamán elmélyítette az együttműködést a médijával.
Az aktivitások jelentős részét végigkísérte a média szakszerű munkája. Az együttműködés
folyamatos volt a 2011-es évben is, a fejelsztés pedig a 2012-es év feladata.
A program minnél hatékonyabb teljesítése céljából a közérdekű információkhoz való szabad
hozzáférésről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye 120/04. 57/04. és 140/09.) 39. szakasza és
az állami szervek munkájáról szóló tájékoztató közzétételére vonatkozóan hozott utasítás ( a SZK
Hivatalos Közlönye 57/05. szám) alapján a Zentai Szociális Védelmi Központ folyamatosan frissíti
a Zentai Szociális Védelmi Központ munkájáról szóló tájékoztatót. Ez a tájékoztató nyomtatott
formában elérhető, minden munkanapon a Szociális Védelmi Központ épületében, a következő
címen: 24400 Zenta, Zmaj Jove Jovanovića utca 37. sz. és elektronikus formában Zenta Község el
oldalán (honlapján ) is megtalálható.
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9. A munkafeltételek fejlesztése
2012-ben közlekedési sorompó építését láttuk elő olyan rokkant személyek számára akik
tolókocsival közlekednek, annak érdekében, hogy akadálymentesen megközelítsék a Zentai
Szociális Védelmi Központ helyiségeit.
2012-ben ki kellene építeni olyan toalettet, amelyet a tolókocsit használó rokkantak használnának.
2012. év folymám a Zentai Szociális védelmi Központ épületében takarítási munkálatokat kellene
elvégezni (nyílászárók: ajtók, ablakok cseréje, festés).
10. Záró összegzés
A zentai Szociális Védelmi Központ a hatékony szociális védelem és a polgárok életminőségének
javítása éredekében sok projektum megvalósítását tervezi. Ezek realizációja nagyban függ a
jóváhagyott eszközöktől.
A szociális védedelem területén rendkívül bizonytalan és nehéz a tervezés, mert az elmúlt évek
tapasztalatai arra utalnak, hogy az anyagi eszközök hiánya miatt tervezett aktivitások megvalósítása
elmaradt.
Ezért a tevékenységek egy része a projektaktivitások tervezésére és realizálására is irányul.
Zenta, 2012. február 29.
Milijana Popović s.k.
igazgatónő
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221.
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94. szám) 21.
szakasza 1. bekezdésének 1. pontja, az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az
SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és 52/2011. szám) 53. szakaszának 2. bekezdése és 57.
szakasza 1. bekezdésének 1. fordulata, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos
Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, Zenta község statútuma (Zenta
Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja, valamint a
Snežana-Hófehérke Óvoda alapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/2011. és
11/2011. szám) 7. szakasza 1. bekezdésének 1. fordulata, 10. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja és
19. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012. október 29.-én tartott ülésén meghozta
az alábbi
VÉGZÉST
A ZENTAI SNEŽANA-HÓFEHÉRKE ÓVODA ALAPSZABÁLYÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
I.
A képviselő-testület JÓVÁHAGYJA a zentai Snežana-Hófehérke Óvoda alapszabályát, melyet az
intézmény igazgatóbizottsága 2012. május 14-én tartott ülésén hozott meg.
II.
Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: : 60-1/2012-I
Kelt: 2012. október 29.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

Indokolás
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. szám) 53. szakaszának 2. bekezdése alapján az intézménynek van alapszabálya. Az
alapszabály az intézmény alapvető általános aktusa, mely részletesen szabályozza az intézmény
szervezeti felépítését, munkamódszerét, irányítását és vezetését, az intézmény szerveinek eljárását a
gyermekek és a tanulók jogérvényesítésének, a gyermekek, a tanulók és a foglalkoztatottak
védelmének és biztonságának, valamint a jelen törvényben megállapított tilalmak megsértését gátló
intézkedések biztosítása érdekében, továbbá az általános aktusok közzétételének és minden érdekelt
félnek a szervek döntéseiről és egyéb kérdésekről való tájékoztatási módját, a törvénnyel
összhangban.
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94. szám) 21. szakasza
1. bekezdésének 1. pontja értelmében az intézmény igazgatóbizottsága meghozza az alapszabályt.
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Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. szám) 57. szakasza 1. bekezdésének 1. fordulata, valamint a Snežana-Hófehérke Óvoda
alapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/2011. és 11/2011. szám) 7. szakasza 1.
bekezdésének 1. fordulata alapján az intézmény igazgatási szerve meghozza az intézmény
alapszabályát, viselkedési szabályait és a többi általános aktusát, valamint jóváhagyja a teendők
szervezetéről és rendszeresítéséről szóló aktust; míg a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az
SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és Zenta község
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja
szerint a képviselő-testület a törvénnyel összhangban kinevezi és felmenti az általa alapított
közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok
igazgatóbizottságát
és
felügyelőbizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja alapszabályukat.
A Snežana-Hófehérke Óvoda alapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/2011. és
11/2011. szám) 7. szakasza 1. bekezdésének 1. fordulata alapján Zenta község Képviselő-testülete
jóváhagyását adja az intézmény alapszabályára, annak státusbeli változásaira, a tevékenység
változtatására és az intézmény munkaidejének kezdetére és befejezésére, míg ugyanezen rendelet
19. szakasza szerint kötelezzük az óvodát, hogy a jelen rendelet hatályba lépésétől számított 30
napon belül hangolja össze alapszabályát, munkaszervezetét és munkamódját a jelen rendelettel, az
oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvénnyel és az iskoláskor előtti nevelésről és
oktatásról szóló törvénnyel.
2012. január 31-én a Snežana-Hófehérke Óvoda akkori igazgatója megküldte a Zentai Községi
Képviselő-testületnek az intézmény alapszabályának elfogadására vonatkozó kérelmet, melyet az
intézmény igazgatóbizottsága 2012. január 30-án hozott meg. Mivel a Zentai Községi
Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztálya megállapította,
hogy az intézmény alapszabályának szövege hemzseg a pontatlanságoktól és szabálytalanságoktól
(mind alaki-jogi, mind lényegi szempontból), melyek miatt nem lehetséges a képviselő-testületi
procedúrába beilleszteni, 2012. március 8-án visszaküldte az intézménynek azzal a kéréssel, hogy
az említett hibákat javítsák ki.
A Snežana-Hófehérke Óvoda igazgatóbizottsága 2012. május 14-én meghozta az alapszabályt,
amelyet jóváhagyása végett megküldött Zenta Község Képviselő-testületének.
A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok
meghatalmazott előterjesztője végzésével megerősítette zentai Snežana-Hófehérke Óvoda
alapszabályának jóváhagyásáról szóló végzésjavaslatot, és a Zentai Községi Képviselő-testületnek
továbbította megvitatása és elfogadása céljából.
A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és
Zentai Községi Képviselő-testület statútum- és normatívügyi bizottságának véleményét, a
rendelkező rész szerinti végzést hozta.
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„Snežana – Hófehérke” Óvoda
ул. Златне греде 7.,
тел.: 024/815-571
тел./факс: 024/815-112
--------------------------------------------------S

p.u.direktor@zabaviste-senta edu.rs
p.u.pravnik@zabaviste-senta.edu.rs
www.zabaviste-senta.edu.rs

e n t a – Z e n t a -------------------------------------------

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009 és
52/2011 sz.) 57. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja, kapcsolatosan a törvény 47. szakaszával,
valamint a zentai Snežana - Hófehérke Óvoda alapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos
Lapja, 7/2011. sz.) 7. szakasza 1. bekezdésének 1. fordulata és 19. szakasza alapján a zentai
Snežana - Hófehérke Óvoda Igazgatóbizottsága 2012. május 14. napján megtartott ülésén
meghozta a

SNEŽANA – HÓFEHÉRKE ÓVODA
ALAPSZABÁLYÁT
I. ALAPRENDELKEZÉSEK
1. szakasz
Ezzel az alapszabállyal előlátjuk a zentai Snežana-Hófehérke Óvoda (a továbbiakban:
intézmény) szervezeti felépítését és munkájának módját, igazgatását, irányítását, a tevékenységének
megvalósítását, az intézmény szerveinek eljárási módját a gyermekek jogainak biztosítása, illetve a
gyermekek és a foglalkoztatottak biztonságának szavatolása, illetve a törvényben meghatározott
tilalmak megszegésének megakadályozása érdekében, az általános ügyiratok kihirdetésének módját,
annak módját, miképp tájékoztatnak minden érdekelt felet az intézmény szerveinek határozatairól,
valamint egyéb kérdéseket, a törvénnyel összhangban.
2. szakasz
Az intézmény jogi személy, amely nevelési-oktatási, illetve közszolgálati tevékenységet végez,
amely által a polgárok megvalósítják jogaikat a Szerb Köztársaság Alkotmányával, Az oktatási és
nevelési rendszer alapjairól szóló törvénnyel (a további szövegben: Törvény), Az iskoláskor előtti
nevelésről és oktatásról szóló törvénnyel (a további szövegben: külön törvény) és ezzel az
alapszabállyal összhangban.
3. szakasz
Az intézmény a Törvénnyel összhangban a nevelés és oktatás megvalósításával kapcsolatos
jogok és kötelezettségek hordozója.
4. szakasz
Az intézmény a nevelési és oktatási tevékenységet az iskoláskor előtti program teljesítésével
valósítja meg, az iskoláskor előtti nevelési és oktatási program általános alapjaival összhangban és a
törvényben előírt idő alatt.
5. szakasz
Az intézmény a nevelési-oktatási munkát szerb és magyar nyelven valósítja meg.
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6. szakasz
Az intézményt 2011. június 13-án alapították Zenta Község rendeletével (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 7/2011. sz.), s a bírósági jegyzékbe a szabadkai Kereskedelmi Bíróság
__________számú ____________ -án/-én kelt határozatával jegyezték be az ISKOLÁSKOR
ELŐTTI KÉPZÉS (85.10) főtevékenység végzése érdekében.
7. szakasz
Az intézmény neve: Snežana-Hófehérke Óvoda.
Az intézmény székhelye: Zenta, Szép u. 7.
Az intézményben a következő szervezési egységeket hozzák létre:
1. szerv. egység
2. szerv. egység
3. szerv. egység
4. szerv. egység
5. szerv. egység
6. szerv. egység
7. szerv. egység
8. szerv. egység
9. szerv. egység
10. szerv. egység
11. szerv. egység

Duga-Szivárvány
Pingvin – Pingvin
Bambi - Bambi
Perjanica – Bóbita
Krasuljak – Százszorszép
Bela rada – Margaréta
Maslačak –Pitypang
Senica – Cinege
Zapećak – Kuckó
Divlji cvet – Vadvirág
Leptir – Pillangó

Szép u. 7.
Zenta
Tiszavirág rakpart sz.n.
Zenta
Dr.Zoran Đinñić rakpart sz.n.
Zenta
Makszim Gorkij u. 40.
Zenta
József Attila u. 46.
Zenta
Ohridi u. 41
Zenta
Fehér Ferenc u. sz.n.
Zenta
Nagy köz 58/a
Felsőhegy
Tito marsall u. sz.n.
Bogaras
Kossuth Lajos u. 6
Kevi
Dózsa György u. 22.
Tornyos

Az intézménynek az Oktatási Minisztérium jóváhagyásával kihelyezett tagozata van
- Felsőhegyen
- Bogarason
- Tornyoson
- Keviben.
A kihelyezett tagozat nem rendelkezik jogi személyiséggel.
8. szakasz
Az intézmény nevének vagy a székhelyének megváltoztatásáról meghozataláról az
igazgatóbizottság hoz határozatot, és azt a Tartományi Oktatási Titkárság hagyja jóvá.
Az intézmény az oktatási év folyamán nem hajthat végre jogállásbeli változást, illetve nem
változtathatja meg nevét vagy székhelyét.
Az intézmény a törvénnyel összhangban megszerezheti a mintaközpont státuszt.
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9. szakasz
Az intézménynek pecsétje és bélyegzője van.
Az intézmény pecsétje kör alakú, átmérője 32 mm, illetve 40 mm-től 60 mm, melyen kör alakú
felirat szerepel.
A pecséten és a bélyegzőn levő szöveg szerb nyelven cirillbetűs írásmóddal és magyar nyelven,
mint a magyar kisebbség nyelvén szerepel.
Дечји вртић „Снежана-Hófehérke” Сента п. о.
Снежана-Hófehérke Óvoda Zenta t. f.
Pecséttel hitelesítik az intézmény által kiadott okmányok valódiságát, emellett a pecsétet
használják a jogi forgalomban a pénzügyi működésben, valamint a gyermekek és a
foglalkoztatottak részére kiadott bizonylatok, igazolások és más iratok hitelesítésére.
Az intézménynek van egy kis téglalap alakú pecsétje is, amelyet akkor használnak, amikor
adatokat írnak be az intézmény dolgozóinak munkakönyvébe.
Az intézmény bélyegzője téglalap alakú, 54mm nagyságú, rajta a pecséten levővel azonos,
vízszintesen írt szöveg szerepel, de kibővítve szabad hellyel az iktatószám és a keltezés részére.
10. szakasz
Az intézmény igazgatója felelős a pecsét kiadásáért, kezeléséért és őrzéséért.
Az intézmény igazgatója a pecsét kezelésére felhatalmazhatja a titkárt, vagy más személyt,
aki köteles oly módon őrizni a pecsétet, amely lehetetlenné teszi annak illetéktelen használatát és
az azzal való visszaélést.
A pecsétet és bélyegzőt használat után elzárva őrzik.
11. szakasz
Az intézmény munkájához szükséges eszközöket a törvénnyel és az intézmény pénzügyi
tervével összhangban biztosítják.
A foglalkoztatottak fizetését a törvénnyel és az intézmény pénzügyi tervével összhangban
határozzák meg.
Az intézmény eszközöket szerez a költségvetésből, illetve a kiegészítő tevékenységeinél
előlátott módon termékek eladásával vagy szolgáltatások nyújtásával, valamint más forrásokból a
törvénnyel és általános aktusaival összhangban.
A megszerzett eszközök, illetve az intézmény által megszerzett eszközök, beleértve a földet
és az épületet is, köztulajdont képeznek és felhasználhatóak az intézmény tevékenységének
végzése érdekében.

12. szakasz
Harmadik személyekkel való jogforgalomban az intézmény a saját nevében és a saját
számlájára lép fel és a kötelezettségeiért a teljes vagyonával felel.
Az intézménynek alszámlái vannak A költségvetési rendszerről szóló törvénnyel
összhangban, amelyeket a kincstár igazgatóságán vezetnek.
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13. szakasz
Az intézményt az igazgató képviseli, és ő jár el az intézmény nevében.
Az igazgató írásbeli meghatalmazással átruházhatja más személyekre az intézmény
képviseletének bizonyos jogköreit, de ez a meghatalmazás bármikor visszavonható.
14. szakasz
Az intézmény autonómiát élvez, amely alatt a következő jogokat értjük:
- az intézmény alapszabályának, nevelési és oktatási programjának, fejlesztési tervének, éves
munkaprogramjának és viselkedési szabályzatának meghozatala;
- a nevelők és szakmunkatársak szakképzésére és professzionális fejlődésére vonatkozó terv
meghozatala;
- az intézmény munkájának önértékelése;
- a foglalkoztatottak és képviselőik megválasztása az igazgatóbizottságba és a szakmai
szervekbe;
- a belső szervezés és a szakmai testületek meghatározása;
- az egészségügyi-, szociális- és gyermekvédelemben tevékenykedő más intézményekkel,
közvállalatokkal, gazdasági társaságokkal és más szervezetekkel való együttműködés módjának
meghatározása a gyermekek és foglalkoztatottak jogainak megvalósítása érdekében.
15. szakasz
Az intézmény az előírásokkal szabályozott nyilvántartást vezet és közokiratokat ad ki, a
külön törvénnyel összhangban.
Az adatok felhasználásakor figyelembe kell venni a személyes adatok védelemére vonatkozó
előírásokat.
16. szakasz
Az intézmény köteles meghozni:
- a gyermekek, a foglalkoztatottak és a szülők egymásközti viszonyát szabályozó viselkedési
szabályzatot;
- szabályoznia és végrehajtania kell a gyermekek védelme és
biztonsága érdekében hozott intézkedéseket és azok módját, mialatt ők az intézményben
tartózkodnak és amíg az intézet által szervezett egyéb tevékenységek zajlanak;
- be kell tiltania minden olyan cselekményt, amely megsérti a diszkrimináció, az erőszak, a
gyermek bántalmazásának és elhanyagolásának tilalmát, valamint megszegi a pártok szervezésére
és működésére a Törvénnyel összhangban előírt tilalmat.
17. szakasz
Az intézménynek a nevelés és oktatás fejlesztése érdekében joga van a más nevelési és
oktatási intézményekkel együtt szakmai egyesületekbe szerveződni.
A nevelők és szakmunkatársak szakmai szerveződésekbe tömörülhetnek.
18. szakasz
Az intézményben foglalkoztatottak jogait, kötelezettségeit és felelősségét részleteiben a
Törvénnyel és a külön törvénnyel, valamint más törvényekkel, a kollektív szerződéssel, a
munkaszerződéssel és más általános aktusokkal szabályozzák.
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II. AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGE
19. szakasz
Az intézmény főtevékenysége a nevelési-oktatási tevékenység, amely felöleli az iskoláskor
előtti gyermekek (a gyermekek hat hónapos korától az iskolába való indulásáig) nevelését és
oktatását, amellyel biztosítják számukra a törvénnyel meghatározott általános oktatási és nevelési
követelményeknek való megfelelést, a szükséges tudás, ügyesség és értékítélet megszerzését,
amelyek hozzájárulnak a gyermekek, valamint szüleik, a közösség és a társadalom egészének a
fejlődéséhez és sikeréhez.
Az intézmény olyan tevékenységet is folytat, amellyel biztosítja az iskoláskor előtti
gyermekek élelmezését, gondozását, megelőző egészségügyi védelmét és szociális védelmét, de
megvalósíthat külön iskoláskor előtti programot, illetve a fejlődési rendellenességgel küszködő
gyermekek részére szervezett külön programokat és egyéb programokat a törvénnyel összhangban.
Az intézmény tevékenysége a következő:
Az intézmény fő tevékenysége: 85.10 – iskoláskor előtti képzés.
85.1
85.10

Iskoláskor előtti képzés

Felöleli:
az iskoláskor előtti képzést, amely megelőzi az alapképzést
Az iskoláskor előtti képzés a szervezett oktatás kezdő szakasza, amely
hozzáférhető a gyermekek számára 6 hónapos kortól 6 és fél éves korig, az iskolába való indulásig.
Az iskolai előkészítő program az iskoláskor előtti intézmény rendes programjának a része,
egésznapos vagy félnapos időszaki tartamban, amelyet a gyermekekkel az iskolába indulás előtti
évben valósítanak meg, s amellyel lehetővé teszik, hogy áthidalják a családi és az iskolai környezet
közötti különbséget.
-

Nem tartalmazza:
- a gyermekek napi őrzését és róluk való gondoskodást 88.91
Az intézmény kiegészítő tevékenységei a következők:
56.10 Éttermi és mozgó vendéglátóipari tevékenység
Magába foglalja az élelem elkészítését és felszolgálását a vendégek részére, függetlenül
attól, hogy asztalnál szolgálják-e ki őket, vagy maguk választanak a kiállított ételekből, vagy az az
objektumban elkészített ételeket helyben fogyasztják, hazaviszik, avagy azt részükre kiszállítják.
Ide tartozik a közvetlen fogyasztásra szánt, gépjárművekben vagy más szállítóeszközökben készített
élelem elkészítése és felszolgálása.
Tartalmazza a következő tevékenységeket:
-étterem
- kávézó
- gyorsétterem
- étterem az „elvihető” szolgáltatással
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mozgó kiskocsi a fagylalt árusítására
mozgó kiskocsi élelemmel
élelem készítése a piaci pultokon
a közlekedéssel közvetlen kapcsolatban levő éttermek és bárok tevékenysége,
amikor azt egymástól elválasztott egységek végzik

Nem tartalmazza:
- az élelem automata gépek útján történő eladását, tev. 47.99
- az élelem koncesszió alapján történő elkészítését és eladását, tev. 56.29
56.2
56.21
Ketering
Felöleli a fogyasztókkal való szerződéses megegyezés alapján, a fogyasztó által
meghatározott helyen, vagy meghatározott alkalmakkal az élelem elkészítésére és felszolgálására
vonatkozó szolgáltatások végzését.
Nem tartalmazza:
- könnyen megromló viszonteladásra szánt élelmek eladását, tev. 10.89
- könnyen megromló élelemmel való kereskedelmet, tev. 47.
88.9
88.91 A gyermekek napi gondozását felölelő tevékenység
Felöleli:
- a gyermekek napi tartózkodását, beleértve a külön szükségleteket
igénylő gyermekek egésznapi gondozását és tartózkodását.
88.99 Egyéb nem említett szociális védelem, elhelyezés nélkül
Felöleli:
- a szociális, tanácsadói és egészségügyi szolgáltatást, a menekültek részére nyújtott szolgáltatást, a
beutaltak részére nyújtott egészségügyi és hasonló szolgáltatást, amelyet az állami szervek vagy
magánszervezetek nyújtanak a rászorulók részére saját otthonukban vagy máshol, a hazai vagy
helyi önsegítő szervezetek részéről a szerencsétlenül jártak részére történő segítségnyújtást,
valamint a szakértők által nyújtott tanácsadói szolgáltatást
- a gyermekek és az ifjúság szociális irányítását elősegítő tevékenységet
- a gyermekek és más személyek elleni erőszak megakadályozását elősegítő tevékenységet
- a kölcsönügyletekkel és adósságkezeléssel, a családi költségvetés megtervezésére irányuló,
valamint a házassági és családi tanácsadási tevékenységet
- a szűkebb és szélesebb közösségben (helyi közösség, település és hasonló) kifejtett
tevékenységeket
- a szerencsétlenségek áldozatainak, a menekülteknek, emigránsoknak és másoknak való segítség
nyújtását, beleértve ideiglenes vagy végleges elhelyezésüket
- a munkanélküliek professzionális rehabilitációjára és szakmai továbbképzésére vonatkozó
tevékenységet, korlátozott képzésben
- a szociális segélyre, lakbérkiegészítésre vagy élelmezési pótlékra való jogosultság mércéinek való
megfelelés megállapítását célzó tevékenységet,
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- a hajléktalanok és más szociálisan veszélyeztetett csoportok részére napközi intézmények
biztosítását
- egyéb jótékonysági tevékenységet (pl: eszközök gyűjtését) és a szociális munka támogatására
kifejtett egyéb tevékenységet.
Nem tartalmazza:
- a kötelező szociális biztosítási alapok pénzelésére és igazgatására irányuló tevékenységet,
tev. 84.30
- az e csoportban felsorolt, de elhelyezéssel együtt biztosított tevékenységet, tev. 87.90
20. szakasz
Az intézmény a nevelés és az oktatás szolgálatában álló kiegészítő tevékenységet folytathat,
azzal a feltétellel, hogy az a nevelési és oktatási tevékenységet nem akadályozza.
Az intézmény kiegészítő tevékenysége lehet szolgáltatások nyújtása, termelés, eladás és
egyéb tevékenység, amellyel fellendíti vagy hozzájárul az ésszerűbb és minőségesebb neveléshez és
oktatáshoz.
A kiegészítő tevékenységről szóló határozatot az igazgatóbizottság hozza meg és a
Tartományi oktatási titkárság hagyja jóvá, de tartalmaznia kell a tevékenység végzéséhez szükséges
eszközöket és forrásokat tartalmazó tervet, a gyermekek és a foglalkoztatottak e tevékenységbe való
bekapcsolásának módját, valamint a megvalósított eszközökről való rendelkezés módját és
felhasználásuk tervét.
21. szakasz
A gyermekekről való társadalmi gondoskodás megvalósítása keretében az intézmény a
következő közfeladatokat illetve tevékenységeket végzi:
- a gyermekek gondozása, amellyel biztosítják a gyermek megfelelő pszichofizikai növekedését
és fejlődését;
- a higiénikus feltételek biztosítása és a gyermekek napi tartózkodásának összehangolása a
gyermek korával és a családi életkörülményeivel;
- a gyermekek élelmezése, összehangolva a koruknak megfelelő szükségleteikkel a megfelelő
növekedésük és fejlődésük érdekében, az időszerű tudományos eredmények figyelembe vételével;
- a gyermekek nevelése és oktatása, amellyel biztosítható a gyermek harmonikus pszichofizikai
fejlődése, emocionális és szeretetbéli, a társadalmi erkölcsnek megfelelő és intellektuális fejlődése,
a gyermek szocializációja és az iskolába járásra való előkészítése;
- a gyermek egészségének megőrzése és előmozdítása, figyelemmel kísérve az egészségi állapotát,
megakadályozva és korán felfedve az esetleges rendellenességet vagy a fejlődésben való
visszmaradást, lehetővé téve ezek időben, gyógyítással és rehabilitációval történő korrekcióját és
különösen a fogak egészségének megőrzését, valamint a járás, testtartás és beszéd zavarainak
megszüntetését;
- szabadság és rekreáció megszervezése az iskoláskor előtti gyermekek részére;
- különböző tartalmak megszervezése a művelődés és a gyermeki alkotótevékenység előmozdítása
területén.
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III. A NEVELÉSI-OKTATÁSI MUNKA MEGVALÓSÍTÁSA
NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI PROGRAMOK
22. szakasz
Az intézmény a nevelő-oktató munkát a nevelési és oktatási program alapján
végzi, az iskoláskor előtti nevelési és oktatási program alapjaival összhangban.
A nevelési és oktatási program alapjai tartalmazzák: a gondozási és nevelési programot a hat
hónap és három év közötti korú gyermekek részére, az iskoláskor előtti nevelési és oktatási
programot a gyermek három éves korától az iskolába való indulásáig, beleértve az iskola-előkészítő
program alapjait is.

1. ISKOLÁSKOR ELŐTTI PROGRAM
23. szakasz
Az iskoláskor előtti program tartalmazza az intézmény és környezetének adatait, a nevelési és
oktatási program fajtáit és időtartamát, a munka és szolgáltatás más formáit, a családdal és a helyi
közösségekkel való együttműködés formáit, a nevelési és oktatási elvek és célok megvalósításának
módját, valamint az iskoláskor előtti intézmény munkájának figyelemmel kísérését és önértékelését.
Az iskoláskor előtti programban kidolgozzák nevelő-oktató munka megvalósítása során
alkalmazható egyénre szabott fejlesztési módokat, a gyermekek részére nyújtott kiegészítő
támogatás érdekében, különösen a fejlődési nehézségekkel küzdő és a veszélyeztetett környezetből
származó gyermekek szükségletét tekintetbe véve.
24. szakasz
Az iskoláskor előtti program javaslatát a nevelési és oktatási tanács készíti el, amelyet azután
véleményezés céljából továbbít a szülők tanácsának.
Az iskoláskor előtti programot az intézmény igazgatóbizottsága hozza meg meghatározatlan
időre, Zenta Község Képviselő-testületének, mint az intézmény alapítójának a jóváhagyásával. E
programot az intézmény hirdetőtábláján kell közzétenni, s szükség szerint, a felmerült változásokkal
való összehangolás érdekében megváltoztatható.
25. szakasz
Az iskoláskor előtti program keretében valósítják meg a rendes nevelési és oktatási
munkaprogramot egésznapos időtartamban – napi 10 óra keretében (a bölcsődés, a napközis és az
iskola-előkészítő programban részvevő gyermekek részére) és félnapos időtartamban napi 4 – 5 óra
keretében (a napközis és az iskola-előkészítő programban részvevő gyermekek részére).
Az iskoláskor előtti program felöleli a hathónapos és hároméves kor közötti gyermekek
részére megvalósított nevelő-oktató munkát és gondozási programot (bölcsőde), a három és öt év
közötti korú gyermekek részére megvalósított nevelő-oktató munkát (napközi otthon), és az öt év és
hat és fél év közötti, illetve az iskolába indulást megelőző korú gyermekek részére (iskolaelőkészítő program).
Az iskoláskor előtti program keretében megvalósíthatók egyéb külön és speciális programok
a gyermekek szükségleteivel és érdekeivel összhangban, az intézmény és Zenta Község lehetőségei
szerint.
774

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
- 28. szám -

2012.10.29.

2. ISKOLA-ELŐKÉSZÍTŐ PROGRAM
26. szakasz
Az iskola-előkészítő program a rendes program része egésznapos vagy félnapos időtartam
keretében az 5,5 év és 6,5 év közötti, illetve az iskolába indulást megelőző korú gyermekek részére,
amelyet a nevelők valósítanak meg, napi négy órai időtartamban, legalább kilenc hónapig, a
Törvénnyel összhangban.

3. EGYÉNI OKTATÁSI TERV
27. szakasz
Az intézmény egyéni oktatási tervet készít azon gyermek részére, akinek szociális hátrányok,
fejlődési nehézség, rokkantság vagy egyéb ok folytán kiegészítő támogatásra van szüksége az oktatásban és
nevelésben.

Az egyéni oktatási tervet a pedagógiai kollégium hozza meg, az inklúziós oktatással
megbízott szakmai csoport javaslatára, és azt a gyermek szüleinek illetve gondozójának előzetes
jóváhagyását követően hajtják végre.

4. FEJLESZTÉSI TERV
28. szakasz
Az intézmény köteles meghozni a fejlesztési tervét.
Az intézmény fejlesztési terve az intézmény fejlesztésére irányuló stratégiai terv, amely
felöleli a nevelési és oktatási munka megvalósításának elsődleges célkitűzéseit, a tevékenységek
tervét és hordozóit, a tervezett tevékenység értékelésére felállított mércéket és az intézmény
fejlődését érintő egyéb jelentős kérdéseket.
A fejlesztési tervet az intézmény igazgatóbizottsága hozza meg hároméves időtartamra, a
fejlesztési szakmai csapat javaslatára.

5. ÉVES MUNKATERV
29. szakasz
Az intézmény éves munkatervét az igazgatóbizottság hozza meg, az iskolai
naptárral, a fejlesztési tervvel és az iskoláskor előtti programmal összhangban, legkésőbb folyó év
szeptember 15-éig.
Az éves munkatervvel meghatározzák a nevelési és oktatási program megvalósításában
kifejtett valamennyi tevékenység időpontját, helyét, módját és hordozóját.

IV. AZ INTÉZMÉNY SZERVEI
30. szakasz
Az intézménynek igazgatási és irányító szerve van, emellett szakmai és tanácsadó szervei, a
Törvénnyel, az alapító okmánnyal és ezen alapszabállyal összhangban.
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1. AZ IGAZGATÓ BIZOTTSÁG
31. szakasz
Az intézmény igazgatási szerve az igazgatóbizottság.
Az igazgatóbizottság megbízatása négyéves időszakra szól, de az igazgatóbizottság újonnan
választott tagjának megbízatása az igazgatóbizottság megbízatási időszakának lejártáig tart.
Az igazgatóbizottság tagjainak kinevezési eljárását legkésőbb két hónappal az előzőleg
kinevezett igazgatóbizottság tagjai megbízatási időszakának lejárta előtt meg kell indítani.

32. szakasz
Az igazgatóbizottságnak kilenc tagja van, beleértve az elnököt is.
Az igazgatóbizottság tagjait Zenta Község Képviselő-testülete nevezi ki és menti fel, az
igazgatóbizottság elnökét pedig a tagok választják meg maguk közül az igazgatóbizottság tagjai összlétszáma
szavazatainak többségével.

Az igazgatóbizottságot a foglalkoztatottak, a szülők és a helyi önkormányzat
képviselőinek három-három képviselője alkotja.
Az igazgatóbizottság tagjait a foglalkoztatottak köréből a nevelési-oktatási tanács
javasolja, a szülők köréből pedig a szülők tanácsa, titkos szavazással.
Amennyiben az intézményben a tagozatok többségében a nevelési-oktatási munka
egy nemzeti kisebbség nyelvén folyik, vagy a nemzeti kisebbségek jogállását meghatározó
törvénnyel összhangban megállapításra került, hogy az intézmény különleges jelentőséggel
bír a nemzeti kisebbség szempontjából, három tagot - a helyi önkormányzat képviselőit az
érintett nemzeti kisebbség nemzeti tanácsa javasol az igazgatóbizottságba.
33. szakasz

-

Az igazgatóbizottság tagjává sem javasolni, sem pedig kinevezni nem lehet azt a
személyt:
aki több struktúra érdekeit képviselhetné, kivéve a szakszervezeti tagságét;
akinek feladatköre vagy tisztsége összeegyeztethetetlen az igazgatóbizottság tagjainak
munkájával;
akit már kineveztek más oktatási-nevelési intézmény igazgatóbizottsági tagjává vagy
igazgatójává;
akit bűntett elkövetése miatt jogerős ítélettel legalább háromhavi feltétel nélküli
börtönbüntetésre ítéltek, vagy akit családon belüli erőszak bűntette, fiatalkorú személy
elhelyezésének megváltoztatása, fiatalkorú személy elhanyagolása vagy bántalmazása, vagy
vérfertőzés bűncselekménye, csúszópénz elfogadásának vagy adásának bűncselekménye, a
nemi szabadság, a jogforgalom és az emberiesség, valamint a nemzetközi joggal védett javak
elleni bűncselekmények csoportjába tartozó bűncselekményért ítéltek el, tekintet nélkül a
kiszabott büntetőszankcióra, sem pedig olyan személy, akiről a törvénnyel összhangban
diszkrimináló magatartást állapítottak meg.
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34. szakasz
Az igazgatóbizottság ülésén jelen van és munkájában részt vesz a szakszervezet képviselője,
a határozathozatalban való részvételi jog nélkül.
Az igazgatóbizottság:
1) meghozza az intézmény alapszabályát, viselkedési szabályait és a többi általános aktusát, valamint
jóváhagyja a szervezetről és a munkakörök besorolásáról szóló aktust;
2) meghozza az iskoláskor előtti programot, a fejlesztési tervet, az éves munkaprogramot és
elfogadja az ezek teljesítéséről, értékeléséről és önértékeléséről szóló jelentéseket;

3) minden évben részt vesz az intézmény egyes tevékenységi területeinek önértékelési
folyamatában, minden negyedik vagy ötödik évben pedig az intézmény önértékelési folyamatának
az egészében;
4) megvitatja az intézmény munkájának minőségéről szóló önértékelő jelentést, amelyet a
igazgató terjeszt elő;
5) meghatározza az intézmény pénzügyi tervének javaslatát a Szerb Köztársaság
költségvetésének kidolgozásának előkészületei keretében;
6) a törvénnyel összhangban meghozza az intézmény pénzügyi tervét;
7) elfogadja az intézmény ügyviteléről szóló jelentést, valamint az évi pénzügyi zárszámadást,
illetve a végrehajtott kirándulásokról és a természetben kifejtett tevékenységről szóló jelentést;
8) kiírja a pályázatot és megválasztja az igazgatót;
9) megvizsgálja, miképp tartották tiszteletben az általános elveket, valósították meg a nevelési
és oktatási tevékenység céljait és érték el követelményeit, valamint intézkedéseket hoz a jobb
munkafeltételek megteremtése és a nevelési-oktatási program megvalósítása érdekében;
10) meghozza a foglalkoztatottak szakképzési tervét és elfogadja a jelentést annak
megvalósításáról;
11) dönt az igazgató határozatai ellen benyújtott fellebbezések és kifogások ügyében;
12) egyéb feladatokat is ellát a törvénnyel, az intézmény alapító okiratával és ezen
alapszabállyal összhangban.
35.

szakasz

Az igazgatóbizottság tagjai felelősséggel tartoznak a törvénnyel összhangban saját
hatáskörükben végzett munkájukért, valamint a Zenta Község Képviselő-testülete által
meghozott, az alapító illetékességi körébe tartozó határozatok időben történő meghozataláért
és végrehajtásáért.
36. szakasz
Az igazgatóbizottság üléseken dolgozik és határozatokat hoz.
Az ülést a bizottság elnöke hívja össze és vezeti le, távolléte esetén pedig az elnök
helyettese.
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37. szakasz
Az igazgatóbizottság a döntéseit a tagjainak teljes számához viszonyított többséggel
hozza meg.
Az igazgatóbizottság munkájának megkezdéséhez szükséges, hogy a tagjai
létszámának többsége jelen legyen.
Az igazgatóbizottság munkájának módját részletesebben az igazgatóbizottság
Ügyrendje határozza meg.
38. szakasz
Az igazgatóbizottság munkájáról jegyzőkönyvet vezetnek, amelyet az elnök és a
jegyzőkönyvvezető ír alá, és amelyet az igazgatóbizottság következő ülésén hitelesítenek.
39. szakasz
Amennyiben Zenta Község Képviselő-testülete az előző igazgatóbizottság
megbízatási idöszakának leteltéig nem nevezi ki az új összetételű igazgatóbizottság elnökét
és tagjait, az intézmény ideiglenes igazgatási szervét a miniszter nevezi ki.
2. AZ INTÉZMÉNY IGAZGATÓJA
40. szakasz
Az intézmény irányító szerve az intézmény igazgatója.
Az igazgatót az igazgatóbizottság nevezi ki pályázat útján, a Nevelési és oktatási tanács
véleménye és a Tartományi oktatási titkárság jóváhagyása alapján, a Törvényben és ezen
alapszabályban előírt eljárási rend és feltételek alapján, négyéves megbízatási időszakra, amely a
hivatalbalépés napjától kezdődik.
Megválasztásának első időszakában az igazgató munkaviszonya szünetel abban a munkakörben,
amelyből megválasztották.
Az igazgató jogairól, kötelezettségeiről és felelősségéről az igazgatóbizottság határoz.

41. szakasz
Az intézmény igazgatójának az a személy választható meg, aki eleget tesz a következő
feltételeknek: egyetemi tanulmányok második fokozatán (egyetemi képzés mesterfokozatán,
szakosított egyetemen vagy szakosított szakmai karon) szerzett oklevelet A felsőfokú oktatásról
szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 76/05,100/07 –autentikus magyarázat és 97/08
sz.) összhangban, 2005. szeptember 10-től kezdődően, illetve legalább négyéves alapfokú
egyetemi képzés azon előírások alapján, amelyekkel 2005. szeptember 10-ig rendelkeztek a
felsőfokú oktatásról, illetve nevelői vagy szakmunkatársi minősítést szerzett, érvényes
munkaengedélye van, részt vett az intézményigazgatói alkalmasságra feljogosító képzésen és
ezt követően sikeres intézményvezetői szakvizsgát tett és a megfelelő képesítés megszerzése
után intézményben legalább ötévi munkatapasztalatra tett szert.
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Kivételesen igazgatóvá nevezhető ki az a személy, aki első fokozatú felsőfokú képzést
fejezett be (alapszintű akadémiai illetve szakmai képzés), legalább hároméves egyetemi vagy
főiskolai nevelői képzésben részesült, munkaengedélye van, részt vett az intézményigazgatói
alkalmasságra feljogosító képzésen és ezt követően sikeres intézményvezetői szakvizsgát tett,
emellett iskoláskor előtti intézményben legalább tízévi nevelői-oktatói munkatapasztalatra tett
szert a megfelelő képesítés megszerzése után.
Az igazgatói teendőket elláthatja az a személy is, aki: megfelelő nevelői képesítést szerzett a
Törvény 8. szakaszának 3. bekezdése szerint, munkaengedéllyel rendelkezik, részt vett az
intézményigazgatói alkalmasságra feljogosító képzésen és ezt követően sikeres
intézményvezetői szakvizsgát tett, emellett óvodában legalább tízévi nevelői-oktatói
munkatapasztalatra tett szert a megfelelő képesítés megszerzése után.
42. szakasz
Az igazgató megválasztását célzó pályázatot legkésőbb három hónappal az igazgató megbízatási
időszakának lejárta előtt ki kell írni.
Az igazgatóbizottság a pályázatot egy napilapban vagy a hivatalos lapban teszi közzé, s a
pályázat szövegének tartalmaznia kell a következő adatokat:
- az igazgató megválasztásának külön feltételei;
- a jelentkezés benyújtásának határideje;
- a jelentkezéshez szükséges dokumentáció, amelyet mellékelni kell a pályázathoz;
- információ arra vonatkozóan, hogy milyen határidőn belül értesítik a jelölteket a pályázat
eredményéről.
Az igazgatóbizottság pályázati bizottságot nevezhet ki, amely lefolytatja a pályázati eljárást,
meghatározza a jelöltek listáját és véleményezés céljából továbbítja a nevelési és oktatási tanácsnak.
A pályázati bizottság munkáját részleteiben az igazgatóbizottság Ügyrendje írja elő.
43. szakasz
A pályázatra való jelentkezés határideje a pályázat közzétételének napjától számított 15. nap.
A pályázathoz csatolni kell:
- a megszerzett képesítést tanúsító oklevél hiteles másolatát, valamint egyéb bizonylatokat,
amelyek igazolják, hogy a jelölt teljesítette a nevelői, tanári, pszichológusi illetve pedagógusi cím
megszerzéséhez szükséges feltételeket;
- a tanári, nevelői vagy szakmunkatársi munkára feljogosító munkaengedélyt;
- a sikeres igazgatói szakvizsgát igazoló bizonylatot;
- a legalább ötévi, oktatási intézményben szerzett munkatapasztalatról szóló bizonylatot,
- a Törvény 120. szakaszában előírt feltételek meglétét igazoló bizonyítékokat.
A hiányos és késve benyújtott pályázatokat a bizottság nem veszi figyelembe.
44. szakasz
Időben benyújtott pályázatnak számít az, amelyet a pályázat által meghatározott határidőn belül
nyújtottak be.
Időben benyújtott pályázatnak számít az is, amelyet ajánlott levélben adtak fel, ebben az esetben
a benyújtás napjának az a nap számít, amikor a posta a küldeményt átvette.
Ha a pályázat benyújtási határidejének lejárata vasárnapra, vagy állami ünnepnapra esik, akkor a
jelentkezési határidő lejárata a következő munkanapra tolódik.
779

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
- 28. szám -

2012.10.29.

45. szakasz
Hiánytalanul benyújtottnak az a pályázat számít, amelyhez valamennyi olyan dokumentumot
mellékeltek, amelyekkel a pályázó bizonyítja, hogy eleget tesz a pályázati kiírásban megszabott
feltételeknek.
Kivételesen a jelölt a szükséges dokumentumokat utólag, a pályázat határidejének lejárta után is
benyújthatja, azzal a feltétellel, hogy a pályázatra a határidőn belül jelentkezett és hogy a teljes
dokumentációt objektív okok miatt nem bírta határidőn belül mellékelni.
A dokumentáció utólagos megküldése csak abban az ezetben lehetséges, amennyiben a
pályázati bizottság a pályázati anyag vizsgálatát nem kezdte meg.
46. szakasz
A pályázati bizottságnak három tagja van, mégpedig az elnök és két tag.
A pályázati bizottság két tagját a nevelési és oktatási tanács javasolja a nevelők soraiból, egy
tagot pedig az igazgatóbizottság, saját tagjai közül.
Az igazgatót megválasztó Pályázati bizottság munkájában részt vesz az intézmény titkára.
Az igazgatót megválasztó Pályázati bizottság, a pályázati határidő letelte után megvizsgálja,
hogy a benyújtott pályázatok a megszabott határidőn belül érkeztek-e be és tartalmazzák-e a
szükséges dokumentációt, jegyzőkönyvet vezet munkájáról, összeállítja azon jelöltek listáját, akik
eleget tesznek a megszabott feltételeknek. A listát véleményezés céljából továbbítja a nevelési és
oktatási tanácsnak, levezeti a nevelési és oktatási tanács véleményadásával kapcsolatos eljárást és a
nevelési és oktatási tanács véleményével és a szavazás eredményével együtt továbbítja a jelöltek
listáját az igazgatóbizottságnak.
47. szakasz
A nevelési és oktatási tanács külön ülésén nyilvánít véleményt az igazgató megválasztására kiírt
pályázatra jelentkezőkről, amelyen az intézmény összes foglalkoztatottja részt vehet és titkos
szavazással fejtheti ki véleményét minden jelöltről.
A jelöltek bemutatása után az igazgatót megválasztó Pályázati bizottság levezeti a
foglalkoztatottak titkos vélemény-nyilvánítását, s a lefolytatott vélemény-nyilvánítás után kihirdeti
a titkos vélemény-nyilvánítás eredményét.
A Pályázati bizottság az igazgatóbizottságnak továbbítja a titkos vélemény-nyilvánítás
eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet, valamint a nevelési és oktatási tanácsnak az igazgató
megválasztásával kapcsolatosan kifejtett véleményét.
48. szakasz
Az igazgatóbizottság akkor határozhat az igazgató megválasztásáról, ha tagjainak többsége jelen
van és szavaz az igazgatóbizottság ülésén.
A szavazás nyilvános, de az ülésen határozatnak úgy is, hogy a szavazás titkos legyen.
Amennyiben az intézményben a tagozatok többségében a nevelő-oktató munka a magyar
kisebbség nyelvén folyik, vagy a nemzeti kisebbségek jogállását meghatározó törvénnyel
összhangban megállapításra került, hogy az intézmény különleges jelentőséggel bír a nemzeti
kisebbség szempontjából, az igazgatóbizottság csak a magyar nemzeti kisebbség nemzeti
tanácsának előzetes jóváhagyásával választhatja meg az igazgatót.
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Az igazgatóbizottság az igazgató megválasztásáról szóló határozatot, a pályázat teljes
dokumentációjával együtt továbbítja a Tartományi oktatási titkárságnak.
Az igazgatóbizottság határozatát az igazgató megválasztásáról meghozottnak kell tekinteni, ha a
Tartományi oktatási titkárság a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül nem hoz a
jóváhagyást elutasító aktust.
Az előző bekezdésben feltüntetett határidő letelte után az igazgatóbizottság meghozza
határozatát az igazgató megválasztásáról és értesíti róla a pályázat részvevőit. A határozatban
meghatározzák a hivatalba lépés idejét, valamint az igazgatói szakvizsga letételéről szóló
kötelezettséget.
Amennyiben a pályázat résztvevője elégedetlen az igazgató megválasztásáról szóló határozattal,
joga van bírósági védelemre, közigazgatási per keretében.
Amennyiben a Tartományi oktatási titkárság nem hagyja jóvá az igazgatóbizottságnak az
igazgató megválasztásáról szóló határozatát, az igazgatóbizottság új pályázatot ír ki az intézmény
igazgatójának megválasztása céljából.
49. szakasz
A megválasztott igazgató, aki korábban nem tett igazgatói szakvizsgát, köteles azt a
hivatalba lépésétől számított egy éven belül letenni, ellenkező esetben megszűnik az igazgatói
tisztsége.
50. szakasz
Az igazgató felelős az oktatási intézmény törvényes munkájáért és tevékenységének
sikeres végzéséért.
Az igazgató a munkájáért az igazgatóbizottságnak és a Tartományi oktatási
titkárságnak tartozik felelősséggel.
Az intézmény megalapításáról szóló rendelettel összhangban az igazgató a
törvénnyel meghatározott feladatok mellett a következő feladatokat is ellátja:
1) tervezi és megszervezi az intézmény oktatási és nevelési programjának és valamennyi
tevékenységének teljesítését;
2) gondoskodik az oktatói-nevelői munka minőségének biztosításáról, az önértékelésről, a vívmányok
szabványainak teljesítéséről és fellendítéséről;

3) minden évben részt vesz az intézmény egyes tevékenységi területeinek önértékelési
folyamatában, minden negyedik vagy ötödik évben pedig az intézmény önértékelési folyamatának
az egészében;
4) jelentést tesz az intézményben megvalósított munka minőségének önértékeléséről a
nevelési és oktatási tanácsnak, a szülők tanácsának és az igazgatóbizottságnak;
5) gondoskodik az intézmény fejlesztési tervének megvalósításáról,
6) megszervezi és elvégzi a pedagógiai-utasítási szemlét és figyelemmel kíséri az oktató-nevelő munka
és a pedagógiai gyakorlat színvonalát, továbbá intézkedéseket tesz a nevelők és a szakmunkatársak
munkájának fellendítése és tökéletesítése céljából;

7) megtervezi és figyelemmel kíséri a foglalkoztatottak szakmai továbbképzését, és lefolytatja
a tanári, nevelői és szakmunkatársi cím megszerzésének eljárását;
8) intézkedéseket foganatosít a tanfelügyelő és a tanügyi tanácsos, valamint
más felügyeleti szervek meghagyásainak teljesítése céljából;
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9) intézkedéseket tesz a Törvény 44-46. szakaszai szerinti tilalmak megsértésének esetében,
valamint a foglalkoztatottak méltatlan viselkedése és a gyermekekre gyakorolt negatív befolyásának
eseteiben;
10) gondoskodik az intézményre vonatkozó adatbázis kellő idejű és pontos feltöltéséről és
karbantartásáról, az egységes tanügyi információs rendszer keretében;
11) gondoskodik arról, hogy kellő időben közzétegyék az intézmény, szakmai szervezetei és
igazgatóbizottsága munkáját érintő valamennyi információt és ezekről kellő időben tájékoztassák a
foglalkoztatottakat, a szülőket, illetve gyámokat és a szóban forgó szervezeteket;

12) összehívja és döntéshozatali jog nélkül levezeti a nevelési és oktatási tanács üléseit;
13) szakmai testületeket és csapatokat alakít, irányítja és összehangolja ezek munkáját;
14) együttműködik a gyermekek szüleivel, illetve gyámjaival;
15) rendszeresen, legalább évi két alkalommal benyújtja jelentését az igazgatóbizottságnak a
saját munkájáról, illetve az intézmény munkájáról
16) dönt a tanulók és a foglalkoztatottak jogairól, kötelességeiről és felelősségéről,
a Törvénnyel összhangban;
17) amennyiben az igazgatóbizottság elnöke vagy annak helyettese ezt nem teszi meg a
szükséges határidőben, összehívja az igazgatóbizottság ülését;
18) a törvénnyel összhangban határozatot hoz a pénzügyi tervben meghatározott eszközök
felhasználásáról és felelős ezek engedélyezéséért és célszerű felhasználásáért;
19) gondoskodik az intézmény és helyiségeinek rendeltetésszerű felhasználásáról és az
igazgatóbizottság határozata alapján a törvénnyel összhangban szerződést
köt azok használatba adásáról;
,
20) biztosítja a feltételeket az intézmény megalapításához és munkájának
megkezdéséhez, valamint az intézmény tevékenységének engedélyezéséhez;
21) tanulmányt készít az intézmény kiegészítő tevékenységének megvalósítása céljából;
22) határozatot hoz a közbeszerzési eljárás megindításáról és szerződést köt a közbeszerzési
eljárásban kiválasztott ajánlattevővel;
23) az igazgatási szervtől beszerzett vélemény és a jelölt pszichofizikai képességeinek
ellenőrzése után határozatot hoz a nevelők, illetve szakmunkatársak kiválasztásáról és a kiválasztott
jelölttel megköti a munkaszerződést;
24) okleveleket, szerződéseket és az intézmény munkájával kapcsolatos ügyiratokat ír alá;
25) meghozza a szervezetről és a munkakörök besorolásáról szóló és egyéb általános aktusokat,
melyek meghozatala nem tartozik az igazgatóbizottság hatáskörébe,
26) együttműködik a község szerveivel, a szervezetekkel és az egyesületekkel;
27) a törvénnyel és az intézmény általános aktusaival összhangban egyéb feladatokat is ellát és
felelős azok végrehajtásáért.
51. szakasz
Az igazgató tisztsége megszűnik: megbízatási idejének lejártával, személyes kérelmére,
munkaviszonya szüneteltetése feltételeinek létrejöttével, munkaviszonyának
megszűnésével és felmentésével. Az igazgató tisztségének megszűnéséről szóló határozatot az
igazgatóbizottság hozza meg.
Az igazgatóbizottság az igazgatót megbízatási idejének letelte előtt felmentheti:
- ha kötelességteljesítése során a törvényben előlátott szabálysértésért, gazdasági vétségért vagy
bűncselekményért az intézmény, illetve az igazgató válik felelőssé;

- ha az illetékes szerv megállapítja, hogy az intézmény nem valósítja meg a nevelési és
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oktatási programot;
- ha az illetékes szerv megállapítja, hogy az igazgató nem valósítja meg a nevelési és oktatási
programot;
- ha az igazgató a megállapított hiányosságok és szabálytalanságok elhárítása érdekében nem az
illetékes szerv meghagyása, illetve mércéje alapján jár el;
- ha az illetékes szerv megállapítja, hogy az igazgató törvénytelen módon rendelkezik az
intézmény eszközeivel, helyiségeivel, felszerelésével és vagyonával;
- ha az igazgató törvénytelen határozatok javaslatával, hiányos, nem kellő idejű és pontatlan
tájékoztatással vagy ülésnek az ügyrenddel ellentétes módon történő összehívásával akadályozza az
igazgatóbizottság és a foglalkoztatottak munkáját;
- ha az igazgató nem hoz megfelelő intézkedéseket azon nevelővel vagy szakmunkatárssal
szemben, aki nem teljesíti saját rendes munkafeladatát, fizikailag bünteti a gyermekeket vagy
megsérti a gyermekek személyiségét;
- ha az intézményben nem a törvényes módon vezetik a nyilvántartást vagy nem a törvényes
előírásoknak megfelelően adnak ki közokiratot;
- ha az intézményben nem biztosítják az előírt nyilvántartások és a dokumentumok őrzését;
- ha az intézmény a törvénnyel ellentétes módon létesít munkaviszonyt nevelővel vagy
szakmunkatárssal;
- ha az intézmény nem hajtja végre a gyermekek védelmét szolgáló biztonsági intézkedéseket;
- ha a megbízatási ideje alatt megállapítják, hogy az igazgató nem tesz eleget azon feltételnek,
miszerint tanári, nevelői, pedagógiai vagy pszichológusi képzettséggel kell rendelkeznie;
- ha az intézmény igazgatóbizottsága nem fogadja el az igazgató éves jelentését a intézmény
munkájáról;
- egyéb esetekben, a törvénnyel összhangban.
Az igazgatóbizottság felmenti az Intézmény igazgatóját a Törvényben és az ezen
alapszabályban meghatározott esetekben, de az igazgató felmentéséről szóló határozatot jóvá kell
hagynia a Tartományi oktatási titkárságnak is.
Úgy tekintendő, hogy az igazgatóbizottságnak az igazgató felmentéséről szóló döntését
meghozták, illetve a Tartományi oktatási titkárság jóváhagyta azt, ha annak kézbesítésétől számított
15 napon belül nem hozott aktust a jóváhagyás elutasításáról.
A Tartományi oktatási titkárság akkor hoz aktust a jóváhagyás elutsításáról, ha az eljárás
során megállapítást nyer, hogy a határozatot nem a törvénnyel összhangban hozták meg, vagy
meghozatalával kérdésessé válik az intézmény tevékenységének zavartalan folytatása.
Ha a tanfelügyelő által adott utasítás ellenére az igazgatóbizottság az annak átvételétől
számított nyolc napon belül nem hoz határozatot az igazgató felmentéséről, az igazgatót a
tartományi oktatási titkárság menti fel, a végre nem hajtott utasításról készített jegyzőkönyv
átvételétől számított 15 napon belül.
52. szakasz
Az intézmény igazgatóját, akinek tisztsége második vagy minden következő megbízatásának lejárta
miatt vagy személyes kérésére szűnik meg, a képzettségi fokozatának és fajtájának megfelelő munkakörbe
kell beosztani.
Ha az azonos vagy másik intézményben nincs szabad munkahely, az e szakasz 1. bekezdése szerinti
személy olyan jogokat érvényesít, mint az a foglalkoztatott, akinek a munkája iránt megszűnt az igény, a
törvénnyel összhangban.
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Az intézmény igazgatójának, akit azért mentettek fel, mert a fegyelmi eljárásban a
munkaviszony megszűnésének büntetését rótták rá ki a Törvény 141. szakasza szerinti súlyosabb
munkakötelezettség megszegés miatt, vagy az általános munkaügyi előírásokkal összhangban
megteremtődtek a feltételek munkaszerződésének felmondására, illetve akivel kapcsolatban az
illetékes szerv jogerős aktusával megállapította, hogy az intézmény, illetve az igazgató felelős a
Törvényben, illetve a külön Törvényben előírt szabálysértés, gazdasági vétség vagy bűncselekmény
elkövetéséért, megszűnik a munkaviszonya, végkielégítésre való jog nélkül.
Az intézmény igazgatójának, akinek tisztsége második vagy minden következő megbízatásának
lejárta miatt szűnik meg, a munkaviszony megszűnése nélkül, s akit nem tudnak a képzettségi fokozatának és
fajtájának megfelelő munkakörbe beosztani, megszűnik a munkaviszonya, de végkielégítés jár neki a
törvénnyel összhangban.

3. MEGBÍZOTT IGAZGATÓ
53. szakasz
Ha az intézmény igazgatójának a tisztsége lejár, és nem írtak ki pályázatot, vagy az
igazgatóbizottság nem hozott határozatot a megválasztásáról, vagy ha a Tartományi oktatási titkárság aktust
hozott, amellyel elutasítja az igazgatóbizottság határozatának jóváhagyását, az igazgatóbizottság az igazgató
megválasztásáig megbízott igazgatót helyez tisztségbe.

Ha az igazgatási szerv az e szakasz 1. bekezdése szerinti esetekben nem helyez ideiglenes
igazgatót tisztségbe, vagy a megismételt pályázat szerint nem hoz határozatot, illetve a Tartományi
oktatási titkárság nem hagyja jóvá a megismételt pályázat szerinti határozatot, a Tartományi
oktatási titkárság a tisztségbe helyezés indítékairól való tudomásszerzéstől számított hét napon belül
tisztségbe helyezi a megbízott igazgatót.
Nem lehet megbízott igazgatónak kinevezni azt a személyt, aki az igazgatóválasztási eljárás
során nem kapta meg a jóváhagyást.
Az intézmény megbízott igazgatójává kinevezhető a nevelő vagy a szakmunkatárs, de
legfeljebb hat hónapi időszakra.
Az intézmény megbízott igazgatójának munkaviszonya e tisztség ellátásának idején szünetel
munkakörében, amelyből tisztségbe helyezték.
Az intézmény igazgatójának jogai, kötelezettségei és felelőssége a megbízott igazgatóra is
érvényesek.

4. A SEGÉDIGAZGATÓ ÉS AZ IGAZGATÓHELYETTES
54. szakasz
Az intézménynek segédigazgatója lehet, az intézmény pénzelésének mércéit és szabványait
szabályozó normatívákkal összhangban.
Az igazgató határozatával minden iskolai évre segédigazgatói munkakörbe helyezheti azt a
nevelőt vagy szakmunkatársat, aki szakmai tekintélynek örvend és tapaszlatatot szerzett az
intézményben.
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A segédigazgató feladatai a következők:
- segíti az intézmény igazgatóját azon feladatai elvégzésében, amelyek az intézmény munkájának
tervei és programja, illetve a törvények és előírások alapján hárulnak rá;
- a segédigazgató segítséget nyújt a szervezésben és az irányításban és felelős az intézmény
pedagógiai munkájáért, segíti a szakmai testületek és más szakmai szervezetek munkájának
koordinálását és más feladatokat is végez, ezen alapszabállyal összhangban;
- segítséget nyújt az iskolai év megkezdésének előkészületei során;
- az igazgató megbízása alapján ellenőrzi a terveket és a programokat és ezen dokumentumok
előkészítését és végrehajtását;
- részt vesz az oktatáson kívüli tevékenységek programjának kialakításában;
- intézményi szinten segíti a technikai- és a segédszemélyzet munkájának ellenőrzését;
- az igazgatóval való megbeszélés alapján meghatározza a nevelői állomány helyettesítési vagy
ügyeleti beosztását;
- az igazgató határozatával összhangban köteles nevelői vagy szakmunkatársi feladatokat is ellátni.
Аz igazgatóhelyettest az igazgató jelöli ki a nevelők vagy a szakmunkatársak közül.
Amennyiben az intézmény igazgatójának nem áll módjában, hogy kijelölje az őt
helyettesítő személyt, akkor erről az igazgatóbizottság dönt.
Az igazgatóhelyettes és a segédigazgató nem adhat ki rendelkezést és nem dönthet az
igazgatóval történő konzultáció nélkül.

5. A SZÜLŐK TANÁCSA
55. szakasz
A Szülők tanácsa az intézmény tanácsadó testülete.
A Szülők tanácsában minden nevelési csoportot egy-egy szülő képvisel, akit a szülők
választanak meg a tanév kezdetén megrendezésre kerülő első szülői értekezleten, nyílt véleménynyilvánítással.
A Szülők tanácsának tagjai mandátumuk hitelesítése után nyílt vélemény-nyilvánítással
megválasztják a Szülők tanácsának elnökét és annak helyettesét, a tagok nyilvános véleménynyilvánításával, de fennáll annak lehetősége is, hogy erről titkos szavazással döntsenek.
A Szülők tanácsában a nemzeti kisebbségeknek és etnikai csoportoknak arányosan
képviselve kell lenniük.
Amennyiben az intézményben a nevelő-oktató munka keretében fejlődési nehézséggel
küzdő gyermekekkel is foglalkoznak, akkor a Szülők tanácsában helyet kell kapnia a fejlődési
nehézséggel küzdő gyermekek szülei képviselőjének is.
A Szülők tanácsa:
1) javasolja a gyermekek szüleinek képviselőit az igazgatóbizottságba;
2) saját képviselőt javasol a fejlesztési tervezési szaktestületeibe és az intézmény
más csapataiba;
3) megvitatja az iskoláskor előtti programot, a fejlesztési tervet, az éves
munkaprogramot, teljesítésükre, értékelésükre és az önértékelésre vonatkozó
jelentést;
4) intézkedéseket javasol a nevelő-oktató munka minőségbiztosítására és
fellendítésére;
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5) megvitatja az adományokból, az intézmény kibővített tevékenységéből
megteremtett eszközök és a gyermekek eszközei felhasználásának rendeltetését
és javaslatot terjeszt az igazgatóbizottság elé a szülőktől összegyűjtött eszközök
célszerű felhasználására;
6) megvitatja és figyelemmel kíséri a gyermekekkel való munka és az intézmény
működési feltételeit, a gyermekek felnövésének és tanulásának, biztonságának és
védelmének feltételeit,
7) részt vesz a gyermekeknek az intézményben való tartózkodási ideje alatti
biztonságát és az intézmény által szervezett minden tevékenység idején a
biztonságot szavatoló intézkedések kidolgozásában;
8) jóváhagyja a tanulmányi kirándulások programjait és megszervezésüket, illetve a
természetiskolai programokat, továbbá megvitatja a megvalósításukra vontakozó
jelentést;
9) megvitatja más a Törvényben és ezen alapszabályban megállapított egyéb
kérdéseket is.
A Szülők tanácsa javaslatait, kérdéseit és álláspontjait megküldi az igazgatóbizottságnak, az
igazgatónak és az intézmény szakmai testületeinek.
56. szakasz
A Szülők tanácsának van elnöke, akit a szülők tanácsának tagjai választanak meg a
tanács tagjainak teljes számához viszonyított többséggel.
A Szülők tanácsát négyéves időszakra választják.
Ha egy szülőnek az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megszűnése miatt megszűnik
a tagsága a Szülők tanácsában, helyére új tagot választanak, akinek a megbízatási ideje a Szülők
tanácsa megbízatási időszakának a végéig tart.
A Szülők tanácsa üléseken dolgozik, amelyen jegyzőkönyvet vezetnek, s amelyet a
jegyzőkönyvvezető és a Szülők tanácsának elnöke ír alá.
A Szülők tanácsa munkájának módját a Szülők tanácsának Ügyrendje határozza meg.

6. SZAKMAI SZERVEZETEK
57. szakasz
Az intézmény szakmai szervezetei gondoskodnak a nevelő-oktató munka biztosításáról és
minőségének fejlesztéséről, figyelemmel kísérik a nevelési és oktatási program megvalósítását,
gondoskodnak a célok és vívmányok eléréséről, minden évben részt vesznek az intézmény egyes
tevékenységi területeinek önértékelési folyamatában, minden negyedik vagy ötödik évben pedig
az intézmény önértékelési folyamatának az egészében, értékelik a nevelők és a szakmunkatársak
munkájának eredményét, figyelemmel kísérik és megállapítják a gyermekek munkájának
eredményét, intézkedéseket foganatosítanak a gyermekekkel végzett nevelési és oktatási munka
egységesítése és összehangolása céljából és határoznak az oktató-nevelő munkát érintő egyéb
szakmai kérdésekről.
Az intézmény szakmai szervezetei a következők:
1. nevelési és oktatási tanács;
2. azon nevelők, ápolónő-nevelők és ápolónők szaktestülete, akik a bölcsődei nevelői
csoportban dolgoznak;
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3. a nevelők életkori csoportok szerinti szaktestülete;
4. fejlesztéstervezési testület;
5. inklúzíós oktatási szakcsoport;
6. az erőszak megfékezése érdekében létrejött szakcsoport;
7. az igazgató által meghatározott feladatok, programok vagy projektumok megvalósítására
alapított más szakcsoportok és csapatok (testnevelési-, sport- és rekreációs nevelői szakmai
csapat, a beszédfejlesztés céljából létrejött nevelői szakmai csapat, környezetvédelmi nevelői
szakmai csapat, bábozók magyar és szerb nyelvű nevelői csapata, a zenei nevelést irányító
nevelői szakmai csapat, az esztétikai megmunkálást és értékelést fejlesztő nevelői szakmai csapat,
a magyar, illetve szerb nyelv, mint környezetnyelv tanulását irányító nevelői szakmai csapat stb.);
8. pedagógiai kollégium.
58. szakasz
A nevelési és oktatási tanácsot a nevelők, a szakmunkatársak, az ápolónők és
ápolónő-nevelők, a munkatársak, a pedagógiai asszisztens és a segédigazgató alkotják. A
nevelési és oktatási tanács munkáját az intézmény igazgatója vezeti.
A tervezésfejlesztési szaktestületet a nevelők és a szakmunkatársak képviselői,
Zenta Község és a szülők tanácsának képviselői, az igazgató és a segédigazgató alkotják.
A tervezésfejlesztési szaktestület elkészíti az intézmény fejlesztési tervének
javaslatát, amely tartalmazza a nevelő-oktató munka megvalósításának elsődleges célkitűzéseit,
előterjeszti a tervet és a tevékenységek hordozóit, mércéket állít fel a tervezett tevékenységek és
az intézmény fejlődésére hatással bíró egyéb kérdések értékelése céljából.
Az inklúzíós oktatási szakcsoportot az igazgató, a segédigazgató, a nevelők
(beleértve a kiegészítő támogatásra szoruló gyermekek nevelőjét is) és a szakmunkatársak
alkotják.
Az erőszak megfékezése érdekében létrejött szakcsoportot az igazgató, a
segédigazgató, a nevelők és szakmunkatársak, a szülők tanácsának képviselői és az intézmény
titkára alkotják.
A Pedagógiai kollégiumot az igazgató, a segédigazgató, a pedagógus, az intézmény
titkára, a szülők tanácsának képviselője és minden szervezési egységből egy-egy nevelő alkotja,
munkáját és üléseit az igazgató, illetve a segédigazgató vezeti le.
A Pedagógiai kollégium megvitatja és véleményt mond az intézmény igazgatójának
munkájával kapcsolatban, amelyek a következőkre vonatkoznak:
- az intézmény nevelési és oktatási programjának és valamennyi tevékenysége megvalósításának
tervezése és megszervezése;
- gondoskodás a nevelő-oktatói munka a minőségének, önértékelésének, a megvalósított
vívmányoknak biztosításáról és fellendítéséről;
- gondoskodás az intézmény fejlesztési tervének megvalósításáról;
- együttműködés Zenta Község szerveivel, a szervezetekkel és az egyesületekkel;
- a nevelő-oktató munka és a pedagógiai gyakorlat pedagógiai-instruktív betekintésének
megszervezése, végzése és minőségének figyelemmel kísérése, valamint a nevelők és a
szakmunkatársak munkájának fejlesztése és tökéletesítése;
- a foglalkoztatottak szakmai képzésének megtervezése és annak végrehajtása, beleértve a
tanári, nevelői és szakmunkatársi cím megszerzésére vonatkozó eljárás lefolytatását is.
A Pedagógiai kollégium ülését az igazgató, illetve a segédigazgató vezeti le.
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V. A GYERMEKEK BEÍRATÁSA AZ INTÉZMÉNYBE
59. szakasz
Az intézmény a gyermeket a gyermek szüleinek vagy gyámjának kérelmére írathatja be.
Az intézménybe minden, az iskolába indulás előtti évben levő gyermeket be kell íratni.
A beíratkozáshoz szükséges okmányok mellett a szülőnek be kell nyújtania a a gyermek
egészségi vizsgálatát tanúsító bizonylatot.
Amennyiben nem merül fel ok a felbontására, a szülővel megkötött szerződés
meghatározatlan ideig érvényes.
A gyermekek kiíratása az intézményből csak azt követően lehetséges, miután a szülő,
illetve a gyám rendezte az intézmény irányában fennálló tartozását.
Az a szülő vagy gyám, akinek a gyermeke korábban nem vett részt az intézményben
végzett nevelő-oktató munkában, köteles az öt és fél év és hat és fél éves kor közötti gyermeket az
intézménybe beíratni, hogy az részt vegyen az iskola-előkészítő programban, de joga van
megválasztani, melyik objektumba íratja gyermekét, amennyiben az szabad férőhellyel rendelkezik.
A négyórás iskola-előkészítő program ingyenes.
Az intézmény a szülők állandó lakóhelyére való tekintet nélkül köteles minden gyermeket
beíratni az iskola-előkészítő programban való részvétel céljából.
Zenta Község illetékes szerve nyilvántartást vezet és értesíti az intézményt azon
gyermekekről, akik elérték az iskola-előkészítő programban való részvételhez szükséges korhatárt.
Az intézmény értesíti a szülőket, illetve a gyámokat, valamint Zenta Községet azon
gyermekekről, akiket nem írattak be, vagy nem vesznek részt rendszeresen vagy megszűntek
látogatni az iskola-előkészítő programot, Zenta Község illetékes szerve pedig megteszi a szükséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy megindítsa a szabálysértési eljárást ezen gyermekek
szüleivel szemben.
60. szakasz
A gyermekek beíratását célzó értesítést minden évben közzéteszik az intézmény
hirdetőtábláján, a beíratást pedig minden év májusában végzik.
A szülők, illetve a gyámok a kérvény mellé csatolják a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát (illetve amennyiben 3., 4. vagy további gyermekről van szó, akkor valamennyi
gyermekükét a születési sorrendjük szerint), igazolást a gyermek orvosi felülvizsgálatáról, mindkét
szülő vagy gyám személyi igazolványát és a kitöltött íratkozási lapot.
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VI. AZ INTÉZMÉNY FELELŐSSÉGE A GYERMEKEK BIZTONSÁGÁÉRT
ÉS A GYERMEKEK JOGAI
1. A GYERMEKEK BIZTONSÁGA
61. szakasz
Az intézmény a gyermek intézménybe fogadásakor köteles megismertetni a
gyermekeket és szülőket a gyermekek védelmét és biztonságát szolgáló intézkedésekről.
A munkavédelmi kérdéseket szabályzattal rendezik, mely szavatolja a
foglakoztatottak biztonságát és egészségét.
62. szakasz
Amennyiben az intézményben a gyermek megsérül, azonnal elsősegélynyújtásban
kell részesíteni, de ha súlyos testi sérülésről van szó, akkor a gyermeket azonnal be kell szállítani a
legközelebbi egészségügyi intézménybe.
63. szakasz
Sérülés vagy a gyermek hirtelen rosszulléte esetén elsősegélyt nyújt:
- a munkavédelmi előadó
- valamennyi foglalkoztatott a saját képességei és tudása szerint köteles
elsősegélyt nyújtani.
64. szakasz
Az elsősegély nyújtásához szükéséges egészségügyi eszközöket tartalmazó
szekrénykét jól látható és könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

2. VISELKEDÉSI SZABÁLYOK
65. szakasz
Az intézményben az egymásközti viszonyok egymás kölcsönös megértésén, illetve a
gyermekek, a foglalkoztatottak és a szülők személyiségének kölcsönös tiszteletben tartásán
alapulnak.
Az intézmény foglalkoztatottjai munkájuk és viselkedésük egészével kötelesek
hozzájárulni az intézményben uralkodó pozitív légkör kialakításához és fellendítéséhez.
A gyermekek, a foglalkoztatottak és a szülők intézményben való viselkedésének a
szabályairól részletesebben az intézmény viselkedési szabályzata rendelkezik, melyet az
igazgatóbizottság hoz meg.
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3. A GYERMEK JOGAI
66. szakasz
A gyermek jogait az intézményben a jóváhagyott nemzetközi szerződésekkel, a
Törvénnyel, a külön törvényekkel és ezen alapszabállyal összhangban valósítják meg,
különösen pedig a következő jogokat:
1. minőségi nevelő-oktató munka, amellyel biztosítják a törvénnyel előírt elvek és
célok megvalósulását;
2. a személyiség méltánylását;
3. a sokrétű személyi fejlődés kialakításához szükséges támogatást;
4. a diszkriminációval, erőszakkal, bántalmazással és elhanyagolással szembeni
védelmet;
5. a gyermek nevelésére jelentős hatással bíró kérdésekről kellő időben történő és
teljeskörű tájékoztatást;
6. a gyermek jogairól és kötelezettségeiről történő tájékoztatást;
7. a neveléssel kapcsolatos jogok megvalósítása érdekében kifogás vagy fellebbezés
benyújtásának lehetőségét;
8. a gyermek minden más jogának megvalósítását, a Törvénnyel összhangban.
67. szakasz
Amennyiben az ezen alapszabály 66. szakaszában szabályozott jogok megsértéséről
tudomása jut, a szülő az eset megtörténtét követő 15 napon belül bejelentést tehet az
intézmény igazgatójának, csakúgy, mintha arról értesül, hogy valamely foglalkoztatott nem
megfelelő bánásmódban részesítette a gyermeket.
Az igazgató köteles a bejelentést megvizsgálni és (amennyiben ez lehetséges) a
gyermekkel és az illetékes nevelővel, illetve a foglalkoztatottal, valamint a gyermek
szüleivel, illetve gyámjával való konzultációt követően, a bejelentéstől számított 15 napon
belül dönteni a bejelentés megalapozottságáról és a szükséges intézkedések megtételéről.
Az intézmény minden foglalkoztatottja köteles jelenteni az igazgatónak, illetve az
igazgatóbizottságnak a gyermek jogainak megsértését.
68. szakasz
Az intézményben tilos minden olyan tevékenység, amelyekkel faji, nemzeti, nyelvi,
vallási vagy nemi hovatartozás miatt, életkor, szociális vagy kulturális származás, vagyoni
állapot vagy politikai hovatartozás miatt veszélyeztetnek egyes csoportokat és egyéneket,
vagy lebecsülik azokat.
A gyermek diszkriminációjának kell tekinteni minden közvetlen vagy közvetett
különbségtételt vagy azok kezdeményezését, kizárását vagy korlátozását, melynek célja
megakadályozni a gyermek jogainak megvalósítását, vagy megszüntetni a vele való egyenlő
bánásmódot.
Az intézményben tilos a fizikai erőszak, valamint a gyermek és a foglalkoztatottak
személyiségének a megsértése.
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VII. AZ INTÉZMÉNY ALKALMAZOTTAI
1. NEVELŐK ÉS SZAKMUNKATÁRSAK
69. szakasz
A nevelő-oktató munkát az intézményben a nevelők valósítják meg, a külön törvénnyel
összhangban.
Az intézményben a nevelő-oktató munka fejlesztésére irányuló szakmai munkát a pedagógus és
más szakmunkatársak végzik, a külön törvénnyel összhangban.
70. szakasz
A nevelő feladata az, hogy szaktudásával biztosítsa az előírt célok és feladatok megvalósítását,
figyelembe véve a gyermek előzetes tudását és egyedi lehetőségeit.
71. szakasz
A szakmunkatárs feladata az, hogy saját tudásával és tanácsadó munkájával fejlessze az
intézményben megvalósuló nevelő-oktató munkát és szakmai segítséget nyújtson a
gyermekeknek, nevelőknek és a szülőknek olyan kérdésekben, melyek jelentősek a nevelés és
az oktatás szempontjából.
2. A NEVELŐK ÉS SZAKMUNKATÁRSAK KÉPZÉSE
72. szakasz
Az intézményben olyan személy végezhet nevelői munkát, aki megfelelő felsőfokú
tanulmányokat végzett a felsőfokú oktatás első fokozatán, illetve második fokozatán
hároméves tanulmányokat folytatott, felsőfokú képzettséggel, illetve megfelelő középiskolai
képzettséggel rendelkezik, a külön törvénnyel összhangban.
Amennyiben a nevelő-oktató munka a magyar nemzeti kisebbség nyelvén valósul meg, a
nevelői munkát olyan személy végezheti, aki a megfelelő képesítést magyar nyelven végzett
tanulmányok során szerezte vagy a megfelelő felsőfokú intézmény programja szerinti metodikai
vizsgát tett.
A nevelők és szakmunkatársak szükséges végzettségének fajtáit az oktatási miniszter írja
elő.
73. szakasz
Az intézménybe munkaviszonyba felvehető az a nevelő és szakmunkatárs, aki eleget tesz a
törvénnyel előírt feltételeknek, és ha:
1. megfelelő képzettsége van;
2. pszichikailag, fizikailag és egészségileg alkalmas a gyermekekkel való munkára;
3. akire bűntett elkövetése miatt jogerős ítélettel nem róttak ki legalább háromhavi feltétel
nélküli börtönbüntetést, illetve nem ítélték el családon belüli erőszak bűntette, fiatalkorú
személy elhelyezésének megváltoztatása, fiatalkorú személy elhanyagolása vagy
bántalmazása, vagy vérfertőzés bűncselekménye, csúszópénz elfogadásának vagy
adásának bűncselekménye, a nemi szabadság, a jogforgalom és az emberiesség, valamint
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a nemzetközi joggal védett javak elleni bűncselekmények csoportjába tartozó
bűncselekményért, tekintet nélkül a kiszabott büntetőszankcióra, illetve nem állapították
meg róla a törvénnyel összhangban, hogy diszkrimináló magatartást követett el;
4. a Szerb Köztársaság állampolgára.
Amennyiben a nevelő-oktató munka a nemzeti kisebbség nyelvén folyik, a személynek
rendelkeznie kell megfelelő bizonylattal azon nyelv ismeretéről, amelyen a nevelő-oktató munkát
végzi.
Az e szakasz 1. és 2. bekezdésben felsorolt feltételeket a munkaviszonyba álláskor kell
bizonyítani és a munkavégzés folyamán ellenőrzik.
Az e szakasz 1. bekezdésének 1. és 4. pontjában és 2. bekezdésében felsorolt feltételek
meglétének bizonyítékait a pályázatra való jelentkezéskor, az 1. bekezdés 2. pontjára vonatkozókat
pedig a munkaszerződés megkötése előtt kell benyújtani, míg az 1. bekezdés 3. pontjára vonatkozó
bizonyítékot az intézmény maga szerzi be.
Megszűnik a nevelő és a szakmunkatárs munkaviszonya, ha a munkaviszony időtartama alatt
megállapítják, hogy mégsem tesz eleget az ezen szakasz 1. és 2. bekezdésében felsorolt
feltételeknek, vagy ha elutasítja, hogy orvosi vizsgálatot végezzenek rajta az illetékes egészségügyi
intézményben.
74. szakasz

1)
2)

3)
4)
5)

A nevelői és szakmunkatársi munkát az a személy végezheti, akinek munkaengedélye van (a
továbbiakban: licencia).
Licencia nélkül a nevelői és szakmunkatársi munkát végezheti:
a gyakornok;
az a személy, aki eleget tesz a tanári vagy szakmunkatársi cím feltételeinek és eddigi
munkatapasztalatát az intézményen kívül szerezte, a gyakornokokra vonatkozó föltételekkel és
módon;
az a személy, aki meghatározott időre létesített munkaviszonyt a távollevő dolgozó
helyettesítésére;
az intézmény munkatársa;
a pedagógiai asszisztens.
Ezen szakasz 3. bekezdésének 1. pontjától a 3. pontig felsorolt személy a nevelői és
szakmunkatársi feladatokat licencia nélkül az intézményben létesített munkaviszony napjától
számított legfeljebb két év elteltéig végezheti.
75. szakasz
Gyakornok a Törvény értelmében az a személy, aki az intézményben ebben a minősítésben
először létesít munkaviszonyt határozott vagy határozatlan időre, teljes vagy részmunkaidővel
és a munkára való bevezetésre vonatkozó program elsajátításával és a licenciára jogosító vizsga
letételével önálló oktató-nevelő munkára, illetve szakmunkatársi munkára szerez képesítést.
A gyakornok munkaviszonya a munkaviszony létesítésének napjától számított legfeljebb két
évig tart.
A gyakornoki időtartam alatt a nevelői és a szakmunkatársi munkába való bevezetés
programjának elsajátítása céljából az intézmény a gyakornok mellé mentort jelöl ki.
A gyakornoknak egy év munkában töltött idő után joga van vizsgát tenni a licencia
megszerzéséért.
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Annak a gyakornoknak, aki két évvel munkaviszonyának létesítése után sem teszi le a
licencia megszerzéséhez szükséges vizsgát – megszűnik munkaviszonya.
Annak a személynek, aki elsajátította a nevelői és a szakmunkatársi munkába való bevezetés
programját, joga van vizsgáznia a licencia megszezéséért.
A licencia megszerzéséhez szükséges programot, az ezen program elsajátításának ellenőrzési
módját, a vizsgáztatás költségeit és annak az igazgatási szervnek a kijelölését, ahol a licencia
megszezéséért folytatott vizsgáztatás lezajlik – az oktatási miniszter írja elő.
76. szakasz
A nevelői és szakmunkatársi feladatokat elláthatja a gyakorlati időn lévő gyakornok.
A gyakorlati időn lévő gyakornok a licenciával rendelkező nevelő vagy szakmunkatárs
közvetlen felügyelete alatt sajátítja el a munkába való bevezetésre és a licencia vizsga letételére
vonatkozó programot.
Az intézmény és a gyakorlati időn lévő gyakornok szerződést kötnek a legalább egy és
legfeljebb két évig tartó gyakorlati időről.

Az e szakasz 3. bekezdése szerinti szerződéssel nem létesül munkaviszony.
A gyakorlati időn lévő gyakornoknak döntéshozatali jog nélkül joga van részt venni a
szakmai szervezetek munkájában.
Az ezen szakasz 2. bekezdésében feltüntetett jogok megvalósításakor a Törvény
gyakornokokra vonatkozó előírásai vonatkoznak.
77. szakasz
Licenciára jogosul az a nevelő és szakmunkatárs, aki elsajátította a tanár, a nevelő vagy
szakmunkatárs munkába való bevezetésére vonatkozó programot és letette a licenciához szükséges
vizsgát.
A Minisztérium köteles a vizsga letételétől számított 60 napon belül az e szakasz 1. bekezdése
szerinti követelményeknek eleget tevő személynek kiadni a licenciát.

78. szakasz
Érvényességi ideje alatt a licencia felfüggeszthető, a Törvény 127. szakaszával összhangban, és
ez idő alatt a foglalkoztatottnak nincs joga az intézményben dolgozni.
79. szakasz
A licencia megvonható a nevelőtől és a szakmunkatárstól, a Törvény 128. szakaszával
összhangban.
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80. szakasz
A nevelő és a szakmunkatárs köteles továbbképezni magát a nevelő-oktató munka sikeresebb
teljesítése és fellendítése érdekében, és a szakmai továbbképzés során professzionálisan
előrehaladhat: iskoláskor előtti tanácsos, független pedagógiai tanácsos, pedagógiai
főtanácsos és pedagógiai legfelső tanácsos rangba léphet elő.
A nevelő vagy a szakmunkatárs a megszerzett címért megnövelt fizetésre jogosul.
A nevelőnek vagy szakmunkatársnak évente három nap időtartamban joga van távol
maradni az intézményből a szakmai továbbképzésen történő részvétele miatt. A nevelők és a
szakmunkatársak szakmai továbbképzés miatti távolmaradásának beosztását a pedagógiai
kollégium tervezi.
Az állandó szakmai továbbképzés megszervezésének programjait és módját, követelményeit,
a cím megszerzéséről és a szakmai előrehaladás eljárásáról szóló bizonyítvány
formanyomtatványát – a miniszter írja elő.

VIII. A MUNKAVISZONY ÉS A FEGYELMI FELELŐSSÉG
1.

MUNKAVISZONY
81. szakasz

A dolgozó felvétele az intézménybe a következők alapján történik:
1. a kiírt pályázat alapján az igazgató végleges döntést hoz a jelölt kiválasztásáról;
2. a foglalkoztatott beleegyezésével történő átirányítási megegyezés alapján.
Az átirányítási megegyezés alapján, ezen szakasz 1. bekezdésének 2. pontja szerint a
foglalkoztatott átirányítható oktatási-nevelési intézményből vagy a Minisztériumból.
A munkaviszonyba való felvétel érdekében a pályázatot az intézmény igazgatója írja ki.
A nevelő vagy a szakmunkatárs felvételének folyamata során az igazgató elvégzi a jelöltek
szűkebb csoportjának kiválasztását, akiket a pályázatra való jelentkezés határidejének lejártát
követő nyolc napon belül a pszichofizikai alkalmasság előzetes kivizsgálására utal. A
gyermekekkel való munkára vonatkozó pszichofizikai alkalmasság kivizsgálását az illetékes
foglalkoztatási szolgálat végzi, a szabványok szerinti eljárást alkalmazva. Az alkalmassági
vizsgálat eredményének megérkezését követően nyolc napon belül az igazgató kikéri az
igazgatóbizottság véleményét.
Az igazgatóbizottság véleményének beérkezését követő nyolc napon belül az igazgató
határozatot hoz a jelölt kiválasztásáról.
A kiválasztásról szóló határozattal elégedetlen jelölt a kiválasztásról szóló határozat átvételét
követő nyolc napon belül kifogást nyújthat be az igazgatóbizottsághoz.
Ha az igazgatóbizottság a megszabott határidőben nem dönt a kifogásról, vagy ha a jelölt
elégedetlen a másodfokú döntéssel, 15 napon belül bírósághoz fordulhat.
Ha a pályázaton egy jelöltet sem választottak ki, akkor új pályázatot kell kiírni.
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82. szakasz
Meghatározott időre, pályázat nélkül munkaviszonyba felvehető egy személy a következők
szerint:
1) a távollevő alkalmazott 60 napig történő helyettesítésére;
2) az alkalmazott átirányításáig, illetve a kiírt pályázaton a kiválasztásról szóló határozat végleges
jogerőre emelkedéséig;
3) a jelölt kiválasztásáig – ha a pályázatra egy pályázó sem jelentkezett, vagy ha a jelentkezett
pályázók egyike sem tesz eleget a megszabott feltételeknek, de legfeljebb a tanév befejezéséig.
83. szakasz
Meghatározott időre a kiírt pályázat alapján munkaviszonyba felvehető egy személy a
következők szerint:
1) a távollevő alkalmazott 60 napon túli helyettesítésére
2) gyakornoki minőségben
3) a pedagógiai asszisztensi munka elvégzésére.
A pedagógiai asszisztensi munka elvégzésére az intézményben minden tanévre vonatkozóan 12
hónapos munkaszerződést kötnek.
84. szakasz
A nevelési-oktatási program, az éves munkaprogram és az órák beosztása alapján
az igazgató minden iskolai évben határozatot hoz arra vonatkozóan, hogy az egyes nevelőket és
szakmunkatársakat teljes vagy részmunkaidős munkaviszony keretében foglalkoztatja.
Annak a nevelőnek és szakmunkatársnak, aki az előírt pedagógiai normának csak
egy részére kapott beosztást, részmunkaidős foglalkoztatotti státusa van.
85. szakasz
Az intézmény a licenciával rendelkező, határozatlan időre szóló munkaviszonyba felvett
nevelővel és a szakmunkatárssal próbaidőben állapodhat meg.
Az e szakasz 1. bekezdésétől eltérően a próbaidőben megállapodhatnak az egy évet meghaladó
határozott időre szóló munkaviszony esetében is.
A próbaidőt munkaszerződés határozza meg, és legfeljebb hat hónapig tarthat.
A nevelőnek és a szakmunkatársnak, aki beosztás nélkül maradt, megszűnik a munkaviszonya.
A munkaviszony a felmondási határidő napján szűnik meg, végkielégítéshez való jog nélkül. A
felmondási határidő 15 munkanap.

86. szakasz
Az intézményben foglalkoztatottak jogosultak szabadságra és a munkahelytől való
távolmaradásra a munkáról szóló általános előírásokkal, az intézmény kollektív szerződésével,
illetve a munkaszerződéssel összhangban.
A foglalkoztatottak szabály szerint az évi szabadságot a nyári szünet idején
használják ki.
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2. FEGYELMI FELELŐSSÉG
87. szakasz
Az intézmény foglalkoztatottja felelős:
- a kollektív szerződésben és a foglalkoztatottak fegyelmi és anyagi felelősségéről szóló
szabályzatban meghatározott, a munkaviszonyból eredő kötelezettségek kisebb megsértéséért;
- a Törvényben előírt, munkaviszonyból eredő kötelezettség súlyos megsértéséért;
- az intézménynek szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott
anyagi kárért, a törvénnyel összhangban.
Az alkalmazottak anyagi és fegyelmi felelősségéről szóló kérdéskört (fegyelmi eljárás
megindítása, lefolytatása és a fegyelmi intézkedésekről szóló döntéshozatal) a Törvény, az
intézmény kollektív szerződése és a dolgozók fegyelmi és anyagi felelősségéről szóló
szabályzat írja elő.
88. szakasz
Az intézmény foglalkoztatottjának munkaviszonya az igazgató határozata alapján szűnik meg, a
Törvénnyel és az intézmény kollektív szerződésével összhangban.
89. szakasz
A foglalkoztatott a jogaival, kötelezettségeivel és felelősségével kapcsolatos határozat ellen, az
igazgató határozatának kézbesítésétől számított 8 napon belül kifogást nyújthat be az
igazgatóbizottsághoz.
A kifogás benyújtásának napjától számított 15 napon belül az igazgatóbizottság köteles dönteni
a kifogás ügyében.
Az igazgatóbizottság végzésével elveti a kifogást, ha azt határidőn túl adták be, nem
megengedett, vagy azt nem az arra jogosult személy nyújtotta be.
Az igazgatóbizottság határozatával elutasítja a kifogást, ha megállapítja, hogy a
határozat meghozatala szabályosan történt és hogy a határozat a törvényen alapszik, a kifogás
pedig alaptalan.
Ha az igazgatóbizottság megállapítja, hogy az elsőfokú eljárás során fontos tényeket
hiányosan vagy tévesen állapítottak meg, hogy az eljárásban nem vették figyelembe az eljárás
olyan szabályait, amelyek kihatással voltak a döntésre, vagy ha a kifogásolt határozat
rendelkező része nem világos, vagy ellentmondásban áll az indokolással, akkor az elsőfokú
határozatot saját határozatával megsemmisíti és visszautalja az igazgatónak az elsőfokú eljárás
újbóli lefolytatására.
Az új határozat ellen a foglalkoztatottnak joga van kifogással élni.
Ha az igazgatóbizottság nem határoz a kifogásról, vagy ha a foglalkoztatott
elégedetlen a másodfokú határozattal, a határozat meghozatalára megszabott határidő leteltétől,
vagy a határozat átvételétől számított 15 napon belül az illetékes bírósághoz fordulhat.
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IX. ÁLTALÁNOS AKTUSOK
90.

szakasz

A nevelési és oktatási tevékenység szervezésének és végrehajtásának érdekében, az intézmény a
törvénnyel összhangban meghozza az iskoláskor előtti programot, a fejlesztési tervet, az éves
munkatervet és az intézmény alapszabályát, továbbá:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Az intézmény kollektív szerződését, illetve munkaszabályzatát;
A szervezetről és a munkakörök besorolásáról szóló szabályzatot;
A foglakoztatottak biztonságáról és egészségvédelméről szóló szabályzatot;
A munkahelyi kockázat felméréséről szóló aktust;
A gyermekek, a foglalkoztatottak és a szülők viselkedéséről szóló szabályzatot;
Az igazgatóbizottság és az intézmény más szerveinek ügyrendjét;
Más általános aktusokat, melyek meghozatali kötelezettsége a Törvényből és ezen
alapszabályból ered.
91. szakasz
Amennyiben törvénnyel nem látták elő, hogy az intézmény egyes általános aktusainak
meghozatala az intézmény igazgatójának hatáskörébe tartozik, akkor az intézmény általános
aktusait az igazgatóbizottság hozza meg.
Az intézmény igazgatója felelősséggel tartozik a saját hatáskörébe tartozó egyedi és általános
aktusok törvényes és határidőben történő meghozataláért és azok végrehajtásáért, az
igazgatóbizottság pedig felelős a saját hatáskörébe tartozó minden általános aktus határidőben
történő meghozataláért és azok egymással való összehangolásáért, a törvénnyel összhangban.
92. szakasz
Az alapszabály autentikus magyarázatára az igazgatóbizottság jogosult.
Az általános aktusokat az intézmény hirdetőtábláján hirdetik ki és azok a kihirdetés napjától
számított nyolcadik napon lépnek hatályba.
Kivételesen, ki lehet kötni korábbi hatálybalépést, vagy az aktus egészének vagy
egyes rendelkezéseinek visszamenőleges hatályát, amennyiben ez kedvezőbb és amennyiben az
azt szabályozó viszonyok lehetővé teszik.

X. BIZOTTSÁGOK ÉS SZAKMAI TESTÜLETEK
93. szakasz
Az igazgatóbizottság és az igazgató döntésükkel bizottságokat és szakmai testületeket
hozhatnak létre, a törvények, az általánosok aktusok és a kötelezettségek végrehajtása
érdekében.
A bizottságok és a szakmai testületek munkáját részletesebben az igazgatóbizottság,
illetve az e tesületeket létrehozó szerv ügyrendje szabályozza, ám azok döntéshozatali
hatáskörüket nem ruházhatják át e testületekre.
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XI. ÜGYVITELI ÉS HIVATALI TITOK
94. szakasz
Ügyviteli titoknak számítanak a törvénnyel, ezen alapszabállyal és más általános aktusokkal
meghatározott bizonylatok és adatok, amelyeknek a nem arra felhatalmazott személlyel való
ismertetése ellentétben állna az intézmény ügyvitelével, károsítaná az intézmény érdekeit és
ügyviteli tekintélyét, ha a törvény másképp nem rendelkezik.
A bizonylatokat és adatokat, amelyeket ügyviteli titoknak nyilvánítottak, más
személyekkel csak az intézmény igazgatója és titkára ismertetheti.
A hivatali titok őrzése minden alkalmazott kötelezettsége, a munkaviszony
megszűnését követően is.
95. szakasz
A törvénnyel meghatározott adatokon kívül, hivatali titoknak számítanak:
- a rendkívüli helyzetekben foganatosítandó intézkedésekkel kapcsolatos adatok és eljárási mód;
- a vagyon és az objektumok fizikai és technikai biztosításának terve;
- a helyi önkormányzati egység szervei részére előkészített adatok;
- szerződések, ajánlatok, az ügyvitel és a foglalkoztatottak fizetése;
- más adatok, amelyeket az igazgatóbizottság hivatali, illetve ügyviteli titokká nyilvánít.
96. szakasz
Professzionális titoknak számítanak a foglalkoztatottak és a gyermekek életére vonatkozó
intim és személyi adatok, adatok a polgárok és a gyermekek szüleinek kérvényeiből, melyek
ismertetése és nyilvánosságra hozatala erkölcsi vagy anyagi kárt okozna a foglalkoztatottnak, a
gyermeknek, illetve a gyermek szüleinek vagy
harmadik személyeknek.
97. szakasz
A foglalkoztatott, aki munkája során felhasználja azon okmányokat és dokumentumokat,
amelyek ügyviteli vagy professzionális titoknak számítanak, köteles azokat kizárólag az
intézmény helyiségeiben használni és úgy
őrizni, hogy lehetetlenné tegye azok harmadik személy részéről történő felhasználását.
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XII. A SZTRÁJKRA VALÓ JOG
98. szakasz
Az intézmény foglalkoztatottai a sztrájkra való jogukat A sztrájkról szóló törvénnyel, ezen
alapszabállyal és az intézmény kollektív szerződésével összhangban valósítják meg, azzal a
feltétellel, hogy biztosítják a munkafolyamat minimumát, ami a gyermek tartózkodását,
gondozását, őrzését és táplálását jelenti.
Az intézmény köteles, hogy a sztrájk idején biztosítsa a munkát minden
objektumban, éspedig:
- a gyermekek fogadását;
- a gyermekekről való gondoskodást szabadon választott tevékenységek
megszervezésével;
- teljes gondozás nyújtását;
- a gyermekeknek az intézményben való tartózkodásának ideje alatti élelmezését.
Az ezen szakasz 2. bekezdésében felsorolt feltételek megvalósításának módját az
igazgató határozza meg, a sztrájkbizottság véleményének kikérése után.

XIII. A FOGLALKOZTATOTTAK ÉS MÁS ÉRDEKELT
SZEMÉLYEK TÁJÉKOZTATÁSA
99. szakasz
Az intézmény foglalkoztatottainak és más érdekelt személyeknek joga van arra, hogy
értesüljenek az intézmény szerveinek határozatairól és egyéb kérdésekről, összhangban a
törvénnyel, ezzel az alapszabállyal és más általános aktusokkal.

100. szakasz
Az igazgatóbizottság, az igazgató, a szakmai szervezetek, a szülők tanácsa határozatainak
kihirdetése az intézmény hirdetőtábláján való közzététellel történik.
101. szakasz
Minden érdekelt személynek joga van az intézmény okmányaiba való betekintésre,
kivéve ha hivatalos vagy professzionális titokról van szó.
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XIV. AZ INTÉZMÉNY PÉNZELLÁTÁSA
102. szakasz
Az intézmény munkájához eszközöket biztosítanak:
1. a Szerb Köztársaság költségvetéséből
- az iskolába indulás előtti évben az iskola-előkészítő program teljesítésére;
- a fejlődési nehézséggel küzdő és a szülői gondviselés nélküli gyermekek iskoláskor előtti
programjának megvalósítására;
2. Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből
- a gazdasági ár egy részére biztosítanak eszközöket, a törvénnyel összhangban, az autonóm
tartomány területén levő intézményeknek az iskoláskor előtti intézménybe járó harmadik, illetve
negyedik gyermek intézményben tartózkodása költségeinek egy részét megtérítve;
3. Zenta Község költségvetéséből:
- az iskoláskor előtti nevelési és oktatási tevékenység megvalósítására (az iskoláskor előtti korú
gyermekek félnapos és egész napos tartózkodása, étkeztetése, gondozása és megelőző védelme) az egy
gyermekre jutó átlagos gazdasági ár 80 százalékában, ideértve az óvodákban foglalkoztatottaknak járó
kereseteket, térítéseket és egyéb járandóságokat, a munkáltatót terhelő szociális járulékokat,
végkielégítéseket, valamint az iskoláskor előtti intézmény foglalkoztatottjainak járó segélyeszközöket és
az egyéb folyó kiadásokat;
- a foglalkoztatottak szakmai továbbképzésére

- az iskola székhelyétől két kilométernél távolabb élő gyermekek és kísérőik szállítására az
iskola-előkészítő program látogatása végett, a fejlődési nehézséggel küzdő gyermekek és
szállítására, elhelyezésére és étkeztetésére, tekintet nélkül lakhelyüknek az iskolától való
távolságára;
- nagyberuházásokra;
- a gyermek védelmére és biztonságára, a Törvény 42. szakaszában előírt kötelezettségekkel
összhangban;
- egyéb folyó kiadásokra, amelyekre nem biztosítanak eszközöket a Szerb Köztársaság
költségvetésében.
4. közvetlenül a szolgáltatást igénybe vevő gyermek szüleitől (az egy gyermekre jutó átlagos
gazdasági ár 20 %-a összegben),
5. adományozásból és támogatásból
6. egyéb forrásokból, a Törvénnyel összhangban.
103. szakasz
Az intézmény a gyermekek szüleinek hozzájárulásából, a Zenta Községtől,
adományozóktól és támogatóktól kapott, vagy a kiegészítő tevékenységből származó módon
biztosíthat eszközöket a iskoláskor előtti képzés minőségének javítására.
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XV. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
104. szakasz
Ezen alapszabály hatályba lépését követően érvényét veszti az intézmény 12/3
számú, 2010. októbert 21-én meghozott alapszabálya, valamint az intézmény általános
aktusainak azon rendelkezései, melyek vele ellentétben állnak.
105. szakasz
Ez az alapszabály a Zenta Község Képviselő-testületének jóváhagyását követően, az
intézmény hirdetőtábláján való kihirdetése utáni nyolcadik napon lép hatályba.

Az igazgató bizottság
elnöke
-----------------------------------(Lengyel Anna)

Az alapszabály közzétéve az intézmény hirdetőtábláján a 2012. év______ napján.
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222.
Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005., 72/2009. sz. – más
törvény, 88/2010., 99/2010. és 57/2011. szám) 13. szakaszának 2. bekezdése és 219. szakaszának 4.
bekezdése, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja 5/2011. szám) 46.
szakasza 1. bekezdésének 7. és 33. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2012.
október 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEN KÍVÜL
ELHALÁLOZOTTAK HALÁLA IDŐPONTJÁNAK ÉS OKÁNAK SZAKAVATOTT
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ÉS A HALÁLESET IGAZOLÁSÁNAK KIADÁSÁRA A ZENTAI
EGÉSZSÉGHÁZBAN FOGLALKOZTATOTT ORVOSDOKTOROK
MEGHATÁROZÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
1. szakasz
Ezzel a határozattal a képviselő-testület módosítja és kiegészíti a Zenta község területén
egészségügyi intézményen kívül elhalálozottak halála időpontjának és okának szakavatott
megállapítására és a haláleset igazolásának kiadására a Zentai Egészségházban foglalkoztatott
orvosdoktorok meghatározásáról szóló határozatot (Zenta Község Hivatalos Lapja, 14/2011. és
25/2012. szám).
2. szakasz
A Zenta község területén egészségügyi intézményen kívül elhalálozottak halála időpontjának és
okának szakavatott megállapítására és a haláleset igazolásának kiadására a Zentai Egészségházban
foglalkoztatott orvosdoktorok meghatározásáról szóló határozat I. részében a „Dr. DUDÁS
KRISZTIÁN” szavak helyébe a „Dr. BÁLÓ HAJNALKA” szavak kerülnek.
3. szakasz
Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Indokolás:
Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005., 72/2009. sz. –
másik törvény, 88/2010., 99/2010. és 57/2011. szám) 13. szakasza 2. bekezdésének rendelkezése
előírja, hogy a község, illetve a város saját területén biztosítja a halottkémszolgálat működését.
Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005., 72/2009. sz. –
másik törvény, 88/2010., 99/2010. és 57/2011. szám) 219. szakaszának 4. bekezdése előírja, hogy a
községi, illetve városi hatásköri szerv határozza meg az egészségügyi intézményen kívül
elhalálozottak halálának időpontját és okát szakavatottan megállapító és a haláleset igazolását kiadó
orvosdoktorokat.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1.
bekezdésének 7. és 33. pontja alapján a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban
meghozza a jogszabályokat és egyéb általános aktusokat, valamint a törvénnyel és a jelen
statútummal összhangban egyéb teendőket is ellát.
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Zenta Községi Képviselő-testülete 2011. december 27-én megtartott ülésén meghozta a Zenta
község területén egészségügyi intézményen kívül elhalálozottak halála időpontjának és okának
szakavatott megállapítására és a haláleset igazolásának kiadására a Zentai Egészségházban
foglalkoztatott orvosdoktorok meghatározásáról szóló határozatot, amelyet a Zentai Községi
Képviselő-testület 2012. szeptember 6-án módosított és kiegészített.
A Zentai Egészségház igazgatója, dr. Lengyel Víg Ibolya 2012. szeptember 7-i levelében
tájékoztatta Zenta Község Közigazgatási Hivatalának Általános közigazgatási és társadalmi
tevékenységi osztályát, hogy dr. Dudás Krisztián helyett, akinek a munkáltatóval a munkaviszony
megszűnéséről megkötött megállapodása alapján 2012. augusztus 15-én megszűnt a munkaviszonya
ebben az intézményben, munkáját és feladatait a mentőszolgálatban dr. Báló Hajnalka végzi, akit
ezért feltétlenül a Zenta Község területén egészségügyi intézményen kívül elhalálozottak halála
időpontjának és okának szakavatott megállapítására és a haláleset igazolásának kiadására illetékes
orvosdoktorként kell meghatározni.
A Zentai Községi Tanács, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok
meghatalmazott előterjesztője megállapította a Zenta Község területén egészségügyi intézményen
kívül elhalálozottak halála időpontjának és okának szakavatott megállapítására és a haláleset
igazolásának kiadására a Zentai Egészségházban foglalkoztatott orvosdoktorok meghatározásáról
szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozatjavaslatot, és továbbította azt Zenta
Község Képviselő-testületéhez megvitatás és elfogadás végett.
A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács határozatjavaslatát
és a Zentai Községi Képviselő-testület egészségügyi és szociális politikai, illetve káder-,
mandátumügyi és mentelmi bizottságának véleményét a Zenta Község területén egészségügyi
intézményen kívül elhalálozottak halála időpontjának és okának szakavatott megállapítására és a
haláleset igazolásának kiadására a Zentai Egészségház orvosdoktorainak meghatározásáról szóló
határozat módosítására és kiegészítésére vonatkozóan, a rendelkező rész szerinti határozatot hozta.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat
ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A belgrádi
Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül
közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 5-8/2012-I
Kelt: 2012. október 29.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke
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223.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám)
32. szakaszának 6. pontja és Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011.
szám) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012. október 29.-én
tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG TAGGYŰLÉSÉBEN ZENTA KÖZSÉG
KÉPVISELŐJÉNEK FELMENTÉSÉRŐL
1. szakasz
A Községi Képviselő-testület felmenti Zenta község képviselőjét a Szabadkai Regionális
Hulladéklerakó Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésében, éspedig:
Goran Jovanović Zenta, Ősz Szabó János 12. szám alatti lakost.
2. szakasz
Ez a határozat meghozatalának napján lép hatályba, és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos
Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 02-42/2012-I
Kelt: 2012. október 29.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

Indokolás
2011. szeptember 3-án a Szabadka, Lazar Nešić tér 1. szám alatti székhelyű Szabadkai
Regionális Hulladéklerakó Hulladékgazdálkodási Kft. levélben értesítette a Zentai Községi
Képviselő-testület elnökét arról, hogy a 2011. október–decemberi időszakban a Szabadkai
Regionális Hulladéklerakó Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében az
alapítók községi képviselő-testületei által kinevezett összes képviselőnek és helyettes képviselőnek
letelik a mandátuma, és hogy a társaság zavartalan és sikeres irányításának biztosítása érdekében
időben ki kell választani az új képviselőket és helyettes képviselőket az elkövetkező négyéves
megbízatási időszakra. Figyelembe véve az említett levélben leírtakat a Zentai Községi Képviselőtestület 2011. október 4-én meghozta a Szabadkai REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓ
Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében a képviselő és a helyettes
képviselő kinevezéséről szóló határozatot (020-70/2011-I. szám alatti határozat). A
tárgyhatározattal a Társaság közgyűlésébe Zenta község képviselőjének Goran Jovanović Zenta,
Ősz Szabó János 12. szám alatti lakost, helyettesévé pedig Nataša Ademi Zenta, Dositej Obradović
29/2. sz. alatti lakost nevezte ki a képviselő-testület. A szóban forgó személyek 2011. december 12ével kerültek kinevezésre.
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Mivel Goran Jovanovićnak a Zentai Községi Tanács településrendezéssel és kommunális
ügyekkel megbízott tagjaként letelt a mandátuma, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal
városrendezési és kommunális osztálya kidolgozta nevezett személynek mint a Szabadkai
REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓ Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
közgyűlése képviselőjének felmentéséről szóló határozatjavaslatot, és megvitatása és megállapítása
végett a Zentai Községi Tanácshoz továbbította.
A Zentai Községi Tanács 2012. október 2-án tartott ülésén meghozta a 47-288/2012 szám alatti
végzést, amellyel megerősíti
a Szabadkai REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓ
Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében a képviselő felmentéséről
szóló határozatjavaslatot, és megvitatása és elfogadása végett a Zentai Községi Képviselőtestülethez továbbította.
A fentiek alapján a községi képviselő-testületnek a Szabadkai REGIONÁLIS
HULLADÉKLERAKÓ Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében a
képviselő felmentéséről szóló határozatjavaslatnak a javasolt szövegben való megvitatását és
elfogadását javasoljuk.

224.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32.
szakaszának 6. pontja, Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám)
46. szakaszának 7. pontja, továbbá a Topolya, Csóka, Magyarkanizsa, Kishegyes, Zenta és
Szabadka község területén keletkező települési szilárdhulladékkal gazdálkodó korlátolt felelősségű
társaság megalapításáról szóló szerződés 17. szakaszának 3. és 6. bekezdése alapján Zenta Község
Képviselő-testülete 2012 október 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT
A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG TAGGYŰLÉSÉBEN ZENTA KÖZSÉG
KÉPVISELŐJÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL
1. szakasz
A Szabadkai REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓ Hulladékgazdálkodási Korlátolt
Felelősségű Társaság taggyűlésébe Zenta község képviselőjévé a Községi Képviselő-testület
kinevezi:
mgr. Domány Zoltán Zenta, Tiszavirág sétány 1. sz. alatti lakost.
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett személy mandátuma 2015. december 12-éig tart.
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2. szakasz
Ez a határozat meghozatalának napján lép hatályba, és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos
Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 02-43/2012-I
Kelt: 2012. október 29.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

Indokolás
2011. szeptember 3-án a Szabadka, Lazar Nešić tér 1. szám alatti székhelyű Szabadkai
Regionális Hulladéklerakó Hulladékgazdálkodási Kft. levélben értesítette a Zentai Községi
Képviselő-testület elnökét arról, hogy a 2011. október–decemberi időszakban a Szabadkai
Regionális Hulladéklerakó Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében az
alapítók községi képviselő-testületei által kinevezett összes képviselőnek és helyettes képviselőnek
letelik a mandátuma, és hogy a társaság zavartalan és sikeres irányításának biztosítása érdekében
időben ki kell választani az új képviselőket és helyettes képviselőket az elkövetkező négyéves
megbízatási időszakra. Figyelembe véve az említett levélben leírtakat a Zentai Községi Képviselőtestület 2011. október 4-én meghozta a Szabadkai REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓ
Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében a képviselő és a helyettes
képviselő kinevezéséről szóló határozatot (020-70/2011-I. szám alatti határozat). A
tárgyhatározattal a Társaság közgyűlésébe Zenta község képviselőjének Goran Jovanović Zenta,
Ősz Szabó János 12. szám alatti lakost, helyettesévé pedig Nataša Ademi Zenta, Dositej Obradović
29/2. sz. alatti lakost nevezte ki a képviselő-testület. A szóban forgó személyek 2011. december 12ével kerültek kinevezésre.
Mivel Goran Jovanovićnak a Zentai Községi Tanács településrendezéssel és kommunális
ügyekkel megbízott tagjaként letelt a mandátuma, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal
városrendezési és kommunális osztálya kidolgozta mgr. Domány Zoltánnak a Szabadkai
REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓ Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
közgyűlésének képviselőjévé való kinevezéséről szóló határozatjavaslatot, és megvitatása és
megállapítása végett a Zentai Községi Tanácshoz továbbította.
A Zentai Községi Tanács 2012. október 2-án tartott ülésén meghozta a 47-289/2012 szám alatti
végzést,
amellyel
megerősíti
a
Szabadkai
REGIONÁLIS
HULLADÉKLERAKÓ
Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében a képviselő kinevezéséről
szóló határozatjavaslatot, és megvitatása és elfogadása végett a Zentai Községi Képviselőtestülethez továbbította.
A fentiek alapján a községi képviselő-testületnek a Szabadkai REGIONÁLIS
HULLADÉKLERAKÓ Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében a
képviselő kinevezéséről szóló határozatjavaslatnak a javasolt szövegben való megvitatását és
elfogadását javasoljuk.
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225.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009.
szám) 53. szakaszának 1. bekezdése, 54. szakaszának 2., 3., 10. és 15. bekezdése és 55. szakasza 3.
bekezdésének 4. 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. október 29.-én tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI SNEŽANA-HÓFEHÉRKE ÓVODA IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGJAINAK
FELMENTÉSÉRŐL
I.
A Községi Képviselő-testület felmenti a Zentai Snežana-Hófehérke Óvoda igazgatóbizottságának
tagjait, éspedig:
– Szőke Beátát, a foglalkoztatottak képviselőjét,
– Zsoldos Kornéliát, a foglalkoztatottak képviselőjét,
– Mijatov Zoranát, a foglalkoztatottak képviselőjét,
– Kállai Zsoltot, a helyi önkormányzat képviselőjét,
– dr. Kovács Kis Katalint, a helyi önkormányzat képviselőjét,
– Mészáros Ilonát, a helyi önkormányzat képviselőjét,
– Dijana Nikočev-Bukvićot, a szülők képviselőjét,
– Bővíz Hajnalkát, a szülők képviselőjét,
– Lengyel Annát, a szülők képviselőjét,
mivel megválasztásuk négyéves megbízatási időszaka letelt.
II.
Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Indokolás
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és 52/2011.
szám) 53. szakaszának 1. bekezdése alapján az iskoláskor előtti intézmény igazgatási szerve az
igazgatóbizottság.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. szám) 54. szakaszának 2. bekezdése alapján 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. szám) 54. szakaszának 3. bekezdése alapján az intézmény igazgatási szervét a
foglalkoztatottak, a szülők és a helyi önkormányzati egység képviselőinek három-három
képviselője alkotja.
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Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. szám) 54. szakaszának 10. bekezdése alapján az igazgatási szervnek a foglalkoztatottakat
képviselő tagjait az oktatási-nevelési, illetve a tantestületi tanács, a kollégiummal rendelkező
iskoláéit pedig a tantestületi-pedagógiai tanácsa, a szülőket képviselő tagjait pedig a szülők tanácsa
titkos szavazással javasolja.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. szám) 54. szakaszának 15. bekezdése értelmében a kinevezésről, illetve a felmentésről
szóló határozat – a közigazgatási eljárásban végleges.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. szám) 55. szakasza 3. bekezdésének 4. pontja szerint a helyi önkormányzati egység
képviselő-testülete az egyes tagokat, beleértve az elnököt vagy az intézmény igazgatási szervét,
személyes kérésükre felmenti megbízatásuk lejárta előtt, valamint ha a felhatalmazott előterjesztő
kezdeményezi az igazgatási szerv tagjának felmentését, ha megszűnik az igazgatási szervbe való
kinevezésének alapja.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32.
szakasza 1. bekezdésének 20. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban 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 Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok
meghatalmazott előterjesztője javasolta Szőke Beáta, Zsoldos Kornélia és Mijatov Zorana, a
foglalkoztatottak képviselői, Kállai Zsolt, dr. Kovács Kis Katalin és Mészáros Ilona, a helyi
önkormányzat képviselői, valamint Dijana Nikočev-Bukvić, Bővíz Hajnalka és Lengyel Anna, a
szülők képviselői felmentését a Zentai Snežana-Hófehérke Óvoda igazgatóbizottsági tagsága alól.
A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a
Zentai Községi Képviselő-testület káder-, mandátumügyi és mentelmi bizottságának véleményét a
Zentai Snežana-Hófehérke Óvoda igazgatóbizottsági tagjainak felmentésére vonatkozóan, a
rendelkező rész szerinti határozatot hozta.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat
ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A belgrádi
Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül
közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-122/2012-I
Kelt: 2012. október 29.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke
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226.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009.
szám) 53. szakaszának 1. bekezdése, 54. szakaszának 2., 3., 5., 10. és 15. bekezdése és 55.
szakaszának 1. és 4. bekezdése, a nemzeti közösségek 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. október 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI SNEŽANA-HÓFEHÉRKE ÓVODA IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGJAINAK
KINEVEZÉSÉRŐL

I.
A Községi Képviselő-testület kinevezi a Zentai Snežana-Hófehérke Óvoda igazgatóbizottságának
tagjait, éspedig:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Liscsevity Lujza Zenta, Dr. Zoran Đinñić sétány 7. sz. alatti lakost – a foglalkoztatottak
képviselőjét,
Birdžo Azra Zenta, Petőfi brigád u. 17. sz. alatti lakost – a foglalkoztatottak képviselőjét,
Juhász Tímea Zenta, Fuvaros u. 6. sz. alatti lakost – a foglalkoztatottak képviselőjét,
Juhász Lassú Kornélia Zenta, Fruška gora u. 17. sz. alatti lakost – a szülők képviselőjét,
Slañana Babin Zenta, Petar Preradović u. 16. sz. alatti lakost – a szülők képviselőjét,
Fodor Ákos Zenta, Svetozar Marković u. 21. sz. alatti lakost – a szülők képviselőjét,
Mészáros Ilona Zenta, Petőfi Sándor u. 22. sz. alatti lakost – a helyi önkormányzat
képviselőjét a Magyar Nemzeti Tanács javaslatára,
Hajnal Anna Zenta, Népfront tér 2. sz. alatti lakost – a helyi önkormányzat képviselőjét a
Magyar Nemzeti Tanács javaslatára,
Vatai Zsuzsanna Zenta, Stanoje Glavaš u. 2. sz. alatti lakost – a helyi önkormányzat
képviselőjét a Magyar Nemzeti Tanács javaslatára.
II.

A Zentai Snežana-Hófehérke Óvoda igazgatóbizottsági tagjainak megbízatása négy évre szól.
III.
Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
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Indokolás
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és 52/2011.
szám) 53. szakaszának 1. bekezdése alapján az iskoláskor előtti intézmény igazgatási szerve az
igazgatóbizottság.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. szám) 54. szakaszának 2. bekezdése alapján 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. szám) 54. szakaszának 3. bekezdése alapján az intézmény igazgatási szervét a
foglalkoztatottak, a szülők és a helyi önkormányzati egység képviselőinek három-három
képviselője alkotja.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. szám) 54. szakaszának 5. bekezdése alapján abban az intézményben, amelyben az oktatónevelő munka a tagozatok többségében a nemzeti kisebbségek nyelvén folyik, vagy amelyekről a
nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak hatáskörét szabályozó törvénnyel összhangban
megállapítást nyer, hogy a nemzeti kisebbség tekintetében kiemelt jelentőségűek, a nemzeti
kisebbség nemzeti tanácsa az igazgatási szervbe a helyi önkormányzatot képviselő három tagot
javasol.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. szám) 54. szakaszának 10. bekezdése alapján az igazgatási szervnek a foglalkoztatottakat
képviselő tagjait az oktatási-nevelési, illetve a tantestületi tanács, a kollégiummal rendelkező
iskoláéit pedig a tantestületi-pedagógiai tanácsa, a szülőket képviselő tagjait pedig a szülők tanácsa
titkos szavazással javasolja.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. szám) 54. szakaszának 15. bekezdése értelmében a kinevezésről, illetve a felmentésről
szóló határozat – a közigazgatási eljárásban végleges.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. szám) 55. szakaszának 1. bekezdése alapján az igazgatási szerv megbízatása négyéves
időtartamra szól.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. szám) 55. szakaszának 4. bekezdése alapján az igazgatási szerv egyes újonnan kinevezett
tagjának megválasztási időtartama az igazgatási szerv megbízatásának lejártáig tart.
A nemzeti közösségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009.
szám) 12. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja alapján azokban az intézményekben, melyek
tagozatainak többségében a nevelési-oktatási tevékenység a nemzeti kisebbség nyelvén folyik, vagy
melyekről megállapítást nyert, hogy a nemzeti kisebbség számára kiemelt jelentőségűek, a nemzeti
tanács jelölteket javasol az igazgatóbizottság, illetve az iskolaszék tagjai személyére, akik a helyi
önkormányzatot képviselik.
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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 törvénnyel összhangban 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 Snežana-Hófehérke Óvoda igazgatóbizottsági tagjait 2008. október 22-én nevezték ki
négyéves megbízatási időszakra. Az előző összetétel mandátumának letelte miatt hozzá kellett
kezdeni az új igazgatóbizottság kinevezéséhez.
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztálya
megkérte a Zentai Snežana-Hófehérke Óvoda és a Magyar Nemzeti Tanács illetékes testületeit,
hogy küldjék meg a Zentai Snežana-Hófehérke Óvoda igazgatóbizottsági tagjaira vonatkozó
javaslataikat.
A Magyar Nemzeti Tanács 2012. augusztus 27-én kelt, MNT-1464/K/2012-O/599/2 iratszámú
végzésével Mészáros Ilona zentai nyugdíjas, Hajnal Anna zentai könyvtáros és Vatai Zsuzsanna
zentai okleveles kertészmérnök kinevezését javasolta a Zentai Snežana-Hófehérke Óvoda
igazgatóbizottsági tagjának helyi önkormányzati képviselői minőségben.
2012. október 4-én Kopasz Ildikó, a Zentai Snežana-Hófehérke Óvoda megbízott igazgatója
megküldte a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi
tevékenységi osztályának az intézmény oktatási-nevelési tanácsának és a szülők tanácsának a
javaslatait.
A Zentai Snežana-Hófehérke Óvoda oktatási-nevelési tanácsa Liscsevity Lujza vezető
óvodapedagógus, Birdžo Azra óvodapedagógus és Juhász Tímea óvodapedagógus kinevezését
javasolta az igazgatóbizottság tagjának foglalkoztatotti minőségben. A szülők tanácsa Juhász Lassú
Kornélia pedagógiai szakmunkatárs, Slañana Babin abszolvens és Fodor Ákos közgazdasági
technikus kinevezését javasolta az igazgatóbizottság tagjának a szülők képviselőjének minőségében.
Az említett jelöltekre vonatkozóan meg lettek kérve a Szerb Köztársaság Belügyminisztériuma
Nagykikindai Rendőr-igazgatóságától a bűnügyi nyilvántartási adatok, valamint a jelöltek
nyilatkozatai, hogy kinevezésüknek nincs törvényes akadálya. A Nagykikindai Rendőrigazgatóságtól megérkezett az értesítés, mely szerint a bűnügyi nyilvántartási adatok alapján nincs
akadálya a javasolt igazgatóbizottsági tagok kinevezésének.
A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok
meghatalmazott előterjesztője a következő személyek kinevezését javasolta a Zentai SnežanaHófehérke Óvoda igazgatóbizottsági tagjának: Liscsevity Lujza Zenta, Dr. Zoran Đinñić sétány 7.
sz. alatti lakos, Birdžo Azra Zenta, Petőfi brigád u. 17. sz. alatti lakos és Juhász Tímea Zenta,
Fuvaros u. 6. sz. alatti lakos a foglalkoztatottak képviselőjeként, Juhász Lassú Kornélia Zenta,
Fruška gora u. 17. sz. alatti lakos, Slañana Babin Zenta, Petar Preradović u. 16. sz. alatti lakos és
Fodor Ákos Zenta, Svetozar Marković u. 21. sz. alatti lakos – a szülők képviselőjeként, valamint
Mészáros Ilona Zenta, Petőfi Sándor u. 22. sz. alatti lakos, Hajnal Anna Zenta, Népfront tér 2. sz.
alatti lakos és Vatai Zsuzsanna Zenta, Stanoje Glavaš u. 2. sz. alatti lakos – a helyi önkormányzat
képviselőjeként a Magyar Nemzeti Tanács javaslatára.
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A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a
Zentai Községi Képviselő-testület káder-, mandátumügyi és mentelmi bizottságának véleményét a
Zentai Snežana-Hófehérke Óvoda igazgatóbizottsági tagjainak kinevezésére vonatkozóan, a
rendelkező rész szerinti határozatot hozta.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat
ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A belgrádi
Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül
közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-104/2012-I
Kelt: 2012. október 29.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

227
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009.
szám) 53. szakaszának 2. bekezdése, 54. szakaszának 2., 3., 10. és 15. bekezdése és 55. szakasza 3.
bekezdésének 4. 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. október 29.-én tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI KÖZGAZDASÁGI-KERESKEDELMI ISKOLA ISKOLASZÉKTAGJAINAK
FELMENTÉSÉRŐL
I.
A Községi Képviselő-testület felmenti a
iskolaszéktagjait, éspedig:
– Gulyás Ibolyát – a szülők képviselőjét,
– Marija Ninkovićot – a szülők képviselőjét.

Zentai

Közgazdasági-kereskedelmi

Iskola

II.
Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
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Indokolás
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és 52/2011.
szám) 53. szakaszának 2. bekezdése alapján az iskola igazgatási szerve az iskolaszék.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. szám) 54. szakaszának 2. bekezdése alapján 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. szám) 54. szakaszának 3. bekezdése alapján az intézmény igazgatási szervét a
foglalkoztatottak, a szülők és a helyi önkormányzati egység képviselőinek három-három
képviselője alkotja.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. szám) 54. szakaszának 10. bekezdése alapján az igazgatási szervnek a foglalkoztatottakat
képviselő tagjait az oktatási-nevelési, illetve a tantestületi tanács, a kollégiummal rendelkező
iskoláéit pedig a tantestületi-pedagógiai tanácsa, a szülőket képviselő tagjait pedig a szülők tanácsa
titkos szavazással javasolja.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. szám) 54. szakaszának 15. bekezdése értelmében a kinevezésről, illetve a felmentésről
szóló határozat – a közigazgatási eljárásban végleges.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. szám) 55. szakasza 3. bekezdésének 4. pontja szerint a helyi önkormányzati egység
képviselő-testülete az egyes tagokat, beleértve az elnököt vagy az intézmény igazgatási szervét,
személyes kérésükre felmenti megbízatásuk lejárta előtt, valamint ha a felhatalmazott előterjesztő
kezdeményezi az igazgatási szerv tagjának felmentését, ha megszűnik az igazgatási szervbe való
kinevezésének alapja.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32.
szakasza 1. bekezdésének 20. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban 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.
2012. október 1-jén Slobodan Borñoški, a Zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola igazgatója
megküldte Zenta községnek Marija Ninkovićnak és Gulyás Ibolyának – a szülők képviselőinek a
Zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéktagsága alóli felmentésére vonatkozó
javaslatot. Felmentésük okaként kinevezésük alapjának megszűnésére hivatkozott.
A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok
meghatalmazott előterjesztője javasolta Marija Ninkovićnak és Gulyás Ibolyának, a szülők
képviselőinek a Zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéktagsága alóli felmentését.
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A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a
Zentai Községi Képviselő-testület káder-, mandátumügyi és mentelmi bizottságának véleményét a
Zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjainak felmentésére vonatkozóan, a
rendelkező rész szerinti határozatot hozta.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat
ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A belgrádi
Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül
közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-118/2012-I
Kelt: 2012. október 29.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

228.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009.
szám) 53. szakaszának 2. bekezdése, 54. szakaszának 2., 3., 10. és 15. bekezdése és 55. szakaszának
1. és 4. bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja, továbbá Zenta község statútuma (Zenta
Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 33. pontja alapján Zenta
Község Képviselő-testülete 2012 . október 29.én tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI KÖZGAZDASÁGI-KERESKEDELMI ISKOLA ISKOLASZÉKTAGJAINAK
KINEVEZÉSÉRŐL
I.
a

A Községi Képviselő-testület kinevezi
Zentai Közgazdasági-kereskedelmi
iskolaszéktagjait, éspedig:
– Kopasz Ibolya Zenta, Július 7. u. 65. szám alatti lakost – a szülők képviselőjét,
– Brankica Ćirić Zenta, Fő tér 3/1. szám alatti lakost – a szülők képviselőjét.

Iskola

II.
A Zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjainak mandátuma a Zentai
Közgazdasági-kereskedelmi Iskolának a Zentai KKT 2010. december 30-án kelt, 020-180/2010-I.
számú határozatával kinevezett iskolaszéktagjai mandátumának leteltéig tart.
III.
Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
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Indokolás
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és 52/2011.
szám) 53. szakaszának 2. bekezdése alapján az iskola igazgatási szerve az iskolaszék.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. szám) 54. szakaszának 2. bekezdése alapján 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. szám) 54. szakaszának 3. bekezdése alapján az intézmény igazgatási szervét a
foglalkoztatottak, a szülők és a helyi önkormányzati egység képviselőinek három-három
képviselője alkotja.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. szám) 54. szakaszának 10. bekezdése alapján az igazgatási szervnek a foglalkoztatottakat
képviselő tagjait az oktatási-nevelési, illetve a tantestületi tanács, a kollégiummal rendelkező
iskoláéit pedig a tantestületi-pedagógiai tanácsa, a szülőket képviselő tagjait pedig a szülők tanácsa
titkos szavazással javasolja.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és 52/2011.
szám) 54. szakaszának 15. bekezdése értelmében a kinevezésről, illetve a felmentésről szóló határozat – a
közigazgatási eljárásban végleges.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és 52/2011
szám) 55. szakaszának 1. bekezdése alapján az igazgatási szerv megbízatása négyéves időtartamra szól.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és 52/2011
szám) 55. szakaszának 4. bekezdése alapján az igazgatási szerv egyes újonnan kinevezett tagjának
megválasztási időtartama az igazgatási szerv megbízatásának lejártáig tart.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1.
bekezdésének 20. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban 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.
2012. október 1-jén Slobodan Borñoški, a Zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola igazgatója javasolta
Kopasz Ibolyának és Brankica Ćirićnek mint a szülők képviselőinek a Zentai Közgazdasági-kereskedelmi
Iskola iskolaszékébe való kinevezését.
Az említett jelöltekre vonatkozóan meg lettek kérve a Szerb Köztársaság Belügyminisztériuma Nagykikindai
Rendőr-igazgatóságától a bűnügyi nyilvántartási adatok, valamint a jelöltek nyilatkozatai, hogy
kinevezésüknek nincs törvényes akadálya. A Nagykikindai Rendőr-igazgatóságtól megérkezett az értesítés,
mely szerint a bűnügyi nyilvántartási adatok alapján nincs akadálya a javasolt iskolaszéktagok
kinevezésének.
A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott
előterjesztője javasolta Kopasz Ibolya Zenta, Július 7. u. 65. szám alatti lakosnak és Brankica Ćirić Zenta, Fő
tér 3/1. szám alatti lakosnak mint a szülők képviselőinek a Zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola
iskolaszékébe való kinevezését.
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A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a Zentai
Községi Képviselő-testület káder-, mandátumügyi és mentelmi bizottságának véleményét a Zentai
Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjainak kinevezésére vonatkozóan, a rendelkező rész szerinti
határozatot hozta.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen
közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A belgrádi Közigazgatási
Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta útján
kell a keresetet beadni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-119/2012-I
Kelt: 2012. október 29.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

229.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.)
53. szakaszának 2. bekezdése, 54. szakaszának 2., 3., 10. és 15. bekezdése és 55. szakasza 3.
bekezdésének 4. pontja, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. 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. október 29.én tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI STEVAN MOKRANJAC ALAPFOKÚ ZENEISKOLA
ISKOLASZÉKTAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL
I.
A Községi Képviselő-testület felmenti a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola
iskolaszéktagjait, éspedig:
– Kis Tamást, szabadkai, Bartók Béla u. 64. sz. alatti lakost – az foglalkoztatottak képviselőjét
– Barát Kálmánt, zentai, Žarko Zrenjanin u. 17. sz. alatti lakost – a szülők képviselőjét.
II.
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.
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Indokolás:
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011 szám) 53. szakaszának 2. bekezdése alapján az iskola igazgatási szerve az iskolaszék.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011 szám) 54. szakaszának 2. bekezdése alapján 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 szám) 54. szakaszának 3. bekezdése alapján az intézmény igazgatási szervét a
foglalkoztatottak, a szülők és a helyi önkormányzat képviselőinek három-három képviselője alkotja.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011 szám) 54. szakaszának 10. bekezdése alapján az igazgatási szervnek a foglalkoztatottakat
képviselő tagjait az oktatási-nevelési, illetve a tantestületi tanács, a kollégiummal rendelkező
iskoláéit a tantestületi és pedagógiai tanács, a szülőket képviselő tagjait pedig a szülők tanácsa
titkos szavazással javasolja.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011 szám) 54. szakaszának 15. bekezdése alapján a kinevezésről, illetve a felmentésről szóló
határozat – a közigazgatási eljárásban végleges.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011 szám) 55. szakasza 3. bekezdésének 4. pontja alapján a helyi önkormányzat képviselőtestülete az egyes tagokat, beleértve az elnököt vagy az intézmény igazgatási szervét, felmenti
megbízatásuk lejárta előtt személyes kérésükre, valamint ha felhatalmazott előterjesztő
kezdeményezi az igazgatási szerv tagjának felmentését, ha megszűnik az igazgatási szervbe való
kinevezésének alapja.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. 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. bekezdése 1.
szakaszának 33. pontja alapján a községi képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal
összhangban a törvényben és a statútumban meghatározott más teendőket is ellát.
2012. szeptember 27-én Major Melinda, a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola
igazgatónője megküldte Kis Tamásnak és Barát Kálmánnak a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú
Zeneiskola iskolaszéktagjainak tagságából való felmentésének javaslatát a Zentai Községi
Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztályának. A felmentés
okaként feltüntette, hogy Kis Tamás hegedűtanár felmondta a munkaviszonyát, Barát Kálmánnak
pedig megszűnik a szülői státusa az intézménynél.
A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó aktusok
meghatalmazott javaslattevője javasolta Kis Tamásnak, a foglalkoztatottak képviselőjének és Barát
Kálmán zentai lakosnak, a szülők képviselőjének a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola
iskolaszéktagi tagságból való felmentését.
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A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a
Zentai Községi Képviselő-testület káder-, mandátumügyi és mentelmi bizottságának véleményét a
zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola iskolaszéktagjainak felmentésére vonatkozóan, a
rendelkező rész szerinti határozatot hozta.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat
ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi
Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül
közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-115/2012-I
Kelt: 2012. október 29.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

230.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.)
53. szakaszának 2. bekezdése, 54. szakaszának 2., 3., 10. és 15. bekezdése és 55. szakaszának 1. és
4. bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. 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 Képviselőtestülete 2012 . október 29.-én tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI STEVAN MOKRANJAC ALAPFOKÚ ZENEISKOLA
ISKOLASZÉKTAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL
I.
A Községi Képviselő-testület kinevezi a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola
iskolaszéktagjait, éspedig:
– Sóti Lenkét, zentai, Munkás utca 14. sz. alatti lakost – a foglalkoztatottak képviselőjeként, a
tantestületi tanács javaslatára
– Lučić Évát, zentai, Vojislav Ilić u. 10. sz. alatti lakost – a szülők képviselőjeként, a szülők
tanácsának javaslatára.
II.
A zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola iskolaszéktagjainak mandátuma a zentai Stevan
Mokranjac Alapfokú Zeneiskolának a Zentai KKT 2010. december 30-án kelt, 020-181/2010-I.
számú határozatával kinevezett iskolaszéktagjai mandátumának leteltéig tart.
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III.
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzátenni.
Indokolás:
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011 szám) 53. szakaszának 2. bekezdése alapján az iskola igazgatási szerve az iskolaszék.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011 szám) 54. szakaszának 2. bekezdése alapján 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 szám) 54. szakaszának 3. bekezdése alapján az intézmény igazgatási szervét a
foglalkoztatottak, a szülők és a helyi önkormányzat képviselőinek három-három képviselője alkotja.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011 szám) 54. szakaszának 10. bekezdése alapján az igazgatási szervnek a foglalkoztatottakat
képviselő tagjait az oktatási-nevelési, illetve a tantestületi tanács, a kollégiummal rendelkező
iskoláéit a tantestületi és pedagógiai tanács, a szülőket képviselő tagjait pedig a szülők tanácsa
titkos szavazással javasolja.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011 szám) 54. szakaszának 15. bekezdése alapján a kinevezésről, illetve a felmentésről szóló
határozat – a közigazgatási eljárásban végleges.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011 szám) 55. szakaszának 1. bekezdése alapján az igazgatási szerv megbízatása négyéves
időtartamra szól.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011 szám) 55. szakaszának 4. bekezdése alapján az igazgatási szerv egyes újonnan kinevezett
tagjának megválasztási időtartama az igazgatási szerv megbízatásának lejártáig tart.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. 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. bekezdése 1.
szakaszának 33. pontja alapján a községi képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal
összhangban a törvényben és a statútumban meghatározott más teendőket is ellát.
2012. szeptember 27-én Major Melinda, a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola
igazgatónője a foglalkoztatottak képviselőjeként Sóti Lenkét, a szülők képviselőjeként pedig Lučić
Évát javasolta a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola iskolaszéktagjainak. Az átirathoz
mellékelte a szülők tanácsa 2012. szeptember 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvét, amelyben a
szülők képviselőjeként Lučić Évát javasolták iskolaszéktagnak, valamint a tantestületi tanács 2012.
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szeptember 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvét, amelyben a foglalkoztatottak képviselőjeként
Sóti Lenkét javasolták iskolaszéktagnak.
Az említett jelöltekre vonatkozóan meg lettek kérve a Szerb Köztársaság Belügyminisztériuma
Nagykikindai Rendőr-igazgatóságától a bűnügyi nyilvántartási adatok, valamint a jelöltek
nyilatkozatai, hogy kinevezésüknek nincs törvényes akadálya. A Nagykikindai Rendőrigazgatóságtól megérkezett az értesítés, mely szerint a bűnügyi nyilvántartási adatok alapján nincs
akadálya a javasolt iskolaszéktagok kinevezésének.
A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó aktusok
meghatalmazott javaslattevője javasolta Sóti Lenke zentai, Munkás utca 14. sz. alatti lakosnak a
foglalkoztatottak képviselőjeként és Lučić Éva zentai, Vojislav Ilić u. 10. sz. alatti lakosnak a
szülők képviselőjeként történő kinevezését a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola
iskolaszéktagjainak.
A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a
Zentai Községi Képviselő-testület káder-, mandátumügyi és mentelmi bizottságának véleményét a
zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola iskolaszéktagjainak kinevezésére vonatkozóan, a
rendelkező rész szerinti határozatot hozta.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat
ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi
Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül
közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-116/2012-I
Kelt: 2012. október 29-én
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke
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231.
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94. szám, 79/2005.,
81/2005. és 83/2005. szám) 18. szakaszának 1. bekezdése, az egészségvédelemről szóló törvény (az
SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005., 72/2009. szám – másik törvény, 88/2010. és 99/2010. szám)
135. szakaszának 1. bekezdése és 2. szakaszának 1. pontja, a helyi önkormányzatokról szóló
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja,
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1.
bekezdésének 10. pontja és a Zentai Egészségház alapszabálya 24. szakaszának 1. bekezdése és 2.
bekezdésének 1. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012. október 29-én tartott ülésén
meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI EGÉSZSÉGHÁZ IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL
I.
A Községi Képviselő-testület dr. LENGYEL VÍG IBOLYA zentai lakost személyes kérelmére
megbízatásának letelte előtt felmenti a Zentai Egészségház igazgatójának tisztsége alól.
II.
Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Indokolás
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94. szám, 79/2005.,
81/2005. és 83/2005. szám) 18. szakaszának 1. bekezdése alapján az intézmény igazgatóját az
alapító nevezi ki és menti fel.
Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005., 72/2009. szám –
másik törvény, 88/2010. és 99/2010. szám) 135. szakaszának 1. bekezdése és 2. szakaszának 1.
pontja alapján az egészségügyi intézmény igazgatójának tisztsége a megbízatás leteltével, illetve
felmentéssel szűnik meg. Az egészségügyi intézmény alapítója a megbízatás letelte előtt személyes
kérelmére felmenti az igazgatót.
A Zentai Egészségház alapszabálya 24. szakaszának 1. bekezdése és 2. bekezdésének 1. pontja
alapján az egészségház igazgatójának tisztsége a megbízatás leteltével, illetve felmentéssel szűnik
meg. Az egészségház alapítója a megbízatás letelte előtt felmenti az igazgatót személyes kérelmére.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32.
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja alapján a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban
kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok
igazgatóbizottságát és felügyelőbizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja
alapszabályukat, a törvénnyel összhangban.
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1.
bekezdésének 10. pontja alapján a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban kinevezi és
felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok
igazgatóbizottságát és felügyelőbizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja
alapszabályukat.

Dr. Lengyel Víg Ibolya, a Zentai Egészségház igazgatónője 2012. október 10-én benyújtotta az
intézményigazgatói tisztség alóli lemondását.
A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok
meghatalmazott előterjesztője Dr. Lengyel Víg Ibolyának a Zentai Egészségház igazgatói tisztsége
alóli felmentését javasolta.
A Zentai Községi Képviselő-testület mint Zentai Egészségház alapítója, miután megvitatta a Zentai
Községi Tanács javaslatát és a Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi, választási és
kinevezési bizottságának és az egészségügyi és szociális politikai bizottság véleményét, a
rendelkező rész szerinti határozatot hozta.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges. E határozat ellen a jelen határozat
kézbesítésének napjától számított 15 napon belül kereset indítható a hatáskörrel bíró és illetékes
bíróság előtt.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 02-41/2012-I
Kelt: 2012. október 29-én
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke
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232.
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94. szám, 79/2005.,
81/2005. és 83/2005. szám) 18. szakaszának 1. bekezdése, az egészségvédelemről szóló törvény (az
SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005., 72/2009. szám – másik törvény, 88/2010. és 99/2010. szám)
132. szakaszának 1. bekezdése és 134. szakasza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, Zenta község
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja
és a Zentai Egészségház alapszabálya 19. szakaszának 1. bekezdése és 22. szakasza alapján Zenta
Község Képviselő-testülete 2012. október 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI EGÉSZSÉGHÁZ MEGBÍZOTT IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL
I.
A Községi Képviselő-testület dr. Surján Gusztáv Zenta, Makszim Gorkij u. 20. sz. alatti lakost a
kinevezéstől számított hathónapos megbízatási időszakra kinevezi a Zentai Egészségház megbízott
igazgatójává.
II.
Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Indokolás
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94. szám, 79/2005.,
81/2005. és 83/2005. szám) 18. szakaszának 1. bekezdése alapján az intézmény igazgatóját az
alapító nevezi ki és menti fel.
Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005., 72/2009. szám –
másik törvény, 88/2010. és 99/2010. szám) 132. szakaszának 1. bekezdése alapján igazgatóvá az a
személy nevezhető ki: 1) aki orvostudományi egyetemi végzettséggel vagy egyéb szakú egyetemi
végzettséggel rendelkezik elvégzett egészségügyi menedzseri edukációval; 2. aki legalább öt év
szolgálati idővel rendelkezik az egészségvédelem területén; 3) aki eleget tesz az intézmény
alapszabályában előirányzott egyéb feltételeknek.
Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005., 72/2009. szám –
másik törvény, 88/2010. és 99/2010. szám) 134. szakasza alapján ha az egészségügyi intézmény
igazgatóbizottsága nem végzi el az egészségügyi intézmény igazgatójelöltjének választását, illetve
ha az egészségügyi intézmény alapítója nem nevezi ki az egészségügyi intézmény igazgatóját a
jelen törvény rendelkezéseivel összhangban, az alapító hathónapos megbízatási időszakra megbízott
igazgatót nevez ki. Az egészségügyi intézmény igazgatójának megválasztására vonatkozó
feltételek, az igazgató jogai, kötelességei és felelőssége vonatkozik az egészségügyi intézmény
megbízott igazgatójára is.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32.
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja alapján a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban
kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok
igazgatóbizottságát és felügyelőbizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja
alapszabályukat, a törvénnyel összhangban.
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1.
bekezdésének 10. pontja alapján a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban kinevezi és
felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok
igazgatóbizottságát és felügyelőbizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja
alapszabályukat.
A Zentai Egészségház alapszabálya 19. szakaszának 1. bekezdése alapján az egészségház
igazgatójává az a személy nevezhető ki, aki a törvényben előirányzott általános követelményeken
kívül az alábbi feltételeknek is eleget tesz:
1. rendelkezik az alábbiakkal:
a) orvostudományi egyetemi végzettség vagy orvostudományi egyetemi
végzettség és szakorvosi vizsga, vagy
b) közgazdasági vagy jogi egyetemi végzettség elvégzett egészségügyi
menedzseri edukációval;
2. legalább öt év szolgálati idő az egészségvédelem területén;
3. nem volt büntetve olyan bűncselekményért, ami méltatlanná teszi a tisztség
ellátására;
4. általános egészségügyi alkalmasság.
A Zentai Egészségház alapszabályának 22. szakasza alapján abban az esetben, ha az egészségház
igazgatóbizottsága nem választja meg az igazgatójelöltet, illetve ha az alapító nem nevezi ki az
egészségház igazgatóját a törvényi rendelkezésekkel összhangban, az alapító hat hónapra megbízott
igazgatót nevez ki. Az egészségház igazgatójának megválasztására vonatkozó feltételek, az igazgató
jogai, kötelezettségei és felelőssége az egészségház megbízott igazgatójára is vonatkoznak.
Mivel a Zentai Egészségház igazgatónője benyújtotta az intézményigazgatói tisztség alóli
lemondását, hozzá kellett kezdeni az intézmény megbízott igazgatójának kinevezéséhez.
A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok
meghatalmazott előterjesztője a Zentai Egészségház megbízott igazgatójának dr. Surján Gusztáv
kinevezését javasolta.
A Zentai Községi Képviselő-testület mint Zentai Egészségház alapítója, miután megvitatta a Zentai
Községi Tanács javaslatát és a Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi, választási és
kinevezési bizottságának és az egészségügyi és szociális politikai bizottság véleményét, a
rendelkező rész szerinti határozatot hozta.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges. E határozat ellen a jelen határozat
kézbesítésének napjától számított 15 napon belül kereset indítható a hatáskörrel bíró és illetékes
bíróság előtt.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 02-44/2012-I
Kelt: 2012. október 29-én
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke
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233.
A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010 – az
Alkotmánybíróság határozata és 54/2011. szám) 14. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 33. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012.
október 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
AZ ÁLLANDÓ ÖSSZETÉTELŰ ZENTAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÉS
TAGJAINAK, VALAMINT HELYETTESEIKNEK A FELMENTÉSÉRŐL

I.
A Zentai Községi Képviselő-testület felmenti a Zentai Községi Választási Bizottságban betöltött tisztségük
alól:
Dušan Nikolić elnököt és Répás Erika elnökhelyettest,
Dragana Radonjić, Pásztor Mária, Kajári Ferenc, Takács István, Deák István, Jovan Ristić tagokat és
Dobrila Nikoloska, Bálind Mónika, Kis Bicskei Árpád, Nagy Dániel, Gere Gyula és Berze Cseke Gizella
taghelyetteseket.

II.
Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Indokolás:
Az állandó összetételű Zentai Községi Választási Bizottság a Zentai Községi Képviselő-testület 2011.
szeptember 5-én kelt, 020-55/2011-I számú határozatával lett kinevezve.
A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám, 34/2010 – az
Alkotmánybíróság határozata és 54/2011. szám) rendelkezései előírják, hogy a választásokat lebonyolító
szervek egyike a helyi önkormányzati egység választási bizottsága, melynek tagjait a községi képviselő-testület
nevezi ki és menti fel.
Tekintettel arra, hogy a törvény 14. szakasza előírja, hogy az állandó összetételű választási bizottság elnökből és
legalább hat tagból áll, akiket a helyi önkormányzati egység képviselő-testületi képviselőcsoportjainak
javaslatára a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete nevez ki, az önkormányzati képviselők számának
arányában, a Községi Tanács a választási bizottsági tagjelöltek állítására meghatalmazott képviselői csoportok
javaslatára Zenta Község Képviselő-testületének az állandó összetételű Zentai Községi Választási Bizottság
elnökének és összes tagjának, valamint helyetteseiknek a felmentését javasolja, ily módon tiszteletben tartva a
törvény rendelkezéseit a megtartott helyhatósági választások után.
A határozatot a fentiek alapján hoztuk meg.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS:
E határozat ellen a határozat meghozatalától számított 24 órán belül megengedett a fellebbezés a Belgrádi
Közigazgatási Bírósághoz.

A határozat kelte: 2012. október 29-én 13:10 órakor.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-125/2012-I
Kelt: 2012. október 29-én
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke
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234.
A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010 – az
Alkotmánybíróság határozata és 54/2011. szám) 14. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 33. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012
október 29-én -én tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
AZ ÁLLANDÓ ÖSSZETÉTELŰ ZENTAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK, VALAMINT HELYETTESEIKNEK A
KINEVEZÉSÉRŐL
I.
A Zentai Községi Képviselő-testület kinevezi az állandó összetételű Zentai Községi Választási Bizottságot:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elnök PÁSZTOR MÁRIA, okleveles jogász, zentai, Vajdasági Brigádok u. 17. sz. alatti lakos, a
Vajdasági Magyar Szövetség képviselője, az SVM–PUPS – VMSZ–SZENYP képviselőcsoport
javaslatára,
elnökhelyettes BÁLIND MÓNIKA, okleveles jogász, felsőhegyi, Temető utca 11. sz. alatti
lakos, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselője, az SVM–PUPS – VMSZ–SZENYP
képviselőcsoport javaslatára,
tag FLEISZ ISTVÁN, Felsőhegy, József Attila utca 8/a. sz. alatti lakos, a Vajdasági Magyar
Szövetség képviselője, az SVM–PUPS – VMSZ–SZENYP képviselőcsoport javaslatára,
taghelyettes FENDRIK ANIKÓ, zentai, Samardžić Őrnagy utca 17. sz. alatti lakos, a Vajdasági
Magyar Szövetség képviselője, az SVM–PUPS – VMSZ–SZENYP képviselőcsoport javaslatára,
tag NAGY ABONYI ZOLTÁN, zentai, Makszim Gorkij utca 2b. sz. alatti lakos, a Vajdasági
Magyar Szövetség képviselője, az SVM–PUPS – VMSZ–SZENYP képviselőcsoport javaslatára,
taghelyettes BOROS KORNÉLIA, zentai, Branko Radičević utca 41. sz. alatti lakos, a
Vajdasági Magyar Szövetség képviselője, az SVM–PUPS – VMSZ–SZENYP képviselőcsoport
javaslatára,
tag TOLMÁCSY GÉZA, zentai, Alsó Tisza-part 16. sz. alatti lakos, a Szerbiai Egyesült
Nyugdíjas Párt képviselője, az SVM–PUPS – VMSZ–SZENYP képviselőcsoport javaslatára,
taghelyettes DRAGUTIN BOLJANOVIĆ, zentai, Fő utca 4. sz. alatti lakos, a Szerbiai
Egyesült Nyugdíjas Párt képviselője, az SVM–PUPS – VMSZ–SZENYP képviselőcsoport
javaslatára,
tag PÓSA IBOLYA, zentai, Vasút u. 6. sz. alatti lakos, a Szerbia Egyesült Régiói képviselője,
az Ujedinjeni Regione Srbije – Szerbia Egyesült Régiói képviselőcsoport javaslatára,
taghelyettes ŽELJKO VUČINIĆ, zentai, Szűcs u. 13. sz. alatti lakos, a Szerbia Egyesült Régiói
képviselője, az Ujedinjeni Regione Srbije – Szerbia Egyesült Régiói képviselőcsoport
javaslatára,
tag RÉPÁS ERIKA, zentai, Tisza-parti u. 6. sz. alatti lakos, a Demokrata Párt képviselője, a
DP–SZSZDP képviselőcsoport javaslatára,
taghelyettes DOBRILA NIKOLOSKA, zentai, Tornyosi út 48. sz. alatti lakos, a Demokrata
Párt képviselője, a DP–SZSZDP képviselőcsoport javaslatára,
tag DUŠAN NIKOLIĆ, zentai, Posta u. 6. sz. alatti lakos, a Demokrata Párt képviselője, a DP–
SZSZDP képviselőcsoport javaslatára,
taghelyettes HEVÉR ÉVA, zentai, Arany János u. 25. sz. alatti lakos, a Demokrata Párt
képviselője, a DP–SZSZDP képviselőcsoport javaslatára,
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II
Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában és Zenta község hirdetőtábláján.
Indokolás:
A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám, 34/2010 – az
Alkotmánybíróság határozata és 54/2011. szám) 11. és 12. szakasza előírja, hogy a választásokat lebonyolító
szervek egyike a helyi önkormányzati egység választási bizottsága (a továbbiakban: választási bizottság), és
hogy a választási szervek önállóak, munkájukban függetlenek, és a törvény, valamint a törvény alapján
meghozott jogszabályok szerint járnak el, és hogy a választási szervek munkájukért az őket kinevező
szervnek tartoznak felelősséggel, hogy a választási szervek tagja és helyettes tagja csak az a választójoggal
rendelkező polgár lehet, akinek lakóhelye a helyi önkormányzati egység területén van.
A törvény 13. és 14. szakasza előírja, hogy a választási bizottság állandó összetételben dolgozik, és a
választási szerv állandó összetételében egy pártnak és egy pártkoalíciónak sem lehet a létszám felénél több
tagja, és a választási szerv elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló határozatban az elnök, illetve a tag
személyneve mellett fel kell tüntetni politikai hovatartozását vagy annak a pártnak, illetve pártkoalíciónak az
elnevezését, amelynek javaslatára kinevezték, hogy az állandó összetételű választási bizottság elnökből és
legalább hat tagból áll, akiket a helyi önkormányzati egység képviselő-testületi képviselőcsoportjainak
javaslatára a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete nevez ki, az önkormányzati képviselők
számának arányában, hogy a választási bizottságnak van titkára, akit a helyi önkormányzati egység
képviselő-testülete nevez ki, aki részt vesz a választási bizottság munkájában, de döntéshozatalra nem
jogosult, hogy az elnöknek, az állandó összetételű választási bizottsági tagoknak és a titkárnak vannak
helyetteseik, és hogy a választási bizottság elnökének, helyettes elnökének, titkárának és helyettes titkárának
okleveles jogászokat neveznek ki, valamint hogy a helyi önkormányzati egység képviselő-testületének
határozata az állandó összetételű választási bizottság elnökének és tagjainak kinevezéséről megfellebbezhető
a hatáskörében illetékes kerületi bíróságnál a határozat meghozatalát követő 24 órán belül.
A 29 tagú Zentai Községi Képviselő-testületben három képviselői csoport van bejelentkezve, éspedig az
SVM–PUPS – VMSZ–SZENYP képviselőcsoport 15 képviselővel, ami azt jelenti, hogy 3,620 bizottsági tag
javaslatára jogosult, a DP–SZSZDP képviselőcsoport 10 képviselővel, ami azt jelenti, hogy 2,172 bizottsági
tag javaslatára jogosult és az Ujedinjeni Regione Srbije – Szerbia Egyesült Régiói képviselőcsoport 3
képviselővel, ami azt jelenti, hogy 0,724 bizottsági tag javaslatára jogosult.
A Községi Tanács a választási bizottság tagjelöltjeinek állítására meghatalmazott képviselői csoportok
javaslata alapján megerősítette az állandó összetételű Zentai Községi Választási Bizottság elnökének és
tagjainak, valamint helyetteseiknek a kinevezésére vonatkozó határozatjavaslatot, és Zenta Község
Képviselő-testületének az előterjesztett határozat meghozatalát javasolja.
A határozatot a fentiek alapján hoztuk meg.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS:
E határozat ellen a határozat meghozatalától számított 24 órán belül megengedett a fellebbezés a Belgrádi
Közigazgatási Bírósághoz.
A határozat kelte: 2012. október 29-én, 13:14 órakor.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-126/2012-I
Kelt: 2012. október 29-én
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke
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235.
A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010 – az
Alkotmánybíróság határozata és 54/2011. szám) 14. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta
Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 33. pontja alapján Zenta Község
Képviselő-testülete 2012. október 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TITKÁRÁNAK ÉS
HELYETTESÉNEK A FELMENTÉSÉRŐL
I.
Zenta Község Képviselő-testülete Kóródi Ilona okleveles jogászt felmenti a Zentai Községi
Választási Bizottság titkárának tisztsége alól.
II.
Zenta Község Képviselő-testülete Szarvák Baráti Erika okleveles jogászt felmenti a Zentai
Községi Választási Bizottság titkárhelyettesének tisztsége alól.
III.
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.
Indokolás
A Zentai Községi Választási Bizottság titkára és titkárhelyettese a Zentai Községi Képviselőtestület
2011. szeptember 5-én kelt, 020-57/2011-I számú határozatával lett kinevezve.
A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010 – az
Alkotmánybíróság határozata és 54/2011. szám) 14. szakaszának 3. bekezdése előírja, hogy a
választási bizottságnak titkára van, akit a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete nevez ki,
és hogy a titkár döntési jog nélkül vesz részt a bizottság munkájában, hogy a titkárnak helyettese
van, és hogy a választási bizottság titkárának és helyettesének okleveles jogászt kell kinevezni.
Tekintettel arra a tényre, hogy elő lett terjesztve a Zentai Községi Választási Bizottság tagjainak a
felmentésére valamint az új tagok kinevezésére vonatkozó javaslat, a Községi Tanács Zenta Község
Képviselő-testületének a Zentai Községi Választási Bizottság titkárának és titkárhelyettesének a
felmentését javasolja.
A határozatot a fentiek alapján hoztuk meg.
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.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-127/2012-I
Kelt: 2012. október 29-én
Zenta
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236.
A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010 – az
Alkotmánybíróság határozata és 54/2011. szám) 14. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta
Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 33. pontja alapján Zenta Község
Képviselő-testülete 2012. október 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TITKÁRÁNAK ÉS
HELYETTESÉNEK A KINEVEZÉSÉRŐL
IV.
Zenta Község Képviselő-testülete SIMONYI ZOLTÁN okleveles jogászt kinevezi a Zentai Községi
Választási Bizottság titkárának.
V.
Zenta Község Képviselő-testülete SARNYAI RÓZSA EDIT okleveles jogászt kinevezi a Zentai
Községi Választási Bizottság titkárhelyettesének.
VI.
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.
Indokolás
A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010 – az
Alkotmánybíróság határozata és 54/2011. szám) 14. szakaszának 3. bekezdése előírja, hogy a
választási bizottságnak titkára van, akit a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete nevez ki,
és hogy a titkár döntési jog nélkül vesz részt a bizottság munkájában, hogy a titkárnak helyettese
van, és hogy a választási bizottság titkárának és helyettesének okleveles jogászt kell kinevezni.
Tekintettel arra a tényre, hogy elő lett terjesztve a javaslat a Zentai Községi Választási Bizottság új
tagjainak a kinevezésére, a Községi Tanács javasolja Zenta Község Képviselő-testületének a Zentai
Községi Választási Bizottság titkárának és titkárhelyettesének a kinevezését.
A határozatot a fentiek alapján hoztuk meg.
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.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-128/2012-I
Kelt: 2012. október 29-én
Zenta
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237.
A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 25/2000. és 25/2002., 107/2005., 108/2005. szám – javítás és 123/2005. szám
– másik törvény) 11. szakaszának 1. bekezdése és 14. szakaszának 1. és 2. bekezdése, a helyi
önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1.
bekezdésének 9. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46.
szakaszának 10. pontja, valamint a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat alapszabálya
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 11/2002., 8/2003. és 5/2007. szám) 26. szakaszának 2. bekezdése
alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012. október 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT MEGBÍZOTT
IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL
I.
Zenta Község Képviselő-testülete felmenti tisztségéből Korponai Tibort, a Zentai Kommunálislakásgazdálkodási Közvállalat megbízott igazgatóját.
II.
Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Indokolás:
A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 25/2000. és 25/2002., 107/2005., 108/2005. szám – javítás és 123/2005. szám
– másik törvény) 11. szakaszának 1. bekezdése szerint a közvállalat szervei: 1) az igazgatóbizottság
mint igazgatási szerv, 2) az igazgató mint üzletviteli szerv 3) a felügyelőbizottság mint felügyeleti
szerv.
A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 25/2000. és 25/2002., 107/2005., 108/2005. szám – javítás és 123/2005. szám
– másik törvény) 14. szakasza szerint a közvállalat igazgatóját az alapító nevezi ki és menti fel. Az
igazgató mandátuma a közvállalat alapító okiratában kerül meghatározásra. Az alapító kinevezhet
megbízott igazgatót a közvállalat igazgatójának kinevezéséig. A megbízott igazgató legfeljebb egy
évig láthatja el ezt a tisztséget.
Zenta Község Képviselő-testülete a 2012. szeptember 6-án tartott ülésen személyes kérelmére
felmentette Répás Erikát, a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatóját, valamint
megbízott igazgatónak kinevezte Korponai Tibort az igazgató kinevezéséig, de legfeljebb egyéves
időszakra.
Mivel 2012. szeptember 26-án a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának
megválasztására és kinevezésére vonatkozó pályázat kiírásra került, amely alapján megállapítást
nyert az igazgató kinevezésére vonatkozó javaslat, megteremtődtek a feltételek a vállalat megbízott
igazgatójának felmentésére.
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A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32.
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,
5/2011. szám) 46. szakaszának 10. pontja alapján a községi képviselő-testület, a törvénnyel
összhangban kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és
szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelőbizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat,
valamint jóváhagyja alapszabályukat.
A Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja,
11/2002., 8/2003. és 5/2007. szám) 26. szakaszának 2. bekezdése alapján az igazgatót az alapító
nevezi ki és menti fel.
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó aktusok
meghatalmazott javaslattevője javasolta Korponai Tibor, a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási
Közvállalat megbízott igazgatója tisztségéből való felmentését.
A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Képviselő-testület káder-,
mandátumügyi és mentelmi bizottságának a megválasztásra vonatkozó javaslatát és a Zentai
Községi Tanács Korponai Tibor a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat megbízott
igazgatója tisztségéből való felmentésére vonatkozó javaslatát, a rendelkező rész szerinti
határozatot hozta.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges. E határozat ellen a jelen határozat
kézbesítésének napjától számított 15 napon belül kereset indítható a hatáskörrel bíró és illetékes
bíróság előtt.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 02-46/2012-I
Kelt: 2012. október 29-én
Zenta

Širková Anikó s.k.
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238.
A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 25/2000. és 25/2002., 107/2005., 108/2005. szám – javítás és 123/2005. szám
– másik törvény) 11. szakaszának 1. bekezdése és 14. szakaszának 1. és 2. bekezdése, a helyi
önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1.
bekezdésének 9. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46.
szakaszának 10. pontja, valamint a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat alapszabálya
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 11/2002., 8/2003. és 5/2007. szám) 26. szakaszának 2. bekezdése és
29. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012. október 29-én tartott ülésén meghozta
az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT
IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL
I.
Zenta Község Képviselő-testülete kinevezi Bodó József Zenta, Árpád utca 69. szám alatti lakost a
Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójává, négyéves megbízatási időszakra.
II.
Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Indokolás:
A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 25/2000. és 25/2002., 107/2005., 108/2005. szám – javítás és 123/2005. szám
– másik törvény) 11. szakaszának 1. bekezdése szerint a közvállalat szervei: 1) az igazgatóbizottság
mint igazgatási szerv, 2) az igazgató mint üzletviteli szerv 3) a felügyelőbizottság mint felügyeleti
szerv.
A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 25/2000. és 25/2002., 107/2005., 108/2005. szám – javítás és 123/2005. szám
– másik törvény) 14. szakasza szerint a közvállalat igazgatóját az alapító nevezi ki és menti fel. Az
igazgató mandátuma a közvállalat alapító okiratában kerül meghatározásra. Az alapító kinevezhet
megbízott igazgatót a közvállalat igazgatójának kinevezéséig. A megbízott igazgató legfeljebb egy
évig láthatja el ezt a tisztséget.
Zenta Község Képviselő-testülete a 2012. szeptember 6-án tartott ülésen személyes
kérelmére felmentette Répás Erikát, a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat
igazgatóját, valamint megbízott igazgatónak kinevezte Korponai Tibort az igazgató kinevezéséig,
de legfeljebb egyéves időszakra.
2012. szeptember 17-én a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat
igazgatóbizottsága a 01-957-05/2012-1. számú döntéssel kiírta a Zentai Kommunálislakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának megválasztására és kinevezésére vonatkozó
pályázatot. A pályázat 2012. szeptember 26-án került közzétételre, és a közzétételtől napjától
számított 15 napig volt nyitva.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám)
32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,
5/2011. szám) 46. szakaszának 10. pontja alapján a községi képviselő-testület, a törvénnyel
összhangban kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és
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szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelőbizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat,
valamint jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel összhangban.
A Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat alapszabálya (Zenta Község Hivatalos
Lapja, 11/2002., 8/2003. és 5/2007. szám) 26. szakaszának 2. bekezdése alapján az igazgatót az
alapító nevezi ki és menti fel.
A Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat alapszabálya (Zenta Község Hivatalos
Lapja, 11/2002., 8/2003. és 5/2007. szám) 29. szakasza alapján az igazgató megválasztására és
kinevezésére vonatkozó pályázatot saját döntése alapján az igazgatóbizottság írja ki. A pályázat
kiírását, a dokumentáció begyűjtését, valamint a pályázattal kapcsolatos összes többi teendőt a
szakszolgálat végzi. A letelt pályázati határidőt követően az összes beérkezett dokumentációt
felbontatlanul meg kell küldeni az alapítónak. Az alapító köteles a lehető legrövidebb határidőben,
de legfeljebb 6 hónapon belül kinevezni az igazgatót. A választást követően az összes beérkezett
dokumentációt visszaküldik a vállalatnak, a pályázat résztvevőit pedig értesítik az alapító végleges
döntéséről, továbbá arról a lehetőségről, hogy visszakaphatják az átadott dokumentációt.
A Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójára vonatkozó pályázat 2012.
szeptember 26-án került közzétételre, és a közzétételtől napjától számított 15 napig volt nyitva.
A Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat alapszabálya (Zenta Község Hivatalos
Lapja, 11/2002., 8/2003. és 5/2007. szám) 29. szakasza 3. bekezdésének megfelelően, amely szerint
a letelt pályázati határidőt követően az összes beérkezett dokumentációt felbontatlanul meg kell
küldeni az alapítónak, a szakszolgálat ezt elvégezte. 2012. október 12-én a Zentai Községi
Képviselő-testület káder-, mandátumügyi és mentelmi bizottsága megvizsgálta a pályázati
dokumentációt, és konstatálta, hogy csak egy jelentkezés érkezett, éspedig Bodó József részéről, aki
mindenben megfelel a pályázat feltételeinek. A fentiek alapján a káder-, mandátumügyi és mentelmi
bizottság javasolta Bodó József megválasztását a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási
Közvállalat igazgatójává.
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó
aktusok meghatalmazott javaslattevője javasolta Bodó József Zenta, Árpád utca 69. szám alatti
lakosnak a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójává való kinevezését.
A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Képviselő-testület
káder-, mandátumügyi és mentelmi bizottságának a megválasztásra vonatkozó javaslatát és a Zentai
Községi Tanács Bodó Józsefnek a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójává
való kinevezésére vonatkozó javaslatát, a rendelkező rész szerinti határozatot hozta.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges. E határozat ellen a jelen határozat
kézbesítésének napjától számított 15 napon belül kereset indítható a hatáskörrel bíró és illetékes
bíróság előtt.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 02-45/2012-I
Kelt: 2012. október 29-én
Zenta
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Zenta Község Képviselő-testületének elnöke
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239.
A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 25/2000. és 25/2002., 107/2005., 108/2005. szám – javítás és 123/2005. szám
– másik törvény) 11. szakaszának 1. bekezdése és 12. szakaszának 1. bekezdése, a helyi
önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1.
bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011.
szám) 46. szakaszának 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012 október 29-én
tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS
TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL
I.
A Községi Képviselő-testület felmenti a Zentai ELGAS Közvállalat igazgatóbizottságának elnökét
és tagját, éspedig:
–
–

Dževat Ademi igazgatóbizottsági elnököt, személyes kérelmére,
Molnár Martina igazgatóbizottsági tagot.
II.

Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.
Indokolás:
A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 25/2000. és 25/2002., 107/2005., 108/2005. szám – javítás és 123/2005. szám
– másik törvény) 11. szakaszának 1. bekezdése szerint a közvállalat szervei: 1) az igazgatóbizottság
mint igazgatási szerv, 2) az igazgató mint üzletviteli szerv 3) a felügyelő bizottság mint felügyeleti
szerv.
A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 25/2000. és 25/2002., 107/2005., 108/2005. szám – javítás és 123/2005. szám
– másik törvény) 12. szakaszának 1. bekezdése szerint a közvállalat igazgatóbizottságának elnökét
és tagjait az alapító nevezi ki és menti fel.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32.
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,
5/2011. sz.) 46. szakaszának 10. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvénnyel
összhangban, kinevezi és felmenti az igazgató és felügyelő bizottságot, kinevezi és felmenti az
általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit, továbbá, a
törvénnyel összhangban, jóváhagyja azok alapszabályát.
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 2012. szeptember 3-án megkapta Dževat Ademinak a
Zentai ELGAS Közvállalat igazgatóbizottsági elnöki tisztségéről való, 2012. augusztus 17-én kelt
írásos lemondását.
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A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó aktusok
meghatalmazott javaslattevője javasolta Dževat Ademinak személyes kérelmére a Zentai Elgas
Közvállalat igazgatóbizottság-elnöki, valamint Molnár Martinának igazgatóbizottság-tagi
tisztségéből való felmentését.
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta a Zentai Községi Tanácsnak a Zentai Elgas
Közvállalat igazgatóbizottsága elnökének és tagjának felmentésére tett javaslatát, valamint a Zentai
Községi Képviselő-testület káder-, mandátumügyi és mentelmi bizottságának véleményét, a
rendelkező rész szerinti határozatot hozta.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges. E határozat ellen a jelen határozat
kézbesítésének napjától számított 15 napon belül kereset indítható a hatáskörrel bíró és illetékes
bíróság előtt.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-110/2012-I
Kelt: 2012. október 29-én
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

240.
A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 25/2000. és 25/2002., 107/2005., 108/2005. szám – javítás és 123/2005. szám
– másik törvény) 11. szakaszának 1. bekezdése és 12. szakaszának 1. bekezdése, a helyi
önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1.
bekezdésének 9. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46.
szakaszának 10. pontja és a Zentai ELGAS Közvállalat alapszabályának 28. szakasza alapján Zenta
Község Képviselő-testülete 2012 október 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS
TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL
I.
A Községi Képviselő-testület kinevezi a Zentai ELGAS Közvállalat igazgatóbizottságának elnökét
és tagját, éspedig:
– Tóth Kornél okleveles közgazdász, Zenta, Dr. Zoran Đinñić sétány 41/7. szám alatti lakost –
az igazgatóbizottság elnökének,
– Törtei Szilárd ipari menedzsment mérnök, Zenta, Branislav Nušić u. 19/a. szám alatti lakost
– igazgatóbizottsági tagnak.
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II.
A Zentai ELGAS Közvállalat igazgatóbizottsága elnökének és tagjának mandátuma Zentai ELGAS
Közvállalat igazgatóbizottsági tagjainak a Zentai Községi Képviselő-testület 2009. február 25-én
kelt, 020-4/2009-V. számú határozatával kinevezett igazgatóbizottsági tagjai mandátumának
leteltéig tart.
III.
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.
Indokolás
A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 25/2000. és 25/2002., 107/2005., 108/2005. szám – javítás és 123/2005. szám
– másik törvény) 11. szakaszának 1. bekezdése szerint a közvállalat szervei: 1) az igazgatóbizottság
mint igazgatási szerv, 2) az igazgató mint üzletviteli szerv 3) a felügyelő bizottság mint felügyeleti
szerv.
A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 25/2000. és 25/2002., 107/2005., 108/2005. szám – javítás és 123/2005. szám
– másik törvény) 12. szakaszának 1. bekezdése szerint a közvállalat igazgatóbizottságának elnökét
és tagjait az alapító nevezi ki és menti fel.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32.
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,
5/2011. sz.) 46. szakaszának 10. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvénnyel
összhangban, kinevezi és felmenti az igazgató és felügyelő bizottságot, kinevezi és felmenti az
általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit, továbbá, a
törvénnyel összhangban, jóváhagyja azok alapszabályát.
A Zentai ELGAS Közvállalat alapszabályának 28. szakasza alapján az igazgatóbizottság 7 (hét)
tagból áll, akik közül 4 (négy) a közvállalat tevékenységi körében működő szakember, 3 (három)
tag pedig a közvállalatban foglalkoztatottak képviselője. A közvállalat dolgozóinak képviselőit azon
illetékes szakszervezeti szerv javaslatára nevezik ki az igazgatóbizottságba, amely részt vesz a
kollektív szerződés megkötésében. Az igazgatóbizottság összes tagját, elnökét és elnökhelyettesét
Zenta Község Képviselő-testülete külön határozattal nevezi ki és menti fel. Az igazgatót és a
felügyelőbizottság tagjait nem lehet az igazgatóbizottságba választani.
A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó aktusok
meghatalmazott javaslattevője javasolta Tóth Kornélnak a Zentai Elgas Közvállalat
igazgatóbizottsága elnökévé, valamint Törtei Szilárdnak igazgatóbizottsági taggá való kinevezését.
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta a Zentai Községi Tanácsnak a Zentai Elgas
Közvállalat igazgatóbizottsága elnökének és tagjának kinevezésére tett javaslatát, valamint a Zentai
Községi Képviselő-testület káder-, mandátumügyi és mentelmi bizottságának véleményét, a
rendelkező rész szerinti határozatot hozta.
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JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges. E határozat ellen a jelen határozat
kézbesítésének napjától számított 15 napon belül kereset indítható a hatáskörrel bíró és illetékes
bíróság előtt.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-129/2012-I
Kelt: 2012. október 29-én
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

241.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009.
szám) 53. szakaszának 2. bekezdése, 54. szakaszának 2., 3., 10. és 15. bekezdése és 55. szakasza 3.
bekezdésének 4. 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. október 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA ISKOLASZÉKTAGJÁNAK
FELMENTÉSÉRŐL
I.
A Községi Képviselő-testület felmenti a Zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagját,
éspedig:
– Pintér Évát – a szülők képviselőjét, mivel kinevezésének alapja megszűnt.
II.
Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Indokolás
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és 52/2011.
szám) 53. szakaszának 2. bekezdése alapján az iskola igazgatási szerve az iskolaszék.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. szám) 54. szakaszának 2. bekezdése alapján 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. szám) 54. szakaszának 3. bekezdése alapján az intézmény igazgatási szervét a
foglalkoztatottak, a szülők és a helyi önkormányzati egység képviselőinek három-három
képviselője alkotja.
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Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. szám) 54. szakaszának 10. bekezdése alapján az igazgatási szervnek a foglalkoztatottakat
képviselő tagjait az oktatási-nevelési, illetve a tantestületi tanács, a kollégiummal rendelkező
iskoláéit pedig a tantestületi-pedagógiai tanácsa, a szülőket képviselő tagjait pedig a szülők tanácsa
titkos szavazással javasolja.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. szám) 54. szakaszának 15. bekezdése értelmében a kinevezésről, illetve a felmentésről
szóló határozat – a közigazgatási eljárásban végleges.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. szám) 55. szakasza 3. bekezdésének 4. pontja szerint a helyi önkormányzati egység
képviselő-testülete az egyes tagokat, beleértve az elnököt vagy az intézmény igazgatási szervét,
személyes kérésükre felmenti megbízatásuk lejárta előtt, valamint ha a felhatalmazott előterjesztő
kezdeményezi az igazgatási szerv tagjának felmentését, ha megszűnik az igazgatási szervbe való
kinevezésének alapja.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32.
szakasza 1. bekezdésének 20. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban 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.
2012. október 12-én Nagy Abonyi Zoltán, a Zentai Egészségügyi Középiskola igazgatója Pintér
Évának az intézmény igazgatóbizottsági tagsága alóli felmentésére vonatkozó kérelemmel fordult
az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztályhoz, mivel megszűnt az igazgatási
szervbe való kinevezésének alapja.
A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok
meghatalmazott előterjesztője javasolta Pintér Évának, a szülők képviselőjének a Zentai
Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagsága alóli felmentését.
A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a
Zentai Községi Képviselő-testület káder-, mandátumügyi és mentelmi bizottságának véleményét a
Zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagjának felmentésére vonatkozóan, a rendelkező rész
szerinti határozatot hozta.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat
ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A belgrádi
Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül
közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-130/2012-I
Kelt: 2012. október 29-én
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke
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242.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009.
szám) 53. szakaszának 2. bekezdése, 54. szakaszának 2., 3., 10. és 15. bekezdése és 55. szakaszának
1. és 4. bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja, továbbá Zenta község statútuma (Zenta
Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 33. pontja alapján Zenta
Község Képviselő-testülete 2012. október 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA ISKOLASZÉKTAGJÁNAK
KINEVEZÉSÉRŐL
I.
A Községi Képviselő-testület kinevezi a Zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagját,
éspedig:
– Huszka Márta Zenta, Radnóti Miklós u. 9. szám alatti lakost – a szülők képviselőjét.
II.
A Zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagjának mandátuma a Zentai Egészségügyi
Középiskolának a Zentai Községi Képviselő-testület 2011. november 14-én kelt, 020-66/2011-I.
számú határozatával kinevezett iskolaszéktagjai mandátumának leteltéig tart.
III.
Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Indokolás
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és 52/2011.
szám) 53. szakaszának 2. bekezdése alapján az iskola igazgatási szerve az iskolaszék.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. szám) 54. szakaszának 2. bekezdése alapján 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. szám) 54. szakaszának 3. bekezdése alapján az intézmény igazgatási szervét a
foglalkoztatottak, a szülők és a helyi önkormányzati egység képviselőinek három-három
képviselője alkotja.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. szám) 54. szakaszának 10. bekezdése alapján az igazgatási szervnek a foglalkoztatottakat
képviselő tagjait az oktatási-nevelési, illetve a tantestületi tanács, a kollégiummal rendelkező
iskoláéit pedig a tantestületi-pedagógiai tanácsa, a szülőket képviselő tagjait pedig a szülők tanácsa
titkos szavazással javasolja.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011. szám) 54. szakaszának 15. bekezdése értelmében a kinevezésről, illetve a felmentésről
szóló határozat – a közigazgatási eljárásban végleges.
839

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
- 28. szám -

2012.10.29.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011 szám) 55. szakaszának 1. bekezdése alapján az igazgatási szerv megbízatása négyéves
időtartamra szól.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. és
52/2011 szám) 55. szakaszának 4. bekezdése alapján az igazgatási szerv egyes újonnan kinevezett
tagjának megválasztási időtartama az igazgatási szerv megbízatásának lejártáig tart.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32.
szakasza 1. bekezdésének 20. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban 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.
2012. október 12-én Nagy Abonyi Zoltán, a Zentai Egészségügyi Középiskola igazgatója Pintér
Évának az intézmény igazgatóbizottsági tagsága alóli felmentésére vonatkozó kérelemmel fordult
az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztályhoz, mivel megszűnt az igazgatási
szervbe való kinevezésének alapja, és megküldte a szülők tanácsának javaslatát, mely 2012.
szeptember 27-én tartott ülésén egyhangú döntéssel Huszka Mártát javasolta a szülők sorából az
intézmény iskolaszéke új tagjának. Leveléhez csatolta a Nagykikindai Rendőr-igazgatóságtól
érkezett értesítést, mely szerint a bűnügyi nyilvántartási adatok alapján nincs akadálya a javasolt
iskolaszéktag kinevezésének.
A Zentai Községi Tanács mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok
meghatalmazott előterjesztője javasolta Huszka Márta Zenta, Radnóti Miklós u. 9. szám alatti
lakosnak mint a szülők képviselőjének a Zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszékébe való
kinevezését.
A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a
Zentai Községi Képviselő-testület káder-, mandátumügyi és mentelmi bizottságának véleményét a
Zentai Zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagjának kinevezésére vonatkozóan, a
rendelkező rész szerinti határozatot hozta.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat
ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A belgrádi
Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül
közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-131/2012-I
Kelt: 2012. október 29-én
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke
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243.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 20. pontja
és az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbeadási eljárásának lefolytatásában a
hatásköri szerv kijelöléséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 2/2007. szám) 2.
szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012. október 29-én tartott ülésén meghozta az
alábbi
HATÁROZATOT
az állami tulajdonú mezőgazdasági terület bérbeadására irányuló nyilvános árverés eljárását
lebonyolító bizottság felmentéséről
I.
A Községi Képviselő-testület felmenti tisztsége alól az állami tulajdonú mezőgazdasági terület
bérbeadására irányuló nyilvános árverés eljárását lebonyolító bizottság elnökét és tagjait, éspedig:
a bizottság elnökét:
1. Kóródi Ilona, Zenta, Táncsics Mihály u. 2.,
a bizottság tagjait:
1. Ana Prijović, Zenta, Muškatirović u. 5.,
2. Lévai Zoltán, Zenta, Városkörüli út 41/a.,
3. Kovács József, Zenta, Petar Preradović u. 32.,
4. Branimir Vučurović, Zenta, Dr. Zoran Đinñić sétány 7/3.,
5. Tót Ervin, Zenta, Tóparti u. 78.,
6. Deák István, Zenta, Dr. Zoran Đinñić sétány 43/5.
II.
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-124/2012-I
Kelt: 2012. október 29-én
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke
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244.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 20. pontja
és az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbeadási eljárásának lefolytatásában a
hatásköri szerv kijelöléséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 2/2007. szám) 2.
szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012. október 29-én tartott ülésén meghozta az
alábbi
HATÁROZATOT
a zentai községi állami tulajdonú mezőgazdasági terület bérbeadására irányuló nyilvános
árverés eljárását lebonyolító bizottság megalakításáról a 2012-es évre
I
A Községi Képviselő-testület a 2012-es évre megalakítja a Zenta községi állami tulajdonú
mezőgazdasági terület bérbeadására irányuló nyilvános árverés eljárását lebonyolító bizottságot (a
továbbiakban: bizottság).
II
A bizottság elnökből és 6 tagból áll, éspedig:
a bizottság elnöke:
1. Borbély Ferenc, okl. jogász, Zenta, Miloš Obilić u. 44.,
bizottsági tagok:
1. Lévai Zoltán, geodéta, Zenta, Városkörüli út 41/a.,
2. Kovács József, okl. mezőgazdasági mérnök, Zenta, Petar Preradović u.32.,
3. Sóti Ferenc, mezőgazdasági termelő, Zenta, Szerémségi u. 18.,
4. Tót Bagi Róbert, mezőgazdasági termelő, Tornyos.,
5. Kopasz Mészáros Lívia, okl. közgazdász, Zenta, Alsó Tisza-part 24.,
6. Branimir Vučurović, okl. mezőgazdasági mérnök, Zenta, Dr. Zoran Đinñić sétány 7/3.
A Községi Képviselő-testület
jegyzőkönyvvezetőnek.

kinevezi

Tóth

Mária

Terézia

okleveles

közgazdászt

III
A Képviselő-testület az elnököt és a bizottsági tagokat egyéves megbízatási időre nevezi ki.
IV
A bizottság elnökét távolléte esetén Kovács József bizottsági tag helyettesíti.
V
A bizottság feladata a nyilvános árverésen való részvételi jelentkezések begyűjtése, a nyilvános
árverési eljárás lebonyolítása, valamint az, hogy a község polgármesterének a legkedvezőbb
ajánlattevőt javasolja.
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VI
A szakmai és az adminisztrációs teendőket a bizottság részére a Zentai Községi Közigazgatási
Hivatal gazdasági osztálya végzi.
VII
A bizottsági tagok munkadíját a Községi Képviselő-testület képviselői és a képviselőtestületi
munkatestületek tagjainak térítményeiről szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 23/2010.
és 10/2011. szám) 7. szakasza alapján kell meghatározni.
VIII
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.
Indokolás
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 20. pontja
alapján Zenta Község Képviselő-testülete állandó és időszakos munkatestületeket hoz létre a
hatáskörébe tartozó kérdések megvitatása céljából.
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát a zentai
községi állami tulajdonú mezőgazdasági terület bérbeadására irányuló nyilvános árverés eljárását
lebonyolító bizottság elnökének és tagjainak kinevezéséről a 2012-es évre, 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.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-120/2012-I
Kelt: 2012. október 29-én
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke
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245.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1.
bekezdésének 20. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012. október 29-én tartott
ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
a zentai községi mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó
2012. évi éves programot kidolgozó bizottság felmentéséről
I.
A Községi Képviselő-testület felmenti a zentai községi mezőgazdasági terület védelmére,
rendezésére és használatára vonatkozó 2012. évi éves programot kidolgozó bizottság elnökét és
tagjait:
a bizottság elnökét:
1. Kovács József, okl. mezőgazdasági mérnök, zentai, Petar Preradović u. 32. sz. alatti lakost
a bizottság tagjait:
1. Branimir Vučurović, okl. mezőgazdasági mérnök, zentai, dr. Zoran Đinñić sétány 7/3. sz. alatti
lakost,
2. Gulyás Károly, mezőgazdasági termelő, felsőhegyi, Nagyköz 69. sz. alatti lakost,
3. Ana Prijović, okl. közgazdász, zentai, Muškatirović u. 5/6. sz. alatti lakost,
4. Nataša Ademi, okl. mezőgazdasági mérnök, a helyi önkormányzat képviselője, zentai, Dositej
Obradović u. 29/2. sz. alatti lakost,
5. Barna Béla, kevi, IV reon 7. sz. alatti lakost,
6. Borsos Vilmos, mezőgazdasági termelő, bogarasi, Jugoszláv Néphadsereg u. 2. sz. alatti lakost.
II.
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-123/2012-I
Kelt: 2012. október 29-én
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke
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246.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 20. pontja
alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2012. október 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
a zentai községi mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó
2013. évi éves programot kidolgozó bizottság kinevezéséről
I.
A Községi Képviselő-testület megalakítja a zentai községi mezőgazdasági földterület védelmére,
rendezésére és használatára vonatkozó 2013. évi éves programot kidolgozó bizottságot (a
továbbiakban: bizottság).
II.
A bizottságot az elnök és hat (6) tag alkotja:
a bizottság elnöke:
1. Kovács József okl. mezőgazdasági mérnök, Zenta, Petar Preradović u. 32.
a bizottság tagjai:
1. Tóth Mária Terézia okl. közgazdász, Zenta, Vasút u. 38.,
2. Búrány Ernő okl. mezőgazdasági mérnök, Zenta, I. reon 35.,
3. Vasas Béla okl. állatorvos, Zenta, Vasút u. 46.,
4. Lévai Zoltán geodéta, Városkörüli út 41/a.,
5. Kajári Ferenc okl. mezőgazdasági mérnök, Zenta, Miloš Krivokapić u. 4..
6. Branimir Vučurović okl. mezőgazdasági mérnök, Zenta, Dr. Zoran Đinñić sétány 7/3.
III.
A bizottság feladata a mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó
– a 2013-es évben végrehajtandó munkálatok fajtáját és mértékét, valamint a munkálatok
kivitelezésének és az eszközbefektetéseknek az ütemét megállapító – programjavaslat kidolgozása,
különösen pedig az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületekre vonatkozó adatoknak a
mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06., 65/2008 – másik
törvények és 44/2009. szám) 60. szakasza 6. bekezdésével összhangban való megállapítása, és a
mezőgazdasági földterületről szóló törvény 60. szakasza 3. bekezdésében említett bizottság
véleményének a kikérése.
IV.
A bizottság köteles a mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó,
a jelen határozat III. pontjában említett éves program javaslatát 2013. 03. 31-éig elkészíteni, és
elfogadásra megküldeni a Községi Képviselő-testületnek.
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V.
A bizottsági tagok megbízatása egy évre szól.
VI.
A bizottsági tagok munkadíját a Községi Képviselő-testület képviselői és a képviselő-testületi
munkatestületek tagjainak térítményeiről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 23/2010.
szám) 7. szakasza alapján kell meghatározni.
VII.
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.
I n d o k o l á s:
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 20. pontja
alapján Zenta Község Képviselő-testülete állandó és időszakos munkatestületeket hoz létre a
hatáskörébe tartozó kérdések megvitatása céljából.
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a Zentai
Községi Képviselő-testület káder-, mandátumügyi és mentelmi bizottságának véleményét a zentai
községi mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves
programot kidolgozó bizottság kinevezéséről, a rendelkező rész szerinti határozatot hozta.
A Zentai Községi Képviselő-testületnek javasoljuk a zentai községi mezőgazdasági földterület
védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó 2013. évi éves programot kidolgozó bizottság
kinevezéséről szóló határozat meghozatalát.
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.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-121/2012-I
Kelt: 2012. október 29-én
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke
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247.

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56.
szakasza alapján, valamint a jelölt megválasztásáról szóló 2012. október 16-án kelt 111-5/2012-III.
számú döntés véglegessé válását követően
a Zentai Községi Tanács 2012. október 23-án tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT A ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK
TISZTSÉGBE HELYEZÉSÉRŐL

I.

A Zentai Községi Tanács PÁSZTOR MÁRIA – zentai illetőségű okleveles jogászt,
2012. október 23-ával a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének tisztségébe
helyezi
– 5 éves időszakra.

II.

Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zentai Községi Tanács
Szám: 02-48/2012-III
Kelt: 2012. október 29-én
Zenta

Ceglédi Rudolf s.k.
Zentai Községi Tanács elnöke
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248.

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56.
szakasza alapján, valamint a jelölt megválasztásáról szóló 2012. szeptember 13-án kelt 111-2/2012III számú döntés véglegessé válását követően
a Zentai Községi Tanács 2012. szeptember 25-én tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT A ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
HIVATALVEZETŐ-HELYETTESÉNEK TISZTSÉGBE HELYEZÉSÉRŐL

I.

A Zentai Községi Tanács SARNYAI RÓZSA EDIT – zentai illetőségű okleveles
jogászt, 2012. szeptember 25-ével a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal
hivatalvezető-helyettesének tisztségébe helyezi
– 5 éves időszakra.

II.

Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zentai Községi Tanács
Szám: 02-39/2012-III
Kelt: 2012. október 29-én
Zenta

Ceglédi Rudolf s.k.
Zentai Községi Tanács elnöke
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249.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 58.
szakasza, az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló törvény (az SZK Hivatalos
Közlönye, 48/91., 66/91., 44/98. – más törvény, 49/99. – más törvény, 34/2001. – más törvény,
39/2002., 49/2005. – alkotmánybírósági határozat, 79/2005. – más törvény, 81/2005. – más törvény
helyesbítése és 83/2005. szám – más törvény helyesbítése) 6. szakasza, Zenta község statútumának
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 96. szakasza, valamint a Zentai Községi
Közigazgatási Hivatal belső szervezetéről és a munkakörök besorolásáról szóló, 2012. július 12-én
kelt, 110-9/2012-IV. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 2012. szeptember 18-án kelt, 11010/2012-IV. sz. – módosítás, szabályzat 25. szakasza alapján
Zenta község polgármestere meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI POLGÁRMESTERI TANÁCSNOK TISZTSÉGBE
HELYEZÉSÉRŐL

I.
BÓBÁN JÓZSEF – felsőhegyi illetőségű állategészségügyi technikust – személyi száma:
0102962820015 2012. október 1-jétől a Zentai Községi Közigazgatási Hivatalban a nemzetközi és
regionális együttműködési kérdéskörrel megbízott zentai polgármesteri tanácsnok TISZTSÉGÉBE
HELYEZEM.
II.
A polgármesteri tanácsnok kezdeményezéseket terjeszt elő, projektumokat javasol és véleményezi a
tisztségéhez tartozó terület szempontjából fontos kérdéseket, valamint a polgármester megbízása
alapján más teendőket is ellát.
III.
Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Indokolás
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 58.
szakasza előírja, hogy a község statútumában előirányozható, hogy a községi közigazgatási
hivatalban külön tárgykörökkel (gazdasági fejlődéssel, településrendezéssel, elsődleges
egészségvédelemmel, környezetvédelemmel, mezőgazdasággal stb.) megbízott polgármesteri
tanácsnokot helyeznek tisztségbe.
A polgármesteri tanácsnokok kezdeményezéseket terjesztenek elő, projektumokat javasolnak és
véleményezik a tárgykörükbe tartozó és annak fejlesztése szempontjából fontos kérdéseket,
valamint a községi közigazgatási hivatal szervezeti felépítését szabályozó aktusban meghatározott
más feladatokat is ellátnak.
A polgármesteri tanácsnokokat a polgármester helyezi tisztségbe és menti fel.
A községi közigazgatási hivatalban legfeljebb három polgármesteri tanácsnok helyezhető
tisztségbe.
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Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 96. szakasza előírja,
hogy a polgármester a Községi Közigazgatási Hivatalban tisztségbe helyezi a gazdaságfejlesztés,
mezőgazdaság és nemzetközi és regionális együttműködés területéhez tartozó teendőket ellátó
tanácsnokait.
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal belső szervezetéről és a munkakörök besorolásáról szóló,
2012. július 12-én kelt, 110-9/2012-IV. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 2012.
szeptember 18-án kelt, 110-10/2012-IV. sz. – módosítás, szabályzat 25. szakasza megállapítja a
nemzetközi és regionális együttműködési kérdéskörrel megbízott polgármesteri tanácsnok
teendőinek ellátásához szükséges feltételeket, éspedig: legalább négy év időtartamú jogi vagy
közgazdasági szakirányú alapfokú tanulmányokon szerzett egyetemi végzettség vagy ennek
megfelelő második fokozatú tanulmányokon szerzett megfelelő szak (akadémiai
mestertanulmányok, szakosítási akadémiai tanulmányok, szakosítási szaktanulmányok) a
társadalmi-humanisztikai tudományok oktatási-tudományos tudományterületén vagy főiskolai
végzettség közgazdasági szakirányú alapfokú tanulmányokon, illetve első fokozatú akadémiai
tanulmányok a társadalmi-humanisztikai tudományok oktatási-tudományos tudományterületén,
vagy befejezett középiskola, egy év munkatapasztalat, számítógépes ismeretek és a községben
hivatalos használatban levő nyelvek (szerb és magyar nyelv) ismerete, egy idegen nyelv tudása.
Mivel nevezett személy teljes mértékben eleget tesz az állami szervekben létesített
munkaviszonyról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 48/91., 66/91., 44/98. – más törvény,
49/99. – más törvény, 34/2001. – más törvény, 39/2002., 49/2005 – alkotmánybírósági határozat,
79/2005. – más törvény, 81/2005. – más törvény helyesbítése és 83/2005. szám – más törvény
helyesbítése) 6. szakaszában, valamint a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal belső szervezetéről
és a munkakörök besorolásáról szóló szabályzatban előírt követelményeknek, a rendelkező rész
szerinti határozatot hoztam.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 02- /2012-II
Kelt: 2012. szeptember 27-án
Zenta

Ceglédi Rudolf s.k.
polgármester
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250.
A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/09., 92/2011. és 93/2012. szám)
35. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja, a polgári védelem Ada község területén való megszervezéséről és
működéséről szóló rendelet (Ada Község Hivatalos Lapja, 30/2012. szám) 17. szakasza 1. bekezdésének 12)
pontja, a rendkívüli helyzetek Ada községi törzskarának megalakításáról szóló rendelet (Ada Község
Hivatalos Lapja, 6/2011. szám) 4. szakasza, a rendkívüli helyzetek Zenta községi törzskarának
megalakításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2011. szám) 5. szakaszának 12. pontja
alapján a rendkívüli helyzetek adai községi törzskara és a rendkívüli helyzetek zentai községi törzskara 2012.
október 19-én Adán tartott első, együttes ülésükön megkötik az alábbi
MEGÁLLAPODÁST
A RENDKÍVÜLI HELYZETEK TERÜLETÉN VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL
1. szakasz
A rendkívüli helyzetek adai községi törzskara és a rendkívüli helyzetek zentai községi törzskara Ada és
Zenta községek polgárai érdekeinek érvényesítése céljából ezzel a megállapodással megállapítják az
együttműködés realizálására vonatkozó alapokat az emberek, az anyagi és a kulturális javak és az
életkörnyezet rendkívüli helyzetekben való védelme és mentése terén.
2. szakasz
Az együttműködés az alábbi tartalmakat foglalja magában:
– a törzskarok együttes ülésének megtartását évente egy alakalommal,
– a rendkívüli helyzetekre vonatkozó normatív és operatív-tervdokumentumok egybehangolását,
– közösen megszervezett gyakorlati ellenőrzést a meghatározott tervmegoldások működése felett,
– egyeztetett fellépést és együtthatást rendkívüli helyzetek esetén a védelembe és mentésbe bevont
erők és eszközök igénybevételét illetően.
3. szakasz
Az együttműködés megvalósítása alkalmával megfelelően kell alkalmazni a rendkívüli helyzetek területét
szabályozó releváns jogszabályok, illetve a törzskarok működéséről szóló ügyrendek rendelkezéseit.
4. szakasz
Az együttműködés realizálásának szintjéről szóló tájékoztatást, a munkáról szóló jelentések keretében, meg
kell küldeni Ada Község Képviselő-testületének, Zenta Község Képviselő-testületének és a Nagykikindai
Észak-bánáti Körzet rendkívüli helyzetekkel foglalkozó ügyosztályának.
Az együttműködésről szóló tájékoztatásról a média útján tájékoztatni kell a nyilvánosságot.
5. szakasz
Ez a megállapodás az Ada Község Hivatalos Lapjában és a Zenta Község Hivatalos Lapjában való
közzétételének napját követő nyolcadik napon lép hatályba.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
A RENDKÍVÜLI HELYZETEK
ADAI KÖZSÉGI TÖRZSKARA
Szám: 87-1-120/2012-02
Goran Matić s. k.,
parancsnokhelyettes

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
A RENDKÍVÜLI HELYZETEK
ZENTAI KÖZSÉGI TÖRZSKARA
Szám: PO 89/2012
Borbély Ferenc s. k.,
parancsnokhelyettes
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251.
A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010.,
101/2010. és 101/2011. sz.) 69. szakaszának 4. bekezdése alapján, a Zenta község 2012. évi
költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 14/2011. sz.) 10. szakaszával
kapcsolatban és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 75. szakasza 1.
bekezdésének 3. pontja alapján Zenta polgármestere 2012. szeptember 5-én meghozta az alábbi
DÖNTÉST
az appropriáció megváltoztatásáról Zenta község 2012. évi költségvetésében
1. A Zenta község 2012. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja,
14/2011. sz.) megállapított eszközökből, 980. funkció, 143. pozíció, 4215. közgazdasági
osztályozás – Biztosítási költségek 140.000,00 dinár kerül átutalásra
•

a 310. funkcióra, 281. pozíció, 4266. új közgazdasági osztályozás nyílik Oktatásra,
művelődésre és sportra vonatkozó anyagok, melyre 140.000,00 dinár eszközátutalás
eszközlendő.

2. A jelen döntés megvalósításáról a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési és
pénzügyi osztálya gondoskodik.
3. A jelen döntést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 401-87/2012-IV-03
Kelt: 2012. szeptember 5-én
Zenta

Ceglédi Rudolf s.k.
Zenta polgármestere
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252.
A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010.,
101/2010. és 101/2011. sz.) 69. szakaszának 4. bekezdése alapján, a Zenta község 2012. évi
költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 14/2011. sz.) 10. szakaszával
kapcsolatban és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 75. szakasza 1.
bekezdésének 3. pontja alapján Zenta polgármestere 2012. augusztus 23-án meghozta az alábbi
DÖNTÉST
az appropriáció megváltoztatásáról Zenta község 2012. évi költségvetésében
1. A Zenta község 2012. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja,
14/2011. sz.) megállapított eszközökből, 980. funkció, 143. pozíció, 4215. közgazdasági
osztályozás – Biztosítási költségek 1.000.000,00 dinár kerül átutalásra
•
a 111. funkcióra, 07. pozíció, 4237. közgazdasági osztályozás Reprezentáció, melyre
704.000,00 dinár eszközátutalás eszközlendő,
•
a 111. funkcióra, 07. pozíció, 4234. közgazdasági osztályozás Tájékoztatási
szolgáltatások, melyre 190.000,00 dinár eszközátutalás eszközlendő,
•
a 111. funkcióra, 10. pozíció, 4268. közgazdasági osztályozás Higiénia fenntartására és
vendéglátásra vonatkozó anyag, melyre 41.000,00 dinár eszközátutalás eszközlendő,
•
a 111. funkcióra, 10. pozíció, 4269. közgazdasági osztályozás Különleges rendeltetésre
vonatkozó anyag, melyre 65.000,00 dinár eszközátutalás eszközlendő.
2. A jelen döntés megvalósításáról a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési és
pénzügyi osztálya gondoskodik.
3. A jelen döntést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 401-83/2012-IV-03
Kelt: 2012. augusztus 23-án
Zenta

Ceglédi Rudolf s.k.
Zenta polgármestere
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253.
A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010.,
101/2010. és 101/2011. sz.) 69. szakaszának 4. bekezdése alapján, a Zenta község 2012. évi
költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 14/2011. sz.) 10. szakaszával
kapcsolatban és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 75. szakasza 1.
bekezdésének 3. pontja alapján Zenta polgármestere 2012. szeptember 5-én meghozta az alábbi
DÖNTÉST
az appropriáció megváltoztatásáról Zenta község 2012. évi költségvetésében
1. A Zenta község 2012. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja,
14/2011. sz.) megállapított eszközökből, 980. funkció, 143. pozíció, 4215. közgazdasági
osztályozás – Biztosítási költségek 75.000,00 dinár kerül átutalásra
•
a 111. funkcióra, 07. pozíció, 4234. közgazdasági osztályozás Tájékoztatási
szolgáltatások, melyre 70.000,00 dinár eszközátutalás eszközlendő,
•
a 111. funkcióra, 13. pozíció, 4822. közgazdasági osztályozás Kötelező illetékek, melyre
5.000,00 dinár eszközátutalás eszközlendő.
2. A jelen döntés megvalósításáról a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési és
pénzügyi osztálya gondoskodik.
3. A jelen döntést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 401-88/2012-IV-03
Kelt: 2012. szeptember 5-én
Zenta

Ceglédi Rudolf s.k.
Zenta polgármestere
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254.
A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010.,
101/2010. és 101/2011. sz.) 69. szakaszának 4. bekezdése alapján, a Zenta község 2012. évi
költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 14/2011. sz.) 10. szakaszával
kapcsolatban és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 75. szakasza 1.
bekezdésének 3. pontja alapján Zenta polgármestere 2012. augusztus 17-én meghozta az alábbi
DÖNTÉST
az appropriáció megváltoztatásáról Zenta község 2012. évi költségvetésében
1. A Zenta község 2012. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja,
14/2011. sz.) megállapított eszközökből, 980. funkció, 143. pozíció, 4215. közgazdasági
osztályozás – Biztosítási költségek 178.000,00 dinár kerül átutalásra
•
a 111. funkcióra, 07. pozíció, 4235. közgazdasági osztályozás Szakszolgáltatások,
melyre 178.000,00 dinár eszközátutalás eszközlendő.
2. A jelen döntés megvalósításáról a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési és
pénzügyi osztálya gondoskodik.
3. A jelen döntést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 401-81/2012-IV-03
Kelt: 2012. augusztus 17-én
Zenta

Ceglédi Rudolf s.k.
Zenta polgármestere
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255.
A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010.,
101/2010. és 101/2011. sz.) 69. szakaszának 4. bekezdése alapján, a Zenta község 2012. évi
költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 14/2011. sz.) 10. szakaszával
kapcsolatban és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 75. szakasza 1.
bekezdésének 3. pontja alapján Zenta polgármestere 2012. szeptember 5-én meghozta az alábbi
DÖNTÉST
az appropriáció megváltoztatásáról Zenta község 2012. évi költségvetésében
1. A Zenta község 2012. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja,
14/2011. sz.) megállapított eszközökből, 980. funkció, 143. pozíció, 4215. közgazdasági
osztályozás – Biztosítási költségek 5.000,00 dinár kerül átutalásra
•
a 111. funkcióra, 07. pozíció, 4239. közgazdasági osztályozás Egyéb általános
szolgáltatások, melyre 5.000,00 dinár eszközátutalás eszközlendő.
2. A jelen döntés megvalósításáról a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési és
pénzügyi osztálya gondoskodik.
3. A jelen döntést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 401-89/2012-IV-03
Kelt: 2012. szeptember 5-én
Zenta

Ceglédi Rudolf s.k.
Zenta polgármestere
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256.
A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010.,
101/2010. és 101/2011. sz.) 69. szakaszának 4. bekezdése alapján, a Zenta község 2012. évi
költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 14/2011. sz.) 10. szakaszával
kapcsolatban és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 75. szakasza 1.
bekezdésének 3. pontja alapján Zenta polgármestere 2012. szeptember 28-án meghozta az alábbi
DÖNTÉST
az appropriáció megváltoztatásáról Zenta község 2012. évi költségvetésében
1. A Zenta község 2012. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja,
14/2011. sz.) megállapított eszközökből, 111. funkció, 14-01. pozíció, 4991. közgazdasági
osztályozás – Tartalékeszközök 1.000.000,00 dinár kerül átutalásra
•

a 451. funkcióra, 180-04. pozíció, 4244. közgazdasági osztályozás Autóút-karbantartási
szolgáltatások, melyre 1.000.000,00 dinár eszközátutalás eszközlendő.

2. A jelen döntés megvalósításáról a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési és
pénzügyi osztálya gondoskodik.
3. A jelen döntést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 401-101/2012-IV-03
Kelt: 2012. szeptember 28-án
Zenta

Ceglédi Rudolf s.k.
Zenta polgármestere
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257.
A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010.,
101/2010. és 101/2011. sz.) 69. szakaszának 4. bekezdése alapján, a Zenta község 2012. évi
költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 14/2011. sz.) 10. szakaszával
kapcsolatban és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 75. szakasza 1.
bekezdésének 3. pontja alapján Zenta polgármestere 2012. augusztus 6-án meghozta az alábbi
DÖNTÉST
az appropriáció megváltoztatásáról Zenta község 2012. évi költségvetésében
1.
A Zenta község 2012. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos
Lapja, 14/2011. sz.) megállapított eszközökből, 980. funkció, 143. pozíció, 4215. közgazdasági
osztályozás – Biztosítási költségek – 259.150,00 dinár kerül átutalásra a 160. funkcióra, éspedig:
•
100. pozíció, 4111. közgazdasági osztályozás A foglalkoztatottak keresete,
pótlékai és térítményei, melyre 219.805,00 dinár eszközátutalás eszközlendő,
•
101. pozíció, 4121. közgazdasági osztályozás Nyugdíj- és rokkantbiztosítási
járulék, melyre 24.178,00 dinár eszközátutalás eszközlendő,
•
101. pozíció, 4122. közgazdasági osztályozás Egészségbiztosítási járulék, melyre
13.518,00 dinár eszközátutalás eszközlendő,
•
101. pozíció, 4123. közgazdasági osztályozás Munkanélküliség utáni járulék,
melyre 1.649,00 dinár eszközátutalás eszközlendő.
2. A jelen döntés megvalósításáról a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési és
pénzügyi osztálya gondoskodik.
3. A jelen döntést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 401-78/2012-IV-03
Kelt: 2012. augusztus 6-án
Zenta

Ceglédi Rudolf s.k.
Zenta polgármestere
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258.
Az állami tisztségviselőkről szóló törvény 68. szakasza (Szerb Hiv. Közlöny 79/05, 81/05kiegészítés, 83/05-kiegészítés) és a helyi közösség Felsőhegy Statutumának 37., 38. szakasza
alapján, a felsőhegyi “Felsőhegy helyi közösség” tanácsa közzéteszi a következő
PÁLYÁZATOT
1. A felsőhegyi “Felsőhegy” helyi közösség TITKÁRI munkahely betöltésére
meghatározatlan időre
Követelmények:egyetemi iskolai végzettség, a községben hivatalos használatban lévő nyelvek
ismerete, állampolgári bizonylat, nem büntetett előéletű.
A folyamodvány mellékletei: állampolgári bizonylat, bizonylat az iskolai végzettségről, igazolás a
nyelvtudásról(írásos nyilatkozat, szóbeli egyeztetés), igazolás a büntetlen előéletről, valamint nem
folyik ellene büntető eljárás olyan büntető ügyben, amely alkalmatlanná tenné a titkári munkahely
betöltésére.
A kérelmeket a következő címre kell beadni:”Felsőhegy” helyi közösség, 24406 Felsőhegy, Kis köz
59.
PÁLYÁZATI IRATOK-megjelöléssel, személyesen vagy postán.
A kérelem beadásának határideje:a zentai “Hivatalos lap”-ban megjelent keltezéstől számítva 15
nap.
A pályázat megjelenik: Zenta “Hivatalos lapjában”, Munkaközvetítő zentai székhelyének hirdető
tábláján, a felsőhegyi helyi közösség hirdető tábláján, Magyar Szó napilapban.

FELSŐHEGY
helyi közösség tanácsa
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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
200 db
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